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Çine yapılacak yardım 
meselesinde ihtilâf çıktı 
İngiltere ile Fransa zecrî tedbirleri reddediyor 
devletlerin mOnferid yardımını teldif ediyorlar 

Cenevre 29 — Çin'e yardım meşe- , 
lesl hakkındaki Çin - İngiliz - Fransıa 
ve Sovyet müzakereleri umumî alâ
kayı celbetmektedir, 

Wellington Koo Çin'in Japonyaya 
karşı zecrî tedbirler alınmasına' dair 
olan on altmcı maddenin tatbikini 
İstediğini İngiliz, Fransız ve Sovyet 
murahhaslanna bildirmiştir, 

B. Eden ve B. Delbos bu tedbirlerin 
Çin'e faydadan ziyade zara* getirme
si muhtemel olduğundan Çin murah
hasının bu talebini reddetmişler ve 
Bdcrî tedbirlerin tatbiki halihazırdaki 
ihtilâfı vahimleştirecek ve uzatacalk 
mahiyette beynelmilel ihtilâflar hu
sule getireceğini söylemişlerdir. Kon
seyin geçen içtima devresinde kabul 
ettiği karar suretini daha katî bir li
sanla teyid etmesini ve devletlerin 

Sovyet Hariciye 
komiseri B. Litvinof 

Çinin Parfs sefiri 
B. Wellinton Koo 

davet 

L ^ Hariciye 
Nazın B. Beck 

tngiliz Haridye 
B. Eden 

şahsen Çin'e yaS-dun etmeğe 
edilmesini telkin etmişlerdir. 

B. Eden, B. Delbos, B. litvinof ve 

B. Koo bu sabah yeniden toplanmış
lardır. Karar suretinin tahrir şeklin-

(Devamı 4 üncü salıifede) 

Uçuş kampına bu yıl 1000 
genç iştirak edecek 

Türkkuşu şubelerinde mevsim hazırlıkları 
bitti ve sıhhî muayenelere başlandı 

Bir gencin paraşütle yere 
Ankara 29 (Akşam) — Türkkuşu 

şubeleri, yurdun her tarafında yeni 
yıl çalışmaları için hazırüğa başla-
Oiışlardır. İnönü hava kampındaki 
tesisat tamamlanmıştır. Bu sene bin 
kadar genç uçuş kampına iştirak ede
cektir. Bazı şubelerde kayıt işleri sü
ratle yürütülmüş, sıhhî muayenelere 
başlanmıştır. 
İstanbulda bu sene Türkkuşuna en 

<azla alâkayı Haydarpaşa lisesi tale-
^ s i göstermiştir. Konya ve Adanada 
gençlik yeni mevsim hazırlıklannı 
bitirmiştir. Bu iki vilâyette de sıhhî 
Muayeneler başlanuştır. 

Namzed aza sayısı tahminlerin çok 
^tündedir. Bursa, İzmir ve Edimede 
•Türkkuşuna kayıd işleri henüz bit-
*nemiştir. Türkkuşu, yaptığı bir ta-
^'^mde her pilottan, on senede bin 
yürddaşa uçmayı öğretmiş olmasım 
beklediğini hatırlatmıştır. 

1937 İnönü kampında C brövesi al-
*^Ş olanlardan liselerin on birinci 
su^ıfmda bulunanımla yüksek tahsU-
^^ olanlar 1938 yaz tatilinde Anka^ 
' ^ a motorlu tayyare kampına gele
ceklerdir. Burada C brövesi almış 
Olanı 
ken â r inönü kampında yüksek yel-

uçuşu yapacaklardır. 
^öylelikle motorlu tayyare kampı-

^ yalmz lise on birinci smıfta olan-

inifinden iki intiba 
larla yüksek tahsü gençleri gelecek
ler, diğerleri yüksek yelken uçuş ta
limleri göreceklerdir. Bu suretle Türk 
kuşu faaliyeti, asker kamp ve yedek 
subaylık hizmetlerine U3mıuş olacak
tır. 

Böylelikle kampta muvaffak olan
lar, askerlik müddetlerinden altı ay 
istifade ederek hazırlık kıtalannda 
çalışmaksızm doğruca yedek subay 
okuluna gidecekler, burada altı aylık 

(Devamı 4 üncü salıifede) 

Cenevrede dünkü vaziyet 
Hatay intihabat raporunun 

tadili müzakerelerine 
devam edildi 

Cenevre 29 (A.A.) —• Anadolu 
ajansınm hususî muhabiri bUdiriyor: 

Konsejrin evvelki gün verdiği kar 
rar üzerine komisjronun hazırltuiığı 
mahut intihabat raporunun tadUİ 
için takib edilecek şekU ve procedure 
hakkmda raportör ve murahhas he
yetleri arasmda dün gece ve bugün 
yapüan müzakereler bu gece dahi de
vam etmektedir. 

B . D e l b o s h a r e k e t i n i t e h i r e t t i 
Cenevre 29 (A.A.) — B. Eden ve B. 

Beck bu akşam Cenevreden hareket 
edeceklerdir. B. Delbos hareketini te
hir etmiştir. 

>ftlcls:n«l 
#ş çağı 

— Ya biraderime, ya bana bir iş. 
— Biraderiniz henüz askerüğiTii yap

mamış. Siz de otuz beşini aşmışsınız... 
İkiniz de işimize yanyabilirdiniz. Fa
kat bu mahzurlardan dolayı maal
esef... 

İş kanununun kendilerine yükletti
ği mükellefiyetleri düşünerek, birçok 
müesseseler, işe almak çağlarım da
ralttıkça daraltıyorlar diye şikâyetler 
fazlalaşmaktadır. 

Askerlik vaziyeti ile resmî memu
riyete aiınış münasebetinin rötuş edil
diğini memaıuniyetle gördük. Fakat 
bu kâfi değildir. 
. Türkiyede her çağdaki ve her vazi

yetteki insan kolaylıkla işe alınacak 
şekilde nizamlanmua tashih etmeli
yiz. 

Eminönü meydanının tevsii işi 
Cumiıuriyet bayramına icadar t)itecel( 

Belediye, Nafia Vel(âletinden gelen talimatnameye 
göre yarından itibaren ça ışmaŞa başlıyor 

Caminin kemeri, çinilerinden ve üstündeki evin 
tarihî kıymetinden dolayı muhafaza edilecek 

Eminönü meydanınm açılması için 
lâzım gelen bütün kanunî muamele
ler tdsemmül etmiş ve dün belediye
ye, Nafia Vekâletinden uzım bir 
jnesa! talimatnamesi gönderilmiştir. 

Belediye, dün Nafia Vekâletine, pa
zartesi gününden itibaren meydanm 
açılması için bu talimatname daire
sinde çalışılmağa başlanacağım bUdlr-
miştir. 

Meydanm açılması için ilk olarak 
fen heyetince, hazırlanan istimlâk ha
ritası mucibince, yıkılacak olan bina-
larm istimlâkine başlanacaktır. 

29 teşrinievvel 1938 de, Cumhuriye

tin 15 inci yılım kutlama bayramına 
tesadüf eden gün, meydanm açılma 
ameliyesi bitmif olacak ve o gece Ye-
nicaml tenvir edilecektir. 

Belediye, kemerin yıkılmasına ta-
rafdar değUdir. Bu kemerin mimari 
büjrük bir kıymeti olmamakla bera
ber, içindeki çinUerin değeri çoktur 
ve kemerin üstü tarihî bir evdir. İs
tanbulda, olduğu gibi muhafaza edU-
mlş çok eski devlet ricaline, saray 
mensuplanna aid konak kalmamış
tır. Belediye eski zamandan kalan 
bu meskeni bımun için muhafaza 
edecektir. 

Hayat ucuzluğu ile beraber başhyacak olan kazalardan bir kaçı: 

(Dokuz yaşında bir çocuk pirzola 
yerken boğularak ölmüştür!) 

(Bir genç, lokanta listesini okurken (Bir ihtiyar çarşıdan aldığı yiyecek 
öinnet alâmetleri gÖst^aai^iel4^ -.== 'ijpaketlerini evine götürürken altında 

" ' " İ N « ] ^ J ^ * ^ ezümiştir!) (Arkas. , „ , ! 

Amerîkada en lüks, en 
pahalı şey; Hizmetçi 

Amerîkada her şey, hattâ çorba 
hile konserve halinde satıhyor 
[Hikmet Feridun Esi'n mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz] 

B. Rooseveit böyül( teslitıat programını 
kongreye tevdi etti 

47 safıharp, 22 muavin harp gemisi 
ve 1000 deniz tayyaresi yapılacak 

Vaşington 29 — Reisicumhur B. 
Rooseveit, kongrede aşağıdaki mesajı 
okumuştur: 

— Sulhsever bir millet olmaklığı-
mız hasebile silâhlann tahdid edU-
mesi ve tecavüzün ortadan kaldırıl
ması için diğer mületlerle bir anlaş
maya varmak hususunda sarf etmek
te olduğumuz gayretlerimizden fera
gat edemeyiz ve feragat da etmiye-

,ceğiz. Fakat, bugün imazasım em
niyetle beklediği böyle bir anlaşmamn 
vücuda getirilmesine intizaren, bugün 
kendi millî emniyetimizi de düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Sil&hlanmanın, bugün bütün dünya
da, şimdiye kadar misli görülmemiş bir 
hızla ve endişe verici bir tempo İle faz
lalaşmakta oldugvmu kongreye büyük bir 
teessürle bildiririm. Anlaşmazlıkların bü
tün şiddetile hüküm sürdüğü memleket
ler de dahil olmak üzere ekser memleket
lerde milletlerin ekserisinin sulh halüıde 
yaşama arzusunda bulunmalanna rağmen 
dünya nüfusunım asgari dörtte biri, ha
len, aman vermez çarpışmalara kanşmm 
bulunmaktadır. Binlerce sivil halk, evle
rinden çıkarılarak kovulmakta ve tayya
reler tarafından bombardıman edilmek
tedir. 

Dünya yüzündeki gerginlik, hiç bir za
man bugünkü kadar yüksek bir raddede 
tecelli eylememişti. Bu vaziyette, bizim 
bugünkü silâhlarımız, diğer milletlerin si
lâhlan ile mukayese olunur ise, milli em
niyetimizi temin edecek derecede değildir 
ve bu sebebden fazlalaştırılması lâzımdır. 

B. Rooseveit harp sanayü için is
tediği tahsisatı birer birer saydıktan 
sonra devamla: 

— Bu işten ayn olarak, kongre 
için, harp zamanı yüksek kârlanmn 
önüne geçmek ve harp masarifi yük
lerini tevzin edebilmek maksadlanm 
güden kanunlann çıkanlması zama-
nmm gelmiş olduğunu zannediyorum. 

Tam bir emniyetten kasdım, yalnız 
sahUlerimizin değil, fakat ayni za
manda sahillerimizden çok uzak era-
zimizin emniyetini tahtı temine alan 

(Devamı 4 üncü sahif ede) 

Kongreye beyannamesile silâhlanma 
programım da tevdi eden B. Rooseveit 
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Dün. Geceki v e Bı& S a b a K k i Haberlea? 
İkilisi 

Kömür ve şekeri ucuzlatmak 
için tedkiklere tıaşiandı 

— — I r.ı r «11 - ^ ^ ^ m ^ . ™ -

Tedkikat bittikten sonra hükümet 
yapılacak tenzilâtı tesbit edecek 

GÜNÜN HADİSELERİ 

KiMnür fiatlerinin ucuzlatılması yo
lunda şehrimizde tedkiklere başlan
mıştır. İktisad Vekâleti kömür nakil 
ücretleri üzerinde tedkikler yapılıp 
neticenin bildirilmesini emretmiştir. 

Mangal kömürü yerine maden kö
mürü yakılması arzu edilmektedir. 
Maden kömürü daha ekonomik oldu
ğundan halk da bu kömürü mangal 
kömürüne tercih etmek istemektedir. 
Fakat bugünkü fiatler ve nisbeten 
ucuz temini için toptan alma mecbu
riyeti maden kömürünün her evde is
tihlâkine imkân bırakmamaktadır. 

Kömürün ucuzlatüması için nakil 
işlerini yoluna koymaktan başka da
ha bazı tedbirler almacaktır. Bu me-
yanda maliyet fiatleri de tedkik edi
lecektir. Kömürün maliyet fiatinde 
ucuzluk temin edildiği takdirde satış 
fiatindeki ucuzluk daha geniş olabi
lecektir. 

Fiatini ucuzlatmak için üzerinde 
tedkiklere başlanmış olan en mühim 
maddelerden biri de şekerdir. Hükü
met üç sene evvel şeker fiatlerini ucuz-
latmıştı. Şeker bugün üç yıl evvel in
dirilen fiatten satılıyor. Hükümetin 
niyeti bugünkü fiatler üzerinde de 
imkân teşebbüsünde tenzilât yajMnak-
tır. 

Bu hususta geçen sene yapılan ge
niş tedkikler neticesinde şekerin 5 
kuruş kadar daha indirilebileceği yo-
lımda baa mütalâalara raslanmıştı. 
Bu defa şekerin ucuzlatılması için' ya
pılmakta olan çalışmalarda bu ted
kikler de göz önünde tutulacaktır. 
Şekerin daha kaç kuruş indirilebile
ceği hakkmda şimdiden tahminlerde 
bulunmak doğru değildir. Hükümet 
bu tedkikat neticesinde bir karara 
vardıktan sonra yapılacak tenzilât 
nisbetini tesbit edecektir. 

Rumen - Sovyet milnase-
batı kesiliyoı mu? 

İki tarafın elçilerini geri 
çağırmaları böyle tefsir 

ediliyor 
Moskova 29 (A.A.) — Havas mu

habirinin öğrendiğine göre, Romuya-
nm Moskova elçisi B. Ciuntu, Bükreşe 
dönmek «nrini almıştır. Kendisi Mos-
kovayı şubat bidayetinde terkedecek-
tir. 

Mialûm olduğu üzere Sovyetler bir
liğinin Bükreş elçisi B. Ostrovski hü
kümeti tarafından son zamanlarda 
geriye çağrılmıştı ve Rumen mahafili 
Ostrovski'nin geri çeğrılmasmı şali
si sebeblere atfeylemişti. Fakat bu
gün aynı zamanda B. Ciuntu'nun da 
geri çağrılması başka faraziyelere yol 
açmaktadır. Yabancı memleketlerde 

dönen ve buraya akseden şayialara gö
re, Ostrovski, Rumen hükümetinin 
siyasi doktrinlerinde vukua gelen de
ğişiklik üzerine geri çağrılmış idi. 

Maamafih her ne olursa olsun 
Romanya ile Sovyetler birliği arasm-
daki diplomatik münasebetler katedi-
lecek gibi gözükmemektedir. Gerek 
Moskova'da gerek Bükreş'de masla
hatgüzarlar kalacaktır. 

Abdülmecid 
aleyhine bir dava 
Paristen Daily Telegrapf gazetesi

ne bildirildiğine göre, sabık Osmanlı 
hanedanı âzası, Nis mahkemesin
de hanedana aid emlâkin fena idare
sinden dolayı Abdülmecid aleyhine üç 
müyon İngiliz liralık bir dava ikame 
etmişlerdir. Abdülmecidin vekili avu
kat Deloncle Nis mahkemesinin bu da« 
vayı niyete salâhiyeti olmadığını id
dia etmiştir. Dava, 2 şubata talik edü-
miştir. î 

Nafıa Vekil i bu a k ş a m 
şehrimize geliyor 

Ankara 29 (Telefonla) — Nafia Ve
kili Aü Çetinkaya yarm sabah bura
dan kalkacak trenle İstanbula hare
ket edecektir, 

Türkofiste iki tayin 
Ankara 29 (Telefonla) — Türkofis 

müşavirlerinden Huldi Nevyork mua
vin konseyliğine, müşavirlerden Fuad 
Paris muavin konseyliğine tajin edil
mişlerdir. 

İktisad vekili bu sabah geldi 
iktisad Vekili ve Ziraat Vekil ve

kili B. Şakir Kesebir bu sabahki 
ekspresle Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

B. Şakir Kesebir şehrimizde evvel
ce başlamış olduğu tedkiklerine de
vam edecektir. 

Hatay seçim 
projesi 

Şubatta toplantı yapılarak 
îcab eden yerler 

değiştirilecek 
Cenevre 29 — MiUetler Cemiyetin

de Hatay meselesinin raportörü İs
veçli B. Ünden konseyde bir nutuk 
irad ederek demiştir ki: 

— Hatay meselesi hakkında yapı
lan görüşmeler neticesinde intiha
bat projesini hazırhyan komisyonun 
şubat içinde toplanması kararlaşmış-
tır. Toplantıda Türk ve Fransız de
legeleri de bulunacak ve projede ya
pılması lâzungelen tadilât görüşüle
cektir. Bu hususta Türk ve Fransız 
delegeleri mutabık kalmışlardır. 

B. Necmeddin Sadakam 
nutkunda Ajansın 

yaptığı yanlışlık 
Cenevre 29 (A.A.) — Anadolu ajan-

suun hususî muhabiri bUdiriyor: 
B. Necmeddin sadak'm konseyde 

okuduğu nutukta Hatay rejimine aid 
kısun, şu suretle tashih olunur: 

Nizâmnâmedeki ahkâm mütehas
sıslar komitesi tarafmdan hazırlanan 
ve SBİn tarafuuzdan tasdik olunan 
sistemin temelini teşkil eden halk ira
desinin serbesce ve doğrudan doğruya 
ifadesi imkânmı ortadan kaldırmak
tadır. 

«Bay reis, Türkiye Hatay ile ve onun 
tarzı idaresile ve sükûn ve sükûnetile 
bu devrede Fransa derecesinde alâka
dardır ve Fransa mandası bittikten 
sonra Fransadan daha fazla alâka
dardır. Esasen bu meselenin tetkiki 
için konsey tarafmdan teşkiline karar 
verilecek heyete Hatay meselesinin 
muhtelif saf ahatma aid bilûmum ta-
leblerimizi dermeyan etmek hakkım 
mahfuz tutuyoruz. 

italyanlar bizden mühim 
mikdarda pamuk alıyorlar 

Ankara 29 (Telefonla) — Bazı ec
nebi firmalar pamuk almak için İkti
sad Vekâletine yeni teklifler yapmış
lardır. Diğer taraftan İtalyanlar İz
mir ve Adanada pamuk mubayaasına 
başlamış bulımmaktadırlar. İtalyan
ların mühim mikdarda pamuk müba-
y&a. edecekleri anlaşılmaktadır. 

Suç delillerini havi telgraflar 
m ü d d e i u m u m î l i ğ e 

b i l d i r i l e c e k 
Ankara 29 — Posta gişelerine veri

len telgraflarda münderecatmda ka-
nvmen takibat yapılmasını icap ettiren 
bir suçun yapıldığı veya hazırlandığı 
hakkmda fıkralar görülürse suç delil
lerini havi telgrafların müddeiumumî
liğe ihbarı Devlet Şûrasında kararlaş
tırılmıştır. 

Almanyada cereyanlar 
Çalışan kadınlar 

Almanya'da kadınların evlerinin dışın
da çalışması aleyhine bir cereyan Tarâı, 
malûm. Şimdi bu, hafiflemiştir. Arabeit-
firont'un bir tamimine nazaran, çalışan 
kadmlarm yekûnu 700,000 e çıkmıştır. 

Muhtelif sanayi şubelerinde, kadm 
sa'yine o derece lüzum duyulmuştur ki, 
evli kadınları da İşe almak zarureti ha
sıl olmuştur. 

Nazi rejiminin kadm mesaisine aleyh-
dar olduğu ilk devirde şöyle bir nizam 
vardı: Evlenen ve zengin olmıyan her 
çifte yardım edilecek; ancak, kadm işini 
terk etmediği takdirde yeni aile bu yar
dımdan mahrum olacak. Şimdi bu istis
na da kalkıp her evlenen fakir ve orta 
halliye ikramiye verildiği için, Almanya-
nm «kadmlar! Eve...» düsturundan uzak
laştığı mânasını çıkarabiliriz. 

Yahudi ile muaşakanın 
cezası: idam 

Tarihte ibretle okuduğumuz hadiseler 
vardır: 

Esnaftan birinin kansmı, bir yahudi 
ile yakalayıp ikisini de şer'i şerif üzere" 
yan bellerine kadar toprağa gömdükleri 
ve meydanda biriken halkm, padişahm 
huzurunda bu zani ve zaniyeyi recmet-
tiği meşhurdur. 

Şimdi Almanya'da bizdeki o eski zih
niyet belirmiştir. Tabii «recim» diye de
ğil; fakat, «ırkı kirletenin idamı lâzım
dır» formülü altında. 

Stürmer'in bir fevkalâde nüshasında 
bu talep Ueri sürülüyor. Julius Streicher'in 
bu yahudi aleyhdarı mucmuası şu iki 
teklifi ileri sürüyor: 

1 — Irkı kirletme teşebbüsünde bulu
nanlara müebbed hapis. 

2 — Bu cürmü İtmam ettikleri tahak
kuk edenlere idam. 

3 — Bir yahudi erkekle har hangi bir 
zaman temas eden bir Alman kadını 
mahvolmuş sayılacak. 

Ayni gazete, şimdiye kadar hâkimlerin 
bu cürme icap ettiği ehemmiyeti atfet-
miyerek altı aydan dokuz aya kadar 
ceza verdiklerinden şikâyet etmekte ve 
bir de istatistik neşretmektedir: 

Senede 358 dava olmaktadır. Gizli ka
lan hadiseler nazarı itibara alınmazsa, 
demek, - büyük bayramlar hariç - gün
de bir vaka! 

(îstitraden söyliyelim ki, bu mecmua 
kapatılmıştır.) 

F. Tanur 

Japon Harbiye Nazırı 
harb uzun sürecek diyor 

- « • - - 1 ^ — 1 ' - —n rı 11—ir—ıım 

Japon askerleri ise Sovyetlere karsı sıkı 
bir siyaset takib etmek için sulh istiyorlar 

Tokyo 29 (A.A.) — «ÇÜndeki hâdi
senin son inkişafları» hakkında mü
zakerede bulunmak üzere hükümet 
azaları alelacele Diyet meclisi bina
sında toplanmışlardır. 

Nazırlarm müzakereleri hakkında 
malûmat alınamamıştır. 

Hariciye, Harbiye ve Bahriye Nazır
ları tarafmdan verilen mufassal ra
porlar üzerinde bir saat münakaşa 
edilmiştir. Müzakerelerin neticesi as
kerî iş bürolarının şeflerine tebliğ 
edilmiştir. 

Tokyo 29 -T- Harbiye bakanı neşret
tiği bir beyannamede, parlak muzaf-
feriyetlere rağmen, Japonyanm uzun 
bir ihtilâfa hazırlanması icabettiğini 
bildirmektedir. 

Bakan, parlâmentoda yaptığı be
yanatta da, Cinle olan ihtUâfı bitir
mek için mühim askerî hazırlıklar lâ
zım olduğunu ve Cinde uzun müddet 
mühim kuvvetler muhafazası icabede-
ceğini söylemiştir. 

îyi haber alan mahafilin fikirleri
ne göre, Harbiye Nazın Sugiyama'nm 
bu beyannamesi, ordunun bir kısmm-
da ezcümle merkezî Cinde bulunan 
orduda gittikçe inkişaf etmekte olan 
ve Cinde muhasamata nihayet verile

rek Şank-Kay-Şek ile yeniden müzake-
rata girişilmesini talep eyliyen temayül

lere nihayet vermek maksadile neşro
lunmuştur. Bu temayüllere sebeb ola
rak, Çin meselesinin bilhassa Sovyet
ler birliği tai'afmdan harici ihtilâli ara 
yol açabileceği ve Japonyanın, kuv
vetlerini geniş Çin arazisinde tüket
memesi icabeylediği keyfiyetleri Ueri 
sürülmektedir. 

İyi haber alan mahafilin teyid elli
ğine göre, hükümet azasının büyük 
ekseriyeti, İmparatorun etrafındaki 
zevat ve Harbiye ve Bahriye genel 
kurmayları, bilâkis bütün gayretleri 
Çin üzerinde temerküz ettirmek iste
mektedir. 

Maamafih, iyi haber alan mahafilin 
sandığına göre. Cinde muhasamata 
bir nihayet vermek istiyen askerler, 
kabinenin siyasetine mukavemet ey-
liyecekler ve muhtemel olarak bir hü
kümet buhranı vücude getirmek is-
tiyecektir. Bvınlar, mareşal Şank-Kay-
Şek ile müzakere açarak Çin işini bi
tirmeğe ve Almanyanm müzaheretile 
Sovyetler birliğine karşı sıkı bir siya
set takibine azmetmiş bir askerî kabi
ne kurmak arzusundadır. 

Hangi tıankalar altın 
ticareti yapacak 

Maliye Vekâleti yalnız beş 
bankaya mezuniyet verdi 
Ankara 29 (Telefonla) — Türk pa-

rasınm kıymetini koruma hakkındaki 
13 numaralı kararnameye ek karar
namenin İMTinci maddesi mucibince 
Maliye Vekâletince altın ticaretine 
mezun kılman bankalar şunlardır: 

Ziraat, İş, Emlâk ve Eytam, Türk 
Ticaret ve Osmanlı bankaları. 

Banka müdürleri tıu 
akşam gidiyorlar 

Evvelâ Parise, ondan sonra 
Londraya gidilecek 

Yalovaya giden İş bankası umum 
müdürü B. Muammer Eriş dün şehri
mize dönmüştür. Etibank umum mü
dürü B. İlhami Nafiz Pamir de Yalo-
vadan gelmiştir. Umum müdürler dün 
İş bankasile Etibankta bir müddet 
meşgul olmuşlar, öğleden sonra seya
hat hazırlıklannı ikmal etmişlerdir. 

Bu akşam Parise hareket edecek 
olan B. Muammer Eriş ile B. İlhami 
Nafiz Pamire İş bankasının malî ted
kikler şubesi müdürü de refakat ede
cektir. Pariste iki bankayı alâkadar 
eden meseleler üzerindeki temasları 
müteakip Merkez bankası müdürü B. 
Selâhaddin Çam'm da orada ütihaki-
le Londraya gidilecektir. 

Londra seyahati İngiliz maliyeci
lerinin memleketimizi ziyaretlerinin 
bir iadesi şeklinde olmakla beraber 
iktisadî, smaî ve malî meseleler üze
rinde de temaslar yapılacaktır. Bu 
iadei ziyaiet seyahati Türk - İngiliz 
işbirliğini azamî derecede takviye e-
decek mahiyette görülmektedir. 

Emniye t umum müdürü 
Yalovaya gitti 

Evvelki gün şehrimize gelen emni
yet umum müdürü; B. Sökmensüer 
dün Yalovaya gitmiştir. 

Italyada bir barut 
deposu yandı 

10 cesed çıkarıldı, yüzlerce 
yaralıdan bahsediliyor 
Roma 29 (A.A.) — Frosinone eyale

tinde Segni barut deposunda müthiş 
bir infüâk vukubulmuştur. Saat 7,35 de 

bir infilâk duyulmuş bunu saat 8,10 da 
ikinci bir infilâk takib etmiştir. 

Öğleye doğiru enkaz arasından on 
kadar cesed çıkarılmıştır. Birkaç ce
sedin daha gömülü kaldığı zannedil
mektedir. 

Bir kaç yüz kişinin yaralandığı söy
lenmekte ise de bu hususta henüz sa
rih haberler gelmemiştir. 

Segni merkezinde 1200 kadar amele 
çahşmaktadır. Askerî müfrezeler bir 
kaç küometre uzakta şehrin etrafmı 
kordon altına almışlardır. 

Kral Victor - Emmanuel hâdise ma
halline gitmiştir. Duçenin de gelme
sine intizar edilmektedir. 

ö len ler ve yaralananlar 
Roma 30 (Akşam) — Resmî bir teb

liğe göre barut fâbrikasmdaki patla
ma bir amelenüı ihmalinden üeri gel
miştir. 9 ölü, 200 yaralı vardır. Fakat 
yardıma koşanlar ölenlerin 50, yaralı
ların 300 den fazla olduğunu tahmin 
ediyorlar. 

fttinada tevkitat 
15 kişi tevkif edildi ve 1 
sene müddetle sürgüne 

gönderildi 
Atina 29 (A.A.) — Halkı isyana teş

vik eden beyannameler dağıtan bazı 
eski siyaset adamlarmm harekâtı ve 
hükümet reisi Metaksasın hayatına 
bir suikasd teşebbüsünün meydana çı-
karüması üzerine, ikisi veya üçü mü-
tekaid subay olmak üzere, 15 kişi tev
kif edilmiş ve bir sene için Ales'e sü
rülmüştür. 

Bütün memlekette tam bir sükûn 
hüküm sürmekte ve bütün sımflar 
ve teşekküller millî hükümete bağU-
hklaıını bildirmektedir. 
Hâdiseler Yunan hükümetine 

m ü t e v e c c i h d e ğ i l d i r 
Atina 29 (AA.) — Röyter ajansı-

lun salâhiyettar bir kaynaktan öğren
diğine göre, son tevkifler ve sürgünler 
Yunan hükümetinin vaziyetini değiş
tirmeğe matuf değildir. Vaziyetin 
1936 da diktatörlüğün ilâmndan beri 
değişmediği bildirilmektedir. Buna 
binaen, ne diktatörlüğün takviyesi 
ne de kanunuesasinin tadili mevzuu-
bahis değildir. 

Bulgar kabinesin
deki değişiklik 

Başvekil son vaziyet hak
kmda beyanatta bulundu 

Sofya 29 (A.A.) — Kral, dün akşam, 
istifa eden B. Ognianov ve Borov'un 
yernie Dahiliye Nezareti sabık genel 
sekreteri Kujukarov'u adliye nazırlı-
ğma ve Plevne vaüsi Nikoforov'u ti
caret nazırlığma tayin, eden emima-t 
meyi imzalamıştır. 

Son dakika 
ispanyada ölen 

* sivil halk 
Hükümet Frankoya bir 

teklifte bulundu 
Londra 30 (Akşam) — Barselondan 

gelen bir telgrafa göre İspanya hükü
meti Frankoya müracaat ederek açık 
şehirlerin bombardımanına nihayet 
verilmesini teklif etmiştir. Hükümet 
bu yüzden binlerce masum insanların 
öldüğünü bildirmiş ve Franko teklifi 
kabul etmezse hükümetin şiddetle mu
kabelede bulunacağmı haber vermiş
tir. Franko hsnüz cevap vermemiştir. 

Cinde Jappn ileri hareketi 
durduruldu 

Londra 30 (Akşam) — Çinliler Ti-
yençin hattı boyundaki Japon ileri ha
reketini durdurmuşlardır. Japonlar 
Min Kuang nehrinin diğer tarafına 
atılmışlardır. Çin avcıları Nankin -
Hankeo hattmı kesmişlerdir. 

Şarkî Sibiryadakî 
Sovyet kuvvetleri 

Paris 30 — Sovyet Hariciye komi-< 
seri B. Litvinof şarkî Sibiryadaki 
Sovyet kuvvetleri hakkmda İngilte-
reye malûmat vermiştir. Bu malû
mata göre Sibiı^ada tam mevcutlu 
10 fırka asker vardır. Kara, deniz, 
hava kuvvetleri yekûnu bir buçuk 
milyonu bulmaktauiır. 

Dünkü hava vaziyeti 
Dün İstanbulda hava az bulutlu, 

rüzgâr cenuptan saniyede 2-3 metre 
süratle esmiştir. Saat 14 de hava taa-
yiki 759,5, sıcakhk en çok 13 ve en as 
9,4 olarak kaydedilmiştir. 

Dün İzmirde yağmur, Elâzıkta kar 
yağmıştır. 
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Amme hukukunda gadre 
uğnyanlara tazminat 

Her şeyi ıslah etmek, miUtemmel ha
le getirmek istiyoruz. Mademki böyle 
bir feyizli, uyamk devre girdik, bari 
şunu da unutmıyalım: 

Beyhude yere hapsolunduğu, hür-
riyMinin, zamaıunm gaspedildiği, şe- ̂  
refinin çiğnendiği anlaşılanlara taz
minat verilmelidir. 

Zabıta ve adliye cihaıımn. Ünde çu 
kadar mikyasta dahi olsa, bizzarure 
yapacağı yanüşlar vardır, günahsızlar 
tevkif edilir, muhakemeleri uzar, adli 
hatalar olur. 

Böyle müessif ihtimallerde, şimdiye 
kadar âdet: 

— Tahliye edildiniz! - müjdesini 
mazluma vermektir. 

Ve hürriyetine kavuşan, ilk önce 
cidden çıldırasıya memnun olur. Fa
kat ilk sevinci geçer geçmez, haya
tının faraza şöyle bir muhasebesini 
yapar: 

— Ben, hiç te sun'u taksıyrim ol
maksızın bu felâkete uğramadan ev
vel, şu vaziyetteydim: Dükkânım var
dı; kânm yerindeydi. Karımla ve ço
cuklarımla mesuddum, vücudca afi
yetteydim. Şimdi ise, üç sene mevkuf 
kaldıktan sonra şöyleyim: Ticaretim 
mahvoldu. Hattâ ayni sermaye veril
se bile, piyasamn ipucunu kaybettim. 
Bir çocuğum veremden öldü. Öteki 
baskısız kalarak çığırından çıktı, ge
mi azıya aldı. Sıhhatim sorulursa bü
tün mafsallarım romatizma içinde! 
Dilenmekten başka çarem kalmadı. 

Bu tarz mukadderat, şimdiye kadar,-
ıshihi imkânsız telâkki ediliyordu 
aliba... Çünkü hazineden efrada bir 

tazminat verilmesi, akla bile gelmez
di... Şimdi ise, devletin felsefesi değiş
ti: «Nef'i hazine» düşüncesile efradm 
hakkuu yemek maziye karıştı... Her 
hak, eş kefeleri olan bir terazide tar-
tıbyor. Adalet cihazının işleyişinde bin
de şu kadar nisbette zaruri hatalar 
olduğunu ve ebediyen de olacağım bi
liyoruz. Öyleyse bu yüzden vatandaş
lardan bazılarının ezilmesine ma'şert 
vicdanımız nasü kail olabilir? Adalet 
cihazmm kendi yüksek nıhUe tena
kuza düşmesini vazu kanunumuz da 
muvafık görmemelidir. 

Âmme hukukunda yanlışlık yüzün
den gadre uğradığı tahakkuk eden 
vatandaşa tazminat verilmesi prensi-
pini ulvi bir düstur «larak kabul et
meliyiz. Bunun için Adliye bütçesin
de bir fasd aj^rmalıdır. 

Bu öyle yüksek bir emeldir ki, fer
dî hürriyetleri selbetmemek hususun
da zaten titiz olan cihazımızı büsbü
tün takajryüde sevkedecek, davalan 
süratlendirmeğe de mecbur tutacak
tır. Böyle bir prensipin kabulile ada
let, bizzat kendi aleyhinde de zaman 
Zaman hükümler vermek suretile bir 
kat daha yükselmiş olacaktır. 

— Emsali hangi memlekette var? 
Birçok memleketlerde tazminat oI< 

buğunu herkes bilir. Fakat garbi tıpa
tıp kopye etmek garplılaşma telâkki
lerine zaten uygun değildir. Çünkü 
Sarpiıiığın felsefesi, «aynen taklid» 
^eğfl, «emsalin« tefevvuk» tur. 

(Vâ - Nû) 
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T a k s i l e r y o l c u d o l u i k e n 
b e n z i n a l a m ı y a c a k l a r 

Bazı taksi otomobillerinin içlerinde 
yolcu olduğu halde benzin depoların
dan benzin aldıklan görülmüştür. 
Taksi şoförlerinin bu hareketi bazı şi
kâyetlere sebebiyet vermiştir. Yolcu-
|an yollarından alıkoyacak olan bu 
^areketi öoğru bulmıyan belediye, 
içinde yolcu olduğu halde benzin al-
J^ağa teşebbüs eden otomobil şoför
lerinin şiddetle tecziye edileceğini bUr 
Girmiştir. 

Ş i r k e t i H a j r r i y e n i n y e n i 
v a p u r l a r ı 

Şirketi Hayriyenin kendi tezgâhla-
inda yaptırmakta olduğu 76 numara-

^apur da haziranda seferlere başU-
^acaktur. Şirket araba vapuru adedim 
1̂ de çoğaltmağa karar vermiştir. Q%-
® kendi tezgâhlarında inşasma baĵ » 

İği araba vapuru nisan sonunda 
Qĵ ẑe İndirilecektir. Bu vapur bcf 
ĵ ^Oftıobll veya araba istlab edecek 

imdedir. Yeni araba vapuru yazın 
ŝeî̂ ^^y^® Beykoz arasında muntazam 

Iktisad daireleri 
Dördüncü vakıf 

hanında toplanma 
fikri kuvvetlidir 

İktisad Vekâletine bağü şehrimiz-
deki resmî dairelerin mühim yekûn 
tutan bina kiralarında tasarruf yap
mak ve aralarında daha sıkı bir irti
bat temin etmek maksadile aynı bi
na dahilinde toplanmaları için ted-
kiklere devam ediliyor. 

Şehrimizde bu işle meşgul olan İk
tisad Vekâleti teftiş heyeti reisi B. 
Hüsnü Yaman İktisad Vekâletine 
bağlı dairelerin âmirlerini çağırmış 
ve bu mevzu üzerinde görüşmüştür, 
daire âmirleri ihtjyaçlarma göre oda 
mikdarlarmı teftiş heyeti reisine bU-
dirmişlerdir. İktisadî dairelerin bir 
çoğu Dördüncü Vakıf Handa bulun
duğu için diğer devairin de bu hana 
nakletmeleri fikri kuvvet bulmakta
dır. Bu takdirde Dördüncü Vakıf Han 
İstanbuldaki iktisadî işlerin merkezi 
haline gelmiş olacaktır. 

Ç o c u k k a v g a s ı 
Alemdarda Kâtip Sinan yokuşım-

da beş çocuk arasmda bir yaralama 
vakası olmuş, bunlardan dördü yara
lama' suçunun faili olarak yakalan
mış, haklarmda kanunî takibata baş
lanmıştır. 

Kâtip Sinan yokuşunda oturan B. 
Şinasinin on yaşlanndaki kızı Şaziye 
ile on bir yaşiarmda Hayriye, karde
şi 6 yaşlannda Güngör, Ayhan, bu
nun da kardeşi Gülsen kavgaya tu
tuşmuşlar, iş büyümiLş, bu sırada a-
tılan büyük bir taş parçası Şaziyenin 
tehlikeli surette yai"alanmasına sebeb 
olmuştur. İşe müdahale eden polis,"* 
Şaziyeyi tedavi altma aldırmış, diğer 
çocukları da yakalamıştır. 

Millî şenlikler 
Belediye daimî tesisat için 

bir proje hazırladı 
Cumhuriyet bayramile diğer milli 

günlerde yapılan tenvirata aid tesisat 
için yapılan masraflar her vakit te
kerrür etmektedir. Belediye bu gibi 
tenvirat ve şenlikler için daimî tesi
sat yapmağı muvafık görmüş ve şe
hir meclisinden aldığı bir karar ile 
yüz bin liralık tesisat için eldttrik 
şirketile bir mukavele imzalamak sa
lâhiyetini almıştır. Mukavele imza
landığından yapılacak daimî tesisat 
hakkında bir proje tanzim edUmiştir. 
Proje mucibince ilk millî bayramda 
istifade edilmek üzere bu tesisat ha
zırlanacaktır. 

Sarhoş aklı 
Eminönü meydanında sey
rüsefer memuru vazifesini 

görmeğe kalkışan 
ismail yakalandı 

Polis, son derecede sarhoş olarak 
fahri şekilde seyrüsefer memurluğu 
etmeğe kalkışan bir adamı yakalıya-
rak mahkemeye vermiştir. 

Sultanâİımedde Yerebatanda înd-
liçavuş sokağmda oturan İsmail; ev
velki gece adamakıllı sarhoş oluktan 
sonra Eminöınündeki meydana gel
miş, bağınp çağmmağa ve orta yerde 
durarak gelaı geçen tramvay ve oto-
mobülere seyrüsefer memurluğu var 
zifed görmeğe başlamıştır. 

Nihayet iş o dereceye gelmiş ki, halk, 
îsmallin etrafma toplanmış, o da bir-
tai^tan fahrî vazifesine, diğer taraf
tan da ağzma geleni söylemeğe devam 
etmiştir. Nihayet hâdiseye polis mü
dahale etmek mecburiyetinde kalmış, 
İsmalli yakalıyarak cürmümeşhud 
mahkemesine sevketmiştir. 

Heroin kaçakçısı bir kadın 
Galatada oturan Zşyneb ismlnds 

bh: kaduun heroin satıcüığı ettiği zar 
bıtaca haber aîmarak cürmümeşhud 
halinde yakalanmıştır. Zeyneb halfr 
kındaki tahkikat kaça^^cılık bürosuı^ 

Haklı şikâyetler 
Sular vakitli vakitsiz 

kesilmemelidir 

Biz yedi aydanheri Taksimde Sı-
raselvüer caddesi Kazancı yoku
şunda 8 numardU evde oturmak
tayız. Buranın su derdi hiç eksik 
olmuyor. Her akşam saat 17 den 
itibaren, tam su ile iş görüleceği 
bir sırada, sular kesilmektedir. 
Bu yetişmiyormuş gîbi, kısa fası
lalarla bazı günler gündüzleri de 
sular aknuyor. Bunun sebebini bir 
türlü anlıyamıyoruz. Bu hususta 
muhterem gazetenizle Belediye
nin ve Sular idaresinin nazan dik
katini celbetmenizi rica ederim. 

İsmaU Göktuğ 
AKŞAM: 
Tesisat genişletUeceği için mu

ayyen saatlerde sıüarm kesUece-
ği gazetelerle ilân edilmiştir. Fa
kat bazı kasrilerimiz, bu saatlerin 
haricinde de sulann kesildiğinden 
şikâyet etmektedirler. Dikkati cel-
bederiz. 

K a r a g ü m r ü k t e ik i c a d d e 
Karagümrük Dervişali mahal

lesinden B. B., Aydın, Şükrü, M. 
Akarlar, H. Demirci, A. Nuri Sai
kan, KemuL Uçar, Ahmed, Abdüs-
samed, Emin Balcıoğlu, t. Etem, 
Mehmed Tomruk, Mahmud Biri

cik, Kâzım, Veli Tokdüli, E. Akyüz, 
Yusuf Talaykan, A. Alkum imza-
larile bir mektup aldık: 

«.Mahallemizin Tramvay cadde
sine çıkan Canfeda Hatun ve Kurt 
Ağa caddesin<^n her gün dört beş 
bin kişi geçer. Tramvay caddesini 
tâ Balat'a bağlıyan bu yol öte-
denberi ışık ve imar yüzü görme
miştir. Mahallemize Terkos suyu 
getirebildik. Lâkin boru tefrişa-
tından sonra yol tamir edümedi. 
Cadde hendeklerden, çukurlar
dan, geçilmez bir haldedir. 

Şehre yeniden ilâve edilecek 
1800 lâmbadan birkaçının bu yo
la tahsisini ve caddemizin bu ha
rap halden kurtarümusını isti
yoruz. 

L 

NOT: 
Karilerimizin diğer şikâyet ve di

lekleri 10 uncu satılfemizdedir. 

Norveç vapurundan' 
zarar isteniyor 

78500 liralık iki zarar ve 
ziyan davası açıldı 

Geçenlerde Köstence limanmda 
Yekta vapurunu batıran Norveç ban-
(hrah İranla vapuruna haciz konul
muş ve mahkeme, nakdî teminat va-
rilmedUcçe haczin kaldınlmasma, va
purun buradan hareketntne müsaa
de edilmemesine karar vermişti. 

Batan Yekta vapurunun sahiplerüe 
vapurdaki eşyayı sigorta eden şirke
tin vekili ikinci ticaret mahkemesine 
müracaat ederek Norveç vapuru 
kumpanyası aleyhine zarar ve ziyan 
davası açmışlardır. Bunlardan Yek
ta vapuru sahipleri yetmiş bin, sigor
ta kumpanyası da sekiz bin lira zarar 
ve ziyan istemektedirler. İkinci ticar 
ret mahkemesi davalar üzerinde taü-
kikat ve tedkikata başlamıştır. 

O t o b ü s t a h k i k a t ı 
Dahiliye Vekâleti teftiş heyeti reisi 

B. Tevfik Talâtm reisliği altmdaü 
mülkiye müfettişleri dün de otobüs 
işleri etraf mdaM tedkik ve tahkiklerlr 
rine devam etmişler. Otobüsçülerden 
Ûç kişiyi dinlemişlerdir. Müfettişle^ 
bugün de çalışacaklardır. 

Teftiş heyetinin otobüs meselesinde 
Vekâletin tenvire muhtaç gördüğü 
noktalan aydınlatmağa matuf olan 
bu tedkikatın neticelerini pazartesi 
veya salı günleri Ânkaraya göndart-
cdttir. 

Sirkeci meydanı 
Nafia Vekâleti 
meydanı tevsi 

edecek 
Haber aldığımıza göre Nafia Vekâ

leti Ahırkapı ve civannda bulunan 
ahşab ve teneke kulübeleri kaldırıp 
tren yolımun iki tarafındaki çirkin 
manzaraları kaldırmakla beraber Sir
keci meydanını da açmağa karar ver
miştir. Sirkeci istasyonunun nasü 
açılacağı ve maydamn istikbalde na
sıl bir şekil alacağı şehircilik müte
hassısı B. Preste tarafından tespit 
edilecektir. Ancak mütehassıs, bu hu
susta bazı esaslar hazırlamıştır: Füor-
yadan başlıyacak büyük sahil yolu 
Sarayburnu ve Eminönünden geçerek 
Eyübe kadar uzanacaktır. Büyük sa
hil yolu için sahilde bazı binalar is
timlâk edilecektir. Bu meyanda Siî--
keci gan ile önündeki binalar ve Sir
keci tramvay caddesinde bulunan 
bir kısım dükkânlar kaldırılacak ve 
Sirkeci meydanı açılacaktır. 

Bu proje B. Proste tarafından bu se
ferki gelişinde kati şeklirü alacaktır. 
Nafia Vekâleti bu projeyi tasvib ettik
ten sonra meydanm açılmasım ve 
Ahırkapı tren yolu üzerindeki bina
ların kaldırılmasım kendi vesait ve 
bütçesile temin edecektir. 

Y a r a l ı ç o c u k h a s t a n e d e ö l d ü 
Bir kaza neticesinde yaralanarak 

zabıta; tarafından Şişli çocuk hastar 
nesine kaldırılmış olan Tahir oğlu Ca
fer admdaki çocuk dün hastanede öl
müştür. 

Ölüm vakası müddeiumumîliğe bil
dirilmiş, adliye doktoru B. Enver Kar 
ran dün hastaneye giderek cesedi mu
ayene etmiştir. Müddeiumumîlik tah
kikata devam ediyor. 

Deniz Bajıkjeşi(iiâtı 
B. Yusuf Ziya ömş ted-
kiklerine devam ediyor 
Deniz Bank umum müdürü B. Yu

suf Ziya Öniş Yalovadan şehrimize 
gelerek Deniz^ Bank İstanbul teşkilâ
tı üzerindeki tedkiklerine tekrar baş
lamıştır. 

Tedkiklerin ne kadar devam edece
ği henüz belli değüdir. Bununla berar 
ber şehrimizdeki Deniz müesseseleri
nin Deniz Bankm şubesine raptı etrar 
fmdaki tedkikler bitmiş ve k ı s m ^ 
tatbikata da geçilmiştir. 

Deıüz müesseseleri yeni 8«ıe büt-
çelerile başaracağı işleri tesbit edip 
umum müdürlüğe vermişlerdü" 

Mersin, İzmir llmanlarile Türk ge
mi kurtarma şirketinin Deniz Bank 
umum müdürlüğü emrinde şirket ha
linde idaresi münaslb görülmektedir. 

Asılsız cinayet 
Çocuğu yalan ihbara 

sevkeden Marika 
serbes bırakıldı 

Fapasköprüsünde oturan Mandelt 
admda on yaşlannda bir çocuk bun
dan dört sene evvel babası Panayotun, 
evde bir adamı öldürerek cesedini 
bahçedeki sariııça attığmı iddia et
miş, tahkikat neticesinde çocuğun id-
dlalarmm asılsız olduğu anlaşılarak 
bu çocuğu böyle yalan ihbarda bulun
mağa teşvik suçundan maznunen Mar 
lika admda bir kadın tevkif edUmlştl 

Müddeiumumîlikçe yapüan tahkU 
kat neticesinde Marikanm da şimdi
lik serbes bırakıl masma lüzum görUlr 
müş ve kendisi dün serbes bıraSolnu^ 
tır. 

Esasen cesedin atüdığı söylenen 
sarmçta yapılan araştırmada eweloQ 
yazdığımız şeküde bir kaç hayvan ke
miğinden başka bir şey çıkmamıştan 
Orada bir de bıçak bulımduğu söy^ 
lenmlşse de bunun da asılsız olduğa 
anlaşılmıştır. Müddeiumumîlik şimdi, 
Icüçük Mandelinin bu jralan Uıban ne 
glÛ sd^eplerle ve kimin teşvik ve tah-
ıHIrtİA tronh&ıru oro'cfiT»r>olrtQ#<m 

İSTANBUL HAYATI 

Bahar hasreti 
Kış, bu sene destursuz selâmsın 

erkenden gelip yerleştiği için daha 
şimdiden İstanbulu usandırdı. Sabah
leyin yataklanndan kalkanlar bezgin 
tçehre ile pencereye koşuyorlar. Fakat 
perdeye yaklaşmca bir tereddüd baş
lıyor. Acaba hava açık mı, kapalı mı?. 
Kuru ayaz, acı soğuk hiç düşünlmü-
yor. Lekesiz bir güneş hasreti hepsini 
unutturuyor. 

Uzun, hırçm bir nazlanıştan sonra, 
geçen gün havaıun kara peçeleri da
ğıldı. Ulaşılanuyan sevgilinin Ifttlt 
çehresi gülümsedi. Tepeleri bulut y»-
ğınlarile yükselen apartımanlann ka
loriferli salonlarından çamur bataklı 
sokak luyüannda kâbuslara gömül
müş kıdübeciklerin, mangalsız dehliz
lerine kadar neşe doldu. Tabiat, her
kesin hakkım müsavi dağıtıyordu. 
Kulübelerin kâğıd yamalı hava del&-
lerile apartunanlann kat kat kristal 
pencereleri ayni hak ve ayni neşe ile 
açılıyordu. Paltolar, mantolar sanki 
askdarmda ağırlaşmışlardı. Bezgin 
omuzlara isteksiz isteksiz örtüldüler. 
Sokaklarda hayat birdenbire değiştL 
İriU ufakh kafUeler arasmda, palte-
laruıı kollarında taşıyan kahraman
lara da raslamyordu. 

Aylardanberi kışın kırbaçlan altm-
da homurdanarak, gerinerek uyukh-
yan Gülhane parkı bu ilk fırsatta bir 
çok ziyaretçilerle kucaklaştı. Kuru 
dalh çınarlarm çevrelediği, çürük yap
rak yiğmlarile örtülü patikalarda 
şen kahkahalar çmhyordu. Yalçm 
yüzlerinde, uzun asu-Iardan tek bir 
çizgi bile görülemiyen saray duvarla-
rmm altına doğru yaklaşırken bir çı-
tırdı duydum. Başımı çevirir çevirmez 
biraz ötedeki kuytu köşede briiren bir 
gölge, birdenbire ikiye ayrıldı. Lâci
vert bir mantonun geniş yakalan, bi
rinin yüzünü kıskançlıkla gizledL 
Öteki de ardım dönmüştü. Ürkek, te-
lâşh adımlarla koştular, yolun kıvn-
ımnda kayboldular. 

Tepedeki kanepeler de dohnuş... Kı
şın, Boğazdan uzanan sivri dişleri, 
mantoların, paltoların üzerinden bDe 
gövdeleri çimdikliyor, burunlar, du
daklar moranyor, tüyler ürperiyor. 
Fakat, güneşin tath gülümse3işi hep
sine göğüs gerdiriyor. Bahar hasreti; 
en nazh sevgilileri bUe kıskandıran 
bhr sevgi, titriyen vücudleri acı riia-
gârm önünde kıvrandınyor. 

İhtiyar bir nine, axka kanepelerden 
birinin köşesine bağdaş kurmuş. Omu-
zunda bir şal atkı, dizlerinde kocaman 
bir battaniye... Etrafmda düşe kalka 
dolaşan mimini torununa seslenirken 
bile gözlerini Boğazın pınl pınl göğ
sünden ayıramıyor. Yanmdan geçer
ken mırıldandığım duydum: 

— Bugünleri de gördüğüme bin şO-
knr. Gelecek bahan da göstermeden 
gözlerimi kapatma YarabbÜ... 

Dudaklar, kimbilir kaç yıUhr ayni 
hasretle titriyor? Ve, kimbilir daha 
kaç yıl ayni teraneyi tekrarhyacak? 

Cemal Refik 
• • l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ı n i l l i n i t l I l i n n i R I l n i H l l l l t l I l I t l I i n t l i ^ a 

Kapopino davası 
Ehlihibre dûn toplanarak 

tedkiklere başladılar 
Çanakkale boğazmda İtalyan ban

dıralı Kapopino va'puruna çarparak 
batıran İspanyol bandıralı Magellanei 
vapurunım davasma dün ikind tlc»-
ret mahkemesinde devam edilmiştir. 

Bundan evvelki celsede mahkeme^ 
kazada suçlu tarafm tefOdtl ve Kapo* 
pino va'puru batarken kaptanımn »• 
şule muvafık tedbirleri ahp almadı^ 
nm tahkiki için işin, bir öıllhibre he
yetine havalesine karar vermişti. 

Ehlihibre heyeti teşekkül etml^ v« 
lâzungelen tahkikat ve tedkikata ba^ 
lanmıştır. 

Ehil hlbre heyeti liman idaresinden 
amele servisi şefi mütekald denli ak 
bayı B. Şükrü Pala, Denlzyollan lda»> 
resinden B. Şevket ve gemi kurtarma 
şirketi mütehassıslarmdan B. Rltzdea 
müteşekkildir. Heyet dün iMnd ticac 
ret mahkemesinde toplanarak etrtSb-
İl tedkiklerde bulunmuşlardır. Bu tedU 
klkat bir kaç gün daha devam edecelı 
ve neticede bir rapor tanzim ederdi 
mahkemeye verilecektir. 

E l ç a b u k l u ğ u m a r i f e t 
Yusuf isminde biri, Tepebaşmda blf 

bakkaldan sigara almakta iken el ça
bukluğu ile de bir lira aşuımş; fakal 
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Belgradda Alman 
otomobil atelyesi 
Müessesenin açılışı müna-
sebetile nutuklar söylendi 

Belgrad 29 — Alman otomobil ihra
catçıları cemiyeti, Almanyadan geti
rilen bütün arabaları tamir etmek 
üzere Belgradda mühim bir endüstri 
müessesesi açmıştır. 

Açılma merasiminde general Aug-
uste Mariç ile Alman sefiri, muhtdif 
endüstri müesseselerinin mümessille
ri hazır bulunmuşlardır. 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
Alman otomobil ihracat cemiyeti re
isi B. Werbin, motorculuğun Yugos-
lavyada inkişafına çalışmış olan Sto-
yadinoviç hükümetinin aldığı tedbir
ler sayesinde bu müessesenin açılma-
sma imkân hasü olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

Meşhur Alman sanayicisi Werbin 
bundan sonra, bugün bir kaç sene 
evvelkine nisbetle üç misli daha ehem-» 
miyet almış olan Yugoslavyanm ti
caret siyasetinin muvaffakiyeti kar-
şısmda duyduğu hayranhktan bahset
miştir. 

Çine yapılacak 
yardım mesele

sinde ihtilâf çıktı 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

de müşkilât çıkmıştır. Bu hususta ak
şama kadar bir itilâfa vaTılması ümi
di azdır. 

B. Litvinof dün iktisadî ve malî 
yardım hakkında sarih bir plân tek
lif etmiştir. Bu plân mucibince Çin'e 
silâh verilecek vş Japonya'ya yapüa-
cak petrol ihracatına ambargo kona
caktır. B. Eden ve B. Delbos bu plâ
na itiraz etmişlerdir. Öğrenildiğine 
göre her türlü müşterek yardım pro
jesinden vazgeçilecek ve İngüiz ve 
Fransız murahhaslannın teklifi veç
hile devletler kabiliyetlerine göre Çin'e 
yardım etmeğe davet edileceklerdir. 
Meselâ ba2a. devletlerin Çin'e kredi aç
mak, bazıları silâh göndermek, bazı
ları da petrol yoUainak suretile yar
dım edeceklerdir. 

B. Koo bu tekliflere şiddetle itiraz 
etmiş ve hükümetinden bu hususta 
yeniden talimat istemiştir. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre, 
lühaî karar geniş mikyasta Amerika
nın tarzı hareketine bağlıdır. Çünkü 
Cenevrede temsil edilen devletler 
Uzak Şark ihtilâfma temas eden her 
karara Amerika'nm da iştirak etme
sini arzu etmektedirler. 

Cenevre'ye bir «müşahid» tayin et
mesi için Vaşington hükümetine bir 
telgraf gönderilmiştir. 

Bu telgrafa henüz bir cevab veril
memiştir. Bazı mahfiller «ikinci bir 
Brüksel konferansı» toplanmasına ih-
tiıAal vermektedirler. 

Cenevre 29 (A.A.) _ îyi haber alan 
mahfUler, B. Eden'in Çin meselesi 
hakkmda derpiş edilen karar sureti 
projesini B. Beck'e tebliğ etmiş oldu-
ğuım bildirmektedirler. 

Polonya murahhası böyle bir karair 
suretinin kabulü lehinde rey veremi-
yeceğini beyan etmiş olduğu için mü
zakerelere devam etmek lâzım geldi
ğine hükmedilmiş ve Çin meselesi 
konseyin bugün öğleden sonraki top-
latısma aid ruznamesinden çıkarıl
mıştır. 

Bir talebe Nahas paş«ya 
hücum etti 

Kahire 29 (A.A.) — Bir tale^je dün 
namazdan sonra Nahas paşaya hü-
cıun etmek istemiştir. Bunun üzerine 
kavga çıkmıştır. 

Bir Norveç vapuru tehlike 
işareti veriyor 

Emden 29 (A.A.) — CarmelfjeU 
ismindeki Norveç vapurrj tehlike işa
retleri göndermektedir. Alman kur
tarma vapuru, yardjçıa hareket et
miştir. 

Alman bi'.yük elçisinin 
b^.bası öldü 

Ankara 29 (A.A.) — Almanya bü
yük elçisi B. Fon Kellerin 94 yaşında
ki babeısınm Münihde öldüğü haber 
almmıstır. 

Aksarayda yapılacak 

500 talebe alabilecek 
mükemmel bir bina olacak 

Aksarayda Valde camii civarında 
yeni bir ilkmekteb binasmm inşasma 
karar verildiğini yazmıştık. Bu bina, 
gelecek ders yılma yetişecektir. Mek-
teb yapüacak arsa inUhab edilmiştir. 
Bunım için bir münakalsa şartname
si hazırlanmıştır. Yeni mekteb bina
sı, 500 talebeyi alabilecek ve her tür
lü konforu ve tesisatı ihtiva edecek 
mükemmel bir bina olacaktır. Bun
dan evvel bu kabilden yapüan mek
teb binaları 90 - 95 bin liraya mal 
olmuşlardı. Bu binanm da bu kadara 
çıkacağı tahmin ediliyor. Aksaray-
dan sonra Üsküdarda da bir mekteb 
inşası için tahsisat bulımacaktır. 

Uçuş kampına 1000 
genç iştirak edecek 

(Baş tarafı birinci sidıifede) 
bir tahsilden sonra yedek subaylık 
zamanını hava okulunda geçirecek
lerdir. 

Uçuculuk talimleri için de yeni ka
rarlar alınmıştır. Bu kararlara göre, 
bu sene Türkkuşuna yaa:ümış olan li
selerin dokuzuncu smıfmda bulunan 
bir talebe onuncu smıfa geçerken A 
brövesi imtihanlarını bulımduğu şu
bede, B brövesi imtihanlarını Anka-
rada verecek, onuncu sınıftan on bi
rinci sımfa geçerken C brövesi imti-
hanlan ile yüksek yelken uçuşlanm 
İnönünde yapacak, on birinci sınıfı 
bitirdikten sonra da motorlu tayya
recilik mektebine girecektir. 

Motorlu tayyaı-ecilikte turizm brö- -
vesi almış olarak üniversiteye veya 
yüksek mekteplerden birine giren ta
lebe, üç ayda bir büyük şehirlerde ' 
bulundurulacak olan taJim tayyare-
lerile uçuşlar yapacaktır. 

Türk Hava kurumu, gençlerimizde 
havacıhk sevgisini uyandıracak, aynı 
zamanda havacılık hakkmda bügiler 
verecek olan bir kitaphane kurmayı 
kararlaştırmıştır. 

M e r d i v e n d e n düşerek 
, be lkemiğ in i kırdı 

Kuruçeşme kömür depolannda ha-
mialhk eden Hasan, Yeşildhrekte bir 
fabrika bodurumuna kömür taşımak
t a iken fabrikacı ile ara^annda kav
ga çıkmış, fabrikanm İşçilerinden Ali 
de kavgaya müdahale ederek Hasanı 
itmiş. Hasan merdivenden yuvarlana
rak bel gemlğl kırılmıştır. 

Polis, Hasanı Cerrahpaşa hastane
sine kaldırmış, Ali de tevkif edilmiştir. 

3 0 0 s e y y a h s e l d i 
Roluan vapurüe dün öğleden sonra 

limanımıza muhtelif milletlere men
sup 300 seyyah gelmiştir. Sehyyahlar 
derhal şehre çıkmıyarak vapurlarile 
boğazda bir gezinti yapmışlar, Ka
vaklara kadar gidip dönmüşlerdir. 

Akşam üzeri şehre çıkan seyyahlar 
muhtelif yerleri gezmişlerdir. Bu ak
şam vapurlarile Hmanımızdan ayrı
lacaklardır. Roluan va'purunda Kızılay 
tarafından bir el işleri sergisi tertib 
edilmiştir. 

Van Zeelandın raporu 
Amsterdam 29 (A.A.) — Başvekil 

B. Colijn, B. Van Zeeland'ın raporu 
hakkında demigtir ki: 

Büyük zorluk, büyük ekonomi dev
letlerinin ihzari bir konferans halin
de toplanmasındadır. Bununla bera
ber, rapor, vaziyeti salâha götürebi
lecek çareleri göstermek itibarüe kıy
metlidir. 

V a n d e r v e l d İ s p a n y a y a gitt i 
Brüksel 29 (A.A.) — Sosyalist par

tisi reisi B. Emile Vanderveld, dün 
hükûmetçi İspanyaya hareket et
miştir. 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altında mağa
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satüıktır. Alâkadar olanlann aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 

U M U M E M L Â K A C E N T A S I : Ga
lata Ömer Abid han 2 inci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 

B. Roosevelt 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

bir müdafaadır. Muhtemel her düş-
mam, sahillerimizden yüzlerce mil 
uzakta tutmamız lâzımdır. Müdafaa
mızı yalnız bir Okyanusa ve bir sa
hile hasrederek diğer Okyanusu ve 
öteki sahillerimizi meşkûk bir müda
faa halinde bırakamayız. Tam bir 
müdafaa, Amerika birleşik devletleri-
nm bütün kısımlanm aynı zamanda 
çerçevesi dahiline almalıdır. 

V a s i n i n 29 (A.A.) — Deniz si
lâhlan progranunm yüzde yirmi nis-
betinde fazlalaştmlması hükümleri
ni ihtiva eden Vinson kanun proje
si, Reisicumhur Roosevelt'in mesaji 
İle aynı zamanda mebusan meclisine 
tevdi olunmuştvır. 

Vinson projesi, tahsisatı tasrih et
memekte, fakat yalnız, ilâve olarak 
47 safıharp gemisi, 22 muavin harp 
gemisi ve 1000 yeni deniz tayyaresi
nin inşasını talep eylemektedir. 

Bu projenin bir maddesine göre, 
Amerika birleşik devletleriniıı, iştirak, 
edeceği bir süâhlan azaltma enter
nasyonal anlatması ihtimalinde, Re
isicumhur, devletin harekâtını bu 
anlaşmaya tevfik etmek maksadile, 
bu deniz inşaatını lüzumu kadar kı-
sabilecektir. 

Müsaadesi istenen muazzam inşaat 
şudur: 

3 zırhlı - zırhlılar adedi bu suretle 
18 e çıkarılacaktır - 2 tajryare gemisi 
- tayyare gemilerinin adedi bu su
retle 147 ye çıkanlacaktır. - 9 de
nizaltı gemisi - denizaltı gemilerinin 
adedi bu suretle 58 e çıkarılacaktır -
1000 deniz tayyaresi - halen kulla-
mlmakta olan tayyarelerin adedi bu 
suretle 3000 e çıkarılacaktır. - Tah
minlere göre, yeni program netice
sinde subay adedi 1200, er adedi 20 
bin fazlalaşacaktır. 

Reisicumhur Roosevelt'in tecrübe 
gemileri için istediği 15,000,000 dolar 
tonilotosu azami üç bini bulacak ge
miler üzerinde kullanılacaktır. 

Yeni yapılacak üç zıAlınm mec
mu tonüatosu 105,000, 8 kruvazörün 
mecmu tonilatosu da 68,500 tutacak
tır. Zırhhlardan ikisi 1938 de, üçün
cüsü ise biraz daha sonra tezgâha 
konacaktır. 

Bahriye dairesinin tahminlerine 
göre, Reisicumhur Roosevelt'in teklif 
ettiği deniz silâhlan programımn 
yüzde yirmi nisbetinde fazlalaştırıl
ması, takriben 800 milyon dolar tu
tacaktır. 

Hamal kavgası 
Tahtakalede oturan hamal Rama

zan ile Musta^fa rekabet yüzünden bir-
birlerile kavga etmişler, Mustafa Ra
mazanı demirle başmdan ağır suret
te yaralamıştu:. 

Hamalm biri hastaneye kaldırılmış, 
diğeri de yakalanmıştur. 

İstanbul hakkında konferans 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz Dil, Tarih ve Edebiyat şubesi 

tarafmdan düzenlenen (İstanbul hak
kmda konferanslar) selisinden dördün
cüsünün mabad ve sonu olan (Türk 
Fethinden sonra İstanbul) mevzulu üni
versite tarih doçentlerinden bay Mükre-
min Halil ve (Istanbulda Bizans âbide
leri) mevzulu beşinci projeksiyonlu ola
rak üniversite tarih doçentlerinden bay 
Arif Müfit tarafmdan 1/2/938 sah akşa
mı saat (Birincisi) 20,30 da ve (İkincisi) 
21,30 da verilecektir. 

Bu konferanslar için davetiye yoktur. 
Herkes gelebilir. 

Şehir tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

Yazan: Henrik İbsen, Türk-
luıılHlIim pEn GÜNT dram 5 perde 

çesl: Seniha Bedri Göknil 
Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 

(AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 
Yazan: Celâl Müsahipoglu. 

Son hafta 
Pazar günleri 15,30 da matine 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşld ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semlha ve Misel varyetesi 
Gündüz: Yalova Şarkısı 
operet 8 perde. Gece: 

Fermanlı Çengi 
Tarihî komedi 3 perde 

JOAN CRAWFORD'un zarafet ve güzelliği 
W İ L L İ A M POVVEL'in n ü k t e ve dehası 
ROBERT MONGOMERRY'nin gençliği, sevimüUği 

Bu hatta: M E L E K Sinemasının 
göstermekte olduğu Fransızca sözlü 

BİR KADININ TALIİ 
fibni mevzuu güzel ve herkes tarafından görülecek çok mükemmel bir 

filimdir. İlâveten PARAMOUNT JURNAL 
Seanslar: 11 - 2 - 4,15 - 6i, gece 9 dadır. Saat 11 deki seans tenzilâtlıdır. 

LUCİEN BARRÖUX - JULES BERRY - DANİELE PAROLA 

PARİS EĞLENİYOR 
Parisin en meşhur R A Y V E N T U R A cazınm iştirakile 
Pek yakında: T Ü R K Sinemasında 

1 Şubat sah günü akşamı TURAN tiyatro-
sımda sanatkâr Naşid ve Ertuğrul Sadi Tek 
birlikte büyük müsamere iki oyun birden 

NAŞtD RADYO taklitli komedi 3 perde 

Aynca: ARTİStREVOSO 1 Perde 
Varyete, düet, solo, tafsilât el ilânlarında 

Bu hafta S Ü M E R sinemasının 
göstermekte olduğu haftanın en büyük ve en güzel 

JF\ I Eli ^ p • • • • 
filmi, cidden şimdiye kadar gördüğümüz a§k... Heyecan... Denizcilik... ve 

kahramanlık filmlerinin en mükemmeli ve en harikulâdesidir. 
Baş rollerde : 

VİCTOR FRANCEN - EDWİGE FEUİLLERE 
Bugün mutlaka bu şaheseri gidip görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzUâth matine. 

- B u g ü n ! 
ilâhî yıldız 

MARLEN DÎETRİCH' in 
GARY COOPER 

Ue beraber çevirdiği 

Sevişmek Arzusu 
En güzel ve en canlı a ^ süperfilmi 

ASRî SINEMA'da Büyük bir 
program: 

Meşhur muganni kovboy 

DİCK FORAN'ı 
Tasavvur ve temsil edilemiyen 

macera ve sergüzeşt filimlerinin' 
en harikuladesi 

İntikam Bomtıası 
Filminde mutlaka görünüş. 

Ertnlnd Sadi tek tiyatrosu 
Yann gece: 

(Kadıköy - Süreyya) 
Sah:, (Bakırköy) 

Çarşamba: (Üsküdar) 
Slnemalannda 
O T E L L O 

4 perde 1 tablo 
^ 

Alenî teşekkür 
Baran ömründe narin bir çiçek 

gibi günden güne solan ve bu kere 
gözlerini hayata yuman sevgili kua-
mız, kardeşimiz Seniha Deriner'in 
cenazesinde bulunmak ve yazı vesair 
suretlerle elemlerimize iştirak etmek 
lûtüf ve insaniyetini ibraz eden dost
larımıza, bildiklerimize yegân yegân 
sunmak kabil olnuyan şükran ve 
nüımetlerimizin iblâğma saym gaze
tenizin vesatetiıü dileriz. 

Fuad Deriner, eşi ve kardeşleri 

Bayan dul Olimbla E. Pilafldu, 
Bay ve bayan tsaak E. PUafldls ve çocuğu, 
Bay ve bayan Kosmas E. Pilafidis ve ço-
cukltuı, 
Bay ve bayan Anastas E. Pilafidis ve ço-
cuklan, 

Bay Yoakim E. Pilafidis, 
Bay Mimitri E. Pilafidis, 

Bay Yanni E. Pilafidis (Yunanistanda),lle 
bütün akraba ve taalükatı pek sevdikleri 
ve saydıkları, koca, peder, büyük peder, 

Evdokimos I. Pilafidis 
(Murat) 

aralarmdan ayrılıp ebediyete gittiğini de
rin bir teessürle bildirirler ve 30 İkinci kâ
nun 1938 tarihine tesadüf eden pazar gü
nü saat 15 de Feriköy Dodeka Apostol 
Rum kilisesinde yapılacak dinî tedfin me
rasimine huzurlarmızla şeref vermenizi 
saygılarlle dilerler. 

Cenaze Levazimati P. ANGELİDİS. 

^ ÜNİVERSİTELİLER 
BABALAR 

KADINLAR; 

Sui istimal 
Davası n 

DANİELLE DARRtEUX • I 
CHARLE VANEL I 

Enfes bir hakikî hayat eseridir. I 
İlâveten: RİN TİN TİN I 

MftLEMDAR'daiJ 
B O R S A 

29/1/938 
(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 

ESHAM ve TAHVİLÂT 

Bay 

istikrazı 94 
dahili 
1933 istikrazı 98 
Ünitürk I 18.95 
Ünitürk II 18,92,50 
Ünitürk III 18,92,50 
Mümessil I 40,— 
Mümessil II 40,65 

» i n 
iş Bankası 10,20 

» hamiline 10,25 
» müessis 85 

Türkiye Cum
huriyet Merkes 
Bankan 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 

9t 

23,75 
7,75 
7,25 

10,1C 
12^0 

I p -

Para (Çek fiatleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,32,50 
630 

0,79,30 
15,08.25 
86,74,60 
3,43,20 
4,70,12 
1,42,34 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,63,80 
ı,97,ıe 

13,65 
34,24,60 

4,19 
3,98.80 
106,19 

23,77,25 

••••iBBBBB>*BBI>BBIMHBB>BBBBBBMBBHB Herkes koşuvor, mevsimin en güzel filmi 

MÜZİK TÜRK sinemasında '^''''™"^"^ 
A Ş K 
RAKS 
ZEVK 

Fransızca opereti 

FAKİR TALEBE 
Görülmemiş derecede muazzam sahneler, binlerce figüran, emsalsiz müzik ve 
fevkalâde şarkılar İlâveten: Dluıyamn en küçük piyanistinin konseri ve Ekler 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ JURNAL. Bugün saat 11 de tenzilâth matine • • • H M B H H 

AHİ 



SİYASI tCMAL: 

Vam Z@@DandİDiri raporu 
j Mületler Cemiyeti meclisi büyilk 
<inerakla beklenen yüzüncü içtimatm 
dkdederken gene derin alâka ile bek-
fcnen Belgikamn en mühim devlet a-
idanu ve sabık Başvekil Van ZeeUm-
Vm 1929 senesinde Amerikada patlak 

, verip bütün dünyayı tutan iktisadi 
buhranın doğurduğu kaytdlan berta
raf etmek için hazırladığı rapor neş
redildi. * 

I Belçikalı devlet adamının mesaisi 
esasen sırf malt ve iktisadi işlere aid 
ise de bugÜTikü siyasi gerginlikleri ve 
Ivarb tehlikelerini duğuran hakiki 
sebepler; şu veya bu devletin iktisadî 
vaziyetinin yolunda gitmemesi veya 
hususî büyük sanayi memleketlerinin 
ham madde menbalanndan mah
rum bulunmaları ve ayni zamanda 
kredi bulm,akta zorluk çekmeleridir. 

Nakdî, malî ve iktisadı zorluklar 
esasından ve devamlı olarak bertaraf 
olduktan sonra tabiati ile dünyamn 
siyası vaziyetinin de düzeleceği hak
kında umumî bir kanaat vardır. İn-
gülere, Fransa ve Amerika kendi a-
ralannda para işlerinin büsbütün çığ-
nndan çıkmaması içijı bir anlaşma 
yaptıktan sonra bu anlaşmanın cihan

şümul fayda temin etmesi için liif 
zum görülen bu fikir gümrük tari
fesi, kontenjan, kavibiyo tahdidi gi
bi iktisacü ve malî kayıdlan ortadan 
kaldırmak çarelerini Belçikanm o za
man Başveküi bulunan Van Zeelanda 
tevdi edilmişti. 

Mumaileyh raporunda esas fikrin 
her tarafta iyi karşılandığını ve ge
len pratik sahada tedbir ve çarelerin 
tayini hulusunda her devletin bir çok 
itirazî kayvUar Heri sürdüğünü beyan 
etmiştir. 

Mumaüeyh kontenjan ve kambiyo 
tahdidatının beynelmilel ticarete en 
büyük engel olduğunu kabul etmiştir. 
Herşeyi kendi memleketinde yetiştir
mek usulü autarchie (otarşi) mn 
ancak h^r biri geniş ve zengin bir 
âlem olan büyük memleketlerde tat
bik edilebileceğini söylemiştir. Pratik 
çare olarak tngütere, Fransa, Ameri
ka, Almanya ve İtalya arasında temas 
ve müzakere yapılarak yeni bir cihan 
iktisad kongresinin toplanmasını gös
termiştir. İşe iktisaddan başlıyarak 
dünyayı huzur ve selâmete eriştirmek 
yolunun ne olduğu tesbit edümiş bu-
lunuyor. Feyzullah Kazan 

Şimal fecrinin gözükmesi 
Avrupada halk arasında 
derin bir korku uyandırdı 

Şair Ziya paşa çocuklcen 
Şair Ziya paşa küçükken bir 

kere hırsızlık etmiştir. Galata güm
rüğünde çabşan bir kâtibin oğludur. 
Yaz, kış Kandillide otururlardı. Ba
bası küçük Ziyayı mektebe götürmek 
için Ömer adında bir köle tutmuştu. 

Mükemmel bir hırsız olan Ömer her 
gün Ziyayı bağlara götürür ve üzüm ça-
lardı^Gene bir gün üzüm çalmak için 
kaptan Halil paşamn bağına gider
ler. Bağın etrafı dikenli çitlerle ka
palı olduğundan Ömer içeri giremez 
.Ve çahlar arasından bir delik aça-
l ^k .Ziyayı bağa sokar. Tam bu sı-
^ d a nişan talimleri için bağa gelen 
HalU paşa, nişan testisinin yanında 

üzüm çalan yeşil cübbeli bir çocuk 
görünce, hemen adamlarım koştura
rak yakalatır. Fakat z^d çocuk, ma
sumiyetini o kadar güzel cevaplarla 
anlatır ki bundan memnun olan pa
şa, tabak tabak üzüm ikram ettik
ten sonra bir mikdar da para verir. 
Bu vakadan on yedi, on sekiz sene 
sonra Halil paşanın son kaptanhğm-
da Ziya bey de mabeyinde bulunu
yordu. 

Bir gün ihtiyar paşaya bu vakayı 
hatırlatarak: «O gün bağmızdan 
üzüm çalan çocuk bugün sakallana
rak karşınıza çıktı.» diyerek kendini 
tanıtır. 

«Şık» ke l imes i 1 5 0 y a ş ı n d a ! 
Bundan tam yüz elli sene evvel 

Pariste Andre Chicque isminde 17 
yaşmda bir ressam çocuk vefat et-

»•mişti. Çok genç olmasına rağmen res
samlıkta büyük bir kabiliyet ve bo
yalan karıştırmak hususunda fevka
lâde hüsnü tabiat gösteren bu res
sam, meşhur Fransız ressamlarindan 
Davldin atelyesine devam ederdi. 
Kabiliyetli gencin çiçek hastalığma 
tutularak ölmesi Davidi çok mütees-
)5ir etti. Uzıın seneler onu unutama
dı. Vefatmdan sonra Chicque'ı hüs-
Hütabiat için bir sembol olarak gös
termeğe başladı. Hangi talebesi fır
çayı iyi kullanır ve boyalan iyi inti-
liab ederse David ona «işte bu tam 
Chicque!)) tabirini kuUamr, kim fena 
iBsim yaparsa «baüc bu hiç Chicque 
değil!» derdi. Davidin bu sözleri mü-
J^m zamanla umumun malı oldu, 
hüsnü tabiate delâlet eden güzel bir 
Ç ŷ, iyi giyiniş için Chic denilmeğe 
başlandı. Bundan yüz elli sene evvel 
ölen genç ressam Chique unutuldu, 
fakat şık tabiri bugüne kadar yaşadı 
^e daha da yaşıyacaktır. 

B u d a bir jübi le 
Krizevci adındaki Hırvat köyünün 

pazaı- yerini ziyaret edenler, orada 
mallarım satıhğa çıkaran saf Hırvat 
köylülerinden ibaretti. Onun için 
senelerdenberi pazar yerinde her za
man vuku?, gelen yankesicilikler bir 
türlü meydana çıkajılamıyordu. Ni
hayet bundan bir kaç gün evvel 82 
yaşmda Tereze adh bir kadın yan-
kesicUIk yaparken yakalandı. İhti
yar kadının isticva^bı esnasında se
nelerdenberi ele geçirilemiyen ve 
dalma köylülerin pazar yerinde sat
tıkları mallanndan ellerine geçirdik
leri paralarım çalan hırsızm Tereze ol
duğu anlaşıldı. Kadm isticvabı esnasm-
da dedi ki: «Ben tam on iki yaşmdan-
beri yankesicilik yaparım. Yetmiş 
senedenberi bu meslek sayesinde ge-
çiıüyorum. Yazık ki son senlerde 
ihtiyarhk yüzünden ellerim titrediği 
için vazifemi (!) eskisi gibi büyük 
bü- emniyetle görememeğe başladım.» 
Kadınm evinde yapılan araştırma 
neticesinde 60,000 dinar bulunmuş
tur. İhtiyar yankesici bu paranm 
istirdat olunmamasım, hapisten çık
tıktan sonra geçinecek başka parası 
olmadığım, 82 yaşından sonra yan-
kesicUik yapamıyacağı için bundan 
sonra o para sayesinde namusUe 
yaşamak istediğini söylemiştir. 

Hollivutta aşk 
Hobert Taylorun çapkınlıkları çok 

^'^şhurdur. Geçenlerde bir arkadaşı-
^ derd yandı: 

•— Bir mektup aldım, dedi, halim 
harab. 

_ ^ Neden? 

— Sevdiğim kadının kocası mace
rayı haber almış »eğer karımla mü
nasebetini kesmezsen seni öldürü
rüm» diyor. 

— Sen de kes. 
— Keseyim, keseyim ama, hangisi-

le keseyim, mektupta imza yok!.. 

Y a n g ı n baş langıc ı 
Dün üç yangın başlangıcı olmuştur; 
Taksimde Feridiyede mahkemei 

temyiz âzasından bay Abdullahm a-
Partımanı kalorifer bacası, Fatih it-
^ y e caddesinde eski polis müdürü 
^ y Halilin evinnin bacası, Beyoğlun-
^ Markomiyan apartımanmın kalo-
•*ifer bacası tutuşmuşsa da itfai her ü-
» ^ ü de vaktinde yetişerek söndür-
«ttüştür. 

BERLITZ 
373 İstiklâl caddesi 

Akşam Lisan kurları 
Fransızca - İngilizce vs. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

Geçen ha;fta, Av-
rupanm şimal ve 
şarkmda şimal 
fecrinin göründü
ğünü ve ufuklarm 
kıpkızıl bir renge 
büründüğünü yaz
mıştık. 

Dünkü posta ila 
gelen Avrupa ga
zeteleri, bu garip 
semavi hadise haHSf 
kmda şu tafsUâtı 
veriyorlar: 

Ortalık akşam üze
ri karardığı bir sı
rada, sanki sabah 
vaktinde ortedık ağa-
nyormuş gibi şimal 
ve şarkı şimali ta
rafları, kıpkızü bid 
renge büründü. Bir
birinden ayn ve bu
lutlar arasmda oy-
nıyan kırmızı, san 
ve portakal rengin
de ışık projektörle
ri görünüyordu. 

Londrada muaz
zam bir yan
gın başlamış zanni-
le bütün itfaiye 
grupları seferber 
edildi. Crystal Palaca yangınından 
beri, Londra semalannda böyle kuvvetli 
bir kızıllık görünmemiştL 

Viyanada bütün halk sokaklara dökül
dü. Halk arasmda, harp ilân edildiği v« 
şeytanî bir takım harp icatlanmn faali
yete geçtikleri ağızlarda dolaşmağa baş
ladı. Hükümet, sık sık radyolar vasıtaAİl» 

tngilterede yangın çıktı zannile itfaiye seferber edil' 
di, Avusturyada harb patlamış diye halk sokaklara 
döküldü, hükümet radyolarla halkı teskine çalıştı 

«.ıı>n 

limandaki petrol de-
polannm parladığı 
şayiası çıkmıştır. 

Bavyerada, Avus-
turyada, İsvlçrede 
glâsyele geceleyin 
birdenbire kızıl ki
ni bir renk arasm
da meydanda g{V-
EÛkmeğe başlamıştır 

Fransız bahkçüa-
n, müthiş bir fırtı
na çıkacak korkusi-
le limandan dışan 
çıkmamışlardır. 

tngilz balıkçılan-
nm anlattıklanna 
göre deniz o kadat 
sakin ve bu şehri&-
yln manzarası o de
rece muhip idi ki 
bu sükûneti bozma
mak için ağlarım 
denize atmağa ce
saret etmemişlerdir. 

şimal fecri, Por-
teklzden ve Italya-
dan da görünmüş 
ve halkı derin bir 
telâş ve endişeye dü
şürmüştür. 

Bu semavi hadiss 
Hollândadan da pek 
mükemmel gözük
müştür. Hattâ sa-

_ atten saate doğur-
Gözökmesl Avrupa halkım telâşa düşürmüş olan ^mal fecrinden dört görünüş 

ması beklenen vell-
ahd prenses Jûl-yaptığı tebligatla ehaliyl tatmla ve tes

kine uğraştı. 
Yugoslavyada hıristiyan köylüler, yar

lere dil çökmüşler, istavrozlarım çıka-
nyorlaS va gazaba gelen Allahı tatylİM 
çalışıyorlardı. Fransanm htü tarafında 
tarlalarda, kasaba va hattti şehirlerda 
müthiş yanguüai] çıktığı anlaşılmış, 

ya, şimal fecrini doya doya temaşa et
mek İçin parka nakledilmesini İstemiştir. 

Şimal fecri, gözüktüğü sıralarda îngU-
tera İle Amerika arasmda mükerreren te
lefon muhaberatı kesilmiş, İngiltere ila 
Fransa arasmda da arızalara uğramif 
bir çok vapurların puslalan, saatlerce 
çılgına dönmüş gibi mütemadilyen oyna* 
yıp durmuştur. 

Yürük Ali oğlu Yusuf, 
karısı Teslimeyi 

nasıl Biılürılü 
Katil, cinayete intihar süsü 

vermek istemiş, fakat 
foyası meydana çıkmış 
izmir (Akşam) — tzmirin Torbalı 

kazasmda Nohutgölü mevkiinde bir 
çayırda oturan yürük Ali oğlu Yusuf 
Tezcamn, karısı otuz yaşlannda Tes-
Ihneyi tabanca kurşunile öldürdüğü
nü bildirmiştim. Adliyece yapılan tah
kikat esrarengiz görünen bu cinaye
tin hakikî sebebini meydana çıkarmış
tır. Yusuf TezcaH, henüz genç yaşta
dır ve cinayeti işledikten sonra Kayos 
köyüne giderek orada bir köylüye ka-
rısmm intihar ettiğini, sebebini de bil
mediğini söylemiş, köy bekçisi bımu 
duymuş ve jandarma kumandanlığı-
m haberdar etmiştir. Yapılan tahki
kata' göre, hâdisenin intihar değil, bir 
cinayet olduğu ve Teslimeyi kocası 
Yusufun öldürdüğü anlaşılmıştır. Yu-
usf; geçen sene askerdi, vatani vazi
fesini yapai'ak köyüne döndüğü valrit 
komşuları, ona kansı Teslimenin De
mir adında bir erkekle taiııştığı ve 
aralarında bazı şeyler geçtiği bak
landa ihbarda bulunmuşlardır. Yu
suf, o vakitten beri büjrük bir şüphe 
içinde yaşamakta ve üzülmekte imiş. 

Vaka; günü Demir, beygirinin kay-
t>olduğunu söyliyerek Yusufun çadı-
rma kadar gelmiş, 

— Benim hayvanımı gördünüz mü? 
Diye sormuştur. Yusuf, karşısmda 

Demiri görünce şaşırmış, fakat misa
firperverlik göstererek: 

— Yemek yemek üzere buyrun sof
raya demiş, onu yemeğe davet etmiş
tir. Demir, hayvanını as-ayacağmı söy
lemiş, çadırdan ayrılmıştır. Zaten ka-
nsiie Demir arasmda bir münasebet 
bulımduğundan şüphe etmekte olan 
Yusuf; Demirin yemek yememesine 
mana vermemiş, kansile münakaşaya 
tutuşmuştur. Bu münakaşadan son
ra tabancasını çekmiş, kansına ateş 
etmiştir. Mermi, genç kadının sol me
mesi üzerine saiplanmış, derhal ölü
müne sebebiyet vermiştir. Kadma o-
topsi yapılmış, yedi aylık gebe olduğu 
görülmüş ve karnından yedi aylık bir 
çocuğu çıkarılmıştır. 

Yusuf, elan karısını öldürdüğünü 
inkâr etmektedir. 

Muallimlere yardım 
Cemiyet kongresi dün toplandı 

Muallimlere yardım cemiyeti kongresi 
İstanbul muallimleri yardım cemi

yeti kongrasi, dün üniversite konfe
rans solanımda toplanmıştır. Toplan
tı, maarif müdürü B. Tevfiğin kısa bir 
hitabesile açümıştır. Erenköy kız lise
si müdürü B. Mahir Darüşşataka mü
dürü B. Ali Kâmi kongre reisUkierine 
seçildikten sonra idare heyeti rapo
ru okundu. Raporda' şimdiye kadar 
vefat eden 16 muallimin ailesine yar
dım edildiği zikredildikten sonra ge
çen kongrede intihap edilerek nizam-

na:menin tadili etrafmda çalışan ko
misyonun verdiği karara göre yardım 
şeklinin ve cemiyet varidatmm artırıl
ması gibi esaslar zikrediliyordu. He
yeti idare raporu kabul edildikten 
sonra bUânço tasdik edilmiş, yeni ida
re heyetüe hesap müfettişlerinin intl-
ha'plan yapılmış ve kongreye arzedi-
len düekler kabul edilmiştir. Bu me-
yanda ölen muallimlerin ailelerine ya
pılacak yardımlardan başka faizsiz 
para verilmesi teklifi kabul edilerek 
toplaiıtıya nihayet verilmiştir. 

Plâka ücretleri 
Benzinden alınacak 

ücret projesi 
Taksi şoförlerinin sık sık şikâyet ve 

itirazlanna vesile veren plâka ücret
lerinin yerine kaim olmak üzere ben
zinden şişe başındaiı bir ücret alın
ması halckında belediyece bir proje 
hazırlandığmı yazmıştık. Belediye, 
bu maksadla hazırladığı projeyi Da
hiliye Vekâletine gönderecektir. 

Vekâlet projeyi tasvib ederse şehir-
hıeclisinde kabul edilecek ve tatifeye 
göre benzin şişesinin beherinden mu
ayyen bir ücret istifa edecek ve plâka 
parası almıyacaktır. Bu ücretin şişe 
başmdan yedi buçuk kuruş olacağı 
tahmin ediliyor. 

Görünmez kaza 
Kamyonun tekerleği bayan 

Melihayı yaraladı 
Dün köprü üzerinde tam maJiasile 

görünmez bir kaza olmuştur: 
Şoför Münlrin idaresindeki 3S51 

numaralı kamyon köprü üzerinden 
ilerlemekte ikin, bir aralık lâstiği 
patlamış ve buna Uâveten de tekerleği 
fırlıyarak süratle kaldırıma geçmiştir. 

Başıboş yuvarlanan bu tekerlek o 
sırada geçmekte olan Ortaköylü ba
yan Melihaya çarparak bacaklarmdan 
yaralanmasma sebep olmuştur. 

Hâdiseden haberdar olan polis Me-
lihayi Haseki hastanesine kaldırmış, 
kamyon sahibi hakkmda da kanuni 
takibata girişilmiştir. 

ji' 
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Yozgadda köy kalkınma
sına ehmmiyet veriliyor 

Bu hususta beş senede tatbik edilecelı 
etraflı bir projiraın hazırlandı 

Tosgad fehrindot bir sSrfinflş 

Tozgad (Alsşam) — Memleketimi
zin her sahada imar ye terakkisine 
çalışan vali B, Feyzi Gürel şehrimi-
sin en mühim noksanlarmdan olan 
elektrik, su, yol gibi hayati ihtlyaç-
larmı temin ettiği gibi köylerimizin 
kalkmması uğnmda beş yıllık bir 
mesai programı çizerek kültürd, bar 
ymdırlık, sağlık, ekonomi yönlerin
den yüksdmeaine fevkalâde önem ver
mektedir. 

Beş yıllık bu programda başhcai 
göze çarpan noktalar şunlardır: 

1 — Köylerin ve köy yollarının 
ağaçla süslenmesi. 

2 — Kaza ve nahiye merkezlerile 
nüfusu müsait olan bü3mk köylerde 
numune fdanlıklan için müna:8İp 
yerler ihzar ettirilmesi. 

3 — Meyvasız ve bilhassa jrabanl 
ezmut, tima ve btına mümasil ban 
ağaçlann en İyi cins kalemlerle aç-
lanma)sı. 

4 — Atiyen ipek böceği yetiştiril
mesini t«ninen bunları gıdalandıra-
cak dut ağacınm teksiri. 

5 — Arıcılığın ıslahı için fenni tip
te kovanlar celbi. 

8 — Hayvan cinsinin ıslahı için köy 
bütçelerine damızlık tahsisatı kon-
masL 

7 — Hallomızı kültürel sahada yük-
sdtecek okuma odaları açılması. 

8 — Köylümüzün zenginleşmesi 
ve salma yükünün hafifleşmesi em
rinde köylerin şahsiyeti maneviyesi 
namma tai-la ve bahçeler vücude ge
tirilmesi. 

9 — Bazı nahiyelerde panayır ku
rulması. 

Mühim tasımlan yukanda sayılı 
işler üzerinde değerli valimiz bütün 

variığile ve yorulmaz bir azimle çar 
lifmif ve şayanı kayıt neticeler istih-
stûine muvaffak olmuştur. Her işe 
kudretli ve kuvvetli elile sarılan vali 
köy bütçe ve defter muamelâtmı mım-
tazam bir şekle konulması için aylık 
ücret mlkdarmı ziyadeleştirmek su-
retUe orta tahsil görmüş ve ehliyet 
ve liyakatleri buna muadil ve malûm 
bulunmuş olanlardaiı köy kâtipleri
nin seçilmesini temin ederek bu gibi
lerini iş başına getirmiş ve bu sufet-
le köy muamelât ve hesabatım kanu
na uygun bir şekle sokmuştur. 

Bu işlerin başarılması uğrunda 937 
bütçesine konan tahsisat tamamile 
tahsil olunalrak bankaya yatırılmış 
olup 9â8 bütçesine konaoı tahsisatla 
tevhit edilerek 938 yılı ortasında ik
mal edileceği tahmin edilmektedir. 
Bu İşlerle alâkadar kaymakam, nahi
ye müdürleri ve daire arnirierile daha' 
yakmdan temas etmek ve onlara lâ
zım gAea direktifleri vermek için bu 
memurlar vilâyet merkezine çağınl-
nuş ve 3n^ılan içtimada bu hususa 
aid mesai programları çizilmiştir. 

ö ğ r e t m e n k a t i l i 1 5 s e n e y e 
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Mersin — Mersin ortaokul direktö
rü B. Ejderi bımdan üç ay evvel vazi
fesi başmda tabanca: ile öldürmekle 
maznun olan talebe Muhiddinin ağır-
ceza mahkemesinde son duruşması 
yapılmıştır. 

Müddeiumumi, katilin idamını iste
miştir. Mahkeme heyeti, Muhiddinin 
yaşımn küçüklüğünü gözönünde tu
tarak 15 sene müddetle hapsine karar 
vermiştir. 

Damar sertleşmesine 
karşı yeni bir tedavi usulü 
Profesör Steinach, hormonlarla yüksek kan 

tazyikini tedavi etmek usulünü keşfetti 
Keşfettiği gençlik aşısı ile dünyada 

giüıret kayanmış olan Viyanah pro
fesör Steinach tıb âlemine ve tedavi 
sanatine yeni bir keşif daha hediye et
miştir. Cinsî hormonların yüksek kan 
tazyikine karşı tesirinden ibaret olan 
bu keşif hakkında deniliyor ki: 

— «Şimdiye kadar yüksek kan taz
yiki hakkmda mevcud olan nazariye 
ve onunla beraber marazın tedavisi 
muallâkta duruyordu. Vüvuddeki yük
sek kan tazyikinin sigara içmekten, 
hiddetten, fazla et yemeketen, fazla 
tuzdan ve zamamn icabatmdan olan 
huzursuzluktan hasıl olduğu ileri sü
rülüyordu. Fakat bütün bu iddialar 
hakikî sebebin etrafmda dolaşan tâli 
sebeblerden başka bir şey değildi. Has-
tahğm kökünden tedavisini mümkün 
kılacak çareleri bulmak için bu sebeb-
leri bilmek kâfi değildi. Sonu - al veya 
- ol ile biten üâclan kullanmakla yük
sek kan taz3riki gibi mühim bir hasta
lık tedavi edUemezdi. 

Bunun için daha esaslı tedbirler al
mak icab ediyordu. Bu tedbirlerin baş-
hcası hormonları dikkate almaktır. 
Hormonların yaptığı tesirler neden 
ibarettir? Diğer bir uzvvuı neşvüne
ma bulmasını ve kemale ermesini 
hormon nasıl başanyor? Profesör 
Steinach daha 1910 senesinde hoıtnon 
tesiratımn esaslarını fıtrî bir kavra
yışla anlamağa muvaffak olmuştu. 
Bu da hipereml denilen uzuvlardaki 
fazla kanlanmadan ibarettir. Uzuv
ların fazla kanlanması onlara müte
madiyen yeni gıda maddeleri tedarik 
ediyor, bu sayede onların faaliyeti ar
tıyor ve inkişafı temin ediliyor. Ayni 
zamanda kanın faaliyetle hareket et
mesi sayesinde tasallübat da beraber 
sürüklenip gidiyor. Hormonların bu 
mucizeli eseri vücude getirmelerine iş
te hiperemi deniliyor. 

Profesör Steinachm gençleştirme 
için erkeklerde ve kadınlarda tatbik 
ettiği usul hep bu hiperemiye istinad 
ediyor. Hayatı yürüten, faliyeti arttı
ran bu hiperemi yalnız muayyen uzuv
lara inhisar etmez, bütün uzviyete şa
mildir. Malûm olduğu veçhile profesör 
Steinach bütün vücudu istilâ eden, 
dimağ ile cUdin de kanım veren tesi
rin kadm hormonu olduğunu isbat et
mişti. Erkek vücudu erkek hormonu
nu ancak kısmen kadın hormonuna 
tahvile ve bu suretle tam tesirli «fizi-
yolojik» cinsiyet hormonunu teşkile 
muktedir olabüiyor. Demek ki erkek 
de de gençleşme tesiri daha ziyade 
kadın hormoniyle vücude geliyor. Tek
rar faaliyete geçme hadisesinden son
ra dimağın, cildin ve diğer uzuvların 
daha ziyade kanlandığı tecrübe ile 

sabit olmuştur. İşte gençleşmenin me
kanizması bundan ibarettir. İhtiyarlı
ğa delâlet eden kesikliğin zail olması, 
hayat kuvvetinin yeniden uyanması, 
ruhî faaliyetin jrüksclmesi dimağın 
daha iyi kanla takviyesinden ve be
yin hücrelerindeki ihtiyarlık tasallü-
batımn temizlenmesinden ileri geli
yor. Fakat yalnız erkek hormonu bu
nu temine kâfi gelmiyor. Ona kadın 
hormonunun da katılması icab ediyor 
ki Steinach aşısı tesirini gösterebil-
sin. 

Fakat uzuvların fazla kanla tagad
disi demek olan hiperemi ne demek
tir? Şu demektir ki darlaşan ve büzü
len kan yollan genşliyor. Halbuki hi-
pentoni denilen fazla kan tazyikinin 
mahiyeti kan yoUannm bu buruşma
sı ve darlaşmasından ibarettir. Kan 
yollarının bu büzülme istidadı kaldın-
lacak, kan yolları satıhlar mm tansi
yonu indirilecek ve bu suretle damar
ların genişliği arttırılacak olursa faz
la kan tazyikinin önüne geçUecektir. 
Profesör Steianchm yaptığı tetkikat 
neticesinde şimdi bu hedefe erişilmiş
tir. Cinsî hormonlarm hiperemi kabi
liyeti, yani kan yollarını genişletmesi, 
yüksek kan tazyikinin kökünden te
davisini mümkün kılan bü' vasıta ola
rak kabul edilmiştir. Bu vasıtanın tat
bikinden elde edilen neticeler, tedavi 
muvaffakiyetleri ve tesirin devamı 
hakkında profesör Steinach yakmda 
fazla izahat verecektir. 

Kama kırılınca 
Yaşar bıçağile Mecidi 

bacağından yaraladı 
Yaşar ve Mecid adlarmda iki ahbap 

kırda rakı içerlerken bir aralık Yaşar 
yeni aldığı kama'yı çıkararak Mecide 
göstermiştir. Mecid kamanın demiri
nin çelik olup olmadığmı anlamak i-
çin ucunu yere saplayıp tarmak iste
miş ve bu sırada kama ortasından kı
rılmıştır. 

Zaten ra:kıdan gözleri dönen Yaşar 
kamasımn kırüdığmı görünce fena 
halde hiddetlenmiş ve: 

— Sen kamamı mahsus kırdın. Fa
kat ben de bir tane daha var. 

Diye cebinden bir bıçak çıkarıp Me
cidi bacağmdan yaralamıştır. Yaralı 
Mecid hastaneye kaldırılmış. Yaşar 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Dün Sultanahmed birinci sulhceza 
mahkemesinde yapılan muhakemede 
yaralama suçu sabit olduğundan Ya-
şaJnn yirmi altı gün hapsine karar ve
rilmiştir. 

KADIN KÖŞESt 

Dra tayör 

Siyah dradan tayör. Yakası ku
maştır. Göğsünde brayşvsmto kür
künden iki parça vardır, şapkası v« 
manşonu ayni kürktendir. Kemert 
sire kürkündendir. 

mTmuTmııiiirııiTTTrTnıııııııııiMiıııınnı: 

Kovukta bir cesed 
Selânikli Ahmedin ölüm 

sebepleri araşhnhyor 
Küçükpazarda yıkık duvarlaıdan 

birinin dibinde dün sabah bir cesed 
bulunmuştur. 

Bir duvar koguğunda sırt üstü u-
zanmış vaziyette bulunan bu cesed, 
muhafaza altına almaSrak teşhir edil
miş ve kısEfbir zamanda o civarda Se
lânikli Ahmed diye anılan bir adam 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Hâdisedan zabıta ve adliye doktoru 
haberdar edilmiş, cesedin muayenesi 
yapümış, ayrıca icra edüen tahkikat
ta da Ahmedin bir müddettenb&ri bu 
kovukta yatıp kalkmakta olduğu dai 
tayin edilmiştir. Ahmedin ölüm sebep* 
leri etrafındaki tahkikat ilerlemekte
dir. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 3« 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Bonjur güzelim, dedi. 
Duroy tokatlanmışa döndü: 
— Neye güzelfm diyorsunuz? 
Gülümsedi: 
— Geçen hafta bayan Marellei gör

düm, size taktıklan ismi söyledi. 
Kadının güler yüzünü görünce içi 

rahatladı. Esasen endişeye mahal yok
tu. 

Kadm: 
— Bayan Marellei şımartıyorsunuz! 

Bana gelince, çıkmaz ayın son çar
şambasında aklınıza geliyorum, yaml-
mıyorum. 

Duroy yanına oturmuş, yeni bir te
cessüse kapılmış, biblo muayene eden 
bir biblo meraküsı gibi bakıyordu. 

Harikulade sevimliydi, cana yakın 
sıcak kumraldı, okşanmak için yara
tılmıştı; «muhakkak ki ötekinden gü
zel» diye düşündü. Muvaffak olacağı
na emindi, elini uzatsa, daldan yemiş 
toplar gibi ona sahib olacaktı. 

Dedi ki: 
— Sizi görmeğe gelmiyordum, çün

kü gelmemem daha hayırlıdır. 
Kadın anlıyamadı: 
— Neden? 
— Neden mi?.. Anlamadımz mı? 
— Hayır, anlamadım. 

— Size âşıkım... Çok değil, biraz âşı-
kım... Fazla âşık olmak istemiyorum... 

Kadın irkümedi, şaşmadı, böbür
lenmedi; gene lâkayd lâkayd gülüm-
süyordu, sakin sakin dedi ki: 

— Buna rağmen beni görmeğe ge
lebilirsiniz. Bana uzun zaman âşık ol
mağa imkân yoktur. 

Sözlerden ziyade söyleniş tarzma 
hayret etti ve sordu: 

— Neden? 
— Çünkü faydasızdır, faydasız ol

duğunu da pek çabuk ihsas ederim. 
Eğer endişenizi daha evvel söylemiş 
olsaydımz, içinizi rahatlatır ve müm
kün olduğu kadar sık gelmenizi söy
lerdim. 

Coşkun bir sesle haykırdı: 
— Sanki insan hislerine hâkim ola-

büirmiş gibi! 
Kadm başmı kaldırıp şöyle bir bak

tı: 
— Aziz dostum dedi, âşık olan bir 

erkek benim nazanmda ölmüştür. 
Âşık olan aptallaşır, hem sade aptal
laşmakla kalmaz, tehlikeli bir adam 
olur. Bana âşık olanlar veya âşık ol-
duklarmı söyliyerüerle samimî müna
sebeti keserim; bir kere canımı sıkar
lar, sonra da biran krizi tutup ısırma

sı ihtimali olan kuduz köpekten şüp
helenir gibi onlardan şüphe ederim. 
Hastalıkları geçinciye kadar onları 
manevî karanatinaya koyarım. Bunu 
unutmayın. Sizde aşkın bir nevi işti-
ha olduğunu da biliyorum, bense aş-

^ ki erkeklerin mezhebine uymıyan iki 
ruhun biribirine itirafı zünubu telâk-
îd ederim. Siz aşkın zarfından anlar
sınız, bense mazrufundan anlanm... 
Yüzüme iyi bakımz... 

Artık gülümsemiyordu. Yüzü sakin 
ve bariddi, her kelimenin üstünde du
rarak: 

— Sizin metresiniz olmıyacağım, 
buna imkân yoktur, ihtimal yoktur, 
dedi, anladınız mı? Bu arzunuzda ıs
rar etmeniz beyhude ve hatta sizin 
için fena olur... Nişteri vurdum, ame
liyat bitti... Şimdi ister misiniz sizin
le dost, iyice dost, ama sözün tam mâ-
nasile, güligışsiz dost olalım? 

Duroy, bu kat'î sözlerden sonra her 
teşebbüsün semeresiz kalacağım an
lamıştı. Hayatında böyle bir düttefik 
bulduğuna sevinerek, açıkça kararım 
verdi, iki elini birden uzattı: 

— Dilediğiniz gibi olsun, emrinizde-
yim! dedL 

Kadm, sesinden samimî olduğunu 
hissetti, ellerini uzattı. 

Duroy birini bırakıp ötekini öptü, 
doğruldu ve sadece dedi ki: 

— Ne yazık, sizin gibi bir kadm bul-
saydım sevine sevine evlenirdim. 

Kalbe giden sözlerden hoşlanan her 
kadm gibi, bu cümleden hoşlandı ve 
bu sefer vuruldu ve erkekleri esir eden 
minnettar gözlerle şöyle bir baktı. 

Konuşmak için mevzuu değiştire
cek bir şey bulamayınca, bir parma
ğını koluna dayayıp tatlı bir sesle: 

— Size hemen dostluğumu ispat 
e(îeceğim. Beceriksizsiniz azizim... 

Çekingi Ue sordu: 
— Açık konuşabüir miyim? 
— Elbette. 
— Her şeyi olduğtı gibi söyliyebilir 

miyim? 
— Olduğu gibi söyliyebilirsuıiz. 
— Öyleyse bayan Waltere gidiniz, 

o sizi takdir ediyor, kendinizi ona be
ğendiriniz. Namuslu, sözüme iyi ku
lak verin, çok namuslu bir kadm ol
masına rağmen ona iltifatlannızı yağ-
dırmız... O taraftan da eğlenceye kapı 
kapı kapalı, ümid yok. Kendinizi be-
ğendirirs«ıiz başka cihetlerden daha 
iyi ümidlere kapılabilirsiniz. Gazete
de hâlâ kendinize iyi bir mevki yapa-
madığımzı biliyorum. Ama korkma-
ym, bütün muharrirlerine &JDİ mi
safirperverliği gösterirler. Beni din
lerseniz gidiniz. 

Duroy gülümsiyerek: 
_ >— Teşekkür ederim, dedi, si2 me* 

leksiniz, koruyan melek... 
Sonra şımdan bundan konuştular. 
Çok oturdu, onımla oturmaktan 

zevk duyduğunu göstermek istiyordu; 
giderken gene sordu: 

— Anlaştık değil mi, dostuz? 
— Dostuz. 1 
Biraz evvelki sözünün tesirini his

settiği için tekrarladı ve ilâve etti: 
— Bir gün dul kahrsamz namze

dim. 

Ve hiddetlenmesine zaman bu-ak" 
madan hemen yürüdü. 

Duroy bayan Waltere gitmekten çe* ' 
kiniyordu, ne davet edilmişti, ne de 
gelebilir miyim diye sormuştu, pot 
kırmak ta istemiyordu. Patronun 
muamelesi iyiydi, işinden memnundu, 
güç işlere onu memur ediyordu. Evle
rine gl,rmek için bu gözdelikten istifa
de etmemeli miydi? 

Bir gün erkenden kalktı, hale gitti, 
beş on frank verip yirmi tane güzel 
güzel armud aldı. Uzaktan geliyormuş 
samlmış diye ambalaj yaptı. Patro-
nım kapıcısına kartile beraber verdL 
Kartına şöyle yazmıştı: 

Georges Duroy 
Bu sabah Normandieden aldığt 

meyvalan bayan Walterin kabul et-
mesmi niyaz eder. 

(Arkası var) 
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Vaşingtonda gördüklerim: 2 
Amerîkada en lüks, en 
pahalı şey; Hizmetçi ... 

Amerîkada her şey, hatta çorba bile 
konserve halinde sahhyor 

Büyük dikili taşın kapısından içeriye girdik, 
iki asansörden birine bindik... 

Vaşingtonun sabah manzarası gö-
,rülmeğe pek değer. Sabahleyin otur-
ifluğunuz pansiyonun peneceresini aç
tığınız, yahut indiğiniz otelin balko-
Itıuna çıktığınız zaman göreceğlnla 
I manzara şudur: Her biri yeşillikler 
arasında olan evlerin kapılan açıl
mış, gayet şık kadmlar merdivenleri 
temizliyorlar:. Sakm bunlan hizmetçi 
zannetmejriniz. Hayır... Hepsi yedi se
kiz odalı ev sahibi, kazançları, halleri. 
Vakitleri yerinde kimselerdir. Şık oto
mobilleri, mükellef elbiseleri vardır. 
Fakat hizmetçileri yoktur. Amerikan
da en lüks şey nedir bilir misiniz?... 
Hizmetçi... 
I En son model otomobiliniz, tuva
letleriniz, buz dolaplarınız, eviniz, şık 
bir radyonuz, her şeyiniz olahilir. Fa
kat biraz yüksek kazançlı, hattâ zen
gince olmazsanız hizmetçi tutamazsı
nız. Çünkü hizmetçi ücretleri pek pa
halıdır. Buna mukabil Amerîkada e? 
işleri çok kolaylaşmıştır. En küçük bir 
6vin mutfağı, içinde her iş elektrlklf 
görülen bir laboratuara benzer. 
Mutfakta ekmeği kızartan, yumurta
yı çalkalıyan, bulaşığı yıkayan, ıslak 
tabaklan süen elektrik âletlerinden 
tutun da bir tarafından koyduğunua 
francala, peynir, yağı kendi kendin» 
sandviç yapan âlete kadar bütün iş
leri elektrikli makineler görüyor, öte
ki ev işleri de elektrik sayesinde bu 
derece kolaylaşmış. Bunun için Am»-
î̂ ikan kadmlan hizmetçiye avuç dolu
su para vermedense, kendi işlerini 
kendileri, daha doğrusu elektrik gö
rüyor. Zaten Amerîkada elektrik d»-
hilen şey o derece ilerlemiş ki burada-
[ki insanlara elektriğin bir yemek yedir-
fnediğl, lokmayı ağzma vermediği ial' 
;^ış. Belki onu da yapmışlardır, fakat 
ben görmedlml 

E n s a d ı k h i z m e t ç i 
Meşhur muharrir Wels buraya gd-

'Öiği zaman: «Amerikada Avrupaya . 
jhazaran en faik gördüğüm şey elek
trik kuvveti» demiş... Hakikaten doj-
i'u. Bugün Amerikalmın en ucuz, en 
sadıki hizmetçisi elektriktir. 
^ Amerikada her şey makine ile oldu
ğundan, elişleri son derece pahalı. 

^P- yapması en kötü şeye avuç ûoiMsa 
î^ara veriyorlar. Dükkânlarm cam^ 
,kânlarmda gayet şık makine eşyan, 
^»kine üe yapılmış giyecek öte beti 
Soluyorsunuz; üzerlerinde ucuz bir fl-
tft yazıyor. Bunlann yanmda kötfl, 
küçücük bir işİMneli kumaş, yahut ça
kı ile yontulmuş odundan acayip Mr 
ıfıgara tablası görüyorsunuz; üzerle-
••̂ inde büyük harflerle: «Elde yajHİ-
i^ıştır» yazıyor ve altında müthiş bir 
îiat... r. 

Meğer insan eli denilen şey ne mû-
ı^afek elmiş. Yaü dünyada «d» in deg-
p^ği her şey son derece kıymetlenl-
jŷ f̂- Meselâ burada yiyecek maddele-
^̂  o kadar pahaU değU. Fakat bu mad-
fleiere «el» denUen şey değip te, şöy-
tıf- ^^^^^â bir francalayı alarak, içine 

iraz yağ sürüp bir sandviç yaptı 
f̂ '̂ JÖitti Derhal sandviçin kıyme-
^yükseldi. 25 sent... Yani bizim para-
^z la 32 kuruşa yakın para... Buna 
^kab i l makinede yapılan sandviç 
^Ş sent Burada (.el» müthiş bir 
j^^vvet... Tevekkeli değil, Amerikan 

atnaiian yük taşırken ellerine şık şık 
\ Vj^^'^giymiyoriar!... 
Sev ^^"^^^^^ makine ne derece nefîs 
Iç^^. '̂̂ ^rırsa çıkarsın ve elişi ne kadar 
ları^- ̂ ^^^^^ °^^"^ Yeni dünya insan
lar g^^^^^P. yahi elişine bayılıyor-
SamĴ ^ ^^ak suyun içine tuz kanştır-
»Hj ^^^^ yapılmış diye, burada bu-
tij^ 'îiymeti var. Birçok karı kocala-

^^ büyük idealleri zengin olmak 
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ve bir hizmetçi tutmak, ona elişi yap
tırmak... Ne Amerikalüar tamdım: 
«Ah bir zengin olsak ta bir zenci hiz
metçi tutsak!..» diye hülya kuruyor
lar. Hizmetçinin zencisi de lüks... Bu
rada elle kesilmiş ekmeği bUe yemek 
bir zevk addediliyor. İnsanlar mahrum 
olduklan şeye dalma hasret çekerler-
mişl Çünkü Yeni dünya insanlan-
mn vakitleri o derece dar ve ma
kine onlarm o kadar hizmetçisi ki 
ekmeği de kesiyor. Amerikada dilim di
lim kesilmemiş ekmek satılmaz. Ek
meğin paketini açtmız mı, fınndaki 
makinenin kestiği dilimler önünüze 
dökülür. 

K o n s e r v e m e m l e k e t i 
Sonra Amerika tam bir «Konserve 

memleketi» dir. Burada her şeyin, 
amma aklınıza getiremiyeceğiniz h » 
.şeyin konservesi vardır. Çîorba konser
ve, bütün yemekler konserve, meyva-
lar konserve... Her şey, her şey kon
serce... 

Burada cumaı-tesi akşamları gayet 
büyük bakkallarda alışveriş eden aile 
reislerinin aldıklan şeyl«ıe bakınız 
hep renk renk kutular ve boy boy şi
şelerden ibarettir. Çünkü aldıklan her 

şey konservedir. Cumartesi günü bü
tün Amerikan şehirlerinde alışveriş 
günüdür. Çünkü Amerikada her şey 
«haftalık» hesablledir. Ev tutarsmız 
haftalıkla, bir yerde çalışırsanu; yine 
alacağınız şey haftalıktır. Adam ça-
lıştınrsanız haftalık vereceksiniz 
Taksitle bir şey alacaksanız haftalık
la ödeyeceksiniz. Cumartesi günü de 
öğleyin haftalıklar dağıtüdığı için 
ayni günün akşam üstü Amerika şe
hirlerinde ahşveriş günüdür. Büyük 
bakkallar tıklım tıküm doludur. Sonra 
buranın bakkal dükânlarmda da 
alışveriş gayet garip, bazı dükkânla
rın kapüannda birer turnike var, bu
radan içeri giriyorsunuz, köşede şık 
sepetler duruyor. Bunlardan blriıü 
kolunuza geçiriyorsunuz. Kendlıüze 
lâzım olan her şeyi kendiniz ahyorsu-
nuz. Buz dolaplarmdan paket yağla
rını, evvelce tartılmış muzlan, konser
velerinizi, şişeler i ^de* sütünüzü.. 
Sonra öteM turnikeye geliyorsunuz, 
kasadar matmazel aldıklarınıza şöyle 
bir göz atıyor ve size meselâ: 

— 6 dolar 70 sent... diyor. 
Bazaiı da aldığmız şeylerin üzer

lerinde flatleri jrazılı olduğu için, si
ze soruyorlar: 

Kaç para vereceksiniz? 
Siz, vereceğiniz parayı söylüyorsu

nuz. Paramzı bozuyoriar, size teşek
kür ediyorlar ve kapıdan çıkıyorsu
nuz... Burada, esnaf m, bakkalın, dük-
kâncmm halka karşı emniyeti görü
lecek şey... 

Sabah manzarasımn dikkate değer 
bir tarafı da çöp alınma vaktidir. Dev 
gibi otobüsler evlerin önüne dayanı
yor ve çöpleri ahyorlar. Amerikan çöp
leri dünyamn hiçbir tarafmdakl çöp
lere benzemez. Buradaki çöpleri yal
nız renk renk konserve kutuları ve 
boy boy şişeler teşkil ediyor. Çöp kam-
yonlan telemesine kutu ve şişe Ue 
dolu... Şişeleri de son derece şık... 
Sirke şişesi bizim lavanta şişelerinden 
daha züppe... Kimi tırtılU, kimi çar
pık, kiminin dibi ince. Üst tarafı ka-
Un... Konserve memleketinin çöpleri 
de böyle... 

Şimdi yediği, içtiği, giydiği her şey 
makineden çıkan Yeni dtlnyalüar bu
nun için ellşlerine rağbet ediyorlar, 
elişi yapan hizmetçinin, bunun İçin 
aldığı para yüksek... Burada bir In-
sanm zenginliğini mi tarif edeceksi
niz: «Otomobül varl..» filân derseniz 
size kimse aldırış etmez. Çünkü burar 
da herkesin otomobili vardır. Fakat 
birisi için: 

— Hizmetçisi vsu"!.. dediniz mi? 
Bitti... O adamm zenginliğini tarif et
tiniz, demektir. 

(Devamı mı üçünctt sahifede) 
Hikmet Feridun Es 

Merton sergüzeştini anlatmağa başladı. 
Güldost hayretle dinliyordu 

— Bu hava hoşunuza gidiyorsa 
memnun olmak size düşer, bana değlll 
dedi. 

— Sizin hoşunuza gitmiyor mu? 
Yabsmcı adam hemen cevab verme

di. Slgarasım içmekte devam etti. 
Ondan sonra sigarayı ağzmdan ala
rak dedi ki: 

— Şüphesiz asabınızı tedavi ettir
mek için kendi ihtiyanmzla tercih et
tiğiniz Orta Asyamn bu muhteşem 
sanatoryomunda beni sizinle ve sizi 
benimle tanıştıracak bir adam bul
mak herhalde güç olacağmdan, mü
saade ederseniz kendimi size takdim 
edeyim: Merton, kürel arz meskûnla-
rmdan Horas Merton! 

Mertonun gayet ciddî bir tavırla 
söylediği bu sözlere gülümsemekten 
kendini alamıyan Güldost da kendini: 

— Tomsklu Fedor Gregoroviç Kos-
marofl diye takdim etti. 

Ondan sonra tabakasını çıkanp bir 
slgîira yaktı ve sözüne devamla dedi 
ki: 

— Sizin burada epeyce zamandan-
beri asabınızı tedavi ettirmekle meş
gul olduğunuz anlaşıhyor, Mister Mer
ton. Ben ise ancak dün gece geldim. 
Onun için rica ederim, bana bu sana-
toryomda cari olan ahval hakkında 
biraz malûmat veriniz. 

— Maalmemnuniye. İnsan burada 
harekâtmda tamamile serbesttir. An
cak, âsabm daima yeni tesirler altm-
da mütehassis olarak gerilmesine mâ
ni olmak için. şimdi içinde bu-
lundugVunuz bu gülistam temaşa ede
bilirsiniz. Şu köşeleri dolduran İki çör-
çöp joğımıun vaziyetlerindeki müşa
beheti hendesî kaidelerle ihata edebi-
llrseniz, kendinize hoş bir meşgale te
min etmiş ve muhtelif riyazi spekü-
lasiyonlar için zeminler hazırlamış 
olursunuz. Burada müsaade edilen 
yegâne meşgale bundan ibarettir. Fa
kat bu meşgalenizde çok Ueri gitme
menizi tavsiye ederim. Zaman burada 
gölge ile kurulan büyük güneş saati-
le ölçülür. Bu güneş saati karşıki du
var, daha doğrusu o duvarm önünde
ki çıkmtıdır. İçinde bulunduğumuz bu 
vasi park tesisatında saatin dokuza 
geldiğini anlamak için... 

Güldost: 
— Rica ederim susunuz! diye bağı

rarak Mertonun sözünü kesti. Asabım 
böyle derin izahatı kavnyacak kadar 
sakin değil. Mertonun sesindeki 
tuhaflık birdenbire Güldostu ürküttü. 
Şayed karşısmdaki adam İngiliz ca
susu ise aylardanberi orada mevkuf 
olduğundan dolayı «acaba akimi mı 
kaçırdı?» diye düşündü. 

Merton, Güldostu bir müddet süz
dükten sonra dedi ki: 

— Söylediklerimde hoşunuza gitmi-
yen bir şey mi var? Curada geçireceği
niz hayata alt teferruatla nasü olsa 
ünslyet peyda edeceksiniz. Yoksa bu 
sanatoryomu yakmda terketmek mi 
istiyorsunuz? Buradan öbür dünyaya 
hareket etmemize emin olunuz ki her 
zaman müsaade ederler. Hattâ bu hu
susta bütün kolaylıkları göstermek
ten de geri durmazlar. 

Güldost, Mertonım bu müstehziya-
ne sözlerine ne cevab vereceğiıü şaşır
dı, sesini çıkarmadı. Merton sözüne 
devamla dedi ki: 

— Siz de benim gibi burada bir 
müddet kahrsamz, nazanmzda en 
ehemmiyetsiz şey büe ehemmiyet kes-
beder! Meselâ, kavak ağaçlarınm yap
raklan baki kaldıkça, şu duvann ar-
kasmdan kavak yapraklarmm fısıltı
sından başka bir ses gelmez. 

Güldost bir şey söylemiş olmak için: 
— Demek ki siz kavaklar henüz ye-

şlllenmemlşken burada bulunuyordu
nuz? diye sordu. 

— Pamir dağlarından aşağlya iner
ken beni yakahyarak buraya getirdik
leri zaman kış bitmek üzere İdi. Ben 
Ferganaya gitmek İstiyordum. Fakat 
geçidler karla örtülü olduğımdan ge
çemedim. Oşa giden yol üzerinde bir 
kervan bulabUeceğimi ümid ettim. O 
terafa doğru giderken ÇinlUer beni 
tuttular. Üzerimde hüviyetimi ispat 
eden vesika, pasaport falan bulunma
dığım bahane ettiler. Pasaportu nere

den bulayım? Kürei arz sakinine han
gi devlet pasaport verir? 

Güldost kulak kabarttı. Şayed kar
şısmdaki adam üzerinde pasaport bu-
lunmadığmdan dolayı tevkif edildlse, 
muhakkak İngiliz casusu değUdi. Çün» 
kü casus olsaydı hüviyetini ispat eden 
evrakm da muntazam olması lâzun 
gelmez miydi? 
^ Kız karşısındaki adamdan fazla taf

silât koparmak ümidUe: 
— Ya Pamiıûen evvel nerede idiniz? 

diye sorunca aldığı cevab kendisini 
hayrete düşürdü. Çünkü Merton ke-
maU sükûnetle: 

— Rus Türkistamnda idim. Orada 
ihtilâl çıkarmakla meşguldüm, daha 
doğrusu IhtUâl çıkarmağa çalışanlar
la beraberdim, dedi. 

— Rus Türkistamnda mı? thtUâl 
çıkarmakla mı meşguldünüz? 

Güldost hayretini güçlükle yenme
ğe muvafak olabildi. Hakikaten, bu 
Türkistan meselesi her tarafta karşı-
sma çıktığından, hayret etmekte pek 
haklı idi. İşittiği şeylere âdeta İnana-
mıyacağı geliyordu. Ahmed Abuddan, 
Hasan beyden. Hacı Mehmed tsadan 
sonra şimdi bir de Merton da mı ayni 
gaye peşinde koşuyordu? 

Bunu anlamak için Güldost: 
— Siz de mi Enver paşa ile... 
Bu ismi işitince hayret etmek sıra -̂

sı Mertona geldi. Adam, oturduğu 
yerde doğruldu, Güldostun sözünü ke
serek: 

— Pek doğru keşfetmişim, dedi 
Sizi buraya, benim yanıma boşuna 
göndermemişler, Gospodln Kosmarofi 
Fakat, hiç merak etmeyiniz. Ben hal
den anUyan bir adamım. Vazifeniz 
ağzımdan lâf kapmak ve sonra bil
mem nereye bunu bUdirmek, değil 
mi? Her ne istiyorsanız anlatmıya ha-
zınm. Zaten param tükenmek üzere. 
Taotay hazretlerinin verdiği 3remekle-
ri yemek için de mide lâzım. Beni bu
radan kurtanmz da ne yaparsanız 
3rapınız. Haydi, sorunuz bakahm, ne
ler bUmek istiyorsunuz? 

Güldost elile işaret ederek Mertonu 
susturdu. Fısıldıjrarak ona dedi ki: 

— Yanıhyorsımuz, Mister Merton. 
Ben casusluk yapmak üzere bammza 
gönderilmiş bir adam değilim. Bura
da mevkuf tutulmaımn sebeblerlnİ 
ben biliyorum. Belki ileride siz de ög>-
renirsinlz. Yalnız, evvelâ İrim olduğu
nuzu bana anlatmız. Şayed anlataca-
ğmız şeyler benim bildiklerime uygun 
çıkarsa o zaman size taze ve mühim 
haberler vereceğim. 

Güldostun yavaş yavaş, düşünerek 
söylediği bu sözler üzerine Mertonun 
yüzündeki müstehzi tavır değişti. De
di ki: 

— Mühim haberler mi? Nasıl mü
him haberler? Siz kimsiniz? Fakat, 
artık bunu bilmeme lüzum 3rok. Çün
kü, siz ya hakikati söyliyen bir adam
sınız ve foyanız meydana çıkmıyacak, 
yahud muayyen bir maksadla hareket 
eden bir insansınız ve o zaman toja.-
nız meydana çıkacak! Çıksa da bence 
ehemmiyeti yok. Çünkü artık takatim 
kalmadı. Onun için kim olduğumu si
ze anlatıvereyim: Ben İstanbulda doğ
ma büyüme bir tngillzlm, Umumi 
harb çıkmca İngiliz ordusuna asker 
yazılarak tstanbuldan ayrıldım. Mü
tarekede Irakta bulunuyordum. Rus-
yada çıkan kargaşalıklar üzerine 
mensub olduğum fırka Bolşevikliğe 
karşı mücadele etmek için Baküye ve 
oradan Rus Türkistanma gönderildi 
Bir müddet çarlık taraftan olan kuv
vetlerle Kızılorduya karşı harb ettim. 
Ondan sonra Enver paşa harekâtı 
meydana çıktı. İstanbullu olduğum
dan ve türkçeyl iyi bUdiğimden İngi
lizler beni Enver paşa ile aralannda 
irtibat çavuşu olarak kullandılar. 
Çünkü Enver paşa da Bolşevikler aley
hine dckıünce İngilizler ona yanhm 
etmek istiyorlardı. 

Merton bunlan anlatırken Güldost 
hayretle onu dinliyordu. Çünkü işit
tikleri şeyler kendisi için yepyeni vazi
yetlerdi. İstanbullu İngiliz sözüne de
vamla dedi ki: 

(Arkası var) 

H 
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i ı{' 



Sahife 8 A E Ş A M 30 Kânunusani 1938 

Pariste eski bir artist 
ölümden güç kurtuldu 
Sinir hastalığından muztarip olan eski 

bir talebesi kendisini öldürmeğe kalkıştı 
Pariste Opera

nın eski artistle
rinden matma
zel Aline Val-
landri muhakkals 
bir ölüm tehlike
si geçirmiş, eski 
talebelerinden mu
vazenesi bozuk 
bir genç kız tara
fından öldürül
mesine ramak kal-
ımştır. Paris ga
zeteleri, bu teca
vüz hâdisesi hak
kında şu tafsilâtı 
veriyorlar: 

Artistin otur
duğu apartıman 
kapıcısına genç 
bir kadın müra
caat ederek sor
muştur : 

— Bayan Val-
landri evinde midir? 

— Bilmiyorum. 
Genç kadm, kapıcının bu cevabı 

üzerine merdivenleri tırmanarak al
tıncı kata çıkmış, artistin oturduğu 
apartıman kapısını çalmıştır. Hiz
metçi kadın kapıyı açmıştır. Genç 
kadın, çantasından tabancasını çeke
rek hizmetçiye tevcih etmiş, kendisi
ni korkutarak muhalefetine mani ol
muş, sonra bütün odaları birer birer 
dolaşarak: 

— Nerededir? Kendisini öldürmek 
istiyorum. Bu Lukres Borjiya' nere
dedir? diye bağırmış, aradığı artisti 
bulamayınca, merdivenden aşağıya 
inmiş, kapıdan çıkacağı sırada so
kaktan dönmekte olaiî artist İle kar
şılaşmıştır. 

Genç kadm, artisti görür görmez, 
tabancasının bütün kurşunlannı üze
rine boşaltmış, fakat tabancadaki 
hakikî kurşunlar çıkai^ümış olduğun
dan artist ne yaralanmış ve ne de ye
re yıkılmıştır. 

Etraftan koşuşanlar, mütecaviz 
genç kadmı yakalamışlar ve karako
la götürmüşlerdir. îsticvabmda de
miştir ki: 

— Adım Maire Louise Thery'dir. 
32 yaşmdayun. Matmazel Vallandriyl 
öldürmek istedim. Çünkü şimdiye ka
dar yirmi kişi zehirlemiş, beni de öl
dürmek istemiştir. Eğer tüfekçi, 
tabancamı boş kurşunla doldurma
mış olsaydı, şimdi kendisi hayatta 
olmıyacaktL 

Artistin tabancayı satm aldığı tü
fekçi kendisini fevkalâde süürll g5-

Solda matmazel Thery, sağda Vallandri 

rünce ya kendi veyahud başka biri
nin hayatma kasdedeceğini sezmiş ve 
böyle bir facianm önünü almak İçin 
sattığı tabancayı boş kurşunlarla! 
doldurmuştur. 

Son selelerde sahneden çekilmiş 
olan matmazel Vallandri zengin ai
lelerin kızlarma şarkı dersleri ver
mektedir. Kendisini öldürmeğe teşeb
büs eden genç kadm da on sekiz ay 
evvel talebesi idi. Hoca ile talebe arar 
smda bu tecavüzü haklı gösterecek 
hiç bir vaka geçmemişti. Zazıta, genç 
kadının babasını, bu hâdisenin içyü
zünü aydmlatmak İçin sorguya çek
miştir. Babası, verdiği ifade ile bu 
hâdiseyi şöyle tenvir etmiştir: 

— Kızım, senelerdenberi asabi buh
ranlarından muztariptir. Kendisini 
tedavi ettirmek için Chamonlxe git
mişti. Bir hafta evvel, Parise dön
müştür. Bugün öğle vakti, bira içe
ceğini söyliyerek sokağa çıkmıştır. 
Doktor, kendisine bira, içmeği tavsiye 
etmişti. Şimdi aiılaşüıyor ki kızım, 
doğruca matmazel Vallandrlnin evi
ne gitmiştir. Kızrnı kendisinin bütün 
dünya tarafmdan takib edildiğini 
zannediyor. Matmazel Vallandriye 
karşı her nedense bir hıncı olduğunu 
da biliyorum. Tüfekçinin, kızımm 
satm aldığı tabancaya dolu yerine 
boş fişek koyması bir facianm önü
ne geçmiştir. 

Genç kadm, esld hocasma bu teca
vüzü yaptıktan sonra hüngür hün
gür ağlamağa başlamış ve bu hare* 
ketinden pişmain olduğunu söylemiş
tir. 

Baybutdda Cumhuriyet caddesinden bir gSrflnüs ^* 

Bayburd (Akşam) — Bayburdun büyük derdlerindea biri de, *̂«>»>«rtm 
elektrikle aydınlatılması meselesi idi. Nihayet bu mesele halledümdE üzeredlf» 
Şirketle görüşülmüş ve mutabık kalumuşür. Buraya gelen mühendUı eyrolâ 
Ankaraya gidecek, bankalarla para meselesi halledildikten sonra, Istanbula 
uğnyarak elektrik levazımı satan müesseselerle anlaştıktan sonra avdet ede
cektir. 

Senelerdenberi Bayburdlulan üzen bu meselenin en nihayet halledilmiş 
olması burada herkesi sevindirmiştir. 

Izmirde otobüs 
bekleme yerleri 
Belediye şık salonlar 

yaptırıyor 
izmir (Akşam) — İzmir beledi

yesi, otobüs yolculan için Birinci Kor
donda şık ve modfem otobüs bek
leme salonlan yaptırmağı kararlaş
tırmıştır. İnşaata yakında başlana
caktır. 

Belediye, İzmir tramvay ve elek
trik şirketinin, tramvay güzergâ
hında yolcular için bu şekilde bek
leme salonlan yaptırmasını istemiş
ti. Zaten bu salonlarm inşa ettiril
mesi imtiyazname icabmdandır. Fa
kat tramvay güzergâhında yolcu sa
lonu inşası içüı yer yoktur. Tramvay 
şirketi müdürlüğü, salonlann yerle
rinin tayin edilerek bildirilmesini 
belediyeden istemiştir. 

S u ş i r k e t i n d e n ş i k â y e t 
izmir belediye reisliği, su şirketini 

vilâyete ve Nafia Vekâletine şikâ
yet ederek bu şirketin, halkın ihti
yacına göre yapılması lâzımgelen te
sisatı vücude getirmediğini bUdir-
miştir. 

Şirket, Kadifekalesi civarındaki 
mahallelere su çıkarmak için tesisat 
yapmadığı gibi yukan mahalleler-
deki tesisata üâvesi lâzımgelen yan
gın musluklanm da yaptırmamak
tadır^ _ _ _ ^ ^ 

Yeni evliler 

Genç Mısır krah ile kraliçenin nikâh 
günü Kahirede çekilen resimleri 

Canavar diiıliikleri 
İzmir seferberlik işleri 

müdürü 3 canavar 
düdüğü getirtti 

izmir (Akşam) — Medenî milletler, 
bugün bir harb olacakmış gibi dur
madan hazırlamyorlar. Bımım için 
meml^etimlzde de muhtelif şekil
lerde hazırlıklar yapıhyor. Tayyare 
hücumlarmdan halkı haberdar et
mek içm şehirlerin muhtelif yerleri
ne canavar düdükleri konuyor. İzmir 
seferberlik işleri müdürlüğü de bu 
düdüklerden üç tanesirü getirtmiştir. 
Belediye, bunlann tecrübelerini yar 
pacak ve düdükleri muhtelif yerlere 
koyacaktır. Bir tehlike esnasmda 
halk bu düdüklerle haberdar edile
cektir. 

Belediye, vaktlle Almanyadan bü
yük bir canavar düdüğü satm almış
tı. Halka zeval vaktini ve yangm vu
kuunu haher vermek için tzmirln 
Eadifekalesinden top atıhr. Vaktüe 
sesi ac çıktığı için depoya konmuş 
edan TO kullanılmıyan bu düdüğün 
de ıslah edilmesi, kullaamlması muvar 
tik gûrOlmüştür. 

Akba müesseseferi 
'fimku^âti her dilden klUp, g«-

x«te. mecmua ve kutastyeyi uouz 
olarak AKBA mUeMetelerlnde bn-
labÛiı^iz- Kez dilde kiUo, mec
mua far i l i kabul edilir. latanbul 
gazeteleri î ln ilân kaVul. abone 
kaydedilİT. Undervodd yan ve ke-
tap makinelerinin Ankara acentesi, 

Pazker dokna kalemlerinin Ankarada 
uaü% yeridir. Telefon; 3377. 

Suç ortakları 
Yaıan: NECDET ROŞTO 

Dokuz ay bu aziz yolcu beklendi, 
Ne mutlu; haftalar, aylar tükendi, 
Bu yolcu bir meçhul diyarı aşımş, 
Göklerden süzülüp, yere ulaşmış, 
Gîelmişti bu evin tam eşiğine. 
Yakmda yatacak o beşiğine. 
Kuş gibi sesile ağhyacaktı. 
O zaman gülmek te gayriye hakti: 
Göz yaşı dökerek her çocuk doğar. 
Fakat ev halkını sevince boğlar. 
Dileriz bahtiyar yaşayıp Ölsün, 
Başkası ağlasın, kendisi gülsün. 
Dedik ya; verecek bir gül tomurcuk, 
Bekleyin, doğacak bir güzel çocuk. 

Bu akşam karıştı büsbütün konak. 
Bir fikir söylüyor akıllı, bunak; 
Kaynana: 

— Sebeb yok, diyor, telâşa!.. 
Fakat şu bunayarr ihtiyar paşa 
Bağırdı: 

— Adını koymalı Suna!.. 
Gelinin hakkı var, kızmaz mı buna. 
Söylendi, duyunca ad bulduğunu: 
— Nereden keşfetmiş kız olduğunu?.. 

Haremde bir sürü zeki ve alık 
Merakla beklerken; dolmuş selâmlık. 
Yükünü almıştı kabul salonu. 
Bay damad... Kim yahuz bırakır onu: 
Bu gece gelmişti üç arkadaşı. 
Hepsinin damada uygımdu yaşı. 
Üçü de konağa aboneydiler. 
Damadın başında pervaneydiler. 
Birinci: Âlimdi. Fazla okumuş. 
Mektepten mektebe mekik dokumuş. 
İkinci: Sporcu. Çevik, azılı, 
Graıüt gövdeli, demir pazıh. 
Üçüncü: Bir meşhur resim hocası, 
Bir cihan yaratır onun fırçası. 
Bunlara mukabil bay damad sade 
Kafa boş, ceb dolu bir paşazade. 
Bu üç genç konağa sermişti postu. 
Sanırsın üçü de damadm dostu, 
Aslmda hiç biri arkadaş değil. 
Ya neden bu roller? Düşün, bunu bil?.. 
Üçü de konakta... Mühim mesele?! 
Bir türlü geçmiyor ipucu ele. 

_ 2 — 
Nedense bu gece damad meyustu, 
Bir saat düşündü, gülmedi, sustu. 
Yükünü çekiyor yorgun bir başm, 
Yüzüne bakmıyor üç arkadaşm, 
Koltuğa gömülmüş, düşünüyordu. 
Düşünce zavallı adamı yordu, 
Belli ki bir tasa onu yenmişti: 
Gözleri bir yere çivilenmişti, 
Bir göğüs geçirip bazı derinden. 
Korkuyla fırhyor sonra derinden. 

Yeniden koltuğa atıhyordu. 
Susuyor, kaşları çatılıyordu. 

Üç dostu bu hali etmişti merak, 
Sordular: 

— Derdin ne?.. İnadı bırak. 
Gel, söyle; kimsenin olmaz haberi: 
İçinde bir sır var... demindenberi 
Bu sırrı düşünüp üzülüyorsun. 
Baksana; eriyor, süzülüyorsun?... 

Damadın bakışı doluydu esrar, 
Garib şey?!.. Etmişti sükûtta ısrar. 
Dediler: 

— Sen bizi korkutuyorsun. 
Korkuyu yüzünde okutuyorsun: 
Kaş çatık, ufalmış göz bebeklerin!.. 
Şu anda titriyor işte her yerin. 
Sırrını açmazsan, oluruz deli; 
Arkadaş olanlar bunu bilmeli?.. 

Damadın gözleri parladı, söndü, 
Meraktan bunalan gençlere döndü. 
Derdini açmıya vermişti karar. 
Fırladı: 

— Saklamak ne işe yarar; 
Doğmadan ölmeli mutlak bu çocuk. 
Yoksa ben.... 

Oturdu bet beniz uçuk, 
Başını her iki avcuna aldı, 
Gözleri halıya saplanıp kaldı: 
Çekiyor gibiydi sanki işkence. 
Bu merak ıztırab verdi üç gence, 
Şaşkınlık çoğaldı, sır genişledi. 
Dediler: 

— Bu çocuk ne suç işledi?.. 
Genç adam yerinden kalktı ansızın. 
Dedi: 

— Yok zararı doğacak kızın. 
Fakat bu yolcumuz gelirse oğlan 
Öğrendim: Ben mutlak vereceğim caı^ 
Bir şeye imamm vardır dünyada: 
Ne görsem aym ilk günü rüyamda 
Bakarım hakikat olur en sonu. 
Tecrübe etmişim yıllardır bımu. 
Gördüğüm son rüya korkuya değeif 
Bu g ce, bir oğlan doğarsa eğer 
ölecek babası onun mutlaka!.. 

Adamın sözleri değildi şaka, 
Bir korkunç ifade vardı yüzünde. 
Üç gencin şimşekler çaktı gözünde 
Dediler: 

— Doğru mu?... 
Damad inledü 

— Oğlanm babası ölecek!., dedi. 
Ansızm açüdı kapı o zaman 
Bu: uşak bağırdı: 

— Doğdu bir oğlanlıi 
Bu kara haberden dört adam yıldı, 
Dördü de korkudan düşüp bayıldı. 

Bursada tayyare modelcilik kursu 

Kursu bitirenler vali ve öğretmenlerile bir arada 

SuTBc, 26 (Akşam)] ^ Şehrimiz 
Türidcuşu şubesi tarafmdan tayyare 
modelcilik kurslarmdan birincisi bit
miştir. Kursu, kız muallim öğretmen
lerinden bayan Remziye idare etmek
tedir. 

On sekiz müdavime birer sertifika 
verilmir bu münasebetle yapüan tö
rende yaümiz bay Şefik Soyer de ha

zır bulunmuştur. 
Kursta iki tayyare modeli üzerin

de çalışılmıştır. Bunlardan birisi gör* 
deli, diğeri gövdesiz tayyaredir. Yapı
lan modeller, büyük salonda uçurul
muştur. 

Tayyare modelcilik kursunun ikin
cisi de bajşlamıştır. Mekteplerin tati
line kadar üç kurs ikmal edilmiş ola
caktır. 



^0 Kânunusaıü 1938 
ssasaatstüa 
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Giresun 3-4 sene sonra 
modern bir şehir olacak 
Eski mezarlık yerine mükemmel bir park, 
parke yaUâr ye yerate helaları yapıldı 

Tııkanda Giresunda yeni açılan Küçükyalı parkından bir köşe, aşağıda 
parke döşenen caddderden bbi 

Giresun (Akşam) — Giresıınvın 
güzelllğUe yakından alâkadar olan 
belediyemizin kısa zamanda yaptığı 
eserler pek büyüktür. Bu eserler hem 
cehrin güzelliğini hem de halkm ih
tiyaçlarını karşılıyacak mahiyette
dir. Bunlarm başında gelenler: Parke 
taşlarla döşenmiş yollar, muntazam 
Burette beton ile yapılmış yaya kal
dırımlardır. 

Büyük şehirlerimizde bile emsaline 
pek ender tesadüf edüen asrî yeraltı 
helaları gayet itina Ue yapılmıştır. 
Eski mezarlık düzeltilerek park haline 
getirilmiştir. Bugün şehrin gezinti ve 
^lenti mahalli olan parkm mevki ve 
nıanzara itibarüe güzelliği eşsizdir. 

M e k t e b i h t i y a c ı 
Merkezde bulunan dört ilkokul ve 

hir ortamekteb bugün ihtiyacı karşı-
hyamıyacak kadar aadır. Çifte ted
risat yapüdığı halde talebeler 
*ıkışık bir vaziyettedir. Ortamekteb 
her smıfı üçer şube olduğu halde 
«ncak kifayet edebiliyor. Fakat öntl-

müzdeki seneler muhakkak kâfi gel-
miyecektir. Ortatoektebi bitiren ta
lebenin bir çoğu Istanbula ve bir kıs
mı da Trabzona lise tahsiline gidiyor
lar. Ancak bu tahsili vaziyeti müsaid 
kimselerin çocuklan yapabiliyor. Va
ziyeti müsaid olnuyanlann çocuklan 
aincak orta tahsUle İktifa ederek ken
dilerine bir iş bulmağa gayret ediyor
lar. 

T a l e b e iç in y a z k a m p l a r ı n a 
h a z ı r l ı k 

İlkmekteb talebesi için açüan ya!z 
kamplan şimdiye kadar iyi netice 
verdiğinden bu sene bunlar arttmla-
caktır. Bundan başka ortamekteb tar 
lebesi için de kamplar a)çılmasma ka
rar verilmiştir. Bu maksatla erkek 
talebe için Erenköy kız lisesinde, kız 
tald}e için de Kandilli kız lisesinde 
birer kamp açüacaktır. Bu ortamek
teb kamplan iyi netice verirlerse ge
lecek sene bütün memlekete teşmil 
edileceklerdir. 

g^ - — (Akşam)" — İzmir Halkevi salonlannda bir kıyafet balosu veriünşitlr. 
rrjoya gelenlerin ekserisi millî kostümlerimizi giyinmiş bulunuyorlardı. Balo 
ĵ ~^^sl, Halkevi salonlannda şlr Şark havası esiyordu. Menemenden gelen deU-
HCTV'^"'^ beng» ve zeybek oyunlan çok alkışlanmış, takdhr kazanmıştır. Yuka-
, ^ 1 resimler İzmür Halkevinde verüen zengin kostümlü baloya ait hıtiba-

Osmaniye bu yıl 
elektriflB kavuşacak 
Belediye reisi şehrin 
imarına çok çalışıyor 

Cebelibereket (Akşam) — Cebelibe
reket vilâyetine dokuz yıl merkezlik 
yapmış olan güzel Osmaniye altmış 
senelik bir maziye maliktir. Ne kadar 
yazık ve teessüfe şayandır ki, kasaba-
nm kuruluşu bu kadar yeni ve uzım 
müddet vilâyete merkezlik yapmış ol
duğu halde bilhassa ümran sahasında 
hiçbir inkişaf gösterememiştir. 

Osmaniyeliler göze çarpan asar ve 
yenilikleri yeni belediye reislerine 
borçludurlar. Filhakika, 4 - 5 sene ev
velisine kadar ismi var cismi yok ka
bilinden bir müessese olan belediye, 
riyasete sayın doktor B. Ahmedin ge
tirilmesinden sonra hakikî bir faali
yet kaynağı olmuştur. 

B. Ahmed, yaşımn yetmişe yaklaş
mış olmasına rağtaen büjrük bir ener
ji ve feragat sahibidir. Yedi bin nü
fuslu kasabada az zamanda bir çok 
yenilikler vücude getirmiştir. Ezcüm
le; eski sekiz direğe müstenid çarda
ğa benzer acaib nesne yerine dört bin 
lira sarfUe fennî bir mezbaha, 18 dük-
kânlık bir kasab ve sebze hali, güzel 
bir park tesis etmiş, kasaba içinde bir 
buçuk kilometre şose, müteaddid men
fezler inşa ettirmiş, en mühim olarak 
elektrik projesini yaptırtmış, orta 
mektep için bir bina ayırtmış ve yedi 
bin liralık bütçeyi on iki bin liraya 
çıkarmağa muvaffak olmuştur. 

Osmaniyede pamukçuluk ve porta-
kalcılık son jallarda çok terakki et
miştir. Geçen yıl iki milyon kilo rad
desinde olan pamuk rekoltesinin bu 
yıl artacağına şüphesiz nazarile bakıl
maktadır. İkisi kasabada, birisi top-
rakkale İstasyonunda olmak üzere üç 
çırçır fabrikası mevcuddur. Gittikçe 
İnkişaf eden portakalcıhktan bu sene 
altı milyon mahsul ahnacağı umulu
yor. Dağ kısmında külliyetli miktar
da Amerikan fıstığı da yetiştirilmek
tedir. 

Osmaniyede memleket hastanesi de 
vardır. Evvelce yirmi beş yatakh ola
rak İnşa edilmişken sonradan görülen 
lüzum üzerine yatak adedi ona indi
rilmiştir. 

24 sandık altın 
aranacak 

Define merakı Yu-
nanlstanda da arttı 

Atinadan bUdirüdiğine göre, Yu-
nanistanda Tesalyada Tu-hala şehri 
yalunda büyük bh- definenin araştı
rılması için hükümetin iznile bir ce
miyet kurulmuştur. 

Bu define, 24 sandık altın olub 
1822 senesinde yere gömülmüştür. 
Altınlar, o zamanki Yanya valisi Ali 
paşaya aidmiş. Ah paşa, bunlan ver-

* gi olarak halktan tazyikle toplatmış. 
Bırnu öğrenen Abdülhamid, halkı 

bu ağır vergUerden kurtarmak İçin 
Ali paşayı azletmeği kararlaştırmış
tır. Ali paşa, Abdülhamidin hiddeti
ni yenmek için katırlara' yüklettiği 
24 sandık altmı padişaha hediye ola
rak göndermiştir. 

Bu zengin kervanm îstanbula doğ
ru yola çıktığı haberi, bütün Tesal
yada ve hattâ dağlaarda eşkıyalara 
kadar yayılmıştır. Bu İtibarla kuv-
vetU bir haydud çetesi, kervana yol
da hücum ederek muhafızlarını öl
dürmüş ve 24 sandık altım da gas-
betmiştir. 

Fakat arkadan yetişen bir askeri 
müfreze haydudlan sıkıştırmış ve 
neticede haydudlar, canlarım kur
tarmak için Turhala civannda meç
hul bir yere bu 24 sandık altını j»» 
re gömdükten sonra muhteUf semt-
Uare kaçmışlardır. Bilâhare, haydud
lar birer birer yakalanarak itlftf 
edilmişlerdir. Altınlarm, gömüldüğü 
yer şimdiye kadar meçhul kalmıştır. 

Şimdi teşekkül eden cemiyet, hay-
dudlann sağ kalan torunlanndan al-
tm dolu sandıklann nerelere gömül
dükleri hakkmda alacağı malûmatla 
edineceği izler üzerine definenin 
araştırümasma ve kazılmasına; geçi
lecektir. 

Erzurum mektupları 
Erzurumda bu yıl kış 

çok I hafif geçiyor 
Lambertin plânı tatbik edilince Erzurum yazın 

sayfiyeler, kısın, kış sporları şetıri olacak 

jM» ,,..,«»•«>' 

Palandökende kış sporlan yapan gençlerden bir grup 
Erzurum (Akşam) — Erzurumun 

bu kış maşallahı var. Nice ihtiyarlar 
bUe kânunusani girdikten sonra, ter
temiz bir hava İçinde ılık güneşe ba
karak, başlarım salhyorlar ve bu «hik
meti hüda» ya bir türlü akıl erdiremi-
yorlar. 

Çünkü Erzurum nice yıllardanberi 
bu kadar geç gelen ve geldikten son
ra da bu kadar munis bir kış görme
mişi 

Balkanlarda kar fırtmaları ortahğı 
kasıp kavuruyormuş. Bir çok insanlar 
donup ölmüşler ve hâlâ da bu facialar 
biribirini takib ediyormuş. Tuna neh
ri buzlarla kapanmış. Soğuğumdan o 
kadar korkulan Erzurum, bu sene 
memleketin batı illerini merhametle 
seynedlyor. Bursa civannda bir çok 
insanlann ve nihayet Istanbıüda da 
bir kişinin donduğu burada işitilince, 
herkesin ne hayretler içinde kaldığmı 
tasavvur edebilirsiniz. Çünkü bu di
yarda soğuklardan donan daha bir 
tek kişinin ismi işitilmiş değildir ve 
İşitilmez olsım! 

Erzurumun her tarafı, bütün mem
leket gibi, kar altmdal Fakat teiniz 
bir kar, temiz ve kendini sevdiren bir 
havai 

Bu yü Erzurum gençleri tam mâna-
sile4q)ora sarılmış bulunuyorlar. Böl
ge başkam vaU B. Haşim tşeanm reis
liği altmda ]rapüan muhtelif toplan
tılarda Erzurumda spor artık nizam 
altına fOınmıştır. Eski dağınıkhğm 
ve keşmekeşin önüne geçÜmlştU*. 

Mevsim kış (dduğuna göre, Erzu

rumda ilkönce akla gelen şey, kış spor--
landır. Ne yazık ki, Erzurum muhiti 
o kadar müsaid olduğu halde, şimdiye 
kadar her şeyde olduğu gibi, kış spor-
lannda da pek geri kalmıştır. Fakat 
bu geriliğî, başlıyan hızın pek yakm 
zamanlarda telâfi ettireceğini göste
ren deliller vardır. Her pazar sabah
ları kadın erkek kayakçıların kafile 
halinde Palandöken sırtlarına doğru 
yola çıktıklannı görüyoruz. Bu pazar 
Erzurumla, Erzurumun yaz mevsi
minde bir sayfiye ve eğlence yeri olan 
Ilıca arasında yapılan kar koşusu pek 
eğlenceli oldu. 

Fransız şehir mütehassısı profesör 
Lambert'in plânı yavaş yavaş tatbik 
edilmeğe başlamrsa, Erzurum yazın 
sayfiyeler şehri, kışın da bütün Türki-
yenin gıpta edeceği bir kış sporian şeh-1 
ri olacaktır. Bilhassa kayak sporları
na her gün biraz daha ehemmiyet ve- } 
rihnektedir. Merkezden bu hususta 
azamî yardım gösterilmektedir. KayaKİ 
hocası İlyas da bütün kış burada kal
mak üzere yakında şehrimize gelecek- \ 
tir. Spor bölgesi ve Halkevi spor kolu 
kayakçılara her türlü levazımı temin 
etmektedir. 

Atılan adım çok yerinde ve isabet
lidir. Bu heves hızım arttırır, memle-
ket içinden de kayak meraklısı genç
ler buraya gelirler ve tam bir disiplin' 
altmda çalışırlarsa, önümüzdeki Tok-j 
yo olimpiyadlarma belki bir iki ka-
3rakçı göndermeğe yüzümüz olur. / 

Faruk Tezel 

Merinos yün ipliği fabrikası 

BursadaU fabrikadan Mr görünOf 
Burta (Akşam) — Sümer Bank tar 

rafmdan kurulmuş olan Bursa Meri
nos yün İpliği fabrikasile, Oemlik 
suni ipek fabrikrtsuun şubatm ilk 
günü açılış törenlerinin yapılması 
katî olarak tekarrür etmiştir. 

Bımun için hazırlıklar yapıhyor. 
Büyük bir tören programı hazırlanı
yor. VaUmiz bay Şefik Soyer, büyük
lerimizi bu törene davet etmek üzere 
YaJovaya" gitmiştir. 

Merinos fabrikasmda, müthiş bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Binanın 
noksanlan İkmal edilmekte ve fabri
ka civan baştan baŞa süslenmekte
dir. 

Fabrikanın cephesine tesadüf eden 
kısma, büyük bir Atatürk büstü yer
leştiriliyor. Fabrikanın iç ve dış man-^ 
zaralannı gösteren resimlerden, da
vetlilere verilmek üzere birer fotoğ
raf albümü hazırlanmaktadır. 

H 
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Balıkesir halkevi büyük 
faaliyet gösteriyor 

£vin bütün kolları, kendilerine verilen 
vazifeleri bliyiik bir muvaffakiyet ile yapıyor 

Halkın şikâyet 
ve dilekleri 

Tukanda Halkerinde Ur konferans, ortada spor şabesi ftzalan, aşağıda 
biçki V dikiş kursa 

Balıkesir (Akşam) — Halkevl-
miz kış çalışmalarına büyük bir hız
la devam etmektedir. Evin 9 şubesi 
de tam bir faaliyet içindedir. 

Spor şubesi: Haftamn muayyen 
günlerinde futbol maçları, koşu ve 
yarışlar tertip edUdiği gibi bir de, 
boks şubesi vücude getirilmiştir. Yiı> 
miden' fazla genç, tamnmış boksör 
ve güreşçilerimizden bay İhsanın 
antrenörlüğü altmda çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu şubeye kar 
yıtlı gençlerin adedi gittikçe art
maktadır. 

Güreş şubesinde de büyük bir faa
liyet göze çarpmaktadır. Ötedenbe-
li güreşçilerile iftihar edUen Balı-
kesirde, güreş, büyük bir hevesle 
karşılanmaktadır. Sayıa otuza yak
laşan güreşçiler arasmda Türkiye 
birinciliğine namzed elemanlar ye
tişmektedir. SındırgıU Şerif, Musta
fa Karabulut, Ahmed Alp ve Avşarlı 
Ahmed bunlann başında gelmekte
dir. Bu şubeyi güreş ajam, tanmmış 
güreşçüerimizden bay Selman Bo-
ğuşkan idare etmektedir. 

Halkevi bahçesinde ayrıca jbn-
nastik ve beden hareketleri için tesi
sat vücude getirilmiştir. 

Kurslar şubesi: Bugün Balıkesir-
de, Halkevinin açtığı kurslar beşe 
baliğ olmuştur. Biçki, dikiş, nakış, 
çiçek kurslanndan başka, İngilizce 
ve Fransızca kurslan büyük bir alâ̂ • 
ka uyandırmıştır. Kadın, erkek yüz
lerce genç bu kurslardan faydalan
maktadır. 

Kütüphane ve neşriyat şubesi: 
Halkevinin, kitap mevcudu 5,000 I 
geçen kütüphanesinde, her gün yüz
lerce kimsenin okuyup istifade et
tiği görülmektedir. Bütün gündelik 
gazetelerden başka Türkiyede çı
kan bütün mecmualan kütüphane 
salonunda bulmak kabildir. Halkevi 
ve kütüphanesi her gün saat 9 daa 

akşamlan 22 ye kadar umıuna açık
tır. 

Gene bu şubeye bağlı olan neşri3r«ff 
şubesi de faaliyetini genişletmiştir. 
Kış münasebetüe İM hoparlörü ta
til edilerek tek hoparlörle çalışan 
amplifikatör tesisatına, baharda, 
daha iki hoparlör ilâve edüerek ho
parlör adedi beşe çıkanlacaktır. Bu 
suretle Halkevinde verilen temsü, 
konser, söylev ve konferans gibi neş
riyatı şehrin 5 muhtelif semtinden 
dinlemek kabil olacaktır. Balıkesir 
halkı geçen sene bu neşriyat sistemin
den çok faydalanmıştır. 

Halkevinin sesli sinema makine-
sile yazm köylerde filim gösterilme
ğe başlanacaktır. Bu maksatla bir 
kamyonet satm almmıştır. Yatan
da bir de motor ve dinamo satm alı
nacaktır. 

Evin Kaynak ismindeki mecmua^ 
sı, her ay kıymetli yazüarile intişar 
etmektedir. Şimdiye kadar Halke-
vince basılan eserlerin adedi 20 ye 
baliğ olmuştur. Sık sık verilen kon
feranslar çok rağbet kazanmıştır. 

Gösterit kolu: Bu kol da geçen 
sene olduğu gibi üzerine düşen vazi
feyi başarmağa çalışmaktadır. 

Müze ve sergUer: Halkevinin ca-
mekânlanm dolduran eski eserler 
meyanmda bilhassa bine "yalan par
çadan mürekkep kıymetli bir para 
kolleksiyonu mevcuttur. 

Elde bir para katalogu bulunma
ması dolayısüe bu eski paraların kıy
metlerini ve cinslerini tayin etmek 
kabil olamamaktadır. 

Sergiler şubesi: Evde mevcut eski, 
millî kadm ve erkek elbiseleri maıip 
kenlere giydirmek rusetüe bir de 
kıyafet müzesi tertip etmek fikrinde
dir. Bu maksatla ressam B. Sim tar 
rafından mankeıüerin ba^flan dökül
mektedir. 

Merzifon - Hacıköy postalan 
Hacıköy postası geçen yıl hafttula beş 

gün gelmekteydi. Bu yıl her gün gele
ceğini beklerken bilâkis üç güne İndiril-
dL Merzifon ile aramızdaki mesafe yir
mi kilometredir. Muntazam şosemiz üze
rinde her sabah gidip, her ekşam gelen 
devamlı otomobil servisimiz de vardır. 
Üç postanm müteahhidi de her günkü 
servisin sahibidir. Bu kadar kolaylıklara 
rağmen mektup ve gazetelerimizin haf
tada 4 gün Merzifonda alıkonularak ba
yatlamış havadisle karşılaşmamıza sebe
biyet verilmesi asnn icaplarına uyg\m 
delidir. Bu hal, ekonomi bakınundan da 
memleketimiz için bir noksandır. 

Ben bu yüzden namıma gelecek gaze
teleri Merzifondaki akrabam vasıtasile 
İstemek mecburiyetini duydum. Fakat 
herkesin Merzifondan vasıta bulması 
mümkün olamaz. Halbuki postanm her 
gün gelip gitmesi posta idaresi için de 
faydah olacağma şüphe edilemez. 

AKŞAM: 
Posta TT. Müdürlüğünün, imkân bulursa 

bu kolayhgı yaptırmasmı dileriz. 
Diyarbekir - Diyarbakır 

Bazı resfiıl dairelerde hâlâ Dlyarbekin 
diye lâvhalarm asıldığı karilerimiz tara-
fmdan şikâyete sebebiyet vermektedir. 
Mademki isim resmen değişti, yeknasak 
bir şekil hüküm sürmelidir. 

Firuzağa camii yıkılacak 
değildir 

Bay Salâhaddtn Mormin'e : 
Şehirde yapılacak ıslahat arasmda 

Firuzağa camisinin yıkılacağmdan bah
settiğimizi yazıyor ve bımdan dolayı esef
lerinizi bildiriyorsunuz. Eseferiniz doğru 
olurdu, şayet böyle bir şey yazsaydık. 
Dalgmhkla yanlış okumuşsunuz. Biz yı-
kılmıyacağını kaydetmiştik. 

A 
Kuruçeşmedeki dağ suyu 
Kuruçeşmede Mezarlık caddesinde bir 

Dağ suyu cami ve hamama akmaktadır. 
Bu suyım boruları patladığı için hamam
cı tamire kalkıştı. Fakat bir kaç yerin
den daha patlatıp olduğu gibi bıraktı. 
Bunu ıslah etmesi için uğraştık, lâkin 
tayda vermedL Akan su civan berbat 
ediyor, fakir tıkara da çukurlara biriken 
gayri sıhhi suyu kullanmağa kalktığı için 
sıhhate muzır bir vaziyet hasıl oluyor. 

E. L&leU 
A 

Altı çocuklu gayrimüslim 
analar 

Altı ve daha fazla çocuk analarına hü
kümetçe ikramiye verildiği malûmdur. 
Türk tebaası gayri müslimler için de ay
ni ikramiye verilir mi? Buna ne şekilde 
teşebbüs etmeU? M. Ersavaş 

AKŞAM: 
Lâik kanunlanmızda gayri müslimler 

hukuksuz, müsavatsız bir derkeye indirll-
memiştir. 

Müracat, vilâyete ve sıhhiye müdürlü
ğüne yapılır. Bu müracaatlar buradam 
Ankara Sıhhat Vekâletine gönderüir. 
Sıhhat Vekâleti her sene bu işi için a3^-
dığı tahsisata göre sırasUe ikramiye ve
rileceklerin listesini buraya gönderir. Ve 
bu listede i^mlerl olanlara zabıta vasıta
sile tebligat yapılır. Malmüdürlügüne gi
dilerek ikramiye almır. 

A 
Musiki meraklısı bir genç 
Senelerdenberi gazetenizi okurum. Hal

kı tatmin eder mahiyette her nevi yazı-
lannızı gördüm. Ve biralardan bir çokla-
nnı da benimsedim. Şimdiye kadar çok 
beklediğim şeylerden yalnız birisine te
sadüf edemedim. Onu da kendim sor
mağa karar verdim. Şayet müsbet bir 
cevap alabilirsem minnettar kalırım. 

Sesim müsait, kabiliyetim yerinde, is
teğim hepsinden fazla, her hangi bir mu
hitte beni dlnllyenler sesimden takdirle 
bahseder ve arkadaşlarım da bunu dal
ma teyid ederler. 

Mail vaziyetim müsait olmadığından 
ders almak ve dolayısüe sesimin inkişaf 
ve muhafazası için ne gibi tedbirler 
almması lâzımgeldiğinl öğrenmek benim 
için hali hazırda en İmkânsız bir şeydir. 
Az maaşlı bir memurum. Annem, müte
kait bir babam ve Ikl de kardeşim var. 
Bekârım, fakat aldığım az paranm dörtte 
üçünü eve vermek mecburiyetindeyim. 
Buradaki şan profesörlerinden ders al
mak için yaptığım bir İki soruşturmalara 
aldığım cevaplara göre her saat için 3, 4 
Ura alırlarmış bu da yukarıda yazdığım 
vaziyetime nazaran mümkün değildir. 

Sesin inkişafı ve muhafazası için ne 
gibi tedbirler almaU. 

AKŞAM : 
Ankarada Müzik mektebi, İstanbul kon^ 

servatuan vardır. Bunlar meccanen ted
risat yapmaktadırlar. Bunlardan başka 
Bey(^lu ve Eminönü Halkevleri tarafm-
dan verilen derslerden de istifade edebi
lirsiniz. Son günlerde Beyoğlu Halkevi 
sizin gibi istidattan meydana çıkarmak 
için bir müsabaka terUp etmiştir. İlk İş 
olarak bu müsabakaya iştirak etmeniz 
muvafıktır. 

Tütün işçilerinin şikâyetleri 
inhisarlar tütün İşleri müdürlüğüne 

bağh yaprak tütün depolan İşçilerinden 
İki karilmlz gazetemi» gönderdiği bir 
mektupta diyorlar ki: 

_ İş kanununu, tütün işleri müdürlü
ğünün tatbik tarzı neticesi, senede - ev
velce aldığımız ücretten - bit ayhk ka
zancımız nlsbetlnde noksan para aüyo-
ruB. Haksızhğa uğradığımıza kani bulunu
yoruz. Fakat kimseye lâf anlatmak müm
kün olmadı. Rica edeöte, siz söyleyin kime 
başvuralım? 

AKSAM: Karilerimizin şikâyetini biraz 
muğlak gördük. Falcafc demek İstediklerin
de belki de hakhdıriar. Müracaat edecek
leri makam İnhisarlar umum müdflrltttU* 
ts dairesi üçüncü mmtaka amirliğidir. 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İC YÛZO 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ ÎRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

I. Tefrika No. 83 « ^ , ı « _ _ _ _ 

Avusturya elçisinin teşebbüsü 
netice vernnedi 

İstanbulda çuha tacirleri toplanıp 
Avusturya mah çuha getirtmemeğe 
siparişleri kamilen feshe karar vermiş
lerdi. Mavnacılar teşkilâtı da gümrük 
hamallarile söz birliği etmişlerdi. Bun
lar da bütün Osmanü limanlarında 
yalmz Avusturya gemilerinden değil, 
Avusturya mallarımn naklini kabul 
eden diğer milletlere mensub gemi
lerden de mal çıkarmamağa karar 
vermişlerdi. 

Avusturya gemUeri yolculannı an
cak kendi kayıldarüe çıkarabiUyorlar-
dı. Avusturya postanesinin tevziatı 
kabul olunmuyordu. 

İkdam gazetesinde bayramlıklarm 
bir Avusturyalı mağazasmdan alın
masını tavsiye eden bir reklâm çık
mıştı. Gazete bunım yanhşlıkla geçti
ğini üân etmek mecburiyetini hissetti-

Boykotaj teşebbüsünde bu derece 
ciddiyeti gören Avusturya sefaretha
nesi alevlenmişti. Sefarethanenin iki 
tercümam ilkevvel Zaptiye nezaretine 
başvurdular. Avusturya mallarının 
ahnmaması hakkmdaki teşvik ve tah
riklerin menini istediler Zaptiye nazı-
rmdan: 

— Ticaret serbesttir. Ortada maddî 
tecavüz, kanunî cürüm olmadıkça za
bıta müdahale edemez, cevabım ala
rak döndüler. 

Selanik limamnda boykotaj pek sı
kı bir surette tatbik ediliyordu. Bu li
manın % 65 idhalâtı Avusturya malı 
olması hasebüe iş burada diğer liman
lardan ziyade ehemmiyeti haizdi. Tüc
carın hususî menfaatlerile vatanî his
leri en çok burada çarpışacaktı. 

11 Teşrinievvelde yapüan ilânlar Se
lanik tüccarını Avusturyaülarla tica
rî münasebetlerini kesmeğe, müşteri
leri Avusturya mağazalarına ayak at
mamağa davet etmişti. 

Selânikte intişar eden (Yeni Asır) 
gazetesinin bir makalesinde (bir mil
letin kendisinden hakaretâmiz müş
külât gördüğü diğer bir millete karşı 
en hafif ve az olarak yapacağı şey o 
milletle münasebette bulunmıyarak 
hoşnudsuzluğımu göstermektir. Avus
turya fabrikalarının çürük mallarım 
alacak yerde iyi İngUiz ve Fransız 
mallarım almak bizim için daha ha
yırlı olur.) deniliyordu. 

Selânikte teşrinievvelin on birinde 
artık boykotajın tam olarak tatbikine 
geçilmişti. 

O gün Loyd Triyestino kumpanya-
smm (Tirol) vapuru Selâniğe gelmiş
ti. Hiç bir mavnacı acentamn daveti
ne icabet etmedi. 

Ne iki misli ücret vaadi, ne tehdid-
1er müslüman ve yahudi hiç bir mav
nacıyı, kayıkçi3n çalışma|;a sevkede-
medi. 

Avusturya başkonsolosu vali Daniş 
beye gitti; polisin yardımım istedi. 
Öaniş bey kim bir tecavüz ika ederse 
şiddetle cezalandıracağım, fakat kol
ları bağlı durmak istiyenlere karşı da 
bir şey yapamiyacağmı söyledi. 

Vapur acentası mallann büjmk bir 
kısmı namma gelen zengin bir tacire 
müracaatle mallarını tesellüm etmek 
çaresirü bulmasım istedi ve ne olsa 
faturalarım Triyestede ödemek mec
buriyetinde kalacağım söyledi. Bu ta^ 
cirden şu cevabı aldı: 

— Madem ki bizzat Avusturya im
paratoru taahhüdünü bozuyor... Beü 
de taahhüdlerimi yerine getirmeğe 
kendim için hiç bir mecburiyet gör-
müyoruml.. 

(Tirol) vapuru bu suretle malların
dan bir ton bile çıkaranuyarak Sela
nik limamndan kalktı. 

Ayni günde bir Bulgar vapuru Selâ
niğe Avıısturya malı İki bin çuval un 
getirmişti. Bulgar hamallar bUe kar 
ran bozamadüar. Vapur geldiği gibi 
hareket etti. 

Tercümanlarınm Zaptiye nezareti
ne müracaatinden semere hasü olma
dığım görünce Avusturya elçisi teşrt-
nievvelifı on ikisinde Babıâli nezdinde 
bizzat bir teşebbüste bulunmağa kar 
rar verdi. Hariciye nazırile görüştü. 

Bu mülakat dostane değUdi; fakat 
açıkça hasmane dahi değUdl; dikkati 
celbetmek, izahat istemek mahiyetin
de görünüyordu. 

Elçi nümayişlerin men'i esbabma 
tevessül olunmasuu istiyordu. 

Hariciye nazın — Bu nümayişler 
halkm hissiyatma tercümandır. Bu
na mümaneat mümkün değildir. Or
tada kanuna mugayir bir hal yoktur. 

Elçi — Mavna ve kayıklar Avustur
ya vapurlanndan yolcu ve yük taşı
mıyorlar. Vapurlar boşaltma işlerini 
kendi vasıtalarüe yapmağa mecbur 
kalıyorlar. Bu işe gayrimeşru ve muh-
tekirane bazı menfaatler de karışıyor. 

Hariciye nazın — Ticaret serbestti» 
Mavnacı ve kayıkçılann gönüllerini 
yapmaktan başka çare yoktur. 

Elçi — Bu heyecan İmtidad ederse 
vukuat çıkar. Diğer devletler de bun
dan müteessir olur. Aralannda müşte
rek bir çare araştırmağa kıyam eder
ler. 

Hariciye nazın — Fiüen taarrrızla-
ra, vukuata hükümetçe meydan veril-
miyecektir. 

Elçinin son siyasî tehdidi de harici
ye nazın üzerinde matlub tesiri yap
madı; Avusturya elçisi de tercüman
larından ziyade bir fayda elde edeme
di. Arada bir elçinin mezımen memle
ketine gideceği, bımun da siyasî mü
nasebetlerin inkıtaı demek olacağı gi
bi şayialar çıkıyordu. Fakat buna da 
aldıran olmuyordu. 

Teşrinievvelin on dokuzunda Loydm 
diğer bir vapuru daha Selâniğe gel
mişti. Avusturya başkonsolosu haham» 
basıyı tavsit ile gemiyi boşaltmak ça
resine tevessül etti. Bir kaç denk ka
raya çıkar çıkmaz sopalar ellerinde 
bir çok adamlar peyda oldu. Bunlann 
görünmesi kâfi geldi. İş bu kadarla 
kaldı. 

Vali Daniş bey polisi müdahale et
tirmekten imtina etti. Selânikten ge
len telkinat ile Manastır ve Ohri gibi 
dahilî kasabalarda da Avusturya mal
ları boykot ediliyordu. 

O günlerde Ohri kaymakamlığında 
bulunuyordum. Ittihad ve Terakki 
Ohri şubesinin davetile müslüman, 
Bulgar, Rum, Sırb, Ulah muteberleri 
ve esnafı bir içtima akdettiler ve Avus
turya malı kullanmamağa karar ver
diler. Ohride askerden başka herkes 
başlarmdan fesleri attüar; külahlar 
tedarik ettiler. 

Müslüman esnaftan biri Avusturya 
malı kibritleri çarşı meydamnda hal
km allaşlan arasmda yakıyordu. 

Selanik ticaret odası teşrinievvelin 
on üçünde Avusturya fabrikalarile ya-
pdmış bütün sipariş ve mukavelelerin 
keenlemyekün tutulduğunu, mallann 
reddine karar verüdiğini Üskübe bil
dirdi. Üskübce de hemen bu harekete 
imtisal kararlaştırıldı. Bu karar bü
tün camilerde namazdan sonra ayni 
saatte halka tebliğ olundu. 

Teşkü edilen boykotaj komitesinin 
duvarlara yapıştırdığı bir Uânda Avua-
turyalüann Osmanlılığa karşı göster
dikleri husumet eserinden bahsolun-
duktan sonra (kanımızm kajmaıdığı-
nı, kalbimizden hiddet taşdığım gös-
termdc için Ştajm, Karlman, Tiring, 
Mayer, Pazaralman, Orozdibak gibi 
müesseselerden bir şey almıyalım. 
Avusturya ve Bulgaristamn çürük 
mallanna bakmıyalım. Bu hareket 

*onlann üstünde harbden müessir ola-
caktu-. Şerefini tanıyan her Osmanlı 
başındaki fesi yırtmah, feshanenin 
feslerirü, Herekenin kumaşlarım sa
tın almalıdır. Avusturya ve Bulgar 
vapurlanna da binmemeliyiz.) denü-
mekte idi. 

1907 senesinde Kürdistandan İstan-
bula gelen Bediüzzaman Saidülkürdî 
memleketinde giydiği Kürd kıyafeti
ni, şal ve şalvarım İstanbulda da çı
karmamıştı. Bu haille sokaklarda her
kesin dikkat nazanm celbederdi. Bir 
gün tamdıklanndan biri kendisine 
herkes gibi giyinmek lüzumundan 
bahsedince: 

— Siz Avusturyaya güya boykot ya
pıyorsunuz! Halbuki gene onun yolla
dığı kalpaklan giyiyorsımuz. Ben ise 
bütün Avrupaya boykot yapıyorum! 
Yalmz k^ndl memleketimin mamulâ-
tuu giyiyorum! demiştL (1) 

Bu bir kaç yüz sene evveline rücu 
etmek ve bütün dünyaya iktisadî harb 
ilân etmek demek olurdu! «Yedi düve
le meydan okumak» zamanı çoktan 
geçmişti! (Arkası var) 

(1) Divanı harp ve Saddi Kürdi. 
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Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Türkçeye çevirMi: B. Birim 

— 1« ~ 
Madde 50: Mor gerek dokunmak su-

retile gerek ba^ka bir «eklide ortaftma 
her hangi bir kâğıdı oynamanm telkin 
tderse murun solundaki oyunca, röaoosd 
Üftecbıu! etmemek «artUe, koz aahlUne 
morun gösterdiği kartı oynatıp oynatma* 
nak hakkına maliktir. 

Madde 61: 1 — Mor, ne surette olursa 
olsun, kendiliğinden ortağına elin kimde 
olduğunu, yahut hakkı olmıyan elden oy-
namamasmı İhtar ederse (madde • 10) 
morun solımdakl oyuncu koz sahibine 
nereden oynaması lâsam geldiğini Irae 
hakkına maliktir. 

2 — Mor her hangi bir yolsuzluğu ih
tar ederse ortağının bu yolsuzluktan 
dolayı ceza talebi hakkı zail olur. 

Madde 52: Mor ve yahut jran oyuncu
lardan biri oynanmağa ba^lanmif bir lö-
ve üzerine ortaldarı k&gıd vermeden lö-
venin kendilerine alt olduğu hakkmda, 
her ne şekilde olursa olsun, ortagmın 
nazan dikkatini celbederse hata yapanın 
solundaki oyuncu hata yapanm ortağma: 

1 — Oynanmağa başlanmış rengin en 
yüksek yahut en ufak kftğıdını oyna-
masmı, 

2 — Bu renkten yolcsa kesmesini, 
8 — Löveyi almamasını, 

emretmek hakkmı haizdir. Ancak bu 
emirle bir rönoas yaptınlamaz. 

Madde 53: 24 üncü madde ahkâmı 
haricinde oyunculardan biri kapanmış 
bir löveye bakarsa. 

Vaziyete göre ya koz sahibi veya hata 
yapanm solundaki oyımcu hata yapana 
el alır almaz İstediği rengi oynatmak hak-
kma maliktir. (1) 

Madde 54: Koz sahibi mütebaki löve-
lerin hepsini veya bir kısmını yapacsığmı 
İddia (madde 26 - 2) ve nasıl oynıyaca-
ğuu izah ederse hasımlardan biri oyu
nun bu şelülde sonuna kadar oynanma-
nnı isteyebilir. 

Bu izahat kendiliğinden ve tamamen 
verilmemiş İse hasımlardan biri İkmalini 
talep eyler ve meşkûk kalan nokta hak
kmda koz sahibi bu basmm kararına 
İtbaa mecbur olur. 

Madde 55: Rönons: 1 — Bir 03nmcu 
bir rönons yaparsa vaktinde - löve ka
panmadan evvel - yanlış oynadığı kartm 
yerine oynanması lâzımgelen kartı koy-
mahdır. 

A: Eğer yanlış oynanmış kart: 
1 — Yan oyunculardan birine ait ise, 
Koz sahibi bu kartı ya açıkta bıraktır

mak, yahut hata yaı>ana oynaması l&om-
gelen en büyük veya en küçük kartmı 
oynatmak hakkını haizdir. (2) 

n : Hata koz sahibi tarafından yapıl
mışsa: 

Yanlış kart geri almiT. Şayet koz sa
hibinin solundalü oyuncu yanlış k&ğıd 
fizerine kart vermiş tse oynanmış rengin 
en büyük veya en küçük kartınm oynan-
manm koz sahibine emreder. (3) _ _ _ 

n i : Rönons mora ait ise hiç bir ceza 
yoktur. 

B: Rönons icra olunduğu an ile tas
hih edildiği an arasmda hata yapan ta-
rafm hasımlanndan biri taraimdan oy
nanmış k&ğıd geri almabilis ve hiç bir 
eesaaı yoktur. Fakat hata yapamn orta-
t ı tarafmdan muntazaman oynanmış k&-
tıd geri ahnmaz. 

2 — tik on bir lövede yapılıp yanılş 
oynanmış kart geri almarak tashih edil
memiş olan rönons kesbi Icatiyet eder. 
Şöyle ki: 

A: Rönons başlamış bir löve üzerine 
k&gıd verirken yapılıp ta hatah taraf 
nrasmda veya sırasız olarak müteakip lö
ve için kart oynamış ise, 

B: Rönons atâke ederken yapıhp ta 
hata yapan oyuncımun ortağı (yahut, 
vaziyete göre, morun eli) sırasmda veya 
nrasız olarak lıâğıd vermiş ise, hiç bir 
suretle on ikinci lövede yapılmış olan 
tönons kesbi- katiyet edemez. 

3 — Her oyuncu - mora ait âtideki 
dördüncü fıkra ahkâmı nazan itibara 
ahnmak şartile - ortağma oynadığı kar
tm rönons teşkil edip etmediğini sorabi
lir, rakat bir sual sormak, buna cevap 
vermek, her hangi bir kelime telâffuz et
mek, bir hayret nidası çıkarmak, bir ha
rekette bulunmak yukarıdaki ilünci fıkra 
ahkâmını hiç bir suretle tağyir veya tah
fif edemez. 

4 — Mor rönons hakkmda ortağına 
sual sorabilir. Eğer bu suali kendi kâ-
ğıdlarmdan başka kâğıdlan likasdin gör
dükten sonra irad etmiş ise ortağı rö-
honsu tashih edemez. 

6 — Yan oyunculardan biri, bir rönons 
kesbi katiyet etmeden evvel, yanılş oy-
hanmış kâğıdm yerine oynanması lâzım-
Kelen İcartm verilmesini talep hakkına 
maliktir. 

6 — Bir rönons kesbi İtatiyet ettikten 
•onra rönonslu löve olduğu gibi kahr ve 
**nons yapıldığı işar edildikten sonra 
hatalı tarafm iki lövesi, oyunun hitamm-
<la, diğer tarata nakledilir. Müteakip rö-
^onslann beheri için de birer löve diğer 
tarafa nakledUir. 

Bu nakil muamelesi hiç bir zaman ilk 
'önonstan evvel yapılmış lövelere teşmil 
*dilemiyecegi gibi bu maddenin neticesi 

l̂arak nakledilmiş olan lövelere de tat-
">* olunamaz. '(4) 

7 — Bu suretle nakledilmiş olan löve-
ler sayı cihetinden, löveleri nakletmiş 
plan tarafın hakikî olarak yaptığı lövele-
"^ tamamen aynidir. 

(Arkası var) 

(1) Ademi itaat rönons sayılır. 
(2) Ademi itaat rönons sayılır. 
(3) Ademi İtaat rönons sayılır. 
(4) Bazı kere tecrübesiz oyuncular lö-

^elerin sırasmı tesbitte duçarı müşkülât 
•taıakudır. Bu vaziyette nakledilecek lö-
^*lerin mikdarı oyuncularm ekseriyeti-

*•* kararile, böyle karar alınmazs» mu-
***arrır tarafça Uyin edilecektir. 

Avrupada futbol 
Ingtlterede kupa maçları oynandı. 

Fransa ve Italyada llgtaro devam edildi 

Anenal - Valverhampton maçından güıel bir enstantane 

İNGİLTEREDE I 
Kral kupası maçlarının dördüncü 

turu oynanmıştır. Tunm en mühim 
znüsabakasmda Arsenal Wolverhamp-
tonu 2-1 yenerek tasfiyeye uğratmış
tır. İngilterenin en kuvvetli takımla-
rmdan Charlton ve Brentford da rar 
kiplerini tasfiyeye uğratmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Maçlarm neticeleri: 
Aston Villa - Balakpool: 4-0 
Balmsley - Manchester utad: 2-2 
Stoka City - Bradford: 1-1 
Brentford - Portsmouth: 2-1 
Charlton A. - Leeds U.: 2-1 
Chesterfield - Burley: 8-2 
Sımderland - Everton: 1-0 
Huddersfield - Notts C: 1-0 
Luton Town - Swindon T.: 2-1 
Manchester City - Bury: 3-1 
New Brighton-Tolenham H.: 0-0 
Middles braugh-Nottingham: 3-1 
Preston N. E. - Leicester C: 2-0 
Schefüeld U. - Levespool: 1-1 
Arsenal - Wolverhampton: 2-1 
York City - W. B. A.: 3-2 
Diğer taraftan kupa:da tasfiyeye 

uğnyan takımlar lig maçlarma de
vam etmişlerdir: 

Birmingham - Chelsea: 1-1 
Derby Co. - Botton W.: ^-0 
FRANSADA : 
Lig maçlarınm 18 inci haftası oy

namıştır. Ligin blfincisi Sochaux, 
ikinci vasdyette gelen Roueni 3-1 ye
nerek şampiyonluk yolunda kuvvetli 
bir adım atmıştır. Günün diğer mü
him maçmda da Marseille; Strasbo-
urgu 2-1 yenmiştir. Maçlann netice
leri: 

Exelsior - Ol. Lillois . 2-2 
S^te - Fwes 2-1 
Roubain - Valenciennes: 4-2 
Sochaux - Rouen: 2-1 

Metz - Red Star: 
Marseille - Strasbourg: 
Antibes - RC. Paris: 
Calnnes - Lens: 
Takımlarm vazijıeti: 

3-0 
2-1 
2-1 
5-0 

M. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

P. 
31 
24 
24 
23 
20 
19 
17 
17 
17 
16 

Sachaux 
Rouen 
Marseille 
S^te 
Strasbourg 
Lens 
Lüle 
Antibes 
Roubalx 
Metz 
İTALYADA : 

Ligin en ileride giden takımı Ambro-
siana 15 inci Luvorno ile berabere 
kalmıştır. Lazio da Genovaya mağ-
lûb olarak tasnifte düşmüştür. Maç
lann neticeleri: 

Milan - Bari: 5-1 
Roma - Liguria: 1-0 
Luechese - Torino: 2-2 
Triestino - Napoli: 3-0 
Juventus - Atalanta: 5-0 
Genova - Lazio: 2-1 
Bologna - Florentina: 0-0 
Livorno - Ambrosiaiıa: 0-0 
Takımların vaziyeti: 

M. P. 
Ambrosiana 17 26 
Juventus 17 23 
Genova 17 23 
Roma 17 22 , 
Bologna İT 21 
Milan 17 21 
Lazio 17 20 
Torino 17 19 
Triestino 17 19 
Bari 17 15 
Merkezî Avrupada geçen hafta da 

lig maçlaıı oynanmamıştır. 

Seyircilere, oyunculara, idarecilere 
faydalı futbol bilgileri ve nasihatler 

Seyircilere: Bir oyuncu rakibini 
durdurmak için her hangi bir şekilde 
ayaklanna dokunursa çelme takmış 
addediliyor. Eğer bu hata rakip oyuû-
cuya tesir etmez ve topu kaybettir-
mezse çalmmaz. 

Rakibine kastı olarak vuran her 
hangi bir oyuncu derhal sahadan çı
karılır. 

Eğer hatanın vukuunda top oyun
da ise hatanm yapıldığı yerden bir 
serbes vuruş verilir. Eğer hatanm ya-
püdığı anda top oyunda değilse ha
kem hata yapan oyuncuyu sahadan 
çıkarır, bundan sonra oyuna devam 
edilir. 

İki ayağı yerden kesilmiş bir raki
bin üstüne sıçramak hatadır. 

Keza; bir oyımcu sıçramak için ar-
kadaşınm omuzuna tutunursa bu da 
bir hatadır. 

İdarecilere: Takımınıza kaptan se
çerken çok iyi düşününüz. Kaptanm 
arkadaşları üzerinde bir otoritesi ol
malı ve icab eden taktiği tatbik ettir
melidir. Nizamnameyi gayet iyi bil
mesi lâzımda-. Kaptanm vazifesi, zekâ

sını, inceliğini ve bütün bilgisini kul
lanarak takımını doğrulukla galibi
yete görürmekteir. 

Oyunculara: Eğer bir oyuncu evvel
ce bir ihtar almışsa yaptığı hata ağır
laşır. Doğru hareket etmediği için sa
hadan çıkai'ilan bir oyuncu ayrıca ce
za almağa da müstahaktır. 

Bir rakip tsırafından gayrı nizamî 
bir şekUde şarj yapılan oyuncu, mu-
kabelebilmisil olarak nizamî bir şarj 
yapsa da yine cezalanması lâzımdır. 

Kalecinin üstüne sıçramaymız. Ce
zanız derhal sahadan çıkarılmaktır. 

Bir rakibe vurmak çok fena bir ha
rekettir. Böyle bir şey yapmadan bu
nu düşününüz. 

Eğer hakeme vurursanız futbol ha
yatına veda etmelisiniz. 

Rakibine nezakete aykın sözler söy
lemek veya tükürmek te şiddetle ce
zayı mucip hîireketlerdir. 

Bir arkadaşınıza kastî olarak vur
duğunuzda-onu hastaneye yollıyabi-
leceğinizi, hattâ öldürebileceğinizi dü
şününüz. Bu takdirde bu hareketi 
yapmazsınız. Futbolu daima doğru oy 
naymız. 

I Bugünl<ü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA : 
1 — Güneg - Fener Yümaz. Şüd | 

maçı saat 13,30 da. Hakem B. Ah-
med Adem. 

2 — Galatasaray - Beşiktaş tay
yare kupası final maçı. Saat 15 de. 
Hakem B. Adnan Akın. 

BEŞİKTAŞ STADINDA ; 

1 — Anadoluhisar - Ortaköy 
ikinci küme lig maçı. Saat 9,30 da. 
Hakem B. Nuri Bosut. 

î — Davutpaşa - Beylerbeyi 
ikinci küme lig maçı. Saat 11,15de. 
Hakem B. Nuri Bosut. 

3 — Galatagençler - Altınordu 
saat 13 de. Hakem B. Halid Özgü. 

4 — Vefa - Kasımpaşa şild ma
çı. Saat 14,45 de. Hakem B. 1. M. 
Apak. 

FENERBAHÇE STADINDA : 

1 — Karagümrük - Doğanspor 
I ikinci küme hg maçı. Saat 13,30 da. 

Hakem B. Burhan Atak. 
2 — Fenerbahçe - Süleymaniye 

şild maçı. Saat 15 de. Hakem B. 
Burhan Atak. 

İkinci küme B takımları 
fikstürü 

Önümüzdeki cumartesi günü başlı-
yacak olan ikinci küme B. takımları 
arasındaki lig maçlarının fikstürünü 
veriyoruz: 

Taksim Stadmda: | Beşiktaş Stadında: 

6/2/938 cumartesi: 
Beylerbeyi -

Oalata Gençler 

13/2/938 cumartesi: 
Feneryümaz -

Anadoluhisar 

27/2/938 cumartesi: 
Kasımpaşa -

Feneryümaz 

6/3/938 cumartesi: 
Karagümrük -

Beylerbeyi 

13/3/938 cumartesi: 
Galata Gençler -

Karagümrük 

20/3/938 cumertesi: 
Anadoluhisar -

Karagümrük 

27/3/938 cumartesi: 
Feneryılmaz -

Oalata Gençler 

3/4/938 cumartesi: 
Anadoluhisar -

Kasımpaşa 

6/2/938 cumartesi; 
Karagümrük -

X>uvadpaşa 
13/2/938 cumartesi: 
Kasımpaşa -

Davudpaşa 
20/2/938 cumartesi: 
Beylerbeyi -

Anadoluhisar 
Karagümrük -

Feneryümaz 
27/2/938 cumartesi: 
Anadoluhisar -

Galata Gençler 
6/3/938 cumartesi: 
Davudpaşa -

Feneryümaz 
13/3/938 cumartesi: 
Beylerbeyi -

Kasımpaşa 
20/3/938 cumartesi: 
Galata Gençler -

Kasımpaşa 
27/3/938 cumertesi: 
Davudpaşa -

Beylerbeyi 
3/4/938 cumartesi: 
Davudpaşa -

Galata Gençler 
10, 4 938 cumartesi: 
Karagümrük -

Kasımpaşa 
Feneryümaz -

Beylerbeyi 
17/4/938 cumartesi: 
Anadoluhisar -

Davudpaşa 

CÎ^CMdf^U^ \ 

Birinci küme B. takımları 
arasında lig maçlarına 
dün de devam edildi 

Dün Taksim ve Beşiktaş stadların-
da birinci küme B. takımları arasın
daki lig maçlanna devam edilmiştü-. 
Taksim stadında Güneş, Süleymaniye-
yi 2 - 1 yenmiştir. Birinci devreyi 1-0 
galib bitiren Güneşliler ikinci devre
de bir gol yemişler ve bir tane de ata
rak kazanmışlardır. 

Beşiktaş stadında yapılan Galata
saray, Beykoz maçım Galatasaraylı
lar 4-3 kazanmışlardır. 

Güneş klübünün senelik 
kongresi 

Saat 14 de klüp merkezinde Güneş 
klübünün senelik kongresi toplanmış
tır. Kongre başkanhğmda İsmaU Hak
kı Vefa seçildikten sonra eski idare 
heyeti raporunu okumuştur. Bundan 
sonra yeni idare heyeti intihabı yapıl-
naıştır. Reisliğe B. Cevad Abbas Gü-
rer, ikinci reisliğe B. Kemal Salih; ge
nel sekreterliğe B. Süleyman Seden; 
muhasebecUiğe B. Aziz Nami; vezne-
darüğa Dr. Siret Zühtü seçilmişlerdir. 

Barutşrücü alanındaki maçlar 
Bugün Barutgücü alanında şu maç

lar yapılacaktır: 
1 — Sirkeci İdman yurdu ve Ba

rutgücü A takımları saat 15 de. 
2 — Sirkeci İdman yurdu ve Ba

rutgücü B takımları saat 13 de. 
3 — Sirkeci İdman yurdu ve Barut

gücü takımlan saat 11 de karşılaca-
caklardır. 

30 Kânunusani 938 Pazar 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12.30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Stüdyo Çigan orkestrası, 14: SON 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Krlftzen Asun kızı Nihal 
ve arkadaşları tarafından Türtc musikisi, 
19,30: Konferans: Prof. Salih Murat 
(Radyo dersleri), 20: Müzeyyen ve arka
daşları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30: Hava raporu, 2033: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Bay Muzaffer İlkar ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Saat ayarı), 21.15: Cemal KâmU ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 21,50: Violon solo Orhan 
Borar tarafından orkestra refakatile, 
1 - La Follia: Arkangeli Corelli, 22,20: 
ORKESTRA: 1 - Tomas: Raymonde, 
Ouverture, 2 - Lehar: Cloclo potpourrl, 
3 - Strauss: Wienerblut, valse, 4 - Midle- • 
ton: Reve du negre, 22,45: Ajans haber
leri, 23: Plâlüa sololar, opera ve operet 
parçaları, 23,20: Son hatıerler ve ertesi 
günün programı, 23,30: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 1230 - 12^0: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâlc: Türk musilcisi ve halk şarküan, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler, 

Akşam neşriyatı: 1830 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklara masal: 
Nureddin Artam, 19 - 19.30: Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları), 1930 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarküan (M. Karındaş ve 
arkadaşları), 20,15 - 2030: Edebi konuş-
ıfia: Behçet Kemal Çağlar, 2030 - 21: 
Oda musildsi: Çalanlar: 1 inci keman 
Halil Onayman, 2 nci keman Sedat Ediz 
Viyola İzzet Nezih Albajoak, viyolonsel 
Edip Sezen, 1 L. Boccherlni Re majör 
Kuartet Op. No. 5 (Yayh sazlar içini 
A: Presto, B: Rondo, 2 - J. Haydu Kuar
tet. Op. 64 No. 5 (Yayh sazlar için) A. A -
legro moderato, B. Adagio cantabile, 
Monuetto - allegretto, C. Finale - Viu • 
21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 - 21 "' 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Man' 
Noctume, 2 - Lehar: Der Zarewitsc' 
Mezzacapo: Serenade, 4 - Masenr* 
votte, 5 - Dvorak: Slavische Tan? 
21,55 - 22: Yarmkl program vr 
marşı. 

Avrupa prograr- • 
Saat 20 de 

Lüksembur 20 de, dans muzı. 
Prag 20,10 da, askerî muzika --
20,15 de, dans muzikası — Berlin ' 
ger Alman istasyonian 20,15 de, m 
ve merasim haberleri — Monte ( 
2030 da, balalayka muzllcası — 
20,30 da, eğlenceli muzika — Strr 
20,30 da, eğlenceli program — 
Toulouse 20,40 da, operet havalr 
National 2030 da, orkestra kon-
Londra 2030 da, radyo orkestrası 
te 20,15 de, cazband. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de, marş muzikasma v. .la-

berlere devam — Nis 21 de. Şerlinden 
naklen «Rhaingold» operası — Lüksemburg 
21,15 de, eğlenceli konser — Stolıholm 
21,20 de, radyo Potpourrlsl — Radio 
Paris 21,30 da, Havayi gitarları — Tou
louse P T T 21 de, senfonik konser — 
Roma 21,30 da, eğlenceli muzika — 
Sottens 21,45 de, orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Berlin ve diğer Alman istasyonian 

22 de, marş muzikası ve hal>erlere de
vam — Nis 22 de, operaya devam — 
Radio Paris 22,30 da, senfonik konser —• 
Toulouse P T T 2230 da, akşam konse
ri — MUâno 22 de, Lehar'm «Paganini» 
opereti — Varşova 22,45 de, piyano kon
seri — Bükreş 22,15 de, operet havala-
n — Beromünster 22,45 de, radyo or
kestrası. 

Saat 23 de • 
23.30 da, dans muzikası —• 

: Jjsender 23,30 da, eğlenceli 
K Berlin 23 de, akşam muzika
sı - üreslav 23,30 da, büyük radyo or
kestrası konseri — Kolonya 23.30 da, 
dans — Kösıigsberg 2330 de, büyük rad
yo orkestrası konseri — Münih 22.20 de, 
gece muzikası — Stuttgart 23 de, büyük 
radyo orkestrası konseri — Brüksel 
23,30 da, hafif muzika — Strasburg 
23,45 de. orkestra konseri — Radio Tou
louse 2330 da, eğlenceli konser — Natio
nal 23,30 da. Viyana muzikası — Londra 
23,05 de, dans muzilmsı — Milano 23 de, 
operete devam — Lültsemburg 23 de, 
orkestra konseri — Sottens 23 de, dans 
muzikası — Prag 23,35 de, eğlenceli mu
zika ve piyano. 

Saat 24 den itibaren 
Paris P T T 24,45 de, Straus'un eserle

rinden ve dans muzikası — Lyon P T T 
1 de, dans muzikası — Radio Paris 1 de, 
Bouillon orkestrası — Strasburg 1 de, dana 
muzikası — Radio Toulouse 24,15 de 
dans, 1,10 da, marşlar, 1,35 de, gece mu
zikası — Roma 24,15 de, dans muzika
sı — Frankfurt 1 den 3 e kadar gece 
konseri. 

31 Kânunusani 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Türk musikisi, 1230: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 1330: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Çocuklara 
masal: Bayan Nine tarafmdan, 19: Ba
yan İnci: Şan piyano ve keman refaka-
tUe, 19,30: Memleket şarküan: Malat
yalı Fahri tarafından, 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Rıfat ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarküan, 
2030: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafından arat»ca söylev, 20,45: Belma ve 
arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Fasü 
saz heyeti: Okuyanlar; İbrahim Ali, ka
nun Muammer, klârinet Hamdi, ut Cev
det Kozan, tanbur Salâhaddln, keman 
(Cevdet, 2130: Radyo fonik temsU: Stüd
yo orkestrası refekatile (Louise), 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalsun, 2330: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 2330: SON. . 

ii 
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Küçük Ayten 3 
Naciye beş yaşındaki küçük kar

deşine: 
— Ayten... Ferdi ağabeyinin elini 

sık bakayım... Ona «hoş geldiniz» 
de... Haydi. 

Ayten oyuncaklarım bir dakika
cık olsun bıraktığı için cam sıkılmış 
kalktı. Küçücük elini Ferdiye uzattı: 

— Hoş geldiniz... dedi. ^ 
Ferdi onu yanağından öperek: 
— Hoş bulduk... Küçiik bayan.., 

diye gülümsedi. Naciye: 
— Haydi şimdi bakaiım oyımcak-

lannın başına otur... Amma çok gü
rültü yapma... 

Ayten oyuncaklannm basma dön
dü. Naciye ile Ferdi salonun bir kö
şesine çekildiler. Ferdi Naciyenin 
kardeşine uzaktan bakarak: 

— Ne sevimli çocuk!... dedi. 
Naciye: 
— O kadar dillidir ki bir kere çe

nesi açıldı mı kapatamazsımz... Ne
lerden nelerden bahsetmez... Sonra 
fena bir huyu vardır. Yamnda ne 
konuşulsa dinler ve âdeta ezberler. 

Salonda Naciye ile Ferdinin otur
dukları köşe loştu. Apartmıamn yu
karı katında piyanoda çalman gü
zel bir şarkı işitiliyordu. Ferdi uzun 
zamandanberi içini Naciyeye açma
ğı düşünüyordu. Ferdi zengindi, ar
tık evlenmeğe kati surette karar ver
mişti. Yaşı oldukça ilerlemişti. Na
ciyenin çapkın gözleri, küçücük, kır
mızı etli dudakları onu haftalardan-
beri meşgul ediyordu. Genç kızla ara
ları da pek iyi idi. 

Ferdi büyük bir cesaretle elini 
uzattı. Naciyenin küçük beyaz elini 
tuttu. Doğrudan doğruya: 

— Naciye... dedi, benimle evlenmek 
ister misin?... 

Naciye çapkın bir gülüşle cevap 
verdi: 

—Bu öyle bir sual ki cevabı bir
denbire verilemez sanırım... Biraz 
düşüneyim., olmaz mı?. 

Ferdi: 
— Peki Naciye dedi, düşün Fa

kat her halde senden İ3ri bir cevap 
beklerim 

Ferdi bundan sonra ona hayat
larım birleştirirlerse geçirecekleri gü
zel günlerden bahseliti. .Kendisinin 
parası vardı. Naciyemjı her istedi
ğini yapabilirdi. Bu paja ile aşklan-
nı da birleştirirlerse dünyanın en me-
sud çifti onlar olabiUrdiv 

Naciye iri, güzel gözlerini yerdeki 
- balının çiçeklerine dikmiş bu sözle
ri dalgın dalgın dinliyordu. Nihayet 
Ferdi: 

— Ben gidiyorum Naciye, dedi. 
Cevabmı bir an evvel beklerim... 

Ferdi kalktı. Naciye tekrar kü
çük kardeşi Aytene seslendi: 

— Ayten... Ferdi ağabeyinin elini 
sıkma yok mu?.. Haydi bakaUm ken
disine «güle güle..» de... 

Ayten buna itiraz ettiî 
— Abla, ben şimdi tayyaremle oy

nuyorum. Yerimden kalkamam... 
Naciye kaşlanm çattı: 
— Ayten!... Sana söylüyorum... 

Kalk bakayım... 
Ayten yüzünü buruşturdu. İstemi-

ye istemiye yerinden kalktı. Ferdi
nin elini sıktı. Ona: 

— Güle güle... dedi. 
Ferdi evden çıktıktan sonra hep 

Naciyenin vereceği cevabı düşünü
yordu. Her halde genç kız kendisim 
reddetmiyeceğe benziyordu. Ertesi 
günü Ferdi gene Naciyenin evinin 
yolunu tutmuştu. Bir aralık aklma 
küçük Ayten geldi. Ve kendi ken
dine: 

— Küçükle ahbap olmağa bak-
mah... dedi. Yolunun üzerinde bir 
çikolatacıya uğradı. Ona büyük bir 
paket çikolata aldı. Ayten bu sefer 
çikolatanın hatın için Ferdiye daha 
ziyade iltifat etti. Ferdi giderken ab
lasının ihtarına lüzum kalmadan 
kalktı onun elini sıktı ve: 

— Güle güle... dedi. 
Günler geçiyor, Naciye hâlâ ceva

bını veremiyordu. Ferdinin küçük 
Ayteule arası pek iyileşmişti. Her za
man getirilen çikolataların; küçük 
oyuncakların büyük tesiri görül
müştü. 

O günü Ferdi Naciyeyi otomobille 
gezdirecekti. Artık Ferdiye, Naciye
nin evinde bir nişanlı gözile bakılı
yordu. Ferdi eve geldiği zaman Na-
ciy:""! daha hazırlanmamış buldu. 

Ayten «acaba çütolata mı getirdi? 
Yoksa oyuncak mı?.» diye merakla 
Ferdiye koştu. Naciye: 

— Ben daha hazırlanmadım... de
di, ben giyininceye kadar küçük ev 
sahibi sizinle meşgul olsun... Haydi 
bakalım Ayten Ferdi ağabeyinin ya
nına otur... Ben de yirmi dakikaya 
kadar gelirim... dedi ve sonra tatlı 
bir gülüşle üâve etti: 

— Hem beUd bugün beklediğiniz 
cevabı da vereceğim... 

Ferdi heyecan içinde: 
— Sahi mi Naciye?., dedi. Fakat 

Naciye çoktan içeriye, giyinmeğe 
koşmuştu. 

Ferdi saadet içinde idi. Ayten şim
di onun yanma oturmuş, Ferdinin 
getirdiği çikolatayı ağzınm iki ta
rafına bulaştıra bulaştıra yiyordu. 
Ferdi onunla bu ahbapUğından is
tifade etmeği düşündü: 

— Söyle bakalım Ayten, dedi, ab
lan hiç benden bahsediyor mu? 

Ayten sordu: 
— «Bahsetmek» ne demek?... 
Ferdi içinden: «Ben de ne abda

lım!, diye düşündü. Küçük çocuk 
bahsetmekten anlar mı?..» 

Sonra Aytene izahat verdi: 
— Yani ablan hiç benim lâfımı 

ediyor mu?... 
Ayten biraz süsündü. Sonra: 
— Ediyor, ediyor... dedi. Hem da

ha dün akşam etti.. 
Ferdi, Aytenin meşhur gevezeli

ğinden tam istifade edecek zamam 
bulmuştu. Sordu: 

— Ablan 'ne dedi bakalım benim 
için... Doğru söyle amma... Eğer 
doğru söylersen sana bir tayyare 
daha alacağım... 

Ayten küçük bir tereddüten sonra: 
—, Senin için «kel» dedi... Saçlann 

dökülmüş, sen «kel» olmuşsun... 
Ferdi başından aşağı bir kazan 

kajmar su dökülmüş gibi oldu. 
— Yaaa... Demek böyle söyledi 

ha... dedi. Ferdinin hakikaten saç
ları dökülmüş, başı açılmıştı. 

Ayten: 
— Amma daha başka şeyler de 

söyledi... Ablamın arkadaşı Macide 
gelmişti... Macideye söylerken ben 
işittim... Ablam senin için dedi ki... 

Ayten burada susunca Ferdi me
rakla sordu: 

— Ne dedi?.. 
— Şey dedi., şey... Kaz dedi... Sen 

yağlı kazmışsın... Amma ben inan
madım... Sahi sen kaz mısın? Ben 
hiç böyle kaz görmemiştim. 

Ferdinin kulakları uğulduyordu: 
— Peki., peki Ayten... Artık kâfi... 

dedi. 
Lâkin çocuğun ağzı bir kere açıl

mıştı. Naciyenin söylediği gibi açı
lan bu küçük ağzı kapatmak pek 
güçtü. Ayten devam ediyordu: 

— Senin paran çokmuş amma, 
akim azmış... Ablam böyle söyledi 
Macideye... 

— Peki... Peki yavrum anladım... 
Aytenin aklma bir şey gelmiş 

gibi: 
— Ha... Amma ablam seni sevi

yor... Macideye öyle dedi. 
— Öyle mi?. 
Çocuk biraz düşündü: 
— Yok., yok... Seni değü... Na-

hid ağabeyimi seviyor. Hani benim 
bir Nahid ağabejrim var ya... Onu 
seviyormuş... Seni sevmiyormuş 
amma senin paran çokmuş.. sana 
varacakmış... Ablam bunlan Maci

deye anlatırken ben hep dinledim... 
Şimdi bana tayyareyi alacak mı
sın?... 

Ferdi yavaşça yerinden kalktı, 
şapkasını alarak kendisini sokağa 
attı. Naciye giyinmiş, süslenmiş sa
lona girince Ferdiyi bulamadı. Ayte
ne sordu: 

—. Nerede Ferdi ağabeyin... 
Ayten hayretler içinde omuzlarını 

kaldırdı: 
—. BUmem... dedi. Onun «kaz» ol

duğunu söyledim. Sen öyle diyordun 
ya... Kalktı gitti... Sahi abla o kaz 
mı?... 

(Bir yıldız) 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şında Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporldis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoglunda Barbut, Emin
önü: Hüsnü Onar, Heybeliada: To-
madis, Büyükada: Merkez, Fatih: Sa-; 
raçhanede İbrahim Halil, Karagüm-
rük: Mehmed Arif, Bakırköy: İste-
pan, Sarıyer: Asaf, Tarabya, Yeni-
köy, Emirgân, Rumelihisanndaki ec
zaneler, Aksaray: Yenikapıda Sanm, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Defterdarda 
Arif, Beyazıd: Yeni Lâleli, Kadıköy: 
Pazaryolunda Merkez, Modada Ne-
jad Sezer, tjsküdar: Ahmediye, Kü-
çükpazar: Hikmet Cemil, Samatya: 
Çula, Alemdar: Cağaloğlunda Abdül-
kadir, Şehremini^ Ahmed Hamdi. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

—» Yazan: İskender F. Sertem Tefrika No. 131 — • 

Sinan paşa elçiye iyi bir ders verdi: ''Memleketine 
dönünce, Senatoya tûrklerin uyumadığını anlat !„ dedi 

İŞ bulmak İçin 
Uzun uzun düfunecek yerde 

AKŞAM gcaetesine bir 
KÜÇÜK tLÂN koydurunuz. 

3 defası 100 kuruş J 
İzmitte Şark Pazan Sadeddin 

Yalım Ticarethanesi 
Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satn; 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotorrat makine ve levazımı 

saire bulunur. 

MIİİâLMİâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Ar t r i t l zm, Romat i zma 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarmızı derhal 

keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

— Rühsar! dedi - hanım sorarsa, 
benim selâmlıkta olduğumu söyler
sin! Misafirler gelmiş., gidiyorum. 
Bu sabah kahvaltımı selânüığa ge
tirsinler. 

Cübbeslni tophyarak merdivenler
den indi ve doğruca kâhyasının 
odasına gitti. 

Dırahşan, söyliyeceği sözlerden ve
ziriazamın çok memnun olacağım u-
muyordu. Bu, o devirde hiç bir kadı-
mn elde edemiyeceği muvaffakiyetler
den biri sayılabilirdi. Gerçi konaklar
da ve saraylarda kadmlar birçok entri
kalar çeviriyorsa da, böyle dışarıda is
tenilen yere gidecek, serbes, becerikli 
bir kadm bulmak kolay bir iş değildir. 

Sinan paşa Dırahşam görünce gü
lümsedi: 

— Ne haber var?... Anlat baka
lım.. 

Bilâl ağa kapıyı kapayıp dışarıya 
çıkmıştı. Dırahşan o gece Venedik 
balyozunun Cibalideki sahilhanesin-
de nasıl eğlendiğini, sinyor Veneyro-
nun Sinan paşa hakkında neler dü
şündüğünü birer birer anlattı: 

— Bu, çok şeytan bir adamdır, 
devletlim! dedi. Ondan sakmmız! 
Geçenlerde yammza hançerle gel
miş. Elçileri yoklattığlmz zaman, 
Venedik balyozu sizin huzurunuzda 
hançerini pantalonuna atıvermiş. Ba
na: «İhtiyar veziri öyle bir atlattım 
ki... Koca bunak farkına bUe var
madı! » dedi. 

Sinan paşa bunlan duyunca hid
detinden küplere binmişti. 

Bir arahk Dırahşand^ da şüp
helendi: 

— Acaba bu kadm yalan mı söy
lüyordu? 

Sordu: 
—. Beni aldatmıyorsun, değU mi 

Dırhşan? Eğer yalanm meydana çı
karsa seni cellâda veririm. Öbür 
dünyayı boylarsın! 

Dırahşan elini koynuna götürdü: 
— Yalamm varsa, boynumım vu

rulmasına razıyım, paşacığım! Ben, 
siz devletlim dururken, kâfirlere hiz
met edecek değUim ya. Gece karşı 
karşıya içki içerken, balyozun çok 
değerli bir teşbihini çalıp kojmuma 
koymuştum. Sinyor Veneyroya bu 
teşbihi Papa hediye etmiş. 

Veziriazam sadef teşbihi aldı: 
— Bunu kendisine Papa hediye et

miş ha!... 
— Evet, devletlim! İstanbuldaki 

hizmetinin bir hatırası imiş bu... 
— Ne diye çaldın bvmu sen? 
— Balyözle gecelediğimi, başbaşa 

kahp içki içtiğimi anlatmak için... 
Sinan paşa teşbihi koynuna koy

du... 
Dırahşana para ve hediyeler vere

rek hareme döndü. 
** 

«Senin kafam koparırdım. 
Fakat!..» 

Sinan paşa Venedik elçisini affe-
demiyordu. 

— Böyle entrikacı ve düzenbaz 
bir adamm İstanbulda işi yok... 

Diyerek memleketine göndermeğe, 
fakat bundan evvel kendisine iyi bir 
ders vermeğe karar vermişti. 

Bir gün sinyor Veneyroya bir ha
ber gönderildi: 

«— Veziriazam sizinle görüşmek 
istiyor!» 

Venedik elçisi bu haberi alınca, 
muayede elbisesini giydi, veziriazamı 
ziyarete gitti. 

Sinan paşa o gün Kıhç Ali paşayı 
da yamnda ahkoyarak: 

— Bir orta oyımu oynanacak, sen 
de seyirci ol, paşa! 

Demişti. 
Tunusun ikinci defa (1574) de 

türkler tarafmdan istirdadında Si
nan paşarun gösterdiği siyasî muvaf
fakiyetin hayranı olan sinyor Veney-
yo, şimdi, hâlâ muvazenesini ve ze-
kâsmı kaybetmiyen böyle bir vezire 
neden atıp tutuyordu? 

Sinan paşa bmıun hesabım sora
caktı ondan. 

Venedik elçisi veziriâzarmn yam-
na girdiği zaman, fena halde sinir

liydi. Kıhç Ali paşayı orada görünce 
büsbütün sinirleri gevşemiş ye çen©-
leri tutulmuştu. 

Sinan paşa: 
«— Hayatıma kıyacaktı. Elimde 

delâlU var. Bu herifin boynımu vurdu
racağım!» 

Diyebilirdi. Hattâ bir aralık pa
dişaha da bu meseleyi açmış ve 
üçüncü Murad: 

— Ne zaman istersen, cellâdı gön
deririm! 

Diyerek, Sinan paşanm fikrini ter
viç yollu cevap vermişti. 

Sinyor Veneyronun, Sinan paşar 
mn camna kıyacağı gerçekti. Bu, 
tamamlle belirmiş, meydana çıkmış 
bir hakikatti. Fakat, Sinan paşa gibi 
uzağı görür, akılU bir devlet adaım, 
hiç bir zaman bir elçinin boynunu 
vurdurmak teşebüsünde buluna
mazdı. 

Sinan paşa o gün, elçinin bütün 
yaptıklarını ve söylediklerini birer 
birer yüzüne vurdu: 

— Sen riyakâr, dolapçı, iki devlet 
arasını daima bozmağa çalışan bir 
adamsın! Camma kıyacağım öğren
dim. Padişahın cellâdı kapıda bek
liyor. Şimdi senin başım koparttınr-
dım. Fakat, seni memleketine gön
dermeyi daha faydalı buldum. Ora
ya gidince. Senatoya: «Türkler uyu
muyor. Papamn bana hediye ettiği 
sadef teşbihi bile yatak odamdan 
çaldırmışlar. Bvmak sandığım vezir, 
bu sözleri size söylemem için, beni 
buraya gönderdi!» diyeceksin. 

Sinyor Veneyro birdenbire b(feynin-
den yüdınmla vurulmuş gibi sende
ledi, şaşırdı., dizlerini yere koyarak: 

— Beni memleketime gönderme
yin, asaletmeap! Ben, sizin ve Os-
manU devletinin çok eski bir dos
tuyum. Yemen, Kıbns, Tunus mu-
zafferiyetlerinde gösterdiğiniz kah
ramanlıkları bütün dünyaya ben 
yaymıştım. Ben, sizin aleyhinizde söz 
söylemiye nasıl cesaret edebilirim? 
Bunlan uyduran kahbelik etmiştir. 

Venedik balyozu, çengi Dırahşa-
nm kendisini nasıl aldattığmı düşün
dükçe tüyleri ürperiyordu. O, hayatm-
da ilk defa böyle bir kadm tuzağma 
düşmüştü. Onun bu gafleti kendisine 
ne kadar pahaUya mal olacaktı! 

Sinan paşa, Kıhç Ali paşaya dö
nerek: 

— Paşam, dedi, bu adam iki defa 
beni öldürmeğe gelmiş buraya. Fa
kat ben elçilerin üzerini yoklatmca, 
sinyor Veneyro belindeki hançerini 
donunun içine düşürüp saklamış. Ni
hayet bu da sabit olunca, kendisine 
bir ders vermek istedim. Benim ye
rimde siz olsaydmız, ne yapardınız 
bu kâfire?... 

Kıhç Ali psışa gözlerini açarak, şid
detle bağırdı: 

— Derhal başım vurdururdum. Ve 
bunu yapmak için bir dakika bile 
tereddüt etmezdim! 

Sinan paşa gülümsedi: 
— Hayır. Ben, sizin yapmak iste

diğiniz gibi yapmıyacağım. Onu 
memleketine göndereceğim. İlk yel
kenli ile hemen geri dönsün., ve 
tûrklerin uyumadığım Venediklüere 
anlatsm. 

Sinyor Veneyro, veziriâzarmn hu
zurundan çıktığı zaman, dizlerinin 
üstünde durarmyacak kadar sersem-
lemişti. Ağzmın kenanndan kan sı
zıyordu. 

Korkudan dudaklan patlamıştı! 
Veneyro o gün sahilhanesine bay-

gm ve bitkin bir halde döndü. 

BÖLÜM; 5 
Kavaklar çifliğinde kim 

oturuyor? 

Aradan yıllar geçmişti. 
Küçük Sinan, idamdan affedilip 

şehir dışında yaşamağa mahkûm ol
duğu gündenberi Kavaklar çifliğin
de oturuyordu. 

(Arkası var) 
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KUÇ 
KÜÇÜK Î L A N L A R 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Paze.r, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
HER İŞE YARAR BİR ADAMA İHTİ

YACI OLANLARA — 37 yaşında, talim ve 
terbiyesi yüksek, modem hayat geçirmiş 
şerefli bir ailenin kimsesiz kalmış ferdi
yim. Ticarethane, fabrika, çiftlik, inşaat 
ve emlâk idaresi gibi İşlere ve bunların 
yazı ve hesap işlerini idareye bihakkln 
vakıf ve muktedirim. Her hangi bir işin, 
kısmen veya tamamen idaresini deruh-
de edebilirim; muhtelif kombinezonları 
kabul ile her yere de gidebilirim. Anlaş
mak ve tafsilât için: Ankara Yenişehir 
caddesi Kızılırmak pansiyonu 6 numarada 
A. Hulusi adresine mektupla müracaat. 

— 3 

2 - İŞÇt ARIY ANLAR 
BİR MEMURE ARANIYOR — Lisan bi

len bir memureye ihtiyaç vardır. Tercü-
mei hallerile ve fotografile Galata pos
ta kutusu 1341 No. ya müracaat etsinler. 

— 2 

GÜZELLİK, MAKİYAJ — İstişareleri 
ve muayeneler cuma, pazartesi, perşem
be saat 15 den 19 a kadar ücretsizdir. 
Fransa resmî diplomasını haiz Paris gü
zellik enstitüsü - İstiklâl caddesi Büyük 
Parmakkapı. 123. — 5 

İNGİLİZCEYİ İYİ BİLEN — Ders ver
miş tecrübeli bir bayandan İngilizce der
si almak istiyorum. Fincancılar, Mahmu
diye han karşısında 32 numaraya müra
caat. — 2 

TİCARÎ MUHABERATIMIZI TÜRKÇE 
OLARAK YAPABİLECEK — Daktilo bi
len bir gence ihtiyacımız vardır. Askerli
ğini bitirmiş olması ve tercümei halini ve 
şeraitini Beyoğlu 2330 posta kutusu ile 
behemehal bildirmesi. — 4 

BİR ÇOCUK DADISI ARANİYOR — 
Biri altı, diğeri bir yaşında iki kız çocu
ğuna bakmak ve Usan öğretmek üzere 
Alman veya Avusturyalı bir kadın aranı
yor. Nişantaş Emlâk caddesi Nadir apar-
tımanı 2 numaraya müracaat. — 10 

İZMİRDE — 20 yataklı hususi bir 
hastane olan: SIHHAT EVİ için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşimiğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fennî 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE İsteriz. Ajdığı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müessoeye aittir. Teklif 
mektublarını, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarile beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

— 15 

DAKTİLO A&ANIYOR — Eski harf-
lerile yazılı yazılan okumasını bilen ve 
türkçe ile fransızcayı «fttatle yazan Türk 
bir bayan daktilo aranıyor. İstlyenlerin 
nalatada Ünyon hanmda 25 - 26 numa
ralara öğleden sonra müracaatları. 

3 — SATILIK EŞYA 
İYİ BİR RADYOSU OLUP TA — Pe-

Sin yüz liraya kadar satmak istlyenlerin 
af3ilâtla Akşamda (Radyo) ya mektup-
ı müracaatlan. — 1 

VEMEK ODASI — Küçük apartunan-
ara mahsus, sanatkâr elinden çıkmış ye
li gibi, asrî, ceviz ağacmdan kaplamalı. 
1 büfe, 1 yemek masası (çekilip büyültü-
lebilir) 5 deri kaplı sandalya dan müte
şekkil yemek odası takımı satılıktır. Tak
sim, Talimhane, Topçu caddesi 2, Uygun 

jBpartımanı, 6 (Fiat garajı yanmda). — 

SATILIK PİYANO — Alman markalı 
mükemmel bir piyano içi demir boy bü
yük ucuz satılıktır. Müracaat: Beyoğlu, 
Aynalıçeşme Emincami caddesi Eminca-
ml apartımanda 63/3 saat birden ak
şama kadar. — 3 

SATILIK PİYANO — Beyoglunda Sa-
kızağaç sokağı 75 No. lı ev. Büyük bir 
okasyon olarak Stor 1/4 kuyruklu piyano 
satılır, her gün ziyaret serbestir. — 2 

KELEPİR MOTOSİKLET — N. S. U. 
markalı az kullanılmış dört beygir kuv
vetinde acele satıhk Galata Voyvoda 
caddesi Danüp sigorta han No. 4. Telefon 

.44542 - 40873. 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK — Davutpaşa mahkemesi 

'»lahllesinde Hekim oğlu Ali paşa cadde
sinde (60) numaralı kahve dükkânv sahi-
Pl elinden satüıktır. Talip olanlar ve 
Pazarlık etmek istiyenler Samatyada Su-
lumanastırda Mektep sokağında 47 nu-

>^raya müracaat. — 2 

CİDDÎ BİR ALMAN AİLESİ YANIN
DA — Büyük bir mobilyell oda ucuz kira-
^ Verilecektir. İstiyenlere Almancîı ders 
^ Verilir. Akşamda (Ders) rumuzuna 

. S i ^ u p l a müracaat. — 2 

^ C U Z BEDELLE EMLÂK SATIŞI — 
beylerbeyinde Abdullah ağa mahallesln-
^ Bostancıbaşı caddesinde 2 - 2 5 - 2 6 

«maralı üç. dükkânın üstünde odaları 
an mahal satılıktır. Üsküdar Demlrci-

j j ^ sokak 67 No. aerzevatçı Dlmitriye mü-

UCUZ BEDELLE EMLÂK SATIŞI — 
Kuzguncukta İcadiye caddesinde 4 - 46 -
48 No. İl arsa ve 48 No. lı fırm hissesi 
1/41 No. lı ahşap mağazalar satılıyor. 
Üsküdar Demirciler, 67 No. zerzevatçı Dl
mitriye müracaat. — 1 

KİRALIK GAZİNO — Kadıköy Marma
ra İnci gazinosu kiralıktır. Müracaat 
gazinoya. — 2 

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

SATILIK UCUZ EV — 2 bölüğe müsait 
çok kullanışlı, havadar, güneşli, deniz gö
rür. Altı odası, bahçesi, hava gazı, elek
trik ve terkos tesisatı var. Önünden oto
büs geçer. Her yere giden tramvaya ya
kın. Cerrahpaşa caddesinde Keçi Hatun 
Hafız Galip sokak No. 3. Mezkûr caddede 
83 No. lı dükkânda kunduracı bay Mlta-
ta müracaat. — 5 

KİRALIK PANSİYON — Fransız aUesi 
yanında mobilyalı bir oda kiraya verilecek
tir. İsteklilerin Galatasaray Kuloğlu sokak 
Hayri bey apartıman kat 4 madam Tani. 
Müracaat saatleri cumartesi, pazar ve 
her gün saat 18 den 20 ye kadar. — 1 

DOKTOR VE TÜCCARLAR İÇİN KAT 
VEYA ODALAR — Yeni bina - tam kon
for. Babıân Cağaloğlu yokuşu başı No. 
41 - 43. — 1 

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

KİRALIK — Galata'da Mumhane ve 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapüan 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakınında 24 odalı altında büyük ga
zinosu üstünde taraçası bulunan bina 
kiralıktır. Han, otel, depo ve resmî daire 
olarak kullanılmağa pek elverişlidir. Gör
mek için karşısında kahveci bay Ibrahi-
me, görüşmek için de sahibine müracaat. 

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

KİRALIK — Bomontide, Tokaloğlu so
kağında, 12 No. lı bahçeli ev, mobilyalı 
olarak uygun flatle kiralıktır. 5 odalıdır, 
banyosu ve telefonu vardır, çok güneyli 
ve havadar yerdedir. 43358 telefon No. su
na müracaat. 

KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 
Sular caddesinde biri motor ile su çıka
rır, diğeri be3rgirle İşler kovalı dolabı 
vardır. Müracaat: Beyoglunda Tarlâbaşı 
caddesinde 110 No. lı atelyede bay Ke
male. — 9 

ACELE SATILIK ARSA — LÂleli Ordu 
caddesinde 337,75 metre murabbaı arsa 
satılıktır. İstiyenler Şişli Osmanbey Kı
rağı sokağında (31) numaralı haneye 
müracaat etsinler. 

DEVREN ACELE SATILIK BAKKALİ
YE MAĞAZASI — Kadıköy Yeldeğirmeni 
tramvay caddesinin eri İşlek mahallinde 
ve Süreyya apartımanı karşısmdaki bak
kaliye dükkânı devren satılıktır. Talip 
olanlarm derunundaki bay Edibe müra
caatları. 

KİRALIK — Çenberlitaşta Tavukpfiza-
nnda Mehmedpaşa sokağında 19 No: lı 
Meşrutiyet hanı mart iptidasmdan itiba
ren kiraya verilecektir. İstekliler Bahçe-
kapıda Celâlbey hanında 46 No: lı yazıha
nede Avukat Şevkete müracaat etsinler. 

— 1 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nur Ziya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olunabilir. Profesör Pa-
nosyan. — 10 

GÜZELLİK, MODA ESERLERİ — Ka
dınlara aid ciddi neşriyat ücretsiz het; 
gün saat 10 dan 12 ye kadar salonumuz
da okunabilir. Paris güzellik enstitüsü -
İstiklâl caddesi Büyük Parmakkjy?ı tram
vay durağı 123. — 5 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu smıfa dahil talebelere ders 
verir ve İhzari smıflann talebelerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. —39 

UCUZ ODUN VE ENKAZ — Kasımpa
şa Deniz hastanesi inşaatında kilosu bir 
kuruşa satılıyor. — 1 

İKİ BİNEK ATI ARANIYOR — İyi yaş
ta iki binek hayvanı aUnacaktır. Satmak 
istlyenlerin, Süleymanlye Deveoğlu yo
kuşu No. 18 hanede Mustafa Sabrt Zırha 
bizzat veya telefonla müracaatları 22957. 

GAYET MÜHİM KÂRI — Vasi komis
yonla yapılacak bir iş için kâfi mikdar-
da sermayesi olan arkadaşla anlaşmak 
istiyorum, sermayesine dokunulmıyacak 
ve garantilidir. Muntazam yazıhaneleri 
ve teşkilâtı olanlar şayanı tercihtir. Mu-
vazzah adreslerile Akşamda A. M. adre
sine mektupla müracaat. ' — 4 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırhk dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrejeliglne malik 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Flatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü-
racat. — ^ 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda İyi dans öğrenmek İs
terseniz ve ucuz bir flat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatlıyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — B 

â" " ^ 
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola
rak göstermiş olan karilerimizden 

M. Z — A. M — M. Ü — D. N 
namlarına gelen mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BGRaASl 

29/1/938 
F 1 A T L A A 

CİNSİ Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır beyaz . 

» san 
Yulaf 
Kuşyemi 
Nohut 
Haşhaş mavi * 
Yapak Anadol 
İç fındık 

27 
16 i 
6 

35 
8 i 

15 
22 4 

8 23 
6 35 

23 — 
47 — 
33 30 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

32 i 
22 i 

1 
10 
32 i 

34 20 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Mısır 
Z. yağ 
P . D 
Kaşar 
B. peynir 
Un 

165 
105 
45 
15 
21 
77 
11 

1 
2 

11 
3/4 

Ton 

» 

» 
» 
» 

O t D E N 

Afyon 
İç fmdık 
Razmol 
Susam 
Nohut 
Tiftik 
İç badem 

1 1/2 Ton 
16 1/4 > 
50 » 
20 > 
45 » 
5 1/4 » 
3 > 

D V O P t A T L A B 

Buğday: Liverpul 
» : Şlkago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
F^ndı^Gj^Hamburg 

5,25 
4,33 

4,51 
3,92 
7,90 

K. 

Kilo S — 

100 

Demet 

Adet 

3 
8 
4 
5 
7 
3 
2 

10 
50 

29/1/938 Cumartesi trünü 
Istanbol Halinde toptan satıUn ya« meyra 

ve sebıelerin f iatlert 
En aşağı En yükseli 

Cinsi Mikyası Flati Fiatl 
Kr. 8. Kr. S. 

4 — 
9 — 
5 — 
6 — 

10 — 
4 — 
3 — 

30 — 
80 — 

1 — 
— 75 
— 80 
4 — 
4 — 

32 — 
20 — 
15 — 
22 — 
14 — 
10 — 
13 — 
10 — 
20 — 

6 — 
400 — 
160 — 

Demet — 

B 
Kilo 

Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

» yaprak 
Pancar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Kuru üzüm 
Ağaç kavunu 
Yeril limon 100 
Ecnebi limon 100 
Portakal: 

» Dörtyol 64 lük saridık 270 
j, 9 80 lik > 180 
, » 100 lük > İSO 
» » 1 5 0 lik I 130 
» Alanya 64 lük > 350 
, » 80 lU^ » 250 
» T> 100 lük > 170 
t Fenike 160 lık » 400 
D Rize 64 lük » 150 
, > 80 İlk D 100 
, » 100 lük > 85 

Mandalina Alanya 100 adet 200 
» Rize 100 » 90 
» Bodrum 100 » 350 

3 
3 

14 
5 
5 

12 
7 
5 

12 
8 

> 13 
Adet 3 

» 200 
» 130 

» 
> 
» 

320 — 
220 — 
160 — 
160 — 
400 — 
300 — 
210 — 
450 — 
200 — 
130 — 
100 — 
250 — 
110 — 
500 — 

Bursada (Akşam ) in 
satış yeri 

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

Vaşîngtonda gördüklerim 
(Baş tarafı yedinci sahifede) 

Vaşingtona ne taraimdan bakarsa
nız bakınız, bizim İstanbuldaM Diki
litaşa çok benziyen bir taş görürsü
nüz. Amma bu bizimkinden üç dört 
kerp uzun ve son derece kaim bir taş
tır: Meşhur Vaşington âbidesi... Bu 
dikili tîişm tepesinde iki kocaman 
göz va.'^iır. Geceleri bu gözün içinde 
kırmızı ışıklar yanar. Vaşingtonun 
gözleri sabaha kadar bütün şehri te
peden seyreder. 

Bizim Dikili taşa çok benzediği için 
bu âbidenin yanma kadar gittim. Bak
tım. Âbidenin önünde bir kapı... Bir 
takım insanlar dikili taştan İçeri gi
riyorlar. Bizim İstaııbulda küçük bir 
arkadaşı olan buradaki dikili taş pek 
muazzam bir şey... İçinde iki koca
man asansör İşliyor... 

Bu asansörlerin önünde sıraya di
zildik ve içeriye girdik. Ekspres asan
sör bizi birkaç dakika sonra son dere
ce yüksek olan ve şehirde Capital da 
dahil, bütün binaları yukarıdan gö

ren dikili taşın en tepesine çiKaröt 
Buradan İJütün Vaşington, o hayret 
verici âbidelerile ayaklanmam al
tında... Şehre taşın üzerindöa göa 
şeklindeki muazzam pencerelerden 
bakıyoruz. 

İngiliz Seyj'ahlan dikili taşın tepe
sinden ve Vaşingtonun gözlerinden, 
Vaşingtonun resmini çekiyorlar... 

Dikili taşın karşısında Amerikaya 
hemen hemen Vaşington kadar hizmef 

etmiş Amerika Cümhurreislerinden 
Lincoln için yapılan âbide var... 
Bu âbidenin içindeki Lincoln heykeli 
dünyamn en: büyük şaheserlerinden 
sayılıyor. 

Âbide binası Amerikamn her vilâ
yetinden, mfeselâ Teksas'tan, New-
Meksiko'dan Kıansas City'den, Missu-
riden, Califomia'dan, Arizona'dan gel» 
miş ayn ayn taşlardan yapılmış... 
Âbidedeki hemen her taş parçası, 
Amerikanın ayn bir yerinden gelmiş 
ve burada birleşmiş... 

Hikmet Feridun Es 

AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyucuları bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 ıskonto ile alabilirler 
. _ - — — — ^ • — - — 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 
Kuruş 

Nereden geliyoruz? 40 
Istanbuldan Londraya şi
leple bir yolculuk 75 
Çocuklara coğrafya kıraat
leri 50 
Coğrafyada ilk adını 50 

Kuruş K 

Yeryüzü Gökyüzü 150 
Bir Türk kızımn Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Gülliveı-'in seyahat
leri 75 

En tanınmış nnuharrirlerin 
güzel romanları 

Kuruş 

ff' 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yalı çapkım 
Bu perdenin arkasmda 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı hanım 
Bir kadm geçti 
Devler kaldırımı 
Aşk fırtması 
Dipsiz kujoı 
Penbe pırlanta 
İki cinayet gecesi 
Karacaahmedin esran 
Kardeş katili 

VA - NÛ 
Sermed Muhtar 
Selâmi İzzet 
Burhan Cahid 
Z. i 
Burhan Cahid 
İskender Pahreddin 
İskender Fahreddin 
Sermed Muhtar 
Selâmi İzzet 
Halid Fahri 
Muazzez TaJhsin 
Vâ - NÛ 

» » 
Hikmet Feridun 
Vâ - NÛ 

> » 

Meşhur ARŞEN LÜPEN serisi 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild-

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 
Kuruş 

Edebî hatıralar 
Fazıl Ahmed 

İstiklâl savaşı nasıl oldu? 
Sinema yıldızlan 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerikaya nasü 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 
Arzın merkezine seyahat 
Don Kişot 

Hüseyin Cahid 
[Kıymetli edibin muhtelif 
eserleri] 
M. Şevki 
[Albüm gibi resimli] 

M. Ragıp 

M. Saffet 

Necdet Rüştü 
Ahmed Refik 
Jül vern 
M. Cervantes 

60 

150 

35 

% İd Iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip «AKŞAM 
matbaası kitap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size 3rüzde 20 
Iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevzi yerleri 

«AKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kltapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde poS' 

ta pulu kabul edilir. 

Başvekâlet istatistik genel Direktörlüğü 
Eksiltme Komisyonundan 

1 — Kapalı zarf usuliyîe eksiltmesi ilân edilen 26 forma tahmin olunan 
Maarif Yıllığının ba.skısma talin çıkmadığından pazarlıkla eksiltme ve ihalesi 
yapılacaktır. 

2 — 1500 adet bastınlacak olan bu eserin 16 sahifelik beher forması için 
45 lira fiat tahmin olımmuîjlur. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 muvak
kat teminat vesikası vermeierj lâzımdır. 

3 — EksUtme 7/Şubat/938 ayımn pazartesi günü saat 16,30 da Umum 
Müdürlük bina^nda toplanarak olan komisyonda açılacakta; (164) (376) 

İLii, 



Sahife 1% A K Ş A M 30 Kânunusani 1938 

m-

X..^^^' A^fe 

1̂ 
1 < * . 

sT/ 
11. 

rr 

•Tıi m 
F iyetler 

Birinci hamur kâtıdlle 
Sahife Kuruş 

200 140 
300 175 
400 250 

Sağlam ve Ucuz 

H e s a p 
Defterleri 

AKŞAM Matbaasında 
satı lmaktadır. 

Kabn banka kâğıdı İla 
SaMIe Kuruş 

200 
300 
400 

1938 
Matbuat (ümanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir, 
1937 yılının taritü, en meşhur 

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

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arasfimz 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim I 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata ömerabit han 8. d kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRAUK APARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 

DOYÇEORIENTBANK 
Dresdner Banlı Şubesi 
üSerkesiı Beı4in 

Türkiyede Şttbeleri: 
İstanbul (Balata ve İstanbul) 

Depot TatOn GamrUk 
İzmir 

Heı- türltt banka muamelfth 

^ N K A KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
847.596.198.95 İtalyan liretld». 

Merkezi idare: M I L A N O 
İtalyantn ^afİtca «ehfarlerinds 

ŞUBEUERİ 
InKİİtere, Isvisre, Avusturya, Maca* 
ristan, Yugoslavya, Romanya. Boî-
garistah, Muır, Amerika Cemahiri 
Müttehidesi, Brezilya. Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator ve »v 
Kolı£nbiyada • '•, 
Afilyasyonlar 1 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi KarakSy 
Palai (Telef. 44841 72/3/4/3): 

ŞeKir dahilindeki acentelsrj ' 
Istanbuldal Alalemcijraa hanında 

Telef. 22900 73/11/12/15 Beyoft. 
lunda: IstiklU caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

160 
200 
275 

Yevmiye ve kasa defterleri — Defteri 
kebirler — Muavin defterler 

w Kamilen ingiliz prese kartonile cildli 

Hava Yollan Devlet işletme idaresinden: 
1 — idaremiz için imtihanla 8 Tayyare Makinisti alınacaktır. 

Taliplerin: 
A — Sıhhatlerinin Havacıhğ^ müsait olduğuna dâir tam teşekküllü 
Hastanelerden aldıklan Rapor. 
B — Tsıhsil vesikası. 
C — Nüfus tezkeresi sureti. 
D — Polisten musaddak Hüsnühal vesikası. 
E — 3 adet fotoğrafla 31/1/1938 akşamına kadar Ankarada Hava Yol
ları Umum Müdürlüğüne müracaat etmiş olmaları lâzımdır. 

2 — İmtihanlar Ankarada İdare merkezinde, İstanbulda, Yeşilköy Tayyare 
İstasyon Müdürlüğünde, İzmirde, Nafıa Müdürlüğünde 7/2/1938 Pazar
tesi günü saat 10 da icra edüecektir. 

3 — Makinistlerin Azamî aylık ücreti 80 liradır. (229) (515) 

İstanbul Liman Sahili Sihhiye merkezi 
satınalma komisyonundan 

1 — Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve makinasımn Dizele 
tahvili için yapüan eksiltmeye hiç bir istekli gelmediğinden eksiltme 1 Şubat 
1938 Salı günü saat 15 te tekrar yapılacaktır. 

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

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

etmeleri ve teklif mektuplannı saat on dörde kadar Komisyona vermeleri 
şarttur. (493) 

İskilip Belediyesinden: 
1 — iskilip Belediye itfaiye ihtiyacı için iki tonluk bir Arazözün kapalı 

zarf usulüe mubayaa edilmek üzere keyfiyet gazetelerle evvelce Uân edilmiş 
ise de eksiltme müddeti için de hiç bir talip çıkmadığmdan evvelki şartname 
dahilinde yeniden kapah zari usulile eksUtmeye konulmuştur. 

2 — Bu husustaki şartname örneği İskilip Belediye Riyasetine müracaat
la tedarik olunabilir. 

3 — Bu arazözün bedeü muhammem altı bin liradır. 
4 Talip olanlar teklif varakalarım 27 şubat 938 tarihine kadar vermele-

leri lâzımdır. Zarf İskilip Belediyesinde müteşekkU ihale komieyonu namma 
gönderilmesi lâzımdır. 

5 — Muvakkat teminat mikdarı «dört yüz elli» hradır. 
6 — Zarflar 28 şubat 938 pazartesi günü saat 14 de açüacak ve teklifler 

muvafık görüldüğü takdürde talibine ihale olunacaktır. «447» 

tstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
7984 kilo demir eşya ve makine aksamından şaft ve grank 520 K. 500 Q. 

pirinç ve nikel eşya 302 adet yün keçe ve pamuktan erkek ve kadm şapka» 
1098 K pamuk mensucat 35 K yün mensucat 365 K lâstik eşya 386 K cam 
bardak ve kavanoz 590 K yazı ve sargüık kâğıd 1500 K keçe ve battaniye kıl
dan 91 K suni i p ^ ipliği 87 K asbestos 1017 K hayvan tımar fırçası ve kabağı 
torba 1734 K matbah takmu 1450 K hurda denür 785 K yaprak halinde sigara 
kâğıdı 35 E çadır bezi 45 K kösele parçalan 515 K müstahzeratı kimyeviye ve 
smaiye 1420 K ağaç sandık 64 K şark halısı keçe ve seccade 69 K ipdc egya 
101 K kmakına 70 K fanila ve don 293 K zunpara kâğıdı 8752 K demir çivi 
199 K nebatî zamk 338 K petrol 60 K ağaç eşya 232 K oto eşyası 30 K yagh 
bagalid 559 K pencere İspanyolet takımı ve anahtarlık 58 K klor iyod sûblüme 
127 adet gramofon plâğı 4200 K tayyare ve aksamı hakkındaki satış ilânımla 
Haber gazetesinin 15/1/088 günlü nüshasmda yazıhdır isteklUerin bu gazete
yi okuyarak satışa gelmeleri ilân olunur. Tl. 23219 X885), 

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

Jü3rük ikramiye: 50ı00U W»̂ adır... Bundan baçka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır.^ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediıüz... 

P A T I 
tş ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü ilühablarmda, 

cerahatlenmiş flstüUerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. ^ 

Saclarınızı Dükiilmekten Koruyunuz! 

I ÜJTÜIİ 'A 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanı>ı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESt 

BEYOĞUU • İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — idaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağh Polathanede şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacağı ve 25/1/938 de ihale edüeceği üân edüen Tütün 
Bakımevi inşaatı eksütmesi ayni şartlar dahilinde 8/11/938 tarüıine rasthyan' 
salı günü saat 15 e talik edilmiştir. 

2 — Keşif bedeli 145,611 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lira
dır. 

3 — Eksiltme 8/II/938 tarihine rasthyan sah günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

4 — Şartname ve projeler 7.28 lira bedel mukabüinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden alın^bUir. 

5 — Eksiltmeye iştirak elmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar İnşaat şubesine ibraz edeıek aynca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

6 — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle %7,5 güvenme pârasmı ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksitlme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanhğma mak
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «B.» «390» 

• 
1 — İdaremizin Trabr.on Başmüdürlüğüne bağh Polathanede şartname 

ve projesi mucibince yaptıracağı idare binası inşaatı kapah zarf usulUe ek-
sütâneye konmuştur. 

' 2 — Keşif bedeli «15860» Ura «27» kuruş ve muvakkat teminatı «1189.52» 
liradır. 

S — Eksiltme 8/II/938 tarihine rasHıyan sah günü saat (15,30) da Kaba* 
taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

4 — Şartname ve projeler «80» kuruş bedel mukabüinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesiyle Ankara, Trabzon Başmüdürlüklerinden ve Polat-
hane Müdürlüğünden almabilir. 

5 — EksUtmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhisaıv 
1ar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehUyet vesüjası almalan lânmdır. 

6 — Mühürlü tekUf mdctubunu kanunî vesaiki ve eksUtmeye Işth^k vesl-
kalariyle % 7,5 güvenme parasmı üıtiva edecek olan kapah zarflann eksUtme 
günü tam saat (14,30) za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkan-
lığma makbuz mukabilinde verilmiş olmahdîr. «391» 

1 — Adet Baragraf 
S — » Termograf 
8 — » Azamî asgarî termometre 
8 — » Duvar termometresi 
2 — » . Pencere » 
1 — » Higrograf 
1— » Helyograf 

1 Yukarda chıs ve miktan yaslı —7— kalem rasat âletleri sarhıameal 
mucibince pazarlıkla satm ahnacaktır. 

2 — EksUtme 16/11/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 15 de K»> 
batakta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün söaü geçen şubeden almabiUr. 
4 — EksUtmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsiz teklif mektub ve katald»» 

laruu münakaşa gününden en geç S gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mtt» 
dürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lâsomdır. 

5 — İsteklUerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa. 
ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gehneleri Uân olunur. (B.) (466)] 

• 
1 — idaremizin Zonguldakta şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı 

barut tecrit deposu İnşaatı pazarlık usulUe eksUtmeye konmuştur. 
2 — Keşif bedeU 425 lira ve muvakkat teminatı 32 liradır. 
3 T- EksUtme 9/2/938 tarüdne rasthyan çarşamba günü saat 18 da Ka

bataşta Levazun ve Mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapüacakbr. 
4 ^ Şartname ve projesi 2 kuruş bedel mukabUinde İnhisarlar İnşaat 

şubesüe Zonguldak müstakU müdürlüğünden ahnabiUr. 
8 — îstdclUerln pazarhk için taym edilen gün ve saatte % 7,5 güvenm» 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «48K 

I 

U 
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Scandinavian Near 
East Agency 

G»Ut*d» Tahlr han S finoü k»< 
Tel: 44991 • B - I 

B^eıuka Orlent Linlen Gothenbnrr 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Odynla Copenhag Abo Reval Ta bûtto 
fialtık limanlan lark re Karadeniz bagb-
oa Umanları arasmda IS günde bir aılnuk 
V« avdet İçin muntazam postalar. 

Cfdynla - Dantsig - Oothenburg Te Oilo-
dan beklenen vapurlar. 

Jlnn vapuru 6 Şubata doğru. 
Odynla vapuru 15 Şubata doğru. 
VUüngland vapuru 28 Şubata doğru. 
Takında tatanbuldan Hamburg Roter-

dam • Kopenhag, Odynla Oothenberğ, 
Dantzlg - Stokbolm, ve Osloğ limanlan 
Icin hareket edecek vapurlar. 

Flnn vapuru 6 Şubata doğru. 
Odynla vapuru 15 şubata doğru. 
Viklngland vapuru 28 jubata doğru. 
Fazla tafslUkt İçin OalaU'da Tahlr han 

t Onca katta k&ln acentahğına müracaat. 
Tel: 44991 - 3 - S 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahmieH ve (İDRAR VASITA-
StLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN
DE KATİ TEŞHİSİ) yapütr. 
Beyoğlu : Taksime giderken Metelik 
•okağı Ferah apartımanı Tei. 40534 

Rutubetli havalarda 
GRİP - NEZLEv« kars. 

en lüzumlu ilâçtır 

HBB ^ * ^' Asım O n u r i B B 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tttanbulun en güzel yerinde, genlf 

bit park İçinde, konforu mükemmel, 
bakımı İyi, kadm ve erkek her tOrlû 
haztalıklara açık hastane. 

Dotum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, bastu: ve diğer amellye-
& İ 0 t n gok ucuz hususi flatler. Orta-

, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 
111 - 119. Telefon: 4222L 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden m 

tm 

Knrf 
YENİ HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 
Tavuk haaUİıklan 
Tavukları çok yımıurtlatmak 
>C^ ne yedirmeli? 
N« Eaman civciv çıkarmalı?. 
Tavdcçulukta muvaffakiyeti 
«rn?, 
TaTukçuIuktan nasıt para 
•tManılır? 

tarukçultık yapılmalıdır? 25 
ESKİ HARFLERLE 

MufaMal yeni tavukçuluk 100 
V^ İMalemek usulü 25 
A>v Te aalon köpekleri 25 

S«hş yeri: İKBAL Idtalmi 

50 
2S 

25 
5 

25 

25 

Î r. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

. DahOiye m&tehassuı 
falardan bafka günlerde Seleden 

r ^ J •»•» (2.5 tan 6 ya) kadar İstan-
S f c * banyo lunda (104) numaralı 
^r"' ' Vabbesinde hastalannı kabul 
<iç ,' S*l^ cumartesi günleri sabah 
•JL ' ' -' 2> saatleri hakikî ftkarayn mah-
t2«o/'. Muayenehane v« ev telefon I 
*"»»• Kandilli 38 — 48. 

T. İ S BAKKA5I 
1938 

Kûçuh Carî Hesaolar 

İnramlue pl 4 ân t 

4 adet 1000 
8 „ 500 

250 
100 
50 
25 

n 
16 „ 
76 „ 
80 „ 

200 „ 
384 „ 

)) Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 
\ Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

99 

J9 

9J 

JJ 

\ - 4000 lira 
- 4000 „ 
'4000 „ 
- 7600 „ 
- 4 0 0 0 „ 
- 5 0 0 0 „ 
2 8 6 0 0 „ 

lira mevduatı 

_ 

En az 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum IcJaresi İlânları 

Yeni Ankara Gan Büfe ve Gazinosu ile müştemilâtı kiraya veriliyor. 
Devlet DemiryoUan Jhiiicl İşletme Komisyonundan: 
1 — Yeni inşa olunan Ankara Gan içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri 

ile garın yamndaki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilâtı üç sene müd
detle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 — Bıınlarm senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
aynlmaksızm toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 — Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birin
ci sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarını ve hâ
len böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve malî kudrette bulımduk-

larma dair ve bu cihet vesikada saraha ten yazılı ohnak şartüe Ticaret odala
rından ahnmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlarının asıl veya 
selâhiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden beş gün ev
veline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları tetkik edüp kim
lerin pazarhğa iştirak edip edemiyeceğini pazarlıktan evvel kendilerine tebliğ 
ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra getirilecek vesaik kabul 
edilmiyecek ve eshabınm pazarhğa iştirak hakları sakıt olacaktır. 

4 — Şartnameler Ankajada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 ihale 7/2/938 pazaıtesi günü saat 15 te Ankarada İkinci İşletme Mü
dürlüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. İstek
lilerin «1575» lira muvakkat teminatlarını Ankarada Umumî İdare veznesine 
yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ilân olunuı, 

(131) (294) 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1 ci İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 
olan aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazıh Ki
reç, Tuğla, Marsilya kiremidi ile Mahyalık kiremit açık eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 2/2/938 tarihine müsadif çarşamba günü Haydarpaşa Gar bi
nası dahilinde Birinci İşletme Komisyonunca Kirecin saat 15 de Tuğlanın 
15,30 da ve kiremit ile mahya kiremidinin 16 da eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazıh muvakkat teminat İle kanunun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarda yazılı saatlerde komis
yon relsliğüıe müracaat etmeleri lâzundu*. 

Bu İşe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğin
den ahnabiUr. (268) 
Cinsi 

Bareç 
Tuğla 
Marsilya kiremit 
M a b y ı ^ kiremit 

Vah. Miktan Vahit fiyat 

Ton 
Adet 

» 

260 
270,000 

60,000 
5,000 

L K. 
18 «Tonu» 
17 «Bini a 

8 

Muhammen 
bedel 

L. K. 
8900 00 
4590 ÖO 

440 00 

Muvakkat 
teminat 
t. ̂ . 

293 00 
844 Oö 

38 00 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif işletmelerinde İstihdam ©dilmek üzere 177 lira ücretle 

BEŞ TABİB ALINACAKTIR. İhtisası oltolar tercih edilecektir. Sinleri 48 den 
fazla ohnamak şartiyle taliplerin Ufak bir Tercttmelhal vi Fotoğraf ile Zat İdle
ri Müdürlüğüne müracaatları. (208) 'j(*87)j 

im 

il' 

En muannit öksürüklerle Bronşit, aıtm, ve tv^ğt^t^a fiksürüğünûn 
catl ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri sayam dikkattir. 

İBütün eczanelerde bulımur. 
İ N G t L İ Z K A N Z C K E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, trtanbnl 

CAdemi ikt idar •% 
v e BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORIVIOBtN I 
Tabletleri • =• Her eczanede arayınız. M 
• Potta kutusu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL H H ^ 
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İSİ"a?n15 KURUŞTUR. 
Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

tlânlarmızı vermekle hem kendinize ve hem de 
Kızdaya yardım etmiş olacaksınız. 

M Ü R A C A A T Y E R İ : 
İstanbulda, Postane karşısında Kmlay Satış Bürosu. Tel: 22653. 
İstanbulda, Postane arkasında İlâncılık Şirketi. Tel: 20094 - 95. 

SÖBKESK**^ 

Bayanları ezici, üzücü bir çok zahmetlerden kurtaran 
ve sağlıklarını ebediyen koruyan en mükemmel, pratik 

sıhhî âdet bezleridir. Her ticarethaneden 

FEMİL ve BAĞLARI 
İsteyiniz. 

Sahibi Necmeddia Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaan 

Terkibinde 
A L T I N K R E M İ 

bulunan 
ve 4 8 saat havalandırılmış 

VENÜS PUDRASI Alman ve 
İngiliz kimyagerleri tarafmdan 
en son keşfedilen yeni bir şahe
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyanm en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiç bir pudra' VENÜS pudrası ka
dar cüdi mat tutup cazibeli gös
teremez. Sanşm, kvmıral, esmer 
her tene uygım renkleri vardır. 
İsmine dikkat ve taklidlerinden 
sakmmız. 

VENÜS 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz. 
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Bas, diş ağrıları ve üşütmekten mütevellid bütün ağn, 
sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZ İN 
KAŞELERİNİ ALİNİZ. 

icabında sünde 3 kaşe alınabilir. 

G R İ P . B A Ş ve D I Ş A Ğ R I L A R I , 
NEVRALJİ, ARTRITİZM, ROMATİZMA 
_ — ÜM 

ve bütün ağrılarını dindirir. 
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M A M A 
Dr. H. Şinasi 

Besler ve kuvvet
lendirir. Gürbüz, 
tombul ve sıhhatli 
çocuk yetiştiren 
yegâne gfidadır. 

m ' ^ - NEZLE 
G R I P ve bütün ağrı

ları derhal geçirir. 
Eczanelerden 1 — 12 lik ambalajlarım ısrarla arayınız. 

PROFİLÂKSİN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
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