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Büyük Şefin Gazianteplilere 
yüksek iltifatları 

"Gaziantep ve Gaziantepliler, cidden 
Türkiyenin en bahtlısıdır,, 

"Eğer, birgün Millet, Vatan ve Cumhuriyetin yüksek menfaatleri icab ettirirse 
o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar 

göstermeye amade bulunduklarına da şüphem olmadığı bilinmelidir,, 

Ankara 25 (A.A.) — Gaziantepli! 
kurtuluşun 16 ncı yıldönümü, bugün 
Halkevinde binlerce Gazianteplinin 
ve diğer halkın iştirak ettiği büyük 
ve parlak bir törenle kutlanmış ve 
istiklâl mücadelesi tarihimizin bu 
şanlı sajrfası anılmıştır. 

Törene, saat 19,45 de, İstiklâl mar-
şile başlanmış, ve bunu Gaziantep 
mebusu Ömer Saim Aksoyun söylevi 
takib eylemiştir. Bundan sonra filâr
monik orkestra bir kaç parça çalmış, 
millî şarkılar söylenmiş ve millî 03mn-
1ar oynanmıştır. 
Toplantı esnasında Atatürkün, ken

dilerine çekilen telgrafa gönderdik
leri cevap okunmuş ve sürekli alkış
lar ve heyecanlı tezahüratla karşılan
mıştır. 

Atatürkün Gazianteplilere 
telgrafı 

Ankara 25 tA.A.) — Atatürk, Hal-
kevindeki Gaziantepliler toplantısına 
aşağıdaki cevab telgrafım göndermiş
lerdir: 

Ankara Halkevinde Gaziantep say
lavı B. Kıhça Gaziantebin inkilâp ta
rihimizde silinmez ve unutulmaz say
fa teşkil eden yüksek kahramanlık-
larmm 16 ncı yıldönümünün kut
lanmakta olduğunu müjdeliyen tel
grafınızı aldım. 

Bundan duyduğum sonsuz zevk ve 
nadeti şimdi orada hazır bulunan 

Büyük Şef Atatürk 

bütün kıymetli, fedakâr arkadaşların 
bUmelerine delâletinizi rica ederim. 

Gaziantep ve Gaziantepliler, cidden 
bütün Türkiyenin en bahthsıdır. Çün-
kü Türkiyenin her köşesinde ihtilâl 
ve inkilâp, hakiki Türklüğe kavuşma 
mücadelesi olmuştur. Bu meyanda 
yalnız Gaziantepin büyük Türk mil
letinin }üksek kamutayınca gazilik-

Kızılayın 60 inci yıl 
dönümü dün kutlandı 

Ankarada büyük bir resmigeçid yapıldı, 
Istanbuldaki merasim de parlak oldu 

Dün tstanbulda yapılan merasimden üç intib» 

Ankara 25 -- Kızııay cemiyetinin 
kuruluşunun 60 inci yıldönümü bu
gün bütün yurtla olduğu gibi şehri
mizde de büyük törenle kutluianmış-

tır. Kızılay genel merkezi, Ankara 
merkezi, bayraklarla süslenmiş, gece 
de ışıklandınlmıştır. 

(Devamı 6 net sahifede) 

le, muhariplikle unvan almış bulun
ması için elbette sebebler vardır. 

Yalnız ve yardımcısız bırakılmış ol-
malanna rağmen sadece mahdut Türk 
kahramanlanmızm Gaziantepin ]rük-
sek kahramanlarile birleşmesile en 
kavi zannolunan hasım ordusunun 
çok faik ve mücehhez kuvvetlerinden 
kutsal yurtlarını kahramanca kurtar
mış olmaları, işte bu, onlara manevi 
bir pırlanta kıymetinde şimdi taşıdık
ları unvam vermiştir. O heyecanta 
kahramanlık günlerini o gün cereyan 
ettiği gibi şimdi hatırlamakta oldu
ğuma bu telgrafımı dinliyecek olan 
bütün yurttaşlarm emin olmalarını 
dilerim. 
oEğer biK. gün millet, vatan, ve Cum

huriyetin yüksek menfaatleri icabet-
tirirse o çevre kahramanlannm geç
mişte olduğundan daha yüksek kah
ramanlıklar göstermeye amade bu
lunduklarına da şüphnn olmadığı lıl-
linmelidir.ft Gümhmlz&ı derin TB yi-
kılmaE güvenle gözlerinden öperim. 

K. Atatürk 
B. Ali Kılıcın telgrafı 

Antepliler namına B. AU Kılıç tara
fından Büyük Şefe çekilen ve Atatür
kün Gazianteplilere yüksek Utifatma 
vesUe veren telgraf şudur: 

Büyük kurtancı Atatürk 
Ankara 

Gaziantep kurtuluşunun 16 ncı yıl 
(Devamı 6 net sahifede) 

Otobüslere intizam 
vermeli için,., 

otobüsler bir başıbozuk intizam-
ştzhğı arzediyor. Bunlara, - teşbihte 
hata olmaz - üniforma giydirmeli-
dir. 

Madem şimdiki işletme şekli mu-
vakkatrmş, öyleyse aynı renge boyan-
malarını istiyemeyiz; sahiplerine kül
fet olur. Fakat arabaların en tepele
rine - tramvaylardaki gibi - bir renk 
işareti ve geceleyin bir renkli ışık 
alâmeti farikası konmalıdır. Üzerle
rine de, yalnız başlangıç ve intiha 
istasyonlarını yazmak kâfi değildir; 
arabanın geçeceği mühim semtleri 
de daha ince harflerle kaydetmelidir. 
Durak yerlerinde ise küçük küçük 
lâvhalar asılı bulunmalı, bunların 
her biri bu noktadan hangi renkteki 
işaretleri taşıyan otobüslerin geçtiği
ni ve nerelerden hangi nihai istasyo
na vardıklarım halka vazih surette 
göstermelidir. 

Garbin otobüs işleten her büyük 
şehrinde bu kolaylıklar vardır. Bizds 
de olsun. 

YENt TEFRİKAMIZ 
Fransız edebiyatının bir şaheseri 

AİLE DOSTU 
Yaun: Tercüme eden 

Guy de Maupassant Selâmi Sedes 
Pek yakında î aıctemizde okuyaeaksınn 

ingiliz kralı altıncı Jorjun 
halka noel hitabesi 

Dünyanın bazı yerlerinde görülen huzur
suzluk gölgelerinin zevalini temenni ederim 

Londra 25 (Akşam) — İngiliz kralı 
altıncı Jorj, bugün noel yortusu mü-
nasebetile Sandrigham sarayının im
paratorluk halkana hitaben radyo Ue 
bir hitabe irad etmiştir. Kral Jorj bu 
hitabesinde ezcümle demiştir ki: 

«Geçen seneleri hatırlarsınız ki ba
bam ayni yerden sizlere ve bütün im-
paratoriuk hallana saadet temenni 
eden sözler söylemişti. İşte ben de 
buradan ayni temennilerle size hitap 
ediyorum. Taç giyme merasimimizde 
bana ve kraliçeye karşı gösterdiğiniz 
sadakat ve muhabbetten çok fazla 
mütehassis olduk. Bu sadakate de
vam edeceğiniz hakkmdaki vaidiniz 
bizim için ımutulmaz bir eserdir. 

Senenin bittiği şu günlerde dün-
yamn bazı yerlerinde huzursuzluk 
gölgeleri görüyoruz. Noelin dünyaya 
sulh ve hüsnüniyet getirmesini, bu 
huzursuzluğun sona ermesini, her
kesin buna müzahir olmasım temen
ni dereim, Noeli hepnize tebrik eder, 
gelecek yıl için sizi takdis eder sıhhat 

tngiliz krah altmcı Jorj 
ve refahlar dilerim.» 

Sadıkzade ve Şule vapur
ları kazaya uğramadılar 
Hisar faciası tat ı l ıMı devam ediyor, boğulan 

tayfalardan birlflin cesedi toraya düştü 
Denizyolları İdaresinin vapurları 

yollarına devam ettiler 
Karadenizde fırtma dün de devam 

etmiş, akşam üzeri nisbeten hafifle
miştir. Bunım üzerine Boğaz medha-
linde bekliyen vapurlar dün birer bi
rer Karadenize açılmışlardır. 

'Akıbetlerinden endişe edüen Sa
dıkzade ve Şule vapurlarından dün 
sabah haber alınmıştır. Sadıkzade 
ve Şule de Ereğli limanına sığınmış
tır. Her iki vapurun da kömür yüklü 
olarak hareketini müteakib fırtma-
ya tutulmuş, saatlerce dalgalarla 
mücadele ettikten sonra dün sabah 
biri Ereğli, diğeri Zonguldak limam-
m bulabilmişlerdir. Sadıkzade vapu
ru DenizyoUarma ve Şule vapuru da 
Barzüay aicentasma dün sabah tel

sizle keyfiyeti bildirmişlerdir. 
Fırtınanın yaptığı haşaratın tesbi-

tine devam edilmektedir. Karadeniz
de iki motörle bir kayığın battığı" du
yulmuş, fakat nüfusça zayiat olma
mıştır. Liman idaresi bunların kime 
aid olduğu hakkında tahkikata baş
lamıştır. 

Batan Hisar vapuru mürettebatm-
dan birinin cesedi karaya düşmüş
tür. Cesedin teşhisine çalışılmaktadu 

Faciadan Uk kurtulan Seyfuilah 
dün akşam Anadolukavağma gelmiş
tir. Diğer tayfa Temel henüz tedavi 
altmda bulunmaktadır. 

(Devamt 6 net sahifede) 
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m' I D ü n Geceki ve B u Sa,baKki Haberler 
Amerika Japonyanın verdiği ceval)! 

notayı i(âli görmüyor 
Kalîfornigada dolaşan Japon balıkçı 
gemilerinde torpil kovanları bulundu 

Japonyanın cevabî notası alınınca Beyaz Sarayda B. 
Rooseveltin riyasetinde toplanılarak vazıyet görüşüldü 

Vaşington 25 — Amerika Hariciye 
Nezareti, Japonya hükümeti tarafm-
dan son notasma verilen cevabı kâfi 
görmemekte ve Panay hadisesinin 
bidayetinde verilmiş olaiı teminatın 
bir tekran suretinde telâkki etmek
tedir. 

Japonyanın cevabı alııur alınmaz, 
beyaz sarayda cumhur reisi B. Ropse-
velt, Hariciye Nazırmı, Amerika filo
su harekât şubesi reisi amiral Leal-
heyi ve daha bazı zevatı kabul ede
rek müzakerelerde bulunmuştur. Ja-
ponyaya ikinci bir nota gönderilme
si İcab edip etmediği bu göıüşmeler-
de ve Amerika deniz konseyile Panay 
ganbotıma' karşı yapılmış olan taar
ruz hakkında Hugesin verdiği rapor-
Uurm tedkiki neticesinde kararlaştı
rılacaktır. 

Panaya yapılan taarruz hakkında' 
ŞanghaydaM Amerika bahriye ko
misyonunun yaptığı tahkikat rapo
ru neşredilmiştir. Raporda' Japon 
tayyarelerinin ve motörlerinin Pana
ya ve iki gaz vapunına üzerlerindeki 
Amerikan bayraklarını gördükleri 
halde taamız ederek batırdıkları 
kaydedildikten sonra sahilde bulu
nan Japonlarm yaralı ecnebilere ve 
Amerikalılara İyi muamele ettilderi 
ve hiç bir düşmanlık eseri gösterme

dikleri itiraf edilmektedir. Resmî ra
pora göre zayiat mikdan 4 Ölü ve II i 
ağır olmak üzere 50 yarahdan ibaret
tir. 

Torpil kovanları bulunan 
balıkçı gemileri 

Washinton 25 — Burada dolaşan 
şayiaya göre Kalifomiyanm cenu
bunda manevra yapmakta olaiı muh
rip filotillası sahillere yakm bir me
safede Japon balıkçı gemilerini teftiş 
etmiştir. 

Bu filotilla zahiren zararsız gibi 
görünen bu gemilerde torpil kovan-
lan bulmuştur. Deniz mahfillerinde 
bu kovanlatm bir iki dakika içinde 
kurulabilecekleri söylenmektedir. Res
mî mahfiller bu haberi ne tejrtd ne 
de tekzib etmektedirler. 
Bir Japon casusu yakalandı 

San Francisco 25 (A.A.) — Federal 
gümrük memurları dün San Fı*an-
sisco'dan haieket etmeden evvel Ja
pon bandıralı Tatsuha Manı vapu
runda bir araştırma yapmışlar ve bir 
adamm üstünde bazı mektuplar bu
larak müsa:dere etmişlerdir. Hüviyeti 
mektum tutulan bu adamm üzerin
de çıkan bu mektuplar Bremerton 
Amerikan deniz tezgâhlannm faa
liyeti hakkında baiı malûmatı ihti
va etmekte idi. 

Bir gah bekçisi 
yandı 

Yalı kısmen yandığı halde 
ateş söndürüldü 

Dün gece yansına doğru Çengel-
köyde feci netice veren bir yangın 
olmuştur. 

Dere sokağmda Gazi Evrenos ya
lısı ismi verilen büyük ve boş bir yah 
vardır. Bu koca yalıyı elli yaşların
da Behçet isminde emekdar bir uşak 
beklemektedir. Behçet, her geceki 
gibi dün gece de geç vakit mangalı-
m yakmış, odasına almış ve biraz 
sonra da uyumuştur. 

Behçetin uykusunun koyu zama-
mnda mangaldan sıçnyan bir kıvıl
cım döşemeyi, yatağı, yorganı tutuş
turmuş ve az zamanda da odayı ta
mamen boğucu bir duman kapla
mıştır. 

Odadaki ateşi ve kesif dumam an
cak dışandan geçen yolcular gör
müştür. Bir taraftan itfaiyeyi haber
dar etmekle beraber, kendileri de 
yardıma koşmuşlar, odayı açarak du
mandan tahliye edildiği zaman Beh
çetin boğulmuş ve yanmış cesedile 
karşılaşmışlardır. 

Hariciye vekili bu sabah 
Ankaradan geldi 

Hariciye vekili doktor B. Tevf ik Rüş
tü Araş bu sabahki elcspresle Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Hariciye Vekilimizin ay sonuna 
kadar şehrimizde kalması muhte
meldir. 

Deiboşunjzalıati 
Ayan hariciye encümeni 
reîsî delbosu tebrik etti 

Paris 25 (A.A.) — B. Delbos dün 
akşam ayan meclisinin hariciye en
cümeninde lord Halifax'ın Berlin se-
yahatüe Londradaki Fransız - İngiliz 
görüşmelerim ve Orta Avrupaya 
yaptığı seyahatin neticeleıi hakkın
da İzahat vermiştir. Bu İzahattan 
aonra encümen reisi Hanri Berenger 
kazandığı muvaffakiyetlerden dola-
VI encümen namına Nazın tebrik et-

Ankara - Güneş 
klübü kuruldu 
Dün topıanaii umumî 
kongrede idare heyeti 

seçildi 
Ankara 25 (A.A.) — Bugün saat 

17,30 da Ankarada kurulan «Akaıra > 
Güneş» klübünün umumî kongresi 
Yenişehir Parti binasmda akdedü-
miştir. 

Kongre başlcalığma ittifakla Bolu 
saylavı Cevad Abbas Gürer seçUdik-
ten sonra intihabata geçilmiş ve aşa
ğıdaki heyetler teşkil olunmuştur: 

Haysiyet divam: Reis Necib Ali Kü-
çüka Denizli saylavı, reis vekili Tahir 
Hitit Manisa saylavı, aza Avni Sa
dettin Enver, Vehbi Koç, Kerim, 
Mümtaz Ziya. 

İdare heyeti: Reis Cevad Abbas Gü
rer Bolu saylavı, reis vekü Fazıl Öziş 
İş bankası şubeler direktörü, umumî 
kâtip M. Emin Dahiliye Vekâleti 
matbuat müşaviri, aza Rifat Bostancı-
oğlu, Ali Riza Oktay, Süleyman Riza 
Kaptanoğlu, Cemal. 

Klübün umumi kaptanhğma İş 
bankası kontrol şefi B. Ahmed Ferid 
intihap edilmiştir. 

Bımdan sonra kongre reisi Cevad 
Abbas Gürer «timsalimiz, güneşimiz, 
Atatürk ve onun kutsal altı umdesini 
gösteren altı şuledir ki kırmızı zemin 
üzerine san oklarla gösterilmiştir» 
dedi. 

Bunun üzerine Atatürke yeni te
şekkülün en derin saygılannı arzeden 
bir tel yazısı gönderilmesi sürekli al
kışlar arasmda kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan Kamutay başkanı 
Abdülhalik Rendaya, Başbakan Ce
lâl Bayara, Türk spor kurumu baş-
kanhğma ve İstanbul Güneş klübüne 
saygı ve sevgi tel yazılarmm gönde
rilmesine de karar verilerek kongre nl-
hayetlenmiştir. 
Bir F rans ız yolcu tayyares i 

düçtü 
Prag 25 (A.A.) — «Air France» 

şirketine aid Fanyo yolcu tayyaresi 
dün Viyanadan kalkarak Praga gelir
ken sis içinde yolunu şaşırmış ve ce
nubî Bohemyada yere düşerek parça
lanmıştır. 

Çek pilot ile Fransız telsizci ve 
Praga gitmekte olan bir çok yolcu öl-

GÜNÜN HADÎSELERÎ 

Kazaların tam netice 
vermesi mi bekleniyor? 
Anadolukavağı tahlisiye istasyonundan 

sonıyoruz: 
— Yeni bir kaza var mı? 
— Artık söyllyemesrtz. 
— Niçin?... Evvelce söylerdiniz ya?... 
— Zira tahlisiye umum müdürlüğü ga

zetelere malûmat vermekten bizi menettL 
«Matbuat herşeyi yazmalıdır. Yalnız ke

male ermemiş bir hadise yazılmasm!» 
diye bir düstur konmuştu. 
' Ve bu düstur gayet isaebtlldir. Zira za
bıta bir kalpazanlar şebekesinin izi üze
rindedir farzedelim. Bunu gazetecilik re
kabeti yüzünden yazıvermek belki taki
batı bozmak olur. 

Şuurlu olan matbuat, bu kabil bir ha
disenin kemale ermesine kadar duyduk-
lannı yazmaz elbette. . ^ ' 

Fakat fırtma olmuş, pifillef; T&Stoat 
batmış... Efk&n umumiye merakta... Alâ-
kadarlann kulağı kirişte..; BeM de hu
susî vasıtalariyle İmdada koşacaklar... 

Böyle bir zamanda, matbuattan «esrara 
saklamakl? 

Kazanm «kemale ermesi» mi bekleni
yor? 

* ** 
Zabıtama vatandaşlardan her hangi 

birine, hattâ-ecnebilere yol göstermek va-
zifesile tavzif edUdiğİ bu Ueri devrede ga
zetecinin hayrrhalî, her hüsnüniyetli sor
gusuna karşı bütün kapıların duvar ke
silmesi nasıl İzah edilir? 

Bu ezelî şikâyetimizi her yeni müşküle 
rastladığımız zaman olduğu gibi bu sefer 
de tekıarlıyoruz: 

Matbuatm her sorduğu suale cevab ver
melidir. Yazıhp yazıhmyacak her şeyin 
tefriki ve mesuliyetini Cumhuriyet gaze
teciliğinin şuuruna terketmelidir. Türk 
gazeteciliğini rüşdce kemale erdirecek 
usûl budur. 

Celâl Bayarm gazetecilerden ve efkân 
umumiyeden saklanacak hiç bir şeyin 
mevcut bulunmadığını söylediği unutul-
mamahdtr. . 

• F . * ' 

Sulu kar 
Dün sabahtan akşama 
kadar sulu kar yağdı 

Şehrimizde soğuk ve kar devam 
ediyor. Dün sabah kesif olarak saat
lerce kar yağmıştır. Kar öğleye doğ
ru durmuş ve hava akşama kadar 
kapalı geçmiştir. Yeşilköy rasad mer
kezinden aldığımız malûmata göre 
dün saa:t 14 de hava tazyild 764,5 mi
limetre, en az sıcaklık sıfır ve en 
çok 2,4 santigrad olarak kaydedil
miştir. Yağan karın metre murabbaı-
na bıraktığı su mikdan 500 gramdır. 

Memleketimizin cenub mmtakala-
rile Ege kısmen bulutlu, diğer taraf
lar kapalı ve yağışlı geçmektedir. Ya
ğışlar Sinop, Elâzıkta yağmur, Eski
şehir, Konya, Çorlu, Ankara ve si-
vasta kar şeklindedii'. Rüzgârlar 
Trakya, Ege ve orta' Anadoluda şi
malden, Karadeniz kıyılannda şark
tan hafif ve diğer mmtakalarda da 
sakin geçmiştir. 

Teruelde muharebeler 
Asilerin bir çok taarruzları 

• • 1 • • • • 1 1 • • 

puskuruldu 
Saragosse 25 (A.A.) - - Yeni Fran-

kist tîtkviye kıtalan Teruel'de muha
sara altmda kalan kuvvetleri kurtar
mak için süratle bu şehre doğru iler
lemektedirler. 

Salamanca 25 (A.A.) — Umumî 
karargâlı tebliğ ediyor: 

Tenıel'in sivil ahalisi, Cumhuri
yetçilerin taarruzlarına mukavemet 
etmekte berdevamdır. Cumhuriyet
çilerin zayiatı azimdir. 

Barcelona 25 (A.A.) — Tenıel'in 
harici cephesindeki birçok taarruz
lar, akamete uğramıştır. Zorro tepe
sindeki muharebe bilhassa şiddetli 
olmuştur. Fakat Cumhuriyetçilerin 
mevzileri olduğu gibi kalmıştır. Cum
huriyetçilerin bütün cephelerinde de 
Reveillon gecesi neşe içinde geçmiş, 
kitaplar, akordiyonlar, armonikler 
çalınmış, efrada mebzul mikdarda 

Suriye, Türkiye ile 
beraber çalışmak istiyor 
Suriye başvekili B. Cemil Mardam 

Halepte bir nutuk irad etti 
Halep 25 (A-A.) — Paıls ve Anka

radan buraya gelen Suriye Başvekili 
Cemil Mardam, bu akşam verilen bir 
ziyafette söylediği nutukta, Suriye-
nin Türlüye ve Fransa ile teşriki me
sai arzusunda bulunduğunu ehem
miyetle kaydetmiştir. 

Cemil Mardam, ekalliyetler hak
kında demiştir ki: 

«Fransa icab eden bütün temi
natı verdik ve hıristiyanlara cemaat 
hukukunu vermekte hiç bir mahzur 

görmüyoruz.5 
Suriye idaresi hakkında da Cemil 

Mardam şunlan söylemiştir: 
«Millete tamamile itimat eden bu

günkü Suriye hükümeti sonuna ka
dar vazifesine devam ve naısyoHalist 
bloku halicinde hiç bir siyasî parti
ye yer vermemeğe zamctmiş bulunu
yor. Hiç sıkılmadan söyliyeblllrim 
ki, Suriye, Fransamn teşriki mesai
sine ve Fıansız memur ve fen adam-
lannm yardımına muhtaçtır.» " 

Almanya sulh istiyor 
Noelmünasebetile Mitlerin muavini 
Rudolf Hess mühim bir nutuk söyledi 

' Münih 25 (A.A.) — Btttlerin mua
vini Rudolf Hess dün akşam radyoda 
bütün dünyadaki Almanlara hitaben 
noel beyanatında bulunmuştur. 

Rudolf Hess, Almanyamn sulh için
de emniyet hissinden mülhem oldu
ğunu kaydettikten sonra diğer mem
leketlerde de ne erkeklerin ve ne de 
kaduılann harp istemediklerini ve 
bütün medenî milletlerdeki sulh ar-
zusunım Avrupa sükûnuna en kuv
vetli garantiyi temin eylediğini söy
lemiştir. 

Rudolf Heşs, nasyonal sosyalistli

ğin Almanya ile ecnebi memleketler
deki germenler arasmda mevcut mü-
nasebatı sıkılaştıracağım ve Alman
yamn iyi niyetler besUyen milletler
le dostluk münasebetleri idamesine 
devam eyliyeceğini bildirmiştir. 

Nihayet Ludendorlfun ve beynel
milel bir vazife ve Alman bayrağmm 
şerefi uğrunda İspanyada ölen Al
man denizcilerinin hatırasmı yâd 
eden Rudolf Hess, bütün Almanlara 
Hitlerin selâmlaıım bildirerek nut
kunu bitirmiştir. 

Beyaz zehirle 
mücadele 

İçki aleyhtarları dün 
toplandılar 

Yeşilay kurumu senelik kongresini 
dün yapmıştır. Kongreye doktor İb
rahim Zati Öget riyaset etmiştir. 
Umumî kâtip doktor Fahreddin Ke
rim senelik raporu okumuş, doktor 
İbrahim Zati ve Mazhar Uzman bi
rer nutuk söylemişlerdir. Doktor 
Mazhar Uzman nutkımda demiştir 
ki: 

«— Eroine karşı seferber haldeyiz. 
Hükümetin bütün vasıtalarile beyaa 
zehir satanlara karşı açmış olduğu 
mücadeleye rağmen bilhassa gençlik 
arasmda bu beyaz toz ortalığı kınp 
geçirmektedir. Halihazıı-da Bakırköy 
Akıl hastanesinde 200 genç tedavi 
edilmektedir. Bunlar İçin senede 
35,000 lira masraf yapüıyor. 

Çocuklarınız sigaraya veya alkole 
ahşsa derhal farkedebilirsiniz. Fakat 
bu beşeriyet düşmam tozun ne ko
kusu, ne lekesi, velhasıl belli edecek 
hiç bir şeyi yoktur. Vatanını seven 
mektep hocaları, aile babalan ve 
gençlik gözünü açmahdır. Hastane
de tedavi ettiğimiz gençler, aradan 
dört ay geçmeden gene ahşıyorlar. Bu 
işin yegâne çaresi memlekette eroin 
yapanlann kökünü kurutmaktır. 

Aile babalan! Evlâtlannıza fada 
para vermeyin. Sonra cezasım çeker
siniz. 

Analar! Siz de çocuklannızm ku
surlarım müsamaha İle karşılama-
ym. 

Hükümet eroin satıcüanna bir se
ne hapis ve 500 lira para cezası ve
riyor. Bu beyaz zehiri satanlan linç 
etmeli...> 

Bundan sonra idare heyeti seçimi 
yapılmış ve kongreye nihayet veril
miştir. 

Tokyoda tevkifler devam 
ediyor 

Tokya 25 (A.A.) — Sol cenaha 
mensup unsurlann tevkifine devam 
edilmektedir. 

Tokyo polis müdürünün yerine 

Milletler Cemiyeti t8 
kânunusanide toplaııyor 
Konseyin ruznamesinde 

25 mesele var, bir 
kısmı mühim 

Cenevre 25 (A.A.) — Milletler ce
miyeti konseyinin yüzüncü içtima 
devresi 17 kânunusanide İran mü
messilinin riyasetinde toplanacaktır. 

Konseyin nıznamesinde 25 mesele 
vai'dır. Bunlann bir çoğu idarî ma
hiyettedir. Fakat diğer bir takımlan 
vardır ki enternasyonal ehemmiyeti 
haizdir. Bımlar arasmda Çin hükü
metinin Japon taarruzu karşısmdaki 
müracaatı, mültecilere enternasyonal 
yardım, iptidaî maddelerin taksimi, 
enternasyonal tethişçilerin tenkili, 
pakt prensiplerinin tatbiki ve silâh
sızlanma konferansımn içtimaa da
veti meseleleri vardır. 

İspanyol meselesi ruznaineye ko
nulmamıştır. Fakat Barselona hükü
metinin münasib göreceği her anda 
meclisi bu İşle alâkadar edebilir. 

Konsey bir taraftan toplamken, 
Uzak Şark istişare komitesi de içti
ma edecektir. Bu komiteye Letonya 
Hariciye Nazın Mımters riyaset ede
cektir. 

Milletler cemiyeti paktı prensiple
rinin tatbiki komitesine gellnee. Mil
letler cemiyeti toplantısından hemen 
sonra İçtima eyliyecektir. Bu komite
nin reisi Belçikah Borquin'dir. 

Filistin kıyamı 
Son müsademelerde 

40 Arap oldii 
Kvâüs 25 (A.A.) — PlUsÜnin çi-

malindeki haydutlarm takibi hare
keti bütün gece devam etmiştir. Kırk 
kadar Arabm ölmüş olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Muharebe, hudud yakinlnde Akkâ 
ile Safed ve Tabariye arasındaki dağ-
latda vukua gelmiştir. Takriben 800 
lüşi talübata i^tiraiı etmiştir, Bu tar 
kibata bu sabah da devam edilmesi 
muhtemeldir. Tayyareler de ukible-
rc iştirak etmektedirler. 



sotlfıe s 

AKŞAMDAN AKSAMA. 
Büyümek ve küçülmek 

hislerine dair^ 
Vaktile komşumuz olan bir ailenin 

reisi, muhtelif mutasarrıflıklarda, va
liliklerde bulunmuştu. Fakat her ne
dense adamcağua paşa yapmamışlar. 
Bütün mahalleli kendisine «Abdi 
efendi» derdi. Düşünün: «Beyefendi» 
değil, «bey» değil. Sadece, kupkuru 
«efendi». 

Dayanılır mı buna?... 
Gerçi Abdi efendi bu tarz hitaplara 

solrakta ehemmiyet vermez gibi gö
rünürdü. İşi pişkinUğe vururdu. Fa
kat evde, hizmetçUerine, uşaklarına, 
hattâ kansma hissiyatım mı belli et
mişti ne? Yoksa düpedüz hevesini 
ilân mı etmişti? Her ne hal ise bütün 
hane halkı, sanki teselli içinmiş gibi, 
ona «paşa» derdL Çocuklan da «paşa 
baba». 

Bazı erkeklerde nasıl garip bir bü
yüme hevesi var! Velev mevhum olsa 
bile... «Söyle Tatarağası» hesabı. 

Fakat, Itadmlar bunun aksi! Tal>i-
at mı bunu âmir, acaba? Onlar, kü-
çlümek minlminicik olmak endişe-
sindedirler... 

Aferin şu ayakkabıcılara ki herkes
ten evvel bu işe dikkat ederek nabza 
göre şerbet vermişler! Sim keşfedip 
icraata geçmişler! tşitmişsinizdir İd, 
- hâlâ Çarşıiçinde yaşıyan eski bir 
tabir veçhile • «zenne» iskarpinleri
nin numaralarım ilcişer mi, üçer mi 
küçültmüşler. Zira, meselâ 39 luk 
almanvari koskoca ayağım uzatan 
bir bayan: 

— 38 numaradır... - diyip tutturu-
yormuş! 

Tek bu numara olsun diye ya ken
dini cendereye sokuyor, tabancağızı-
nı nasır içinde bıraiıarak akılsız ba-
şm cezasını çekiyormuş; yahut da 
efendim zavalh bigünah dükkâncıya 
karşı bir hiddet, bir şiddet!... 

— Sizin ayakkabılar acemice ya^ 
pılmış... Olmıyor bana... Halbuld es
kisini l>aşka mağazadan almıştım... 
Tıpatıp gelmişti... 38 numaraydı pe
kâlâ i ^ ! 

Ya... Öyle mi?... Çizmeden yukan 
çıkmamak şartüe fevkalâde zekâ ve 
dirayet göstermekte ötedenberi yekta 
olan kunduracılar, elbirliği etmişler: 
Deminki bayan 38 mi istiyor? 

— Aldanıyorsunuz efendim... Aya-
ğuuz 37 dir... İşte bakm altında ya
zılı... 

— Demek ki zayıflamışım... Oh ne 
iyi... 

Hem müşteri memnun, hem ken
dileri kârİL.. Mükemmel yakalamış
lar kadm psikolojisini! 

Nüfus daireleri de şu ayaklıabıcı-
lar gibi olsalar da, - mevsim başlan-
gıçlannda saati geri alırcasına - ka
dınları üçer beşer yaş küçültseler, be
şeriyetin hiç değilse bir yansı saa
dete kavuşurdu. 

Hem bunu niçin yapmamalı, ca
nım?... Zaman ölçüsü doğru bir ölçü 
müdür sanki... Meşhur mısrada şai
rin söylediği gibi, meselâ, «mübtelâyı 
gam» a geceler upuzun geliyor... Ha
kikaten de bir kötü gece geçirerek 
Weidmann yirmi yaş ihtiyarlamış 
diye gazetelerde okuyuınız. Tarihe 
na2aran Marie Antoinette'in de 
saçları idam arifesinde birdenbire 
beyazlamvermiş. Demek ki fena da
kikalar insanı kocaltıyor!... Yunus 
Nadiye «yaşamıyoruz ki ihtiyarbya-
Imı!» diyen muharrir Vartan'ın nük
tesine kulak asmajnuı siz... Çünkü o 
ölmek surctile kendi kendini tekzib 
etti! İhtiyarlamaktaki sürat, saatin 
tiktakına, takvim yapraklarmm kop
masına, yılbaşlannın gelip geçmesi
ne değil, ferdi hayattaki «ah, of» la-
rm kesafetine, seyrekliğine bağhdır. 
Ve bu mücerrebdir: Öyle adamlar var-
dır ki ömre ömür katar... Onun için 
herkes yaşma istediği gibi tasarruf 
etsin kuzum... 

tşte bu esbabı mucibe dolayısile, 
nüfus daireleri zaman ölçüsünü se
nelerin kuru ve mânâsız adedine gö
re değil, bayanların gösterişine göre 
- hattâ arzularına göre - kabul et
melidir. Ona göre tashihat yapmah-
«Inîar. Çizmeden yukarı çıkmak gibi 
(»imasın amma, ayakkabıcılar ne İyi 
"*<ui gösterdiler! Benim de ecdadım 
i fi at olduRimdan onlara uyuyorum. 

(Vâ - Nû) 

Mektep kitapları 
Vekâlet Çember-

litaşta bir satış 
mağazası açıyor 
Kültür Bakanhğı yüksek tedrisat 

direktörü B. Cevad ile Bakanlık neş
riyat direktörü B. Faik Reşid, evvel
ki gün şehrimize gelmişlerdir. 

B. Cevad şehrimizde bir hafta ka
dar kalacak, üniversite İle yüksek 
mekteplerin 938 bütçeleri ve yeni 
inşaat işlerüe meşgıü olacaktır. 

B. Faik Reşid, Devlet matbaasın
da gelecek sene için hazırlanmakta 
olan mektep kltaplan ile, Çem-
berlltaşta Osmanbey matbaası al
tında kiralanan kitap satış mağaza-
smm, açılma işile meşgul olmuştur. 

öğrendiğimize göre bu mağazada 
yalnız Kültür Bakanlığı tarafmdan 
neşredilen eserler satılacaktır. 

Bu suretle, ilk, orta, lise ve yük
sek mektepler talebesi kitaplarım 
buradan tedarik edebileceklerdir. 

Kültür Bakanlığı neşriyat direktö-
ı-ü B. Faik Reşidin önümüzdeki çar
şamba günü Ankaraya avdet etmesi 
muhtemeldir. 

i n h i s a r m a d d e l e r i n i n 
u c u z l a t ı l m a s ı 

Ankarada bulunan İnhisarlar umum 
müdürü B. Mithat dün şehrimize 
dönmüştür. B. Mithat Ankarada tü
tün ziraat mmtakalannm tahdidi, 
inhisar varidatımn çoğaltılması, İn
hisar maddelerinin ucuzlatılması gi
bi işlerle meşgul olmuştur. 

Hükümet, bütün inhisar madde
lerinin ucuzlatılmasına prensip itiba-
rile karar verdiğinden inhisarlar mü
dürlüğü bu hususta yapacağı tedki-
katı hükümete bildirecek ve vekâlet
çe tasvib edildikten sonra bütün in
hisar maddeleri muayyen prensip 
dahilinde ucuzlatılacaktır. 

Yaman iki hırsız 
Bir çok dükkân soyan 
Şaban ile Ali yakalandı 
Fatih jandarma kumandanlığı ile 

sirkat masası memurlan İstanbulda 
birçok dükkân soyan iki tursızı ya-
kalamışlar depolarmı da meydana 
çıkarmışlardır. Hadisenin tafsUâtı 
şöyledir: 

Ali isminde İzmirli bir genç, bir 
müddet evvel iş aramak üzere Istan-
bula gelmiş ve burada ötede beride 
dolaşmakta iken Galatada bir kah
vede polisçe müseccel hırsızlardan 
şabanla tanışmıştır. 

Şaban; işsiz güçsüz ve muhtaç bir 
vaziyette bulunan Ali ile çabucak 
ahbab olmuş, ona ara sırada maddî 
yardımlarda da bulunmuş, sonunda 
beraberce hırsızlık yapmalarım teklif 
etmiş, Ali de bu teklifi kabul etmiş
tir. 

Şaban Ue Ali kısa zaman içinde 
şehir dahilinde muhtelif semtlerde 
6 dükkân soymuşlar ve aşırdıklan 
eşyayı sur haricinde beylik fınn de
nilen yerin altındaki mahzende sak-
lamkta bulımmuşlardır. îld hırsızın 
Topkapı haricinde bir ahçı dükkâm-
m, Maltepe yolu üzerinde de bakkal 
Hulûsinin dükkânlarım soymalan 
üzerine tahkikata el koyaiı Fatih jan
darma kumandam B. Vecihi, çalm-
mış eşyanın saldandığı yeri keşfet
mişler ve Şaban ile Aliyi de oradan 
çıkarlarken yakalamışlardır. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteb-
lerinde jimnastik ve musiki 

dersleri 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 

jimnastik ve musiki dersleri şimdiye 
kadar ihtiyarî idi. Maarif Vekâleti, 
resmî Türk mekteplerinde olduğu gi
bi ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
de jimnastik ve musiki derslerinin 
mecburî olmasma karar vermiş ve 
keyfiyet alâkadarlara bildirilmiştir. 
Musikî dersleri Türkçe olarak verile
cektir. 

Haklı şikâyetler 
Sürpriz halinde karârlar 

halkı şaşırtıyor 
Kurtuluş, Maçka ve Şişliden 

tstanbula gelen otobüsler şimdim 
ye kadar Tarlabaşı caddesinden 
geçtikten sonra Aynaltçeşmeden 
Tepebaşı önüne çıkıyorlardı. Dün
den itibaren verilen bir emir üze
rine otobüsler, PerapalOs arka
sından yoüanna devam etmişler' 
dir. 

Bu yeni istikamet, Tepebaşı 
caddesindeki kalabalığı hafiflet
mek itibarile çok faydalı olabi
lir. Ancak bu gibi yeni kararlar 
ittihaz edildikleri zaman evvel
ce Hân edümesi de gerektir. Hal
buki dün kış kıyamette bir çok 
otobüs yolcuları saatlerce eski 
istasyon yerinde beklemiş ve ne-
den sonra yol istikametinin de
ğiştiğinden haberdar olmuşlar
dır. Halkı yağmur, kar altında 
bekletmemek için her verilecek 
yeni karar veya alınacak tedbir 
için keyfiytcin evvelden ilân edH-
mesi lâzımdır. 

Üsküdar adliyesi 
yangını davası 

Mahkeme suçlu Nurinin 
müşahede altına alınması

na karar verdi 
Halckmda verilen bir mahkûmiyet 

kararmı imha etmek maksadüe Üs
küdar adliye binasını kasden yak
maktan suçlu Nureddinin muhake
mesine dün ağır ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. 

Dünkü celsede şahidler dinlene
ceklerdi. Fakat suçlu vekili söz ala
rak Nureddinin küçük yaştanberi 
akü hastalığına müptelâ bulımdu-
ğunu ve hazırlık tahkikatında ver
diği ifadede, yangını kendisi yaptığı 
hakkındaki itiraflarının da şuursuz
lukla, kendini bilmiyerek söylenmiş 
sözler olduğımu, bunun için Nured
dinin aldî vaziyeti tespit edilmek 
üzere tıbbı adlîce nıüşahade altma 
aldırılmasını ve müşahade raporuna 
göre muamele yapılmasmı istemiş, 
esasen yangının Nureddin tarafmdan 
çıkanidığına dair delâü de bulun
madığını iddia etmiştir. 

İddia makamı, suçlu vekilinin ta
lebine iştirak ederek suçlunım mü
şahedesi yapıldıktan sonra muha
kemeye devam edilmesini istemiştir. 
Daha evvelki celsede mahkemede 
Nureddinin müşahede altına alınm*-
sma lüzum olub olmadığınm tespiti 
için kendisi adliye doktoruna mua
yene ettirilmiş ve adliye doktoru, suç
lunım müşahede altma alınmasına 
lüzum göstermişti. 

Dün mahkeme Nureddinin tıbbı 
adlîde müşahede altma alınmasına 
karar vererek muhakemeyi başka gü
ne bıraktı. 

Gazi köprüsü 
Dubalardan dördü daha 

limanımıza geldi 
Gazi köprüsüne konacak olan du

balardan dördü daha limanunıza gel
miştir. Bu yeni dubalarla beraber 
Almanyadan şehrimize getirilen du-
balarm mikdan on dörde baliğ ol
muştur. Bu yeni dubalarm montajı 
da diğer dubalar gibi Balat imâ » 
lâthatıesinde yapılacaktır. Unkapam 
tarafmdaki kazıklarm yerlerine kon
ması işi de yakında bitecektir. Ya
kında hazırlanan dubalar yerlerine 
konacaktır. 

Avrupaya tahsile gönderile
cek talebe 

tnlıisarlar idaresi hesabına tahsil 
etmek üzere dün Amerika ve Avru-
panın muhtelif şehirlerine 9 talebe 
gönderilmiştir. Bunlar efoperlik ve 
di^er işlerde ihtisas sahibi olacak
lardır. 

Maarifte içtima 
Kıdem zammı gö
recek muallimler 

tesbit edildi 
Şehrimizde bulunan Maarif Vekâ

leti yüksek tedrisat umum müdürü 
B. Cevadm reisliği altında dün sabah 
Maarif müdürlüğünde bir toplantı 
yapılmıştır. 

Toplantıya Maarif Vekâleti müfet
tişleri. Maarif müdürü B. Tevfik işti
rak etmişlerdir. Dünkü toplantıda 
kıdemleri itibarile zamma müstahak 
olan muallimlerin sicilleri tedkik edil
miş ve bunların isimleri tesbit edU-
miştir. 

Bundan sonra liselerle orta mek-
teplerdeki smıflarm vaziyetleri, lise 
ve orta mel:t»plerde tatbik edilen 
imtihan talimatnamesinin tatbilcin-
den aUnan neticeler de görüşülmüş
tür. 

Müfettişlerin son üç sene içinde 
yaptıkları teftişler neticesinde tali
matnamede tadile muhtaç görülen 
noktalar dünkü içtimada tesbit edU-
miştir. Hariçten lise mezuniyet İmtl-
hanlarma girecek olanlar için mu
teber olan imtihan talimatnamesi 
şimdiye kadar üç sene müddetle tat
bik edUmişti. Bu talimatnamenin 
daha iki sene müddetle tatbikine ka
rar verilmiştir. 

tld yangın başlangıcı 
Dün iki yangm başlangıcı olmuş, 

itfaiyenin gayretüe genişlemeden 
söndürülmüştür. 

Bunlardan biri Taksimde Cumhu
riyet apartımanınm kalorifer bocar 
smdan, diğeri de Kadıköyde Suhulet 
aüe mutbağınm bacasından çıkmış
tır. Yangınların ne sebeblerle çıktığı 
araştırümaktadır, 

Zavalh çocuk 
Mangal üstüne düşerek 

yandı ve öldü 
Büyükderede oturan kundura bo

yacısı Ahmedle kansı dün üç çocuk
larım evde bırakarak öteberi almak 
üzere sokağa çıkmışlardır. Evde yal
nız başlanna kalan çocuklar odada 
oynarlarken en küçüğü Hamide man
galın üzerine düşmüştür. Yavrucağm 
elbiseleri tutuşmuş, etraftan komşu
lar duyup yetişinceye kadar vücudu
nun muhtelif yerleri yanarak ağır 
surette yaralanmıştır. 

YaraU çocuk Şişli Çocuk hastane
sine kaldınlmışsa da tedavisi kabil 
olamamış ve biraz sonra ölmüştür. 

Bu feci kaza etrafında müddeiu
mumîlik tahkikata başlamnştır. 

K a y n a r s u i l e h a ş l a n d ı 
Kasımpaşada Kaptanpaşa mahal

lesinde 15 numaralı evde oturan ba
yan Medihanm bir yaşındaki kızı 
Kadriye, mangal üzerinde kaynar su 
dolu tencereyi devirerek haşlanmış
tır. Çocuk hastaneye kaldınlmıştır. 

H e y b e l i a d a d a i y i s u 
Sular idaresi Heybeliadada iyi su 

temin etmek üzere bir müddettenbe-
ri arteziyen tecrübesi yapmakta idi 
Yapüan tecrübeler maalteessüf men
fî neticeler vermiştir. Heybeliadanm 
su ihtiyacı başka şekilde temin edüe-
cektir. 

Y a ğ t e n e k e s i l e y a r a l a n d ı 
Feriköyde Bozkurt mahallesinde 

oturan börekçi Rüstem dün bir san
dık üzerinde bulunan dolu bir yağ 
tenekesini almakta iken her nasılsa 
bileği üzerine düşürmüş ve ağır su
rette yaralanmıştır. Hadiseden ha
berdar olan zabıta, yaralı börekçiyi 
Şişli Etfal hastanesine kaldırmıştır. 

Hamamda ölüm 
Amavutköyünde oturan 55 yasla-

nnda Sofiya isminde bir kadm Orta-
köy hamamına giderek yıkanmış, bir 
aralık üzerine fenalık gelerek düş
müş, biraz sonra da ölmüştür. Cesed 
doktor tarafından muayene edildik-

1 ten sonra çfnmiilmesine izin verilmiş-

ÎSTANBUL HAYATI 

Kış baba gücendi! 
—- Oh, Ifâlâ bahar geçiriyorıu. 

Odun, kömür derdinden kurtuluyo-
tuz. 

Diye kış babaja unutmağa yeltenir* 
ken birdenbire buzdan sopasmı vızla
tarak suratımıza çarpmca şaşkına 
döndük. Meğer pek yakuunuzda imi} 
de biz farkına vaımaımşız. V«}a, var> 
mak istememişiz. Bir arahk parüösü-
leri de koltuğumuza alarak kabadayı-
hğa bUe kalkışmıştık. Bu hal, guliha 
kış babajı pek gücendirdL MisaiırUk 
merasimüıe bile riayet etmedi. Neşe
mize göz kırpan güneşin yüzüaü biran 
içinde kara bulutlarla sıvadı. Köşe 
başlarından vızıldıyan acı ıslıklar or-
tahğı biribirine kattı. Suratlarımızda 
şakhyan buzdan kırbaç önünde çil-
yavrusu gibi dağılıverdik. Ceketle ge
zen kabadayılar görünmez oldular. 
Koca caddelere ağmıyan kalabalık, 
bir kaç dakika içinde kaybolup gittL 

Sokaklarda, saçaklarda hırdın hır-
çm tepinen buzlu yağmur taneleri 
hmçlnnı alamaymca köşeyi bucağı 
taramağa başladılar. Saçak altlarına 
büzülerek hâlâ güneşten medtd bek-
liyen zavallıları da silip süpürdüler. 
Koca şehirde âdeta hareket duruver-
di. Damlardaki kiremidler sokaklara 
fırladı. Kubbelerdeki kurşım levhalar 
talaş parçası gibi havada uçuştular. 
Binlerce adamı şehrin bir ucundan 
öbür ucuna aktaran elektrik telleri, 
çürük makara ipliği gibi parça par
ça kopup döküldüler. Dipsiz bucaksız 
deniz, mlnminl gemilere dar geldL 
Kimisi biribirlerinin üzerine bindiler, 
kimisi toprağa imdar çıktı. 

Pek te çabuk danhyonız. Daha iki 
gün evveline kadar mütemadiyen: 

— Pek fena hava. Bu mevsimde 
böyle sıcaklar iyi değildir. Kış kışhğı-
m belli etmeU. Kar yağmah. 

Diye sitem eden bir ahbabla Babıâli 
yokuşunda karşılaştım. Fırtmada içi 
dışına dönmüş şemsiyesini koltuğu
nun altma kıstırmış. Paltosunun ya
kalarım şapkasınm tepesine kadar 
kaldırmış. Sendeliye sendeliye koşar
ken çeneleri biribirine çarpıyordu, 
önüne dikildim: 

— Bayım. Haniya, Isar yağmasını 
istijrordun. İşte geliyor. Niçin kaçı
yorsun? 

Burun deliklerinden buğular savu
rarak homurdandı: 

— Yooo.,, Azizim, baksana şu ke
pazeliğe. Bu soğukta kaçmıyayım da 
ne yapayım? Kar da senin olsun, buı 
da. Bırak, bir sıcak yer bulaymı da 
kemiklerimi ısıtayım. Böyle devam 
ederse mahvolacağız. Ve, omuzüe İle
ni kenara iterek savuştu. 

Tramvayda bir adam, yamndaklni 
teselli ediyor: 

— Kulak verme. Bu geçici fırtınaya 
benziyor. Yann gene hava açar. 

Öteki gülüyor: 
— Evet, Aç tavuk rüyasmda, ken

dini dan ambannda görürmüş. 
Cemal Refik 

aHIHtninilHlllllllllllllllllllIHMMMmiHIIIllinUMHttnitlIlflIllllMlIlHİ 

Bayan Sabiha Zekeriyanm 
davası 

Tan gazetesi muharrirlerinden ba
yan Sabiha Zekerijrya dün müddei
umumîliğe müracaatle Cumhuriyet ' 
gazetesi aleyhine bir dava açmıştır. 

Bayan Sabiha Zetîeriyya istidasın
da. Cumhuriyet gazetesinin 21 ve 23 
teşrinievvel tarihli nüshâlannda yar 
zılan yazılarla şahsına hakaret edü-
diğini iddia etmektedir. Müddeiumu
mîlik bu istida üzerinde de tedkikat 
yapıyor. -

Yankesici Niyazi yakalandı 
Bundan bir hafta e\Trel Tünel -

Şişli tramvaymda yolculardan Boğo» 
isminde bir tüccarın 150 lirası yan
kesicilik suretile aşırümıştu Emniyet 
direktörlüğü ikinci şubesince yapüan 
tahkikat neticesinde bu yankesicülk 
sabıkalılardan Niyazi tarafından j ^ 
püdığı tespit edilmiş, kendisi yakı̂  
lanarak adliyeye verilmişür. 

TEŞEKKÜR 
Şişli Marmara klini^nde vefat edea 

aziz babamın ölümü dolayısile yazarak v* 
söyliyerek taziyet lûtfunda bulunan • • 
cenazeye bizzat iştirak etmek zahmetin! 
ihtiyar eden büyüklerime, dostlarıma • • 
arkadaşlarıma; merhumun hastalı^ «•• 
nasında bütün fayretlerile Uıtimam T* 
emelderini sarfeden AtJttrh dokiorlannt 
acılı yüreümln şükranlarını ve ailemin n 
benim minnctlerimiıi muhterem gaıetenl-
lin sahifelerinde anederim. 

Hasan - Au Tdod 



Köyde facia 
Beş nüfuslu bîr aüe 

yangından yandı 
Balıkesir 25 (Akşam) — Balıkesire 

Ijağü Dursunbey kazasmm Çatalçeş-
me köyünde, tüyler ürpertici bir facia 
olmuştur. Köyde çücan bir yangmda 
3 ev yanmıştır. Bu evlerden birinde 
bulunan 5 nüfuslu bir aile ile 10 ka
dar hayvan tamamen yanarak kül 
olmuşlardır. 

Tahkikata göre altı samanlık olan 
evin üst katanda bü- odada Mustafa 

İle karısı Züleyha, diğer odada da Mus-
tafamn anası Oülsümle iki yetişmiş 
oğlu yatmakta idi. Yangın samanlık
tan çıkmış ve evin dört bir tai'af mdan 
ateş alması dolayısile hiç biri dışan 
çıkmak imkânım bulamıyarak pek 
feci bir şekilde yanarak ölmüşlerdir. 

Yangından sonra yapılan araştu'-
mada, yalnız üç kişiye ait kol ve ka
fa kemikleri bulunmuş, diğerlerinden 
hiç bir eser bulunamamıştır. Hay-
vanlaı- bir yığm kemik haline gelmiş
lerdir. Şüpheli bir vaziyet gösteren 
yangın hakkmda adlî takibat ve tet-
kikata devam edilmektedir. 

Zile k a y m a k a m ı b e r a e t e t t i 
Tokat (Akşam) — Zile kaymakamı 

B. Kerim Tümaym altı aydanberi To
kat Ağîırceza mahkemesinde devam 
eden muhakemesi sona: ermiş ve vekâ
let emrinde olan B. Kerim Tümay be
raat ederek vazifesine başlamıştır. 

Müessif bir ölüm 

I 
Esbak şûrayı dev 

let ftcasından mer-
bam Yusuf Hao 
mahdumn, Nansl 
ziraat darülfima-
nnndan ve sair yük
sek ilim müessese
lerinden mezun ve 
fehrimizin ticaret 
âleminde önemli 
taaliyetilc tanm-
mış ciraat mühen
disi HaUl Hae, ahi
ren, berayı tedavi 
Pariste bnlnndufa 
nrada, henfia kıy 
metli irfanmdan memleketimizin istifa
de edeceği pek genç ça|mda vefat etmiş
tir. Kederdide ailesine beyanı taziyet 
ederiz. 

SEHZADEBAŞI TDİUN 
Bu gece saat 20,30 da 

Sanatkâr Naşlt ve arka
daşlar, okuyucu Küçük 
Semlha ve Mlşel varyetesi 
Gündüz: O OLMASIN BU 
OLSUN operet 4 perde. 
Gece: ZEHtRLİ ÇİÇEK
LER komedi 3 perde. 

TIYATROSU 

Tepebaşı tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akjam saat 20,30 da 

T Ü R A N D O T ||ltlı!l.;ıı!!î 
Yazan: Korlo Gozzi 

Türkçesl: Said Ali 
Fransız tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
•aat 20,30 da (Bilmece) komedi 3 perde. 

Yazan: O. D. A Birabeau. Türkçesi; 
A. H. Akdemir. 

Pazar günleri 15,30 da matine 
Şeiıir tiyatrosu Operet kısmında 28/12/ 

937 salı akmamı sanatkâr Naişit tarafından 
«Beyimin tiyatroya merakı» komedisile 
BİT kavuk devrildi. 

W 
ERTÜÖRÜL SADt TEK 

TİYATROSU 
K A D I K Ö Y 

(Süreyya) sinemasında 
Yarm gece: 
H A M L E T 

Salı: BAKIRKÖY'de 
Çarşamba: ÜSKtJDAR'da 

A K ^ A M 
lAbone ücretleril 

TOrklye Ecnebi 

SENELİK 1400 kuruf 2700 kuru) 
« AYLIK 7S0 1 ]45Q » 
S ATLOC 400 » 800 » 
1 ATLIK 150 > — > 

Posta Ittihadma dahil olmıyan 
•cnebi memleketler: Seneliği 

SOOO, altı aylığı 1900, üç 
>ylıtı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için jrirml beş 
mıruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Şevval 23 — Rnzukasım 49 
i İJDMk GtMf 0|U lk.a.i( Akftm Ytlu 

E. 12,51 2,38 728 9,48 12,00 1,39 
Va. 8,37 7^4 12,14 14,34 16,46 18,25 

İdarehane: Babıâli civan 
AcmiUsIuk So. 

No. 1? 

^^^i^i^m3^\ 
26 Kânanuervel 937 Pazar 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12^0: Havadis, 13,05: 
Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tarafmdan 
bir temsil, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Safiye: Piyano ve keman 
refakatile, 19,30: Konferans: Selim Sim 
Tarcan (ömrümün defteri), 20: Müzey
yen ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk sarkılan, 20.30: Hava raporu, 
20,33: Ömeri Rıza tarafından arabca söy
lev, 20,45: Bay Muzaffer İlkar ve arka
daşları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 
1 - Amber: Penella uvertür, 2 - Leopold: 
Polonla fantezi, 3 - Holmes: Serenade 
İtalienne, 4 - Planquette: Les cloches de 
Come vllle, 5 - Grleg: Au Prlntemps, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla solo
lar, opera ve operet parçaları, 22,50: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23: 
SON. 

27 Kânunnervel 9S7 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13.05 Plâkla 
Türk musikisi, 1330: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Çocuk tiyat
rosu (Tlltil ve Mitil Ahrette), 19: Bayan 
tncl: Şan piyano ve keman refakatile, 
1930: Konferans: Doktor Salim Ahmed 
(Elektrik çarpmasmdan korunma), 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Rıfat ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sarkı
lan, 2030: Hava raporu, 2033: Ömer Rı
za tarafmdan arabca söylev, 20,45: Se
mahat Özdenses ve arkadaşları tarafın
dan Türk muslkLsi ve halk şarkıları (Sa
at ayarı), 21,15: Radyo fonik opera 
(Sapho) Stüdyo orkestrası refakatile, 
22,15: Ajans haberleri, 2230: Plâkla solo
lar, opiera ve operet parçalan, 2230: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 3: 
SON. 

Ordu Malûller Birliğ 
istanbul Şubesi 

Ordu malûller birliği İstanbul şuebsl-
nin açıldıgmı yasa ve hüviyet varakalan 
da gelmiş olduğundan kayıtlannı yaptır
mak istlyenlerin iki fotoğraf, cüzdan ve 
raporlariyle her gün saat üçe kadar Vez-
necilerdekl şubemize müracaatlarmı ma
lûl kardeşlerimize bildiririz. 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Tanksim: Nizameddin, Tarlaba-
şında Nlhad, Beyoğlu: Kaııruk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cad
desinde Sporidls, Kadunpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Hahcıoğlunda Bai'but, Emin
önü: Beşlr Kemal, Heybeliada: To-
madis, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Hilâl, Sanyer: Osman, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihi-
sanndaki eczaneler, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş: Süleyman Recep, 
Fener: Balatta Hüsameddin, Beyazıd: 
Asadoryan, Kadıköy: Söğütlüçeşme-
de Hulusi Osman, İskele caddesinde 
Saadet, Üsküdar: İmrahor, Küçük-
pazar: Necati, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Cağalog-
lunda Abdülkadir, Şehremini: T(^ka-
pıda Nâzım. 

25/12/937 Cumartesi günü 

İstanbul Halinde toptan satılan yaş raeyvs 
ve sebzelerin fiatleri 

Cinsi 
£n aşağı En 

Mikyası Fiati 
Kr.S. 

Kilo 2 50 
» 7 — 
» 3 50 
» 5 — 
» 9 — 

Demet 3 — 
100 adet 50 — 

» 10 — 
Demet— 75 

» — 50 
B — 60 

Kilo 14 — 
» 18 — 
» 6 — 
» 6 — 

» 13 — 
5 — 
7 — 
5 — 

12 — 

Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

» yaprak 
Yeşil salata 
Karnabahar 
Taze sc^an 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

> Gümüşhane 
» Ferik 

İnebolu elması 
Armud Auimra 

I Karadeniz 
Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane » 7 — 
Muz » 80 — 
Kuru incir 9 6 — 
Ağaç kavunu Adet 4 — 
Limon yerli 100 » 200 — 

9 ecenbi ı> »130 — 
Balkabağı Kilo 2 50 
Kestane kabağı » 3 — 
Portakal: 

» Dörtyol 36 İlk sandık 250— 
i D 64 İlik » 300 — 
, > 80 lik » 175 — 
> > 100lük » 130 — 
» ) 150 lik » 120 — 
j Alanya 64 lük » 3 4 0 -
, t 80 lik B 220 -
B > 100 İfik > 160 — 

Mandalina Alanya 100 adet 200 — 
D Rize 100 B 80 — 
» Fenike 100 > 150 — 

> Bodrum 100 » 250 — 
» Mersin 100 » 100 — 

yüksel 
Kad 
Kr.S. 
3 50 
10 — 
5 — 
7 — 
10 — 
3 50 

100 — 
25 -r-
1 — 

— 75 
— 75 
25 — 
22 — 
18 — 
12 — 
25 — 
8 — 
10 — 
10 — 
15 — 
10 — 
120 — 
12 — 
6 — 

250 — 
160 — 
5 — 
4 — 

300 — 
350 — 
220 — 
160 — 
1 5 0 -
3 8 0 -
2 5 0 -
200 — 
250 -
100 — 
300 — 
400 — 
300 -

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
8on fırtmalann tesiriyle Anten ve Aparey kısımlarında husule gelen an-

» lann tamir ve İslahına kadar Rumeli Fenerindeki Radyofar tesisatınm faa
liyetini tatil etmiş olduğu DENİZCİLERE İLÂN OLUNUR. (8583) 

GÖRECEĞİNİZ EN GÜZEL FİLM 
ŞAHANE BÎR MEVZU İÇİNDE ŞAHANE BİR AŞK 

BÎJirÜK AŞK 
(Fransısca sddü) 

M E L E K sinemasında 
Baş roOerde 

K L A R K G A B L E 
M Y R N A L O Y 

Seanslar: 11 - tenzilâtlı matine 2 - 4,15 - 6,30 - 9 

Ç I P L A K IMECÎ EK 
»kmd. M A R L E N D I E T R I C H 

M E L E K '̂ «J'''5r! 
sinemasında E R N S T L U B I T S C H 

If^^btff 

\\^\m 
• • • BUGÜN TÜRK sinemasmda Meraklı, heyecanh büyük film. 

A T I N A K A Ç A K Ç I L A R I 
Baş rolde: H A N S A L B E R S 
Yunanistan sahillerinde geçen fevlıalâde mcrakh mevzu, sefahat yerleri

ne düşen bir genç kızın maceraları. Kaçakçılık mücadelesi, Rumca şarkılar, 
j . ^ Danslar v. s. ilâveten: Ekler dünya haberleri. Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

L O R E L - H A R D I 

PERİLER DİYARINDA 
En fazla muvaffak olmuş ve en mükemmel TÜRKÇE SÖZLÜ FİLM 

Pek yakında S A R A Y sinemasınıla 
Büyük zaferi olacaktır. 

LONDRA 
POSTASI 

MADELİN CAROLL 
ve söz götürmez ebedî eser 

MAZURKA-> 
POLA NEGRİ i 

ALEMDAR'da 
Yeni Westem makinelerinde hay

retlerle seyrediniz. 

B O R S A 
25/12/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

istikrazı 
ilahUl 

94 

1933 İstikrazı 97̂ 25 
tJnltürk I 
Ünitürk II 
Ünitûrk t n 
Mümessil I 

> n 
» m 

tg Bankası 

15 
14,40 
14.30 
38,65 
40,40 

10,10 
» hamiline 10;ÎO 
> Müessis 75 

Paris 
Londra 
Nev York 
KGIâno 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Türkiye Cunı- 96,75 
huriyet Merlcez 
Bankası 
Anadolu H. 25,50 
Telefon 7.2S 
Terkos 7 
Çimento 9,45 
İttihad Değir- 1250 
menleri 
Şark Değir- 1,— 
menleri 

Parm (Çek (iaUeri) 
23,52,50 

625,75 
0,79.85 

15,18^5 
87,33,50 
3,45,40 
4,70,85 
1,43,66 

Sofya 63,92,25 
Prag 22,74,25 
Berlin 1,98,16 
Madrid 13,74,35 
Belgrad 34,43,86 
Zloti 4.21,41 
Pengo 4,01,50 
Bâkreş 106,75,25 
Moskova 23,63 

İSTANBUL. 
, TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

25/12/937 
F t A T L A ft 

CÎNSİ Aîagı Yukan 
KI. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 6 — e 14 
a sert 5 27i 5 34 

Arpa Anadol 4 4i 4 7 
Çavdar 
Kuşyemi 

5 — 
dökme 7 — 

Afyon ince 530 — 
0 kaba 437 20 

İç ceviz 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Yulaf 
ün 
Kepek 
Mısır 
P. yağ 
Z. yağ 
Tiftik 

Razmol 
Çavdar 
Susam 
tç fmdık 
Afyon 

24 — 31 — 
G E L E N 

390 Ton 
60 D 

150 s 
15 » 
76 > 
45 » 
90 » 
22 9 
28 > 
2 1/4 > 

G İ D E N 
101 Ton 

$35 • 
30 > 
2 1/2 > 
2 t 

D I 9 r t A T L A R 

Buğday: 
D : 

» 

Uverpul 6,17 K. 
Şlkago 4,38 > 
Vinlpek 5.95 > 

Arpa: Anvera 4,«7 > 
Mısır; Londra 4,45 ı 
Keten T. : Londra 7,89 » 

Bugün S A K A R Y A sinemasında 
Büyük, güzel ve sehhar yıldız 

AItI.ENE DÎETB.İCH'iıı 
Fransızca sözlü 

KIZIL İZDİVAÇ 
Büyük aşk... Heyecan... İhtiras filmini görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

Viyana Operetlerinin 
£n şen... En cana yakm., ve en fazla valsli 

Namuslu Kadın 
filmini yaratan: HENRY GARAT — RAİMU ve MAG LEMONNİER 

önümüzdeki çarşamba akşammdan itibaren 

S Ü M E R Sinemasında 
Yeni seneyi tes'id edeceklerdir. 

Bugiin! I P E K sinemasında 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

SEZAR 
BORJİYA 

Floransanm debdebe ve ihtişanu - 10 bin
lerce figüran - Müthiş ve muazzam mi
zansen. 
SEZAR BORJİYA'nm zehiri - LÜKRES 
BORJİYA'mn ateşli ihtirası. 

Halkla birleşen bir kahranıamn zuhne 
karşı isyam 

- MACERA ve T A R İ H A Ş K Ö L Ü M 
Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

AKAY İŞLETMESİNDEN: 
Nefsi Kadıköy İskelesi iç Büfe 

Bostancı İskelesindeki Dükkân 
Yukarıda yazılı mahallerin 23/12/1937 tarihinde yapılan açiK aruınııa-

lannda Kadıköy iskelesi iç büfeye verilen fiat uygun görülmemiş, Bostancı 
iskelesindeki dl^kkâna da talip zuhur etmediğinden her ikisinin açık arttır
ması ?0/12/1937 perşembe günü saat on beşe uzatılmıştır. 

İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün levazım şefliğme ve arttır
maya gireceklerin verecekleri senelik kiı-a bedelinin % 7,5 ğu nisbeündekl 
pey akçeleriyle yukarıda yazıh gün ve saatte Şefler Encümenine müracaat* 
lan «8580)) 

Açık Eksiltme ilânı 
Haydarpaşa Lisesi Satmalma Kurumundan; 
Haydarpaşa lisesinde devlet hesabma okuyan yatılı talebe için ahnacak 

olan ders kitapları açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 27/12/937 pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul Kültür Direk

törlüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

Tahmin fiatı 1046 lira 86 kuruş ve ilk teminatı 79 liradır, istekliler şart
nameyi ve kitapların cins ve miktannı gösterir listeleri okulda görebilirler. 

İsteklilerin yeni sene Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. «8240i 



StYASİ İCMAL! 

IngıOys-Japon êırgıSmıDOğS 
Vzak Şark vaziyeti Japonya 1Z« 

Amerika ve İngiltere arasında vahim 
bir gerkinUk uyandtrrm^ttr. Ameri-
kalılartn büyük menfaatleri ve İnci' 
lizlerin mühim alâkalan bulunan 
Mavi nehirde Nankinin zaptından 
sonra Amerikan ve İngiliz fıarb ve 
ticaret gemilerinin tistüste bomba>-
lanmast ve bombardıman edümesi 
9e bu arada Amerikan sefareti erkA-
mm ve birçok ecnebi gazetecilerini 
taşıyan Panay ismindeki Amerikan 
ganbotunun batırılması Amerika v 
İngiltere devletlerinin Tokyoda te
şebbüslerde bulunmalarına sebeb ol-
tnuştu. 

Bu teşebbüslere verilecek cevab-
lara göre vaziyetin vehametini mu
hafaza edip etmediğine hükmedile-
cektir. Japon baş kumandanlığı şi
malî Cinden sonra orta Çini de zapt 
ve işgal ile iktifa etmeyip bir aşıra 
pakın bir zamandanberi tngütrenin 
siyasî ve iktitnd.i nüfuz mtntakası «o-
ptlan cenubî Çine dahi ihraç kuvve
ti göndermesi İngiliz efkân umumi-
pesird büsbütün heyecana getirmiş
tir. 

İngiUerenin uzak Şarktaki men-
Imni artık ciddî tehlikede sayıp bu
raya kuvvetli bir donanma göndere
rek bahri nümayiş yapacağı bileni

yordu. İngiliz kabinesinin son toplan' 
tısında böyle bir karar verilmesine 
intizar edilmişti. 

Lâkin İngüiz kabinesi Uzak Şarka 
şimdilüe bir donanma göndermeğe 
lüzum görmemiş x>e yalnız Başvekile 
ahvali takib ederek lüzumu halinde 
icab eden tedbirleri almağa salâhi
yet vermiştir. Bir İngiliz donanma^ 
smm Uzak Şarktaki mevcud hafif 
filoyu takviye etmeğe gönderilmesi 
şüphesiz Japonya tarafından has-
mane bir hareket sayılacak ve cihan 
tulhü tehlikede kaUıcaktı. 

İngüterenin bu büyük mesuliyet 
alttna girmekten çekinmesine birçok 
sebebler vardır. Bunlardan biri Ame
rikanın kendisile beraber hareket 
etmemeğe kati karar vermiş olması-
ûtr. Amerikanın kendi başına da hx> 
reket eylemesine şivıdilik efkân nmur 
miyesi müsaid değildir. Diğer bir se
beb de İngÜtere ancak Akdenizdeki 
donanmasını Çin denizine göndere
bilecektir. Fakat bunun için Akdeniz
deki mevcud vaziyeti muhafaza et
meği Pransanın deruhde eylemesi 
lâzım geUyor. Fransa ise, henüz böy
le bir karara gelememiştir. Şimdilik 
Vzak Şark işlerinin bir cihan harbini 
doğurması ihtimali azalmış bulunu
yor. Feyzullah Kazan 
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Casus Lincoln Uzak Şarkta 

Orta çağlarda hava harbi 
Ter yüzünde yeni hiç Mr ;^y yok 

demdiler. Bu söz pek de yanlış de|:U. 
Siz biliyorsunuz ki, daha tayyareci
liğin T si ortada yokken, orta fağbuv 
^ hava mulıarebesi vardı. 

15 inci asnn sonlarında Danimarka 
topallarından biri, muhasara «ttiği 

bir şehrin üstüne, ayaklarına yanar 
paçavralarla tahta parçalan bağlan
mış güvercinler sahrerirdL Şaşala-
ytca kuşlar, şehrin ahşap evlerine 

'̂ Iconduiar, çatılar tutuştu Te bütün 
çehirde yangın çıktı. 

Bir asır sonra, 1585 de, bir Alman 

müellifi harbe dair yazdığı bir kitap
ta ateşli kuşlarla şehfa- zaptetrmnin 
usulünü jiğrettL 

Bu müellife göre, muhasara edilen 
şriıirde beslenmiş bir kaç güTercinl ' 
tutmak, bu kuşlann sırtına barut 
keseleri bağlamak, bu keselere «çlan 
yanmağa başlamış fitil bağlamak ve 
hayvanları sahvennek kâfi idi. 
Güvercinler sahverihnce doğru şeh

re gidiyoriar, ^mvalanna giriyorlar, 
bu sırada barut pathyor, her yerde 
yangın başlıyordu. 

Akıl almıyor 
{ Geçen ay Polonyada, genç bir Po
lonyalı liiz, asabî bir buhran neticesi 
derin bir uykuya daldı... Kızın ya^ 
ııında bulunanlar, baygın yatan 
hastanın sayıkladığını duydular, ku
lak verdiler. Kız hiç bilmedikleri bir 
dîl konuşuyordu. 

Derhal alîademiye haber gtmder^ 
fliler, bir iki dil bilgini geldi: Uyuyan 
kız lâtinc» ve İbranice konuşuyordu. 

Kız lâtince ve ibranice bilmek şöy
le dursun, olzuması yazması pek az 
olan bir kızdır!. 

A f i y e t o l s u n ! 
Almanyada yiyecek buhramndan 

bahsediliyor. Yeni çıkan bir istatisti
ğe göre Almanyada her halde içld 

.buhıam yok. 1937 yıUmn 9 ayı zar-
fmda Almanyada 18 milyon şişe şam
panya içilmiş... 

Her halde içilen bira miictan bu 
rakamm bh- kaç misli fazlasıdır. 

omu yun 
Sunî ipek sanayii aldı yumdu. Son 

zamanlarda sunî jrün sanayii de in
kişaf ediyor. Avusturalyamn telâşı 
buna en büyük delildir. Almanyada, 
İtalyada, Japonyada sunî yün yapı-
üyor ve dünya piyasalanna yayıUyor. 
O kadar çok sunî yün kullanıUyor ki, 
Melbum piyasasında yün fiatleri 
düştükçe düşüyor. 

M i r a s b ö y l e o l u r 
Bir sene zarfmda İngilterede on 

milyoner öldü. Hazineye bu miraa 
vergilerinden 4 mUyon 5 yüz bin 
Türk lirası irad kaydedUdl. 

Son zamanlarda ölen vapur mü
hendislerinden büyük bir tersane sa
hibi de arkasmda 1 milyar, 2 yüz elli 
müyon Türk lirası kadar bir para bı
rakmış! ... 

EzDer köy mektebi 

Buldan (Akşam) — Denizli vilâyetine bağlı kazammn Eziler kOyfinde 
köylünün himmet fe gayretlle yapılmakta olan üç dershaneli asri İlk okulun 
i n ^ t ı bitmiş ve Buldan İHfiBÜam) B. Reşadın güzel bir nutku İle açılmıştu'. 

Oene Buldandn asıl mezbahanm, asri kabristanın Buldan • Eşme Te 
OfilK'nd - Sarıköy yoUannın, memurin ve halkm iştirakile açılma törenleri 
yapılmıştır. 

sahneye çıktı, Japonya 
hesabına çalışıyor 

Uzak Şarktaki hadiselerle ciddi 
surette meşgul olan Amerikan gaze
teleri Japonya tarafmdan takip edi
len gayenin görünüşte «Asya. Asyah-
lanndır» ıntnsiplnl hakikatleştirmek 
olduğunu, fakat asıl gayenin Asya-
dakl İngiUz nüfuzuna bir nihayet ver
dirmek olacağım yjtzıyorlar. 

Amerikan noktai nazarma göre 
Avrupa Habeşistan imparatoruna 
yardım edecek gibi görünerek Haile 
Selâsieyi acıkü bir âklbete sürükle
miş, İspatîjra işine müdahale etme
meğe karar vererek tspan3rol harbim 
nin uzamasına ve Prankonun ka
zanmasına yardım etmiştir. Şimdi de 
Japonyamn hareketini kâğıd üzerin
de protesto ederek ve Çinlilere bu sıv 
retle ümit vererek Çini de, kendi ba
sma sulh akdinden menederek mah
vetmek üzere bulunuyor. 

Avrupa bu hareketinde devam edene 
Japonyanın ergeç gayesine ermesine mâ
ni olamıyacaktır. ÇünlcU Japonya gayet 
Matematik bir «nırette f sdışmaktadır. Ja
ponlar tarafından, Japonyada tesis edi-
len tHlndlstan istiklâli cemiyeti» ve oYenl 
AsjB. komitesi* Çin hükümetine müraca
at ederek muhasamata nihayet yermeği 
ve «İngiliz emperyaltemlne ve Rus komfl-
nizBilne kaı^iı Japonya Ue müttebld bir 
cephe te«kil etmeğe davet etmiştir. 

Oörülüyor ki Jap^ıya tarafmdan açı-̂  
lan bajrrak nAsyayı heyaz ırkm tahakkü
münden kurtarmayı» istihdaf etmektedir. 

Japonyanın hedefi İngil-
terenin Asyadaki nüfu
zuna nihayet vermektir, 
öteki iddialar birer ba
haneden başka bir şey 
değildir 

Tiyençânde de, Japonlann muvafakattM 
bir «HsLklkat cemiyeti* t«9kU edUmi«Ur Bib 
görünüşte bir Çin fea«kllâtı olmakla bera
ber onun reul budtst ba«rahlp Çao-Kung-
dur. Bu adamm Çinliltkle ve budlamle 
alftlcası yoktur. Çao - Kung dUnyaca ma
ruf olan casus Macar Trebltfch - Lincolıv* 
<ten ba«ka Mr «ahts defildlr. 

Japonya hesabme çahsan casus 
Lincoln 

Treljitsch btr samanlar Kanada'da An
glikan kilisesi rahiplerlndendl.' Ondan 
aonra tncillz parlâmentosuna &za oldu, 
Nevyorkta hapse ginli. 1B20 senasında 
Berllnde Kaıv isyanı esnasmda propa
ganda reM ve aansAr Mdu. TreUtsch • 
Lincoln kadar dünyada tngiltereye karfi 
kin t>esllyen bir insan tasavvur edilemez. 

^mdl bu beynelmilel t»sus bu klnint 
Çin - Japon muhareijeslnde Japonlara 
htımet etmekle tatmine çalışıyor Rlyasel 
ettiği «Hakikat cemiyeti» nin Asyadaki 
İngiliz emperyalizmini yıkmağa çalıştığın» 
hiç şüphe edilmemektedir. Hed«f, Japon
ya Ue Çini, Asyada hftklm olan beyaa ırka 
karşı birleştirmekten ibarettir. Bu beyaa 
trion başmda ise İngiltere bnlunmaktadu. 

Harp WtUlEtep aonra, lüsdedUacek sulh 
muahedesi hangi a^erl ve styast şartlan 
ihtiva ederse etsin, Çin devleti harpten 
pek zayıflamış olarak çıkacaktır. Milyon-
İarca kıymette mal ve mülk tahrip edil
miştir. Şimendiferler berbat bir halde
dir. Köprüler yıkılmıştır. Vagonlar, loko-
motiner hurdehaş olmuştur. Çinin İnki
şafı ve asrileşmesi işlen tevalckufa uğ
ramıştır. Koskoca Şanghay şehrinde bü
tün ticaret durmuştur. 

Uzakta kalan Avnıpa Çtn muharebe-
bu hakikati anlamak istemiyor. 
l«ı daha az mutazarrır olan 

Pekin «ehrinde bugün, sanki Çlnde sulh 
ve sükûnet hüküm sürüyormuş gibi, golf 
oynamakla vakit geçiriyorlar. 

Takdirname ile 
taltif edilen 

nahiye müdürleri 

Karayaka nahiye Bidevi nahiye mft-
mndürd B. SaUı dürü B. Hasan 

Baturünia Aykaa 

Destek nahlya nfl-
dürfl B. 

Tetffta 

Kortu nahtye mO-
dürfi B. Hüseyin 

Sıldıroğlu 

Erbaa .(Akgam) — Senelik devir 
teftişmi yapmak üzere kazaya gelen 
vali B. Faiz Ergun köy ve nahiyeleri 
de teftiş ederek köy yollanmn iman 
ve köy defterlerinin hüsnü tanzimi 
ile köy yatı mekteplerinin inşaatm-
daki müsmir çaUşmalarmdan ötürü 
Destek müdürü B. Ahmed Yetegin, Bi
devi müdürü B. Hasan Aykan, Kozlu 
müdürü B. Hüseyin SUldıroğlu ve Ka
rayaka müdürü B. SaUh Sabri Batu-
rünlü vilâyetçe (rirer takdirname Ue 
taltif edilmişlerdir. 

Müfettişler (tûn de dosyalan 
tedkik ile meşgul oldular 

B. Sabur Sami, Tan aleyhinde bir dava daha 
açtı, otobüs dedikoduları davalan sekizi buldu 

otobüs işlerini tedkike memur olan 
mülkiye müfettişlerinden B, Ali Seyfl 
ile B. Abldin dün de belediye daire
sinde evrak ve dosyalar üzerinde ted-
kikat ile meşgul olmuşlardır. Beledi
ye varidat müdürü B. Neşeti çağır
mışlar, otobüs işlerine aid muamele 
dfsyalannda izalıat almağa lüzum 
gördükleri bazı noktalar etrafmda 
malûmatına müracaat etmişlerdir. 
Müfettişlere dün otobüsçülerden ve 
diğer alâkadar şikâyetçilerden yeni
den müracaat eden olmamışUr. 

Şehrimize gelen Dahiliye Vekâleti 
teftiş heyeti reisi B. 1Wât da dün be
lediyeye gelmemiştir. Müfettişler, sa
at on üçe kadar meşgul olduktan son
ra daireden ayrılmışlardır. 

Bugün pazar tatili olduğu içm mü
fettişler, tedkiklerine yann devam 
edeceklerdir. Tedkikat safhasmm 2-3 
güne kadar bithllerek tahkikat saf
hasına geçUeceği tahmin edilmekte
dir. 

Davalar sekizi buldu 
Müddeiumumîlik, dişçi Avni Bayer 

tarafmdan Ahmed Emin Yalman 
aleyhine gönderilen bin liralık pro
testo etrafmda hazırlık tahkikatına 
ve otobüs dedikodusu üzerine açüaa 
davalar üzerinde tedkikatına devam 
etmektedir. 

Otobüs meselesi etrafmda Tan g»* 
retesinde yazılan yazüarda ismi ge
çen B. Sabur Saminin. B. Ahmed 
Emin Yalman aleyhine İM hakaret 
davası açtığım yazmıştık. 

B. S^u r Sami, dün müddeiumu^ 
miliğe bir istida vererek B. Ahmed 
Emin Yalman aleyhine üçüncü bir 
hakaret davası adaha açmıştır. Bu 
suretle açılan davalar sekize ballft 
olmuştur. 

Diğer taraftan dişçi B. Avni Bay»-
rln avukatı B. Nünden öğrendlğimiai 
nazaran dişcl şu günlerde hukuk 
mahkemesinde B. Ahmed Enün Yak 
man aleyhine bir dava açacaktır. B. 
Ahmed Emin Yalmana mahkemed» 
B. Avni Bayer tarafmdan yemin teJo-
Uf edUeceği söylenmektedir. 

Şenlik tesisatı 
Belediye elektrik şirketile 

bir anlaşma yapb 
Milli bayramlarda yapılan şenlik

ler için her sene bir takım masraflar 
yapılmaktadır. Fakat bu masraflar 
bir defaya münhasır olmakta ve her 
bayram için yeniden masraf yapmak 
icab etmektedir. 

Belediye, bu gibi tesisatın daimi 
olmasını temin etmek için Şehir mec
lisinden yüz bin liralıic bir salâhiyet 
almıştı. Bu salâhiyet üzerine beledi
ye reisliği elektrik şirketUe temasU 
bulunmuş ve müsbet neticeler almış
tır. Yakında belediye ile şirket ara-
smda bir anlaşma yapılacaktır. Bu 
anlaşmadan sonra belediye fen hey». 
tinin yaptığı bir plân dahilinde şü^ 
ket tarafından bu tesisat yapılacak
tır. Yüz bin liraya mal olacak bu te
sisat bedeli taksitlerle şirkete ödene
cektir. 

Anı ıkı olum 
ibrahim, komşusunun anî 
olumunu haberi verdikten 

sonra kendisi de 
duşup oldu 

Kartalda iki ftn! ölüm vakası ol
muş ve bu vakalar birbirine garib 
bir tesadüfle bağlanmıştır. Kartalda 
Rahmanlar köyünde oturan İsmail, 
Kartal çarşısında bir kahvede otu^ 
makta iken ânl olarak dtisüb ölmüş
tür. Bunu gören İsmailin komşulu 
polis müdüriüğünden mütekaid İb
rahim de; bu ölümü İsmailin evin» 
ve çarşıdaki oğullanna haber verdil> 
ten sonra kendi evine dönmüş ve tam 
kapıdan girmekte iken bu sefer da 
kendisi ani gurette fenalaşmış, dür 
şüb ölmı 

Belediye doktoru her iki ölüyü di 
muayene ettikten sonra gömülmelft-

1 rine izin vermiptlr. 
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B-

lilere yüksek iltifatları 

Dün Eminönü Halkevinde toplanan Anteplilerden bir kısmı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dönümünü kutlamak için bugün Hal
kevinde salonları doldurup taşan bin^ 
lerce halk toplandı. Milli tarihimizin 
Anafarta, Sakarya gibi şanlı sayfa-
larmdan biri olan ve geçen seneki yıl 
dönümünde cihan değer takdir ve 11-
tifatmızla en büyük mükâfatı kaza
nan ve yine siz büyük kurtarıcıdan 
alınan kuvvetle başanla'n Gaziantep 
müdafaasına dair kahramanlıklar 
anıldı. Tarihimize bu şanlı kahraman
lık misali gibi bir çok şeref destanları 
kazandıran ve her günümüzü bir 
kurtuluş bayramı haline getiren bü
yük kurtarıcıya minnet ve tazimleri
ni sunmaya beni memur eden Gazi
anteplilerin ve toplantıdaki bütün 
halkın duygularına tercüman olmak
la kendimi dünyanın en bahtiyar 
insanı addeder, sonsuz saygılarla 
elerinizden öperim büyüğüm. 

Ali Kıhç 

Atatürk Antepliler arasında 
Başvekil Celâl Bayarın, Dahiliye 

Vekili ve Parti genel sekreteri B. Şük
rü Kayanın, birçok mebusların da iş
tirak ettiği bu toplantıya onuncu yıl 
marşile nihayet verilmiştir. Bu içti
mai, çok samimî bir hava içinde ge
çen bir çay ziyafeti takib etmiştir. 

Reisicumhur Atatürk, bu esnada, 
halkın şiddetli alkışlan ve candan 
tezahürleri arasında Halkevine gele
rek toplantıyı şereflendirmişlerdir. 

Istanbuldaki merasim 
Gaziantebin kurtuluşunun 16 ncı 

yıldönümü münasebetile dün Emin
önü Halkevinde bir kutlama toplan
tısı yapılmıştır. Bu münasebetle Hal
kevi salonu tıklım tıklım dolmuş, geç 
gelenler yer bulamadıkları için salon 
kapısından merasimi takibe mecbur 
kalmışlardır. 

Merasime İstiklâl marşile başlan
mıştır. İlk sözü doktor B. Osman 
Barkas almış ve Gaziantebin kurtu-
luşundaki ehemmiyetini izah etmiş, 
kurtuluş mücadelesinde gösterilen 
kahramanlıktan bahsetmiştir. Bun
dan sonra hukuk fakültesi talebesin
den B. Demir Dâî kürsiye çıkmış ve 
Gaziantebin mücadele senelerinde-
ki büyük kahramanlık sahnelerini 
canlandırdıktan sonra on bir aylık 
muhasarası sırasında gösterilen fe
dakârlıklara dair tarihî malûmat 
vermiş ve şiddetle alkışlanmıştır. Ge
ne hukuk talebesinden bayan Bedri
ye Arazdan sonra söz alan doktor B. 
Rükneddin Fethi, Gaziantep müca
delesinin ehemmiyetini ve bu hava
lideki bütün Türklerin bu büyük 
kurtuluş gününün kudsî manasını 
idrak ettiklerini anlattıktan sonra: 
— Hatay da komşusu Gaziantep 
gibi kurtulacaktır. Buna bütün Türk 
halkı, bilhassa Gaziantep mücadele
sine iştirak edenler büyük bir iman
la kanidirler. 

Biz sınır boyunda yaşadık, büyü
dük ve gene sınır boyunda ölmeğe 
hazırız, dedi ve şiddetle alkışlandı. 
Hatiplerden sonra Gaziantep halk 
şarkılarından ibaret güzel bir kon
ser verildikten sonra davetlilere şe
kerlemeler dağıtıldı. 

Gazianteplilerin gece 
eğlencesi 

Gündüz Halkevinde yapılan mera
simden sonra Antepliler gece de Dağ
cılık klübünde bir eğlence tertib et
mişler, sabaha kadar devam eden bu 
eğlencede millî oyunlar oynanmış, 
dans edilmiş ve davetlilere Antep 
fıstığı ikram edilmiştir. Eğlence son 
derece neşeli geçmiştir. 

A K Ş A M 

Sadıkzade ve Şule 
vapurları kazaya 

uğramadılar 
(B<ış tarafı 1 inci sahifede) 

Hisar vapuru faciası 
hakkındaki tahkikat 

Merkep adasmın döküntü kayala-
nna çarparak parçalanan Hisar va
puru faciası hakkında tahlisiye umum 
müdürlüğünün tahkikatı bitmiş gi-
İbidir. Deniz ticaret müdürlüğü tah-
klkatma devam etmektedir. Kurtarır 
lan tayfa Seyfeddin ile arkadaşı Te
mel Istanbula geldikten sonra dinle
neceklerdir. Müddeiumumîlik te tah-
klkatma devam ediyor. Bu tahkikat
ta geminin Zonguldaktan hareketi 
esnasında sefere çıkabilecek kabi
liyette olup olmadığı, noksanları bu
lunup bulunmadığının tesbiti için 
lâzımgelen muayenenin yapılıp ya
pılmadığı aranılmaktadır. 

20 vatandaşın ölümile neticelenen 
facianm şimdilik yegâne mesulü çü
rük tekneli Hisar vapurudur. Baştan 
başa tahta olan bu gemi dalgalann 
tesirine dayanamamış, daha kaya
lara çarpmadan önce çatlıyarak su 
almağa başlamıştır ve akabinde de 
kayalara çarparak küçük bir sandal 
gibi paramparça olmuştur. 

Tahlisiye mürettebatı 
İrva tahlisiye istasyonu memur ve 

mürettebatının vaziyetine gelince: 
Onlar da vazifelerini yapmışlardır. 
Kaza tam zanjanmda duyulmuş ve 
görülmüştür. Fakat deniz coşkun ve 
geminin battığı mahal kayalarla do
ludur. Buna rağmen eğer vapur dal
galara yarım saat mukavemet ede-
bilseydi mürettebatın hepsi kurtaıı-
labilirdi. Fakat gemi azamî on daki
kada şimdiye kadar görülmemiş şe
kilde parçalanarak batmıştır. Tayfa
ları kurtarmak kabil olamamıştır. 

Denizyolları idaresinin vapur
ları yollarına devam ettiler 

Ankara 25 (A.A.) — Karadenizde-
ki fırtına esnasmda Denizyolları ida
resine aid vapurlardan hiç birisi teh
likeye düşmemiştir. 

Bugün, fırtına seyrüsefere imkân 
verecek derecede hafiflemiş olduğun
dan vapurlar yollarma devam etmek
tedir. Akıbetinden haber alınmadığı 
bildirilen Sadıkzade vapuru fırtına 
esnasında Ereğli limanına sığınmış
tır. 

Kızılay in 60 inci yıl 
dönümü dün katlandı 

Baştarafı 1 inci sahifede) 
Saat 12 de kutlama merasimine 

iştiralc eden mekteplerle diğer mües-
sesata mensup olanlar ve devlet me
murları emniyet âbldesile Kızılay 

bahçesi arasındaki caddede kendilerine 
aynlmış yerlerde toplanmış, 8 inci 
tümen. Harbiye, jandarma bandolari-
le birlikte askerî ve sivil mektepler 
Türkkuşu ve iDzılaym hasta nakliye 
arabaları bir geçit resmi yapmışlar
dır. Cumhuriyet anıtına çelenkler 
konmuş. Harp okulundan. Kız lise
sinden. Gazi terbiye enstitüsünden 
birer talebe tarafından hitabeler ve
rilmiştir. 

Saat 17 de Ankarapalasta Kızılay 
genel merkezi tarafından bir çay ve
rilmiş ve bu çay saat 20 ye kadar de
vam etmiştir. 

Ankarapalastaki çay ziyafeti 
Ankara 25 (A.A.) — Kızılayın 60 inci 

yıldönümü dolayısile Ankarapalasta 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Bu ziya
fette B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Celâl Bayar, Dahili
ye ve Parti genel sekreteri Şükrü Ka
ya, Maarif Vekili Saffet Ankan, Sıh
hiye Vekili doktor Hulusi Alataş, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Ra-
na Tarhan, mebuslar, müsteşarlar, 
Kızılay genel merkez azalan hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu ziyafette Trabzon mebusu ve 
Kızılay genel merkez ikinci reisi B. 
Hasan Saka, bir nutuk söyliyerek 
altmış senedenberi Kızılayın nasıl 
kurulduğunu, geçii'diği safhalan, 
memlekete yaptığı nihayetsiz hizmet
leri anlatmış ve sözlerini şimdiye ka
dar olduğu gibi şimdiden sonra da 
yurddaşların daima hayrına matuf 
olan işlerinde Kızılaya kıymetli yar
dımlarını esirgememelerini diliyerek 
bitirmiştir. 

tstanbuldaki merasim 
Kızılayın 60 mcı yıldönümü dün bü

yük merasimle kutlanmıştır. Hava* 
mn muhalefetinden dolayı merasim, 
Beyazıt meydanı yerine Üniversite 
konferans salonunda yapılmıştır»; 
Vali muavini B. Hüdai Karataban, 
belediye reis muavini B. Rauf, Kızıl
ay erkânı, üniversite rektörü B. Ce* 
mil Bilsel, binlerce talebe ve halK 
merasime iştirak etmişlerdi. 

Bando tarafmdan çalman İstiklâl 
marşile merasime başlanmış ve son«| 
ra Kızılay cemiyeti reisi doktor B«' 
Neşet Osman kısa bir söylevle mera* 
simi açmıştır. Müteakiben operatofl̂  
B. Kâzım İsm.ail ile Fatih Kızılay şu
besi reisi B. Veysel Rüştü, Kızılayıni 
yüksek hizmetlerini tebarüz ettir
mişlerdir. 

Bundan sonra hep birlikte salon
dan çıkılmış ve en önde içinde büyü^' 
bir çelenk olan kamyon, sonra sıral̂  
ile iki çocuğun taşıdıklan KızılaySj 
bayrağı, bando, yedek subay okulu,' 
deniz lisesi talebeleri, darüşşafaka, 
hastabakıcı mektebi talebesi ve oto
mobiller içinde Kızılay erkânı bu
lunduğu halde Taksime gidilmiştir. 

Resmi geçid alayı Taksim Cumhu
riyet âbidesi etrafını çevirdikten son
ra İstiklâl marşı çalınmış ve âbideye 
merasimle çelenk konmuştur. Mera
simde hatip bayan Meliha Avni biH 
söylev vermiş ve demiştir ki: 

—( Veremlilerin, kimsesizlerin evi? 
insanlığın asıl ocağı olan böyle biti 
kurumun ömrünün altmış yıl değil, 
Türk milletinin üstünlüğü, yüceliği 
gibi ebedî olmasını dilerim. 

Müteakiben doktor B. Salim Ah-
med de bir söylev vermiş ve sonra 
kürsüye gelen Kızılay reisi B. Neşet 
Osman merasime nihayet verildiğin* 
bildirmiş, hep bir ağızdan 10 yıl marş» 
söylenmiştir. 

Fransız - İtalyan ticaret 
itilâfı 

Paris 25 (A.A.) — Ticaret Nezareti 
tebliğ ediyor: 

11 ağfustos 1936 tarihli Fransız -
İtalyan ticaret itilâfları, 13 ilkkânım 
1937 tarihinde bir ay müddetle tem-
did edilmiştir. Ticaret Nezareti ticarî 
İtilâflar direktörü B. Alphand'ın ri
yasetinde bir heyet, yeni bir Fransız-
Italyan ticaret itilâfı akti zımmnda 
müzakerelerde bulunmak üzere Ko
maya gidecektir. 

AşK yüzünden bir cinayet 
Sermed, izdivaç teklifini 

reddeden Bayan Müberrayı 
tabanca ile vurdu 

Balıkesir (Akşam) — Sermet ismin
de bn genç, Müberra adında bir genç 
kızı altı kurşun sıkmak suretile ağır
ca yaralamıştır. Sermet, Müberraya 
izdivaç teklifinde bulunmuş ve genç 
kız reddedince ufak çaptaki tabancar 
sile Müberraya ateş etmiştir. Şarjur-
da bulvman altı kurşundan dördü 
Müberramn muhtelif yerlerine sap
lanmış ve bunlardan biri barsağmı 
parçalamıştır. Memleket hastanesin
de tedavi altında bulunan mecruhun 
sıhhî vaziyet düzelmektedh*. İlk sor
gusu yapılan Sermet tevkif edilerek 
hapishaneye konulmuştur. 

Miras yüzünden 
Nuri kardeşini ölüm 

halinde yaraladı 
Balıkesir 25 (Akşam) — Kepsüt 

nahiyesinin Bey köyünde miras yü-̂  
zünden feci bir cinayet işlenmiştir. Ali 
oğlu Ahmetle kardeşi Nurinin bundaö 
bir müddet evvel babalan ölmüş va 
iki oğluna bir miktar miras bırakmış
tır. Bu miras dolayısile iki kardeşini 
araları açılmıştır. Nihayet geçen gürtı 
büsbütün işi çığınndan çıkaran iki 
kardeş, biribirlerine girmişler ve Ntt* 

ri kardeşi Ahmedi sopa ile fena hal
de döverek yere sermiştir. Bitkin v* 
ölüm halinde bulunan Ahmed, Baü^ 
kesir Memleket hastanesine yatırıl* 
mıştır. 

BUVUK 
Nakleden: (Vâ-Nû) 

Tefrika No. 9 
— Ama kızım, sen de biraz fazla za

yıfsın. 
— Evet. Zayıfladım. Fakat teyze-

ciğim, yemekten tiksinmemin sebe
bini anhyamadın mı? 

— Yook... Anlamadım. 
— Herhalde gebeyim de ondan. 
— Aman, ne iyi. Ne memnunsım-

dur. Fakat buna emin misin? 
— Emin değilim. Böyle şeylerde 

tecrübeli olmadığım için, henüz pek 
anhyamadım. Daha kocama da bir 
şey söylemedim. Evvelce katiyetle 
kendim öğrenmek istiyorum. Bu ge
lecek küçücük yavru, aşkımızın can
lı bir timsali olacak. Çiçek açmıyan 
bir aşk tamam değildir, değil mi? tey-
zeclğîm? 

Aliye teyze, eski bir acısını hatırh-
yarak içini çekti: 

— Benim aşkım çiçek açmamıştı. 
— Vakit olmamıştır. Kaç ay evli 

yaşadın, teyze? 
— İki sene, kızım... Ah bir çocuğum 

olsaydı hayatım büsbütün başka olur
du... Aman Selma! Ne oluyorsun? 

Genç kadın, oturduğu yerden kay
mıştı. Bayıldı. Epey müşkülâtla ken

dine geldi. Gözlerini açtığı zaman: 
— Muhakkak hamileyim! - dedi. -

Bunlar hep o alâim. Rica ederim, ko
cama bir şey söyleme. Üzülmesin. Her 
dakika sıhhatimle meşgul. Kalbimi 
bile muayene ediyor. Bayıldığımı duy
sa, bir dakika yanımdan ayrılmamak 
için muhakkak istifa eder. 

Fahri o akşam üstü karısmı alma
ğa geldiği zaman genç kadın Boğazi
çi gezmesinden vaz geçmişti. Dosdoğ
ru eve dönmek istedi. Onlar şimdilik 
delikanlının bekârlık apartımanmda 
otumyorlardı. İleride, daha iyi bir 
semtte, daha geniş bir yuva arıyacak-
lardı. Burası, ilk devrede onlara kâfi 
geliyordu. Güneş içinde, manzaralı, 
güzel bir apartıman. 

O kadar başbaşa yaşıyorlardı M, 
büyük bir yere ihtiyaç duymuyorlar
dı. 

Erkek karısını pencere önündeki 
şezlonga yatırdığı zaman, Selma: 

— Yarından itibaren arıyacağıml 
dedi. 
— Ne anyacaksm? 
— Başka bir apartıman. 
— Beraber ararız. 

— Yok, sen işine git. 
— Selmacığım! Acele etme. Dalıa 

vaktimiz var. Burada rahatız. Nen 
eksik? 

Genç kadın kocasını yanma çeke
rek, usulcacık fısıldadı: 

— Çocuğlımuz olacak. 
Erkek, hayretle: 
— Ya... - dedi. - Hiç aklıma gelma-

mişti. 
Düşünmemişti ki, ölümün de, do

ğumun da mukadderatına insanlar 
hâkim olamaz. 

*** 
Acaba meşhur profesör Macid'in 

teşhisinde bir hata yok mıydı? O has
tanın ancak ve ancak dört ay yasıya-
bileceğini söylemişti. Halbuki teşrini
evvel ayı soluk güneşile, güzel bahar 
tezahürlerile çoktan girmiş, nihayete 
eriyordu. 

Teşrinievvel, beşinci aydı ve Sehna 
hâlâ yaşıyordu. Temposu yavaşlıyan, 
salânti bir hayat sürüyordu. Fakat 
etrafmı saran samimî ve sıcak hava 
içinde kendisinin böyle aheste aheste 
sönüşünü hissetmiyordu. Sabahlan 
geç kalkıyor, öğleyin kocaslle gezme
ğe gidiyor, kırlarda Fahri'nin kolunda 
bir kaç adım yürüyor, temiz hava aU-
yordu. Sonra eve dönüp sobamn ba
şında karşılıklı çay içiyorlardı. Bazan 
ayn ayrı bir kitaba dalıyorlar, bazan 
da Fahri ona yüksek sesle bir ^cy oku
yordu. 

o, kocasımn sesindeki ahengi pek 
severdi. Fahri gayet iyi bir musikişi
nas olduğu için, bazan oturur, karısı
na piyanoda güzel parçalar çalardı. 

Genç kadm bunlardan yorulduğu 
zaman birlikte seyahat ettikleri yerle
rin albümünü seyrederlerdi. Bazı ak
şamlar, Selma sinemaya gitmek ister
di. Beraber çıkarlardı. 

— Nereye gitmek istiyorsun? 
Genç kadm tereddüd etti. 
— Evde kalsak. 
— Pek âlâ... Memnuniyetle. 
— Senin camn hiç gezmek istemez 

mi? 
— Hiç. 
>— Ben de öyle. 
Zamanm nasıl eriyip gittiğini far-

ketmiyorlardı. Fakat günler amansız 
olarak geçiyordu. Fahri, bütün bir ay 
karısını hamilelik fikrile oyaladı. Bü
tün rahatsızlıklarını ona atfettirdi 
Fakat ayın sonunda bu ümid kırıldı. 
— Selmacığım... Evliliğimiz henüz 
beşinci aymda... Acelen ne? 

— Bihnem ama, ben hep çocuğu 
düşünüyorum. 

— Benim mevcudiyetim sana elver
miyor mu? 

— Ah Fahri! Bunu nasü söylersin? 
Gelecek çocuk sen demeksin... Senin 
küçüklüğün... Minyatürün... Hem 
hep benimle benim yanımda kalacak 
bir gey... 

— Ben senden ayrılabilecek miyiıöf 
samyorsun? 

— Canım, Fahri'ciğîm... Sen erkek* 
sin... İstikbalin vat, işlerin var. BM 
erkek yalnız aşkla yaşıyamaz. 

.— Ben yaşıyabilirim. 
— Seni bu yola sevketsem hen* 

kendime kızarım, hem de memnud 
olurum. 

• ' *« 
Ekrem bey kızım görmek için, pü^ 

telâş İzmirden dönmüştü. Harenoî  
nin birçok misafirleri olduğunda» 
Firdevs hanım İstanbula gelmek lsW 
memişti. 

Selma, kocasma': 
— Farkmda değil misin? BabRĴ  

çok değişti! - dedi. 
t— Yok canım! 
— Evet, rengi sarardı. Pek meŷ Ĵ  

bir hali var. Bazan bize geldiği zan* '̂* 
gözleri doluyor. Sanki ağlıyacakıii^ 
gibi oluyor. 

— Yaşlı adamlarm gözleri ekECi** 
ya bulamkmış tesirini verir. 

— Babam o kadar yaşlı değil. 
— Vaktinden evvel çöktü. 
— O kabahat de annemin. İnşaat' 

lah ben ona benzemem. Sakın ş^^^ 
rim, işinden istifa etme... 

— Böyle bir şey dediğim var mı" ' 

(Arkası var) 



Sahife 7 

Ankara - Bükreş muhteliti 
2-2 berabere kaldı 

Takımımız birinci haftayımda tamamen 
hâkimdi, fakat fırsatlardan istifade edilemedi 

Ankara 25 — Ankara Şehir stadm-
da yapılan Ankara - Bükreş muhte
liti atasındaki maç 2 - 2 berabere bit
miştir. Hâvanm çok soğuk olmasma 
rağmen stadyomda 8 bin seyirci top
lanmıştı. 

Saat 14,20 de evvelâ Rumen takı
mı vişneçürüğü rengindeki forma ve 
mavi pantalon ile sahaya çıktı. 

Bunu ufak bir fasıladan sonra An
kara muhteliti takibetti. Her iki ta
kım da çok alkışlandı. 

Merasimden sonra her iki takım da 
karşılıklı sıralandığı vakit Bükreş 
muhteliti şu kadro ile yer almış bu
lunuyordu: 

Eudreffi - Hilseu, Badulesco - Di-
mitresco, Sucitulesco, Mita"u - Jar-
denchl, Niculescu, Cariare «solaçık» 
Ona. «sağaçık» Popescu. 

Buna mukabil Ankara muhteliti 
de şu tarzda sıralanmış bulunuyordu: 

Fuad - Yaşar, Sabri - Musa, Ha
san, Abdül - Mustafa, Abdürrahman, 
Rıza, Celâl, Naci. 

Hakem İstanbulsporlu B. Kemal 
Halim. 

03runa saat taln 14,35 geçe takı
mımızın soldan bir inişile başlandı, 
fakat bu hücum muavin hattında 
durduruldu. Rumenler derhal topu 
sola geçirerek avuta kadar uzıyan bir 
hücumla mukabele ettiler. 

Ankaralılar daha ilk dakikalardan 
itibaren Rumen kalesini sık sık ziya
rete başladılar. Fakat hücum hattın
da: oynıyan oyımcular birbirlerile re
kabet edercesine ayaklarına geçen bü
tün fırsatları heder ediyorlar. 

15 inci dakikada oyun Ankara nısıf 
sahasına intikal etmiş bulımuyor. 
Hasan Rumenlerden kaptığı topu sol 
muavine geçirdi. Abdül, ileriye vuruş 
yapacağı yerde sürmeye kalkıştı ve 
bu sırada da ayağmdan kaptırdı. Sağ 
açık kaptığı bu topla birlikte süratle 
kaleye doğru indikten sonra uzım 
bir vuruşla topu solaçığa geçirdi. Sol-
açıkta biraz daha kaleye sokularak 
yavaşça ortaladı. Bu sırada demarke 
vasdyette bulunan sol iç sıkı bir kafa 
darbeslle takımmm ilk sayısını yaptı. 

22 nci dakikada Rumen kalesine 
kadar sokulan muhacimlerimiz bu 

defa da Rızanm bir kafa vuruşımdan 
güzel bir fırsat daha kaçırdılar. Sol-
açık, bugün nedense çok fena bir oyun 
oynıyor. Ayağına gelen bütün pasla-
n ya hasım oyuncusuna atıyor veya 
kendisinden beklenilmiyen fena vu
ruşlarla avuta yoUıyordu. 
Takımımız hâkim ve oldukça' mües

sir oynamasına rağmen muhacimle
rimizin beceriksizliğinden bir türlü 
gol çıkaramıyor. 

Dakika 30: Ankaralılann ortadan 
yaptıkları tehlikeli hücumu Rumenler 
ancak kornere atmakla durdurabil-
diler. Fakat Mustafanın çektiği kor
nerden gelen topu nihayet Abdür
rahman güzel bir kafa vuruşile Ru
men ağlarına takabildi. 

Yaptıkları bu golden sonra bira'z 
daha açılan Ankaralılar yeniden Ru
men kalesini zorlamağa başladılar. 
Hasaîım solaçığa attığı derin bir pa
sa çıkış yapan kaleci topu yakalıyaı-
madı. Rıza yetişerek kaleye şüt çekti. 
Fakat bu esnada müdafi tesadüfi bir 
vuruşla topu kaleden uzaklaştırmağa 
çalıştıysa da top Mustafya geldi. Mus
tafa bu çok müsaid vaziyette kendi
sine gelen topu güzel bir plase vu
ruşla ikinci defa Rumen kalesine 
soktu. 

39 uncu dakika olmuştu. Artık 
herkes Ankaranın çıkardığı bu hâ
kim oytm karşısında devreyi muhak
kak surette 2-1 galib vaziyette biti
receğine inanmıştı. Fakat bu sırada 
anî bir sürpriz oldu: 

Rumen solaçığı kendisine atılan 
uzun bir pası kovalıyarak Ankara 
kalesine kadar sokuldu. Ve çok ya-
kmdan çektiği sıkı bir sütle takımı
na ikinci bir sayi3n kazandırdı. 

Bımdan sonra her iki takım da çok 
çalıştı. Fakat netice üzerinde mües
sir olamadaiı maç 2 - 2 beraberlikle 
nihayetlendi. 

Bugünkü maçta Rumen takımmda 
en güzel oymyan oyunculal-: Kaleci, 
solaçık ve Santrforvört idi. 

Muhtelit takımda ise: Kaleci başta 
olmak üzere, Hasan, Abdül, Sabri 
ile ikinci devrede oynıyan Fahri idi. 

Bükreş muhteliti ikinci maçmı yi
ne Şehir stadyumunda Ankara' muh-
telitile saat 11 de yapacaktır. 

ATLETİZM: 

Atlet aranıyor! 
Günün birinde bu serlâvha altmda 

bir ilân okumak zarureti hasıl ola^ 
cak. Amma' bu ihtiyacı gazetelerde 
merdane ilân etmenin zevkine doyum 
olımyîicak. 

Böyle ilân veren atletizme meraklı 
sat veya idarecinin dairesine her gün 
yüzlerce müracaat vaki olacak. Hep-
glnin elinde bir istida ve tabiî bun
lar da; pulsuz olmıyacak. 

Yaşım 22, adım Zeki, boyum 1,25, 
kilom 72, Sürat koşulanna çalışmak 
istiyorum. Bir bankada 60 - 70 Ura 
Ücretle istihdamım temin edilirse ilh, 
üh... 

Oibi dUekler tabii dosyasma hava
le edilerek muamele görmiyecekler. 
Pai-a, pul Istemiyenler için de ya zih-
»linde fenalık olduğu veya bu talepte 
hüsnüniyeti olmadığı şüphesini uyan-
dırdıklanndan bunlann da arzulan 
İsaf edilemiyecek. 

Lâtife bertaraf hakikaten 131 işler 
görmüş bir şube olan atletizm şube
miz her branşinde yeni ve tîtze ele
manlardan mahrumdur. Müşkilâtı 
ve yorgunluğa mukabil mükâfatı pek 
az olan bu sporu yapacak gönüllüler 
bulunmıyor. 

Kış İdmanlanna devam edenlerin 
içinde bu seneye kadar istikbal va-
dedenler azdı. Bunlar heveskâra koş
maca oyunu kadar Halkevinin sı
cak duşlarmı seven genç arkadaş
lardı. Bir (müstald genç atlet gnıpu) 
touz olmadı. Daimdi derme çatma ta
kımlarımız oldu. Antrenör, Abraham, 

Prak Levis de bittabi buna çare bu
lamadılar. İdmana kim geldiyse on
lar yetişti. Halbuki ben, Türk mek-
teblerinin içinde öyle kendi cevherle
rinden bihaber, ziyan olan çocukla
ra rasgeldim ki, bunlan bulup çıkar
mak jimnastik hocalarma, vazife de-
miyeceğim, fakat bir zevk olmalı. Dü
şününüz ki İstanbul mekteblerinden 
seçilmiş beş düzine (yahud çorab 
mendil gibi hesab etmiyellm de, alt
mış diyelim) on yedi İle yirmi yaş 
arasmda sıhhatli, sağlam ve iyi ço
cuk., bunlar bir metod dairesinde 
kıştan hazırlamp yetiştirilirse yazm 
bizim genç millî takımımız olurlar. 
Tecrübeleri arttırılır. Kabiliyetleri 
gelişirse asıl millî takım da onlardan 
teşkil olunur. 

Mademki Halkevi bize salon, saha, 
duş, spor kurumu da ajan ve antre
nör veriyor. Bu mekteblilerin klübe 
girmelerine lüzum da kalmaz. Halke
vinin spor koluna âza olabilirler sa
nırım. Bu da beden terbiyesi hocala-
nmn spor kurumunun İstanbul şeh
ri mümessillerlle görüşüb anla^ma-
fiile olur. 

Yoksa hiç bir spor peynir ekmek 
helva ve işkembe çorbası ve fasulye 
piyazile yürümez. Mekteb talebesine, 
mekteb sponma ehemmiyet vermek 
zaiTûvl Bunun haricinde olanlara 
-tabiî müstesnalar kaideyi bozmaz-
Jlmnastlk yapmak dolayıslle göbek
siz, Ualkevlnoe sıcak duş almak 8u-
retile de birer temiz vatandaşı olur» 

Yarınki spor hareketleri 
Lig maçlarında 

I sekizinci hafta 
TAKSİM STADINDA: 
1 — Galatasaray - Eyüp. Ha

kem Ahmed Göğdün. Saat 13. 
2 — Güneş - Süleymaniye. Ha

kem Nuri Bosut. 
3 — Şişli - Pera staid ligi. Sabah, 

BEŞİKTAŞ STADINDA: 
1 — Anadoluhisar - Altmordu 

ikinci küme maçı. Hakem Tarık. 
Saat 9. 

2 — Ortaköy - Beylerbeyi ikin-
,. ci küme maçı. Hakem Halid Ga-
J lib. Saat 11,15. 

3 — Beykoz - Topkapı. Hakem 
Nihad Bekdik. Saat 13. 

4 — Beşikta:ş - Vefa. Hakem 
Feridun Kılıç. Saat 14,45. 

FENER STADINDA: 
1 — HUâl - Karagümrük ikin

ci küme maçı. Hakem Adnan 
Akın. Saat 13. 

2 — Fenerbahçe - îstanbul-
spor. Hakem Burhan Atak. Saat 
14,45. 

J 
Askerî mektepler arasında 

güreş şampiyonasını 
Deniz lisesi kazandı 

Dün askerî liseler arasındaki güreş 
şampiyonasının final müsabakaları 
Kıüeli de mekteplerin muallimleri ve 
davetlilerin önünde yapılmış ve neti
cede Kuleli takımı 13 puanla askerî 
mektepler şampiyonasını kazanmış
tır. 

Güreşleri millî takımdan Saim, Ya
şar, Adnan idare etmişlerdir. Teknik 
neticeler: 

56 kiloda birinci Deniz lisesi, ikinci 
Maltepe, üçüncü Kuleli. 

61 kiloda birinci Kuleli, ikinci Mal
tepe, üçüncü Deniz harbiyesi. 

66 kiloda birinci Deniz lisesi, ikinci 
Kuleli, üçüncü Maltepe. 

72 kiloda birinci Maltepe, ikinci 
Kuleli, üçüncü Deniz lisesi. 

79 kiloda birinci Deniz lisesi, ikin
ci Harbiye, üçüncü Maltepe. 

87 kiloda; birinci Kuleli, ikinci Mal
tepe. 

Neticede Deniz lisesi 14 puanla bi
rinci. Kuleli 13 puanla ikinci, Mal
tepe 10 puanla üçüncüdür. Deniz ta
lebelerini kazandıkları bu muvaffa
kiyetten dolayı tebrik ederiz. 

Kır koşusu 
Beyoğlu Halkevi Spor Komitesin

den : 
. 1 — Evimiz tarafından tertib edi

len seri halindeki KIR koşularmm 
İkincisi 2 kânunusani 1938 pazar gü
nü yapılacaktır. 

2 — Mesafe Fener stadı ile Kala
mış yolu arasıdır. 

3 — Takımlar üçer atletten teşkil 
edilecek her klüp istediği kadar atlet 
ile müsabakaya girecektir. 

4 — Klüpler atletlerin listelerini 
29/12/937 akşamına kadar Beyoğlu 
Halkevi Spor Komitesine verecekler
dir. 

5 — Hakemler: Yüzbaşı Hüsamed-
din, İhsan Belor, C. Şahingiray, Naili, 
Firuzan, M. Nuri Saıuca, Mufahham, 
Receb. 

6 — Müsabaka sabah saat 9,30 da 
yapüacaktır. 

B. takımları arasında 
Dün Taksim stadmda Eyüp B ta-

tamı sahaya gelmediğinden hakem 
Talisin îstanbulspor B takımını hük
men galib saymıştır. 

Bakırköy Barutgücü ala
nında yapılacak maçlar 

1 — Nişantaşı Spor A ve B takımları 
İle Barutgücü A ve B takımları. 

2 — Çırçır Spor B takmıı ile Barut-
KUCÜ genç takımlan arasında bugün fut
bol m? elan yapılacaktır. 
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ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif O. Denker Tefrika No. 41 

Deve kafilesinden ayrıldıktan sonra 
hayvanlarını İleri sürdüler 

^Mmi^ 

tçme civannda kanal üzerindeki köprfi 

j 

Bu yazdığım şey d» yeni bir haki
kat değildir. 

Semih Türkdoğan 

Kafile kafile tekrar yola çıkan bu 
develer acaba şimdiye kadar kaç yüz, 
hayır kaç bin küometre katetmişler-
di? Yazm yakıcı güneş altında, susıız, 
kurak çöllerde, kar ve buzla örtülü 
dağ geçidlerinde, kış fırtmalannm 
taşkınlıkları karşısmda, kavurucu 
çöl rüzgârlarının korkunç inUtileri 
arasında hiç şaşmadan, ürkmeden 
daima emre hazır ve taklid edilemi
yecek bir vekarla mütemadiyen yürü
yen ve ilerliyen bu develer, Asya çöl
lerinin can damarları unvamnı boşu
na kazanmamışlardır. Mançurinin 
buzlu steplerinden Hindistan çölleri
ne. Cinden Arabistana ve bütün Af-
rikaya, Fasa kadar şehirler ve memle
ketler arasında irtibat vazifesini gö
ren bu hayvanlar ölümlerinin son da
kikasına kadar çahşmağa mahkûm
dur. Kamburları üzerine yüklenen 
ağır yükü taşıyamıyacak bir hale ge
lince, tükenmez yolculuklar yüzün
den bîtab düşen, yıpranan kalblerinin 
atışı yavaşlayınca, ümidsiz sualler so-
ruyormuş gibi bakan beiTak, sakin 
bakışlı iri gözleri ancak o zaman do-
nuklaşır, hayvamn başı döner, ayak
ları dolaşmağa başlar, haciyle veda
laşmak istiyormuş gibi diz çöker. Fa
kat başı henüz kalkıktır, gözleri ön
den ilerilemekte olan deve arkadaşla
ra dikilidir. Ondan sonra birdenbire 
gözler kapamr, hayvan yavaş yavaş 
ve ihtiyatla yan tarafına yatar ve he- j 
nü-î arkasında taşımakta olduğu yü
kün ağırlığı altında, vazife esnasında 
ölür gider. 

Bir daha kalkmamak üzere yuvar
landığı yer onun mezarıdır. Hiç durup 
dinlenmeden çölleri silip süpüren ve 
gözle görülemiyen bir şeyi araştınyor-
muş gibi çölden çöle dolaşan rüzgâr, 
onun ölüsünü alelacele kum ve tozla 
örter, yarm başka bir istikametten 
eserek o ölüyü tekrar meydana çıka
rır, ölü gövdesini çürütür ve kurutur, 
nihayet kemiklerini ağartır. Asya çöl
lerinden geçen kervan yollarmm isti
kametlerini bu metruk, bembeyaz de
ve kemikleri çizer. 

Güldostun ilk defa gördüğü büyük 
silâh kervanmm hareket etmek üzere 
olan hayvanları arasında ikişer, üçer 
grup halinde yürüyen atlılar da var
dı. Her deve grupunun önünden bir 
merkeb gidiyordu. Her grupa mahsus 
olan tencereler, tavalar, tabaklar, vel
hasıl bütün mutfak takımı bu merke
be yükliydi. 

Bu mürekkebi o kafilenin en kuv
vetli devesi takib ediyordu. Boynuna 
büyük bir çıngırak takılı olan bu de
ve dizlerinden aşağıya kadar sarkan 
deri püsküllerle süslüydü. Ortada yü
rüyen develerin bazılarında da birer 
küçük çıngırak asılıydı. Kafile ıssız 
çölde hiç ses çıkarmadan yavaş yavaş 
ilerlerken develerin boyunlarında ası
lı duran bu çıngıraklardan bir ferya
da, bir istimdada benziyen yeknasak, 
gayri muayyen bir ahenk çıkarak et
rafa dağılıyordu. 

Güldost, büyük kervanm son de
veleri hareket edinciye kadar kendi 
küçük kervanını ahşab köprünün be
ri tarafında bekletti. Büyük devenin 
tuttuğu istikamet garb istikameti 
idi. Güldostun kafilesi, ancak büyük 
kervanın konak yeri olarak intihab 
ettiği mevkiin öte tarafında yol ser

best kaldıktan sonra harekete geçti. 
Güldost büyük kervanın kaldırdığı 
tozlardan kurtulmak için sağa geçtik
ten sonra develeri aşarak atını ileriye 
doğru sürdü. Yarım saat sonra kendi 
hayvanları ilk kervan kafilesine yetiş
tiği zaman Güldost, yanma Andreyi 
alarak ilerilemesini Ahmed Abuda 
emretti. Bunun üzerine iki atlı der
hal hayvanlarım dört nala ileriye sür
düler. 

Güldost biraz bekledikten sonra o 
da hayvanını onların gittiği istika
mette daha hızlı yürütmeğe başladı. 
Güldost at üstünde giderken gölgesi 
de önünden yürüyordu. Çünkü güneş 
yükselmemişti. 

Arazinin manzarası oldukça değiş
mişti. Şimal tarafındaki dağlar epey
ce geride kalmıştı. Cenub tarafında 
görülen tektük ağ'açlıklar ufkun çiz
gisini kesiyordu. Garbe ve cenubu 
garbiye doğru berrak semayı örten in
ce bir sis örtüsü o taraflarda bol su 
bulunduğuna delâlet ediyordu. 

Deve çıngıraklarını işitmiyecek ka
dar uzaklaştıktan sonra Güldost atı
nı tekrar yavaşlattı. Arkasına dönüp 
baktığı zaman kervanı göremedi. Yal
nız göğe doğru jrükselen bir toz du
manı büyük kervam teşkil eden deve
lerin şark tarafından gelmekte olduk
larını meydana vuruyordu. Kendi kü
çük kervam ise hemen hiç görülmü
yor gibiydi. 

Güldost tekrar dönerek garb isti
kametinde baktığı zaman Andrey ile 
Ahmed Abudu da göremedi. Kız şim
di çöl ortasında yapyalnız kalmıştı. 
Atının nallarmdan çıkan takırdı ile 
altındaki semerinin gıcırtısından baş
ka hiç bir ses işitilmiyordu. 

Güldost bu suretle yanm saat ka
dar ileriledi. Sonra atını dört nala 
koşturmağa başladı. Biraz sonra 
uzaklarda iki atlı gördü. Onların An
drey ile Ahmed Abud olacaklarım 
tahmin ederek hayvanım o tarafa 
doğru sürdü. On dakika sonra o atlı-
larm hakikaten Ahmed Abudla Rus 
uşağı olduklannı anladı. Atlılar, hay
vanlarından inmişler, atlardan biri
nin nalile meşgul oluyorlardı. 

Güldost adamlarının bulunduğu 
tarafa yavaş yavaş giderken, çoktan-
beri aradığı Larsen, yahut Hasan bey 
denilen adamın o civarda olup olma
dığını anlamak için etrafına bakın
dı. Çünkü adamlarile kararlaştırdığı 
veçhUe, onlar Larsenin develerini bek
lemekte olduğu noktada hayvanlarile 
meşgul olur gibi görünerek kendisine 
işaret vereceklerdi. 

Güldost evvelâ bir şey göremedi. 
Ancak Ahmed Abudla Andreye yak
laştıktan sonra biraz uzakta bir at 
bulunduğunu ve onun yanında yerde 
bir adam oturmakta olduğunu gördü. 

Güldost hayvamnı durdurarak: 
— Aradığımız adam şu mu? diye 

sorarak yerde oturanı gösterdi. Ah
med Abud: 

— O olmah, dedi. Onun geldiğini 
görerek atlanmızdan inip burada 
meşgul olmağa başladık. O da bizi 
görünce durdu ve atından indi. Şim
di yerde oturuyor. 

— O halde ona do^nı ilerlivelim! 
Güldost bunu , sür-

dü. Arkasından gelen adamlarına dö
nerek; 

(Arkası var) 
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SARAY ve BABI ÂLİNİN İÇ YÖZO 
Yfl»tn: SÜLEYMAN KÂNÎ İRTEM —Tarcüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

• Tefrika No. 63 « 

Ö m e r paşa eşrafı korkuttu, fakat 
bunlar validen yardım gördüler 

Hazine müzayaka içindeydi. Macar 
mültecileri meselesi hâlâ sürükleni
yordu. Babıâli bu İşte gücenen Rusya 
Ue Âvusturyanm Bosnada devletin 
başına büyük bir gaile çıkarmak nl-
yetiıule buiuımmlanndan şüphelfioi-
j'ordu. 

İngiltere hükümetinin tavsiyeslle 
Osnıanlı hükümeti {̂ ddetU tedbirler 
ittihazına, Bosnayı itaat altına al
m a ^ ve tanzimatı tatbik eyl«neğe 
kazar verdi. 

Klkreşte bulunan oran* Lûtfi paşa 
itumeli ve Bosna ordusu kumandan-
Iığma tayin edUdl; yapılacak terUba-
tm müzakeresi için Istanbula celbo-
lundu. (Mayıs 1850) 

İstanbula gelince Ömer paşa huzu
ra kabul olunarak iltifatlara ve bin 
keselik nakdî mükâfata nail oldu. Pa^ 
dişahtan tertibat için ji^aakerle an
laşmak emrini aldı. 

Meselenin müşkül dhetl bu İdi. 
Ömer paşamn padişah ve sadrazam 
Reşid paşa nezdinde kazandığı itibar 
bir çoklanmn hasedini tahrik etmiş
ti. Yaptığı plân reddedildi. Başka bir 
plân takib etmesi istenUdl. Ömer pa
şa padişahtan yeni bir mülftkat taleb 
etti. Kendisine gösterilen müşkülâtın 
muvaffakiyetini akamete uğrataca-
fmdan bahslle kumandanbktan isti
faya mecbur kalacağım arzetti. Padi
şah kendisini teskin Ue erkâm harbl-
yesini itimad ettiği Macar ve Lehli 
sabilerden teşkU eylemesini ve sera»-
kerlik dairesince tanzim olunan pl&m 
kabul etmesini tavsijre etti. 

Abdülmecidin tath fi&^rile sükû
net hulan Ömer paşa otuz Macar ve 
Polonyalı zabitle İstanbuldan Manas
tıra hareket etti. Emri altma verUen 
taburlann kadrosu ve levazımı pek 
nakıstı. Bosnalı paşalar hususile Faz
lı ve Mahmud paşalar valiliği elde et
mek için Tahir paşanm ölümile elle
rine geçen fırsattan istifade etmek is
tiyorlardı. Nüfuzlu beyler de bunlara 
zahir oluyorlardı. 

Ömer paşa sefer heyetindeki erkân
dan bir çoğu müslüman Boşnaklarla 
muharebenin aleyhinde idiler. «Oft-
vıırlann» telkinlerlle padişah iradesi-
ai pek ciddiye almak lâzım gelmediği
ni, müslüman kanım dökmek caiz ola-
mıyacağını ileriye sürmekten bile çe-
kinmiyorlardı. 

( ^ e r paşa bunlarla iş göremiyece-
ğini anlamıştı. Bunun için küçük 
rütbeli zabitleri ve efradı elde etmeği 
tercih eyliyordu; onlara terakkiler, 
ganimetler vaadediyordu. 

Bosna hududuna vardığı sırada Bos
na beylerinden bir heyet kendisine 
tazimat arzına gelmişti Bunlar sırf 
zahir! olarak Babıâlinin emirlerine 
liîuti harfine itaat edileceğini yeni 
Icumandana temin eyliyorlardı! Ömer 
paşa para ve memuriyet vaidlerlle 
bunlar arasmda kendisine casuslar 
eldfi etti. BabıâUnin mukarreratmı 
tatbik için alınacak tedbirleri karar
laştırmak üzere akdolunacak büyük 
bir mecliste hazır bulunmalannı bü
tün paşalara, beylere, müsellimlere, 
kadılara, büyük memurlara, ruhani 
reislere bildirdi. Saray Bosna merke». 
kumandanına da bu zevat için karar
gâhta çadırlar hazırlanmasmı ve hep
sini asker nezareti altına almasam gl»-
îlce emretti 

Bu sırada Bulgaristanda da ahval 
yi bir renkte görünmüyordu. Niş taraf-
larmda Rus tahrikleri semere vermek
te idi. Bulgarlar memurlann tazvik 
ve taaddilerhıden şikâyetler ediyordu, 
Taazlraattan istifade edebUmelerlm 
temin için tstanbula göndermek iste
dikleri heyetin Niş »e Vldtn paşaları 
tarafından yoldan alıkonulması ve 
kendilerine tehdidlerde bulunulması 
nihayet oralarda bir kıyamı üç yüz 
on bir Bulgar imzasile P.usya çanna 
indilerinin Osmanlı boyundurusfun-
dan kur tanıması yolunda müracaat! 
iotac eylemişti. Ömer paşa bu hareke
ti bastırmak emrini almca fevkalâde 
süratle davrandı. Bosnadan ayrılarak 
bir kaç günde N i ^ göründü. Kıyam 
reislerini yakalattı, 

(Ni?) meclisinin yerdi^ bir karar 
üiörtne Bulgarlarm haklı metallblnl 
as^mek için İstanbul» bir heyet 

gönderUdL 
Bulgar kıyamım bastırdıktan sonra 

Ömer paşa gene Bosnaya hareket ettt 
Boşnaklar <ömer paşa şöhretini Bos
nada kaybedecektir. Bosna Saray ka-
rargâhmda bulunan beyler yakında 
serbest İHiakılmazsa kendimiz gidip 
bunlan alacağız) diyorlardı. 

Saray Bosnaya yaklaşmca hıristi-
yan Boşnaklardan bir hey^t geldi. 
ÖmH- paşa bunlara tanzimattan ede-
e^üeri istifadeyi anlattı. Hıristiyan
lar kuvvetine güvenemedikleri Ömer 
paşanm vaidlerine de emniyet edemi
yorlar, müslüman hemşerUeri aley
hinde ağız açamıyorlardı. Tanzima-
tm Bosnaya ithal edilebileceğine on
lar da inanmıyorlardı. Bununla be
raber orduya ellerinden geldiği kadar 
hizmet ve 3rardımda bulunmağı vaa-
dettUer. Ömer paşa Saray Bosnaya 
mükellef ve mutantan bir surette gir
meği kararlaştırmıştı. Ordugâhta ne
zaret altında bulunan beyler memle-
ketm eski bir ananesine tevfikan Ömer 
paşayı şehre yakın bir yerde bir ml-
^fir gibi istikbal eylemek ve ona re
fakatle şehre girmek istediler. Fakat 
Ömer paşa buna lüzum görmediğini, 
kendisinin bir misafir gibi değil, par 
dişahın iradelerini hâlâ yerine getir-
miy^ıier hakkmda hüküm vermek 
için Bosnaya geldiğini bildirdi. 
Bu otoriter muamele, eşrafı şaşırttı. 

Toplamp bir karar vermek istediler, 
Ömer paışa buna ne vakit, ne de im
kân bıraktı. Hepsi paşanın güzergâ
hında bkr zabit torafmdan sıraya dl-
^IdUer ve onu yerli ahaliden fu'ksts 
l ^ surette selâmltunak mecburiyetin
de tutuldular. 

ömear paı^uun bu davranışı o güne 
kadar teneddüd ve anniyetsizlik için
de bulunan askerter üzerinde de ga
yet iyi bir tesir hasıl etti. Bunlar ku-
mandanlarmm «başıbozuk» paşalara 
kıymet ¥e ^lemmiyet vermediğini 
gördüler; halk ta Ömer paşanın mağ
rur ve mutlak bir âmir gibi otoritesi
ni kullanacağına, ayan ve eşrafın ta
hakkümüne râm olmıyacağma kana
at hasıl etti. 

Hıristiyanlarda eşrafa karşı bu ka
dar cüret ve istihkar Ue hareket ede
bildi bir şefin tanzimatı ithale mu
vaffak dabUeceğl hakkında ümldler 
uyandı. Karargâhta bulunan eşraf ve 
ayan endişe içinde başlanm kaldıra-
rmyoriardı. 

Ömer paşanm Saray Bosnaya giri
şinden üç gün sonra Hersek bejri Ali 
paşamn oğlu Hafız Rıdvan paşa gel
di ve babasınm gelemediğinden dolayı 
özür diliyerek Ali paşayı eşraf mecli
sinde kendisinin temsil eyliyeceğSni 
bUdirdi. Bu, işin zahiri cüıeti idi. Ha^ 
fız Rıdvan paşa babasınm Herseğe 
tanzimatı ithal eylemeği resmen ka
bul edeceğirü, bu arada «işgal ordu
sunu» tard için hazırlanacağım, 
Ömer paşa ne isterse beylerin de va-
adetmelerini, sonbaharda umumi bir 
kıyam için tertibat yapılmasım eşra
fa gizlice cuüatmek vazifesUe de mü
kellefti. 

Ömer paşa Hersekll Ali paşanm 
özürlerini kabul etmedi ve onun bu 
hareketini tanzimatı kabul etmediği
ne delil addeylediğinl söyledi. Hafız 
Rıdvan paşa keyfiyeti babasına yazdı. 

Tanzimat Saray Bosnada 1850 ağus< 
tosunun ikisinde İlân edilecekti. Fer
man o gün yeni Bosna valisi Hafız 
paşa, yerli paşalar ve beyler, büyük 
memurlar hazır olduklan halde okun
du. Eşraf Ömer paşa huzurunda tan-
zimat esaslarına riayet edeceklerine 
yemin ettiler. Ali paşa Stolçeviç tan-
zimatm İlânında hazır bulunmıyacak 
gurette ağır davranarak İki gün son
ra Saray Bosnaya muvasalat evlemiş-
ti. Ancak o da meclis huzurunda ye
min etmeği zarurî buldu. Ali paşamn 
teahhüründen kalblerinde ümldler 
peyda olmuş bulunan memleket aya
nı onun da bu suretle yemin eyleme
sinden fütura düştüler. Fakat beyler 
vali Hafız paşanın şahsmda kendileri
ne m«nul etmedikleri bir muavin bul
dular. Hafız pafa hem tanzimatı be
llenmiyordu; hem de Ömer paşamn 
lahsen dt^pnam idil 

KÜÇÜK İLAMLAR 
AKŞAM okuyucuları arasında en 

emin, &a. süratU ve *n ucuz il&a vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı va 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
PARİS TERZİLİK AKADEMİSİNDEN 

TENİ MEZUN OLDUM — MakasUrlık için 
iş ananım, Istiyenler Akşamda A. D. ru
muzuna müracaat. — 2 

TÜRKÇEDEN ALMANCATA VE AL-
MANCADAN TÜRKÇEYE — BihakUn ter
cümeye muktedir bir Türk bayanı evde 
çalışmak üzere iş anyor. Akşamda A- B. 
23 rumuzuna mektupla müracaat. — 2 

MUHASİP — Ecnebi lisanlarına vakıf 
rauhabeUnua temin eden ve defterleri
nizi bakacak çok tecrübeli bir muhasip 
günde birkaç saat için iş arıyor. «KÂTİP» 
rümuzile Aiişama müracaat. — ^ 

MUHASİP — BUgllI ve tecrübeli bir 
muhasip iş anyor. İstanbul. Beyazıd Oe-
dlkpaşa mahallesi Esirci Kemaleddln so-
kok No. 23 Halil Ergun adresine müra
caat. 

BİR TÜRK BATAN İŞ ARİTOR — Res
mi mekteplerde muallim vekillimi yapmış 
İlse derecesinde tahsili olan daktilo ve 
eski türkçeyl de bilen bir Türk bayan mü
esseselerde ve buna mümasil yerlerde bir 
İş anyor. Vezneciler Malûl Gaziler cemi
yetinde malûl Bay İsmail elile B. Bey
han Ülkmene müracaat. 

BİR BATAN İŞ ARfTOR — Okur ya
zar, biraz daktUo yazabilir, müessese ve 
doktor muayenehanelerinde bir işi anyor. 
Kanaatkardır, isteklilerin Akşamda (A. 
J.) rumuzuna mektupla müracaatlan. — I 

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
TAHSİLDAR ARANIVf» — TahsU&t 

işlerinde kullanılmak üzere, kefalet vere
bilecek iki memura thtijraç vardır. (328» 
No. U İstanbul posta kutusuna müracaat. 

DİPLOMALI EBE, BA9TABAKIC1. OK
TA HİZMETÇİSİ ARANİYOR — Dllekll-
1er Kadıköyde Mahmud Ata hastanesine 
baş vurmalan. — * 

EBE HASTABAKICI ARANİYOR — 
hastahanede ameliyat hizmetinde çalı
şanlar tercih olunur. Her gün öyleden 
-sonra vesaiklle Nişaniiaştnda Kenan Tev-
flk kadm hastanesine müracaat. 

KATÎP ARANİYOR — Keçiburlu Kü
kürtleri T. A. Ş. nin Keçlburludakl ma
den ve fabrlkasmda istihdam edilmek 
üzere genç kâtiplere ihtiyaç olduğundan 
terclhan bu gibi işlerde çalışmış, askerli
ğini yapmış, asgarî orta tahsil görmüş 
olanlann; evvelce çalıştığı iş yerlerinden 
aldığı bemaervis suretleri, kendi el yazıla-
rlle hal tercemeleri ve tetedikleri üeret 
mikdarmu fotograflarlle birlikte Keçi
burlu Kükürtleri T. A. Şirketi Keçiburlu 
adresine bildirmeleri. — 3 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİTANO — Alman markalı 

pek az kullanılmış Ur piyano içi demir 
telleri çapraz büyük formalı, acele satı
lıktır. Müracaat: Beyoğlu Balıkpazan Du-
duodalar jsokağmda 2A oumaraiı dükk&n-

da. — 2 
DİŞ TABİPLERİNİN NAZARI DİKKA

TİNE — Akazyon pompah bir fotöy ara
nıyor. Satanlann acele olarak tstanbıü-
da Vezneciler Vidlnll Tevfik paşa cad. 
8« No. da Kemale bUdirmelerl. — 2 

ESKİ ÜSLÜPTE MOBILTA VE HER 
NEVİ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü
müş, tahta, bakır, Beykoz ve sair İşlerle 
eslü ysıglı boya tablo, gravür, pOTselen. 
fayans vazo ve biblc^r, bronz heykeller, 
her nevi salon tezyinat eşyası ve Lui 
Kenz, liUl Bez, Ampir gibi eski üslüplerde 
mobilyalar ahyorum. Bey<*lunda tstik-
l&l caddesinde eski Polonya sokagmda 
Merkez apartımanı <2) numaralı daireye 
müracaat. — fl 

4 — KİRALIK - SATILIK 
ACELE SATİLİK MÜCEDDET ÜÇ DAİ-

RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı KordeUt sokak Yeni Yol 
38 No. U müceddet her katta banyo ve «alr 
konforu mükemmel güneşi bol. senevi 700 
Ura kira getirmekte olan üç daireli apar-
tıman acele satılıktır. Karşısındaki bak
kala müracaat. — 6 

SATILIK EVLER - - Kadıkt^ Altıyol 
ağzında Kayışdağ «eomatâ bltlşltindekl 
29 umaralı büyük ve yanındaki küçük ev
ler satılıktır. Bahariye W avukat bay 8ır-
n Oelâle müracaat. — n 

ACELE SATILIK tÇ DAİRELİ APAR-
TIMAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşum-
da 56 No. lı her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüı yirmi 
Ura kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. OçOncO kattakllere mOra-
csıat. — • 

BEYOÖLUNDA GAYET tŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATaiKTIR — OrUk U 
almır, kâr teminatlıdır, almak istlyenler 
Sirkecide Paris oteil yanında berber bay 
Mehmede müracaat tisin. - 1 

KtRALfK DAtBELER - Çarrkıpı eı-
ki FeytUiU yerinde tramvay yoluna açı-
lao V«ol (Muıl «Akak Vo. 9. ft T« i dar oda
lı, l^deklnt mûraoMk. — I 

SATILIK ECZANE — Ceyhan.da 29 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola-
jn acele satılıktır. Almak için Ceyhanda 
hlbi Ali Rıza Atasağuna yazı ü» ve ya
hut bizzat müracaat. — 13 

KİRALIK CCUZ, SIHHİ, GÜNEŞLİ İKİ 
APARTIMAN — Bomontl tramvay dura
ğı Samanyolu sokak (Seven) apartımanı 
3 No. 6 oda - Hamalbaşı caddesi bâr so
kak (Seven) apartımanı 4 No., 4 oda. Kon-
forlan tam. —2 

SATILIK APARTIMAN —. İki daireli. 
üçer odaü, İkinci daireden deniz görür. 
MüştemilâU tekmil, maktuan 3750 liraya 
apartıman semti Lâleli Meslhpaşa ma
hallesi Hajrriye Tüccan sokağı. Müracaat 
yeri Lâleli Şair Haşmet sokağı 41 No. — 4 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALA
DE NEZARETLİ MÜFREZ VCIJZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar
kasında Güzelbahçe sokagmda nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanmda 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — 12 

LÂLELİ CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşlltulumba sokağında 26 ve 28 No. lı 
müceddet kâglr apartıman tarzmda be
heri üçer daireli on birer odaü İki hane 
satılıktır. Elektrik, havagazı, terkosu var
dır. Fiat maktuan altı bin beşer yüz lira
dır. Her gün görülebilir. — S 

ACELE SATILIK EV — Haliç Feneri ve 
Fatih Çarşambası arasmda Mesnevihane 
sokak 22 No. ü kâglr iki buçuk kat. kat
lar ayn ayn kullanılabUir. Yarım kat 
bodrum, birinci katta antre, üç oda, ala
franga, alaturka hamamlar, hela. kiler, ça-
maşırUk ve mutfağı, ikinci katta bir sa
lon, üç oda, mutfak, manzarası güzel, ta
raş, bahçe, sarnıç, elektrik, terkosu var
dır. Görmek İçin bitişikte 24 No. ya. gö
rüşmek üzere Galata Karamustafa so
kak Bosfor ban 2 No. ya. Tel: 40614. 

28Ö0 LİRAYA SATILIK KELEPİR EV — 
Göztepede Dutlukta tıramvay durağına 
3 dakika mesafede bir buçuk dönüm bah
çe içinde fevkalâde manzaralı, gayet kul-
lanışh, muşamba ddf^, 1 oda. banyo 
ve garajı havi 8 No. ü «v ban sebepler
den dolayı acele satılıktır. Görmek v« 
görüşmek için içUıdekllere mttraeaat edil
mesi. _ i 

ACELE KİRALIK DÜKKAN — Baük-
pazar caddesi No. B4 dükkân aaele kira
lıktır. Talip eiaa Mahmutpaşa Sıdtan 
Mektebi sokak No. 16 ya mUracaai. — 4 

SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA
NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmai 
İstlyenler ve kâriı işi olup sermayeU or
tak istlyenler Akşam gazetesine A. H. 
rümuzile mektupla müracaat etsinler.— t 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSÜSt RİYAZİYE DERSLERİ — Yük

sek tahsilli bir muallim orta mektep «• 
Use talel)esine husul riyaziye ve fizik 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. ru
muzuna müracaat. — • 

BİR BAYAN — Piyano, Almanca, İn
gilizce, Fransızca dersleri veriyor. Beyoğ
lu Aynahçeşme Emin CamU sok. Şemsl-
za<ie Abdullah bey apattfnam 6/1. — t 

İYİ FRANSIZCA ÖĞRENMEK İSTİ-
YENLERE —Çok kısa bir «amanda Fran** 
sae&yı öğrenmek Istiyen bir Fransıs ba^ 
yan tarafından ders almalıdır. Akşam
da (D N) rümuzıma mektupla müraca
atlan. 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya İmtihanlarına hazırlık der8İ«ıl 
İçin) Berlin ve Oxîı>rd Ünlversltelerlndea 
edebiyat ve felsefe agrej eliğine malik 
ve İstanbulda iAı yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esasü ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatleı mutedildir. aPROK M. 
M.« rümuzile (Akşam) a maktupla müra
caat. — !• 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık frao-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıt-
tan onuncu smıfa dahil talebelere dera 
verir ve İhzari sınıflann taleblertnl pek 
az zamanda faaarlar. B. Geron Meşrutiyat 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı Na T 
Beyoğlu. — i t 

DANS BİLMİTENLERE HÜJDK — Ra 
kısa bir zamanda İyi dans öğrenmek İs
terseniz ve ucuz bir flat Ue vakit kabt*-
laeden profesör Yorgoya müracaat e'Untik 
Adres: Beyoğlu Tokatllyan arfcaa Topç*-
kanlar aokak Mo. 31, 1 d kat. —H 

«•KTTPLARINIZl ALDCBOriZ 
Oasetamla İdarehanesini adres ola

cak fOaUıttş olan kartterlmlnlan 
D ir — AK Ksyonla — AO. öğretmen 

namlanna gfi»n nwıktw>bın İdaraba-
nemlBden aldırmalan mereudur 

Baş, di$« nezle, grip, romatizma, nevralji« kırıklık ve bütfin 
ağrılai'inızı derhal keser, icabında siinde 3 kaşe alınabilir. 

I — Şartnamesi mucibince çift renkte kabartma etiket basan bir adet oto» 
matik tabı raaJdnesl açık eksiltme usuUyle satm alınacaktır. 

II — Muiıammen bedeli 3225 lira ve muvakkat tınnlnatı 241.88 liradır. 
III — Eksiltme 0/11/038 tarihine rasUıyan çarşamba günü saat 15 d* 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaklar, 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aUnablUr. 
V — Eksiltmeye İştirak etmek istlyenl»ln flatsız teklif mektı^ ve kata^ 

loglannı, makinenin yaptığı etiket örneklerini tetkik edilmek üzere münaka» 
sa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün 
Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika 
almalan l&zundır. 

VI — tsteklileıin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güveıv 
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı 
geçen konusyona gelmeleri Uân olunur. «8614» 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
istanbul Satınalma Konnisyonundan: 

1 — 32 sayıb ana gemisinin makjne tamirinin 11/1/038 salı günü saat 
16 da açık eksiltmesi 3rapüacaktır. 

2 Tasmlanan tutan 095 lira ve ilk teminatı 75 liradır. 
3 — Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 İsteklilerin gün ve saatinde vezne makbuzu veya banka mektuplaH 

ve kanun! vesikaltulyle birlikte Galata eski tttıalât gümrüğü binasmdakl komU' 
yona gelmeleri. «8596» 

Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Beşiktaşta Cihaımuma mahallesinin Bakkal sokagmda sağı Jak Kamhl 

kansı ve İs&k km Kılaranın evi. solu Yalı sokağı, arkası Mustafa Safletin evi, 
önü Hakkal sokağı Ue çevrili arsanın hazine adına tescili istenilmektedir. 

Bu yerin tapu kaydı bulunamamış olmasından 3/1/938 günü BeşUrtaf 
Tapu SicU Muhafızhgmca mahallinde tahkikat yaptmlacaktu. Tasamı/ 
iddiasında bulunanlar varsa tahkikat gününe kadar Muhafızlığa ve tahkik*» 
günü de mahallinde bulunacak olan memura müracaat eylemesi İlân olur 
nur. «8613.^ 

Harp Akademisi Komutanl ığından: 
Harp Akademisi Erat ihtiyacı için İkinclkânun ve şubat - 938 aylarmd» 

belli günlerinde ve istenilen miktar dahilinde aUnmak üzere (2700) kilo Pras» 
ve (2700) kilo Lâhna ve (2700 kilo İspanak pazarlıkla almacaktır. İsteklilerin 
Beşiktaş îwzası malmüdürlü^lne yatınlacak (37) liralık pey akçeslyle bl^ 
Ukt« 28/12/1937 sfOı günü saat 11 de Hli. EK. satm alma komisyonuna mûc 
«caatlaa *^^ 



iaiTD @üOflû ©dlanri 3 
Ahmed Nacinin işsizlikten cam sı

kılıyordu. Bütün gün evde oturmak
tan bıkmıştı. Kalkü, tıraş oldu. So* 
kağa çıktı. Uzun uzun yürüdü. Gül-
hane parkmm önüne gelmişti. Sene-
lerdenberi bu parka girmediğini dü
şündü. Vakıa bir sonbahar günü idi. 
Hava serindi amma Ahmed Naci 
paıkta şöyle bir dolaşmak istedi. İçe
ri girdi. Tepetenha olan park ne ka
dar güzeldi. Yollar ağaçlardan dökü-
k n san yapraklarla dolu idi. Ahmed 
Kaci âdeta yapraktan, san biı- halı 
Üzerinde yürüı- gibi idi. Serin bir 
rüzgâr esmesine rağmen genç adam 
parkuı denize bakan kısmına kadar 
yürümekten kendisini alamadı. Bu
radan denizin manzarası bir harika 
idi. Bir Kadıköy vapuru dumanlan
ın savura savura telâş içinde gidiyor
du. Yorgun, nefes darlığına uğramış 
bir adam gibi eski bir mtör pohpoh-
Jıyarak Haydarpaşa tarafmdan geli
yordu. Ahmed Naci pardösüsünün 
yakasını kaldırarak bir tahta sıra
ya oturdu. Bu sırada yanındaki kana-
pede ihtiyar, kelebek gözlüklü, mölou 
şapkalı bir adam gözüne ilişti. Elin
de san bir gül tutuj'ordu. 

Zavallmm soğuktan .bumu kıpkır
mızı olmuştu. Elinde gazete vardı. 
Zaman zaman gözlerini parkm 
tenlıa yoUarma dikiyordu. Heı- ayak 
sesine kulak kabartıyordu. Havanın 
serin olmasına rağ-men parka gelen 
bir kaç kişi vardı. İhtiyaı- adam bun-
lann arasında bir kadın farkeder et
mez hemen yerinden telâşla fırladı. 
Elindeki san giilü her yeni gelen 
genç kadma göstere göstere önünden 
geçiyordu. 

Ahmed Naci: 
— Garip ihtiyar... dedi. Sanki elin

deki sarı gülü kadınlara gösterip te 
ne olacak?... 

Fakat yavaş yavaş hava daha se
rinliyordu. San güllü ihtiyai" üst üs
te üç kere apşüi'dü. 

Ahmed Naci: «Zavallı nezle ola
cak..» diye düşündü. İhtiyar bojrun 
atkısı ile boğazım sıkı sıkı sardı. Tek
rar gözleri parkm tenha, kimsesiz 
yollarma takıldı, kaldı. Ve gene her 
küçük ayak sesine kulak kabartma
ğa başladı. 

İhtiyamı bu acayip hali Ahmed 
Naciye fena halde merak olmuştu. 
Acaba san güllü, kelebek gözlüklü ih
tiyar ne bekliyordu?... 

Garip adam şimdi sık sık saatine 
bakıyordu. Her saate baktıkça da ba
şım İM tarafa sallıyordu. Üst üste iki 
kere daha esneyince katî bir karar 
vermiş gibi yerinden fırladı. Boğazı
nı daha sıkı sıkı sardı. Elindeki san, 
güzel gülü otm'duğu tahta sıranın 
üstüne bıraktı ve parkm yaprak do
lu dar yollan arasmda uzaklaştı. 

Ahmed Naci o kayboluncaya ka
dar arkasmdan baktı. Dünyada ne 
garip insanlar vardı. Genç adamm 
gözü Ihtiyann tahta sıra üstüne bı
raktığı fevkalâde güzel, san güle 
İlişti. Gül o kadar güzeldi ki Ahmed 
Naci yerinden kalktı. Biraz evvel ih-
tiyann oturduğu sıraya gitti. San 
gülü aldı. Buradan deniz daha gü
zel görünüyordu. Sıraya oturdu. Ce
binden çıkardığı gazetesini açtı. Oku
mağa başladı. 

Gazetesine o kadar dalmıştı ki ya
tıma yaklaşan bir ayak sesini işit-
memişti. 

Tatlı, güzel bir kadm sesi kendisi
ne : 

•—. Sizi beklettim üstad... diyordu. 
B a ^ ı kaldırdı. Karşısında uzun 

boylu, yeşil gözlü, çitlembik gibi bir 
genç kız duruyordu. Ne saf, ne ço
cuk, fakat ne güzel bakışları vardı. 
Ahmed Nad şaşırmıştı. Üstad kim
di? Kendisi kimi bekletmişti. 

Genç kız onun dalgın dalgın ken-
«Bsine baktığını görünce yanaklanm 
çukurlaştırarak güldü: 

— Ben sizi uzaktan görür görmez 
tamdım: Mektubmıuzda: «Elimde sa
fi gül olacak ve gazete okuyacağım, 
beni zannederim böyle görürseniz 
tanıyacaksınız..:» diyordunuz. İşte 
«izi derhal tanıdım... Fakat effeder-
«Iniz, sizi çok beklettim. Heyecandan 
vapuru kaçırmışım... Bir vapur stm-
tU geldim... 

Ahmed Naci ne diyeceğini biimi-
yoı-du. İşteld yf^ılış'ıgı anlamıştı. 
Oenç kil mutlaka san gülün hakikî 

sahibi kelebek gözlüklü ihtiyarla bu
luşacaktı. Fakat vapuru kaçırmış 
randevusuna geç gelmişti. İhtiyar da 
üst üste aksırmalardan sonra nezle 
olmak korkusile parktan çıkıp git
mişti. Şimdi Ahmed Naci genç kıza 
ne diyecekti. Bilhassa yeşil gözlü kız 
o kadar da güzeldi ki... 

Genç kız: 
— Tabi! mektuplanmdan ismimin 

Lâmia olduğunu biliyorsunuz. Ah o 
mektuplar... Ne güzel yazıyorsunuz 
üstad... Sonra utanarak, sıkılarak 
önüne baktı: 

— Doğrusu ben sizi, dedi, tam ta
hayyül ettiğim gibi buldum. Halbuki 
arkadaşlanm sizin için «ihtiyar, ke
lebek gözlüklü, çirkin» demişlerdi. Ne 
iftira... 

Ahmed Naci l^ndi kendine: «Kı
zım., biraz evvel parka gelmiş olsay
dın aradığın adamı tıpkı bu sana ta
rif edildiği gibi bulacaktm...» dedi. 

Genç kız: 
— Fakat efendim siz bana bir şey 

söylemiyorsunuz. Yoksa sukutu ha
yale mi uğradmız? Sizi bir hayal su
kutuna mı uğrattım. Beni düşündü
ğünüz gibi bulmadınız mı? ... 

Ahmed Naci mmldandı: 
— Bilâkis, bilâkis... Şimdi o ka

dar fevkalâde buldum ki bu esnada 
ne söyliyeceğimi şaşırdım. 

Lâmia gözlerini tekrar yere in
dirdi. 

— Teşekkür ederim üstad... Belki 
sizin gözlerinize böyle görünüyo-
rmn... Fakat bundan o derece mem-
nımum, o derece mesudum ki anla
tamam... 

Ahmed Naci kendi kendine: «Şim
di ne yapmaU?.. diye düşündü, kar-
şılıkh birbirimizden son derece mem
nunuz. İyi hoş amma... Ya hakikat 
meydana çıkınca...» Sonra zihninde 
bir şey takılıp kalmıştı. Genç kız ona; 
«Üstad, üstad!..» deyip duruyordu. 
Acaba kendisi neyin üstadı idi? 
Genç kız onu ne zannediyordu. Bü
yük bir romancı mı? Büyük bir mu
sikişinas mı? Büyük bir ressam mı? 
Büyük bir şair mi?.. 

Bunu her halde bilmesi lâzımdı. 
Bilmezse genç kıza karşı müthiş bir 
pot kıracağa tabö idi. 

Bereket versin bu esnada Lâmiâ: 
— Sizin, dedi, sergilerde gördüğüm 

bütün tablolarınız gözümün önün
dedir. Hde bir kış manzaıasım ha-
tırhyorum... Lapa lapa kar yağıyor. 
Küçük bil* kulübe... Penceresinde 
kırmızı bir ışık... Bir kış günü böyle 

bir kulübenin içinde, bir ocağın ba
şında ateşi seyı-etmesini ne kadar is
terdim... 

Genç kız daha bir çok şeylerden 
bahsetti. Bir aralık: 

— Üstad... dedi. İster misiniz bir 
otomobil gezintisi yapalım... Büjrük-
dereye kadar uzanalım. Belki yeni 
manzaralar görür, yeni mevzular bu
lursunuz. Benim yanımda iken si
zin mevzu bulmanızı, ilham almanı
zı ne kadar isterim. 

Ahmed Nacide şafak attı. Cebinde
ki paraları zihninde şöyle bir hesap 
etti. Topu topu hepsi bir lirayı dol-
durmuyordu. 

Bu esnada Lâmia ilâve etti: 
— Otomobilimi parkın önüne bı

raktım. Bir kaza yapanm diye dü
şünüyorsanız, korkmayımz. Tamam 
4 senedir otomobil kullanıyorum. 

Ahmed Naci: 
— Peki... dedi, gidelim. 
Beraber parkın önüne indiler. Ora

da gayet lüks, bir spor otomobili du
ruyordu. Yanyana yerleştüer. Genç 
kız gayet güzel otomobil kuUamyor-
du. Yanm saat sonra Büyükdere yo
lunda uçuyorlardı. 

O gün Ahmed Nacinin hayatmda-
ki en şiirli, en zevkli günü oldu. Lâ
mia da âdeta bir rüya içinde idi. 

Ertesi günü gene buluştular. Bu 
sefer otomobille Beyoğlıma geçtiler. 
Bir aralık Galatasarayda otomobilin 
önünde ihtiyar, mölonlu, kelebek göz
lüklü bir adam çıktı. Lâmia güzel 
bir manevra ile otomobili duı-durma-
saydı adam ezilecekti. Ahmed Naci 
san güllü adamı görünce derhal ta
mdı. Lâmiaya onu gösterdi: 

— Lâmia... dedi, farzet ki dün 
parkta büyük üstad olarak şu adam 
karşma çıksaydı, ben de yandaki 
masalardan bilinde oturmuş olsay
dım... O üstad ve ben işsiz güçsüz, 
parasız bu* adam... 

Lâmia güldü: 
— Tabiî, dedi, onu görmemezliğe 

gelir ve seni tercih ederdim. 
Ahmed Naci genç kızın kulağına 

mırıldandı: 
— Teşekkür ederim Lâmia... 
Bil* ay sonra onların düğününe I 

mölon şapkah, kelebek gözlüklü bü-
3rük üstad davetli olarak gelmişti. İki
si de ona: 

—. Üstad, diyorlardı, saadetimizi 
size borçluyuz... 

Üstad faı-kmda olmadan kurduğu 
bu saadet karşısında şaşırmıştı. 

(Bir yddız) 

y LMlılA 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artritizm, Romat i zma 

Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz. 

NEVROZiN -S;t7 

I 

Bas, <li$ pgnlarî v» ü«iUro«>kten xnütever'<1 bütün ağrı, 
tizi, sancılarla nezleye, romatizmaya kar̂ ı 

N E V R O Z İ N 
KAŞELERlhi HUi^iL 

tcâbında nünde 3 kaıe alınabilir. \ 

KAPTAN PAŞA 6ELİV0R 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. «—*-'" Tefrika No. 97 

Sinan, Zindancı Mahmuda bağırdı: ** Ben, canımdan 
vaz geçerim, Rozitadan ayrılmam, anlıyor musun ? „ 

— o duvarı niçin yıktıklanm, be
ni oradan buraya neden kaldırdıkla-
rmı anlıyamadım. Oradaki köşeme 
alışmıştım. Yerdeki taşlar, duvarlar 
ve joiksek tavanlar sesime cevap 
verirlerdi. Onlarla arkadaş olmuş
tum. Burası da orası kadar ıssız ve 
karanlık. Burası da bin bir mazlu
mun boğulduğu b?r zindan., fakat 
orasını neden anyonun ben? 

Neden bu zindana öteki kadar ça
buk ısınamadım? Acaba burası bir 
ecel köprüsü müdür? Buradan ölü
me daha çabuk mu kavuşacağım? 
Neden bu 3rei'deki taşlar, bu duvar
lar, bu sağır tavanlar sesime cevap 
vermiyor?! 

Kapmm önünde bir ayak sesi 
duydu. 

— Acaba beni boğmağa mı geli
yorlar?! Ah, ne mut'u bana., iztırap-
lanm dinecek. Ölümle kucakla^-
cağım. 

Kapı açıldı. 
Zindancı Kara Mahmud elinde bir 

fenerle içeri girdi:-
— Korkma, Sinan reis! Seninle 

biraz dertleşmeğe geldim. 
Sinan gözlerini Kara Mahmuda çe-

viı-di: 
— Dertli adamla dertleşilir mi a ku

zum? Yanlış kapı çalıyorsun. Hay(fi 
git işine! 

Zindancı Mahmud kapıyı örttü. 
Elindeki feneri yere bıraktı: 

— Senin iyiüğm ic;n konuşmağa 
geldim, Sinan! 

— Ben kimseden iyilik beklemiyo
rum. Beklediğim bir şey var: Ölüm... 

— Yaşamak daha iyi değil mi? Pa
dişahın seni affetmesi için biı* çare 
buldum. Hele sakin ol biraz... Konıı-
şahm. 

Sinan toprağın üzerinde uzanmış 
yatıyordu. Omuzîanm kaldırdı. Du
vara dayandı: 

— Söyle bakalım, nedir bulduğun 
çare? 

Zindancı Mahmud yere diz çökerek 
sordu: 

— Akdenizden birlikte getirdiğin 
o kadını nikahla mı aldm sen? 

.— Evet, Cezairde nikahlandım 
onunla. 

—.. Çok seviyor musım onu? 
— Canımdan fazla. Hele benden 

gebe kaldıktan sonra... 
— O şimdi padişahın gözdeleri ara

sına girdi. Bundan senin haberin 
yok, değil mi? 

— Haberim yok amma., tahmin 
ediyorum. Çünkü Rozitanın İstanbul-
da kimsesi j^oktur. Gemide araştır
ma yaptıklan zaman onu da yakalı-
yacaklan şüphesizdi. 

Kara Mahmud fikrini açıkça söy
ledi: 

— Senin zindandan kurtulman için 
bulduğum çare şudur: Bu kadını 
boşamak... İşte o zaman ... 

Sinanın gözleri döndü: 
— Boşamak mı dedin? 
— Öyle ya. Kadm kıtlığı mı var 

dünyada? Buradan çıkmca on tane
sini bulursun! Gençsin, yakı,şık1ı, 
tamnmış bir erkeksin! Kimin kızım | 
istesen alırsın! 

Sinan bu sözleri dinlerken inledi: 
.— Rozitadan aynlmak. Hayır... 

Bu, kabü değU. Onu benden şeriat 
ayırsa da, kalbimdeki sevgisini hiç 
bir kuvvet ayıramaz. Ben, onun do
ğuracağı çocuğun babasıyım. 

— Hangi çocuktan bahsediyorsun, 
Süıan? O çocuğu Rczita d (^rdu , de
nize attılar. Seni ona bağlıyacak hiç 
bir sebep yok. Haydi gel, bırak şu 
kadım. Padişahımız, onu boşadığım 
duyunca seni affedecek, kurtulacak-
nn ba Iztiraplardan... 

Sinan birdenbire göllerini açarak 
karşısındaki duvara baktı. Boğuk bir 
sesle bağırdı: 

— İşte, onım hayalini görüyorum. 
O da benim gibi işkence ve Iztırap 
içinde kıvranıyor. Rozita! Beni unut
madın... Beni untmıyacaksm, de-
ğümi? 

Zindancı Mahmud ayağa kalktı: 
— Çıldıııyor musun, Sinan? Bir 

kadın, bu kadar iztırap çekmeğe de

ğer mi? Haydi, seni kurtarmak isti-
yonım bu İşkencelerden... İki nö
betçi çağırayım. Oulann önünde Ro-
zitayı boşadığım söyle. Bu şahıdleri 
i len saraya götüı-üp: «Stnamn Ito-
zıia ile hiç bir alâkati kalmadı I» di
yeyim ve hemen af f ermamnı getire-
yün! Sana çok acıyoı-um, Sinan! Ki-
hç Ali paşa bu iyiliğimi duyarsa, kim 
bilir ne kadar sevinecektir.. 

Sinan bacağındaki ziı^ıcirleri pürük-
liyerek ayağa kall'.tı: 

— Bu, benim elimde ucgu. Ağam 
söylese de içim onu istiyor. Beni ondan 
ancak ölüm ayırabilir. Haydi git, veli
nimetlerine böyle söyle! Benim idam 
fermanımı çabuk göndersinler. 

* 
S ı n a n ı n ç o c u ğ u n e r e d e ? 
Sultan Muradın -halası Mlhrimah 

sultanın Üsküdardaki kcnağmm bah
çesinde büyük bir sünnet cemiyeti var
dı. Bahçeye kurulan yataklarda Ügkû-
darın fakir aüelerinden yüze yakın ço
cuk sünnet edilm'şti. Bahçede çen-
ükler yapılıyor, fişenkler atıhyor; 
hokkabaz, kaı-agöz ojıınlan başlı
yordu. 

Mihrimah sultan bahçeye bakan 
odasının kafesli penceresinden bah
çedeki şenliği ve oyunları seyrecM-
yordu. 

Üçüncü Mm*adın halası hayırsever 
bir kadındı. Her bayram fikaraya he
diyeler dağıtır, öksüz çocuklan giy-
dirii'di. 

Mihı-imah sultanın kethüdası Maş
tan ağa bahçede dolaşırken yanma 
b:r adam sokuldu. 

Mestan ağa bu adamı goıünce 
gülümsedi: 

— Vay, sen de burada mlsm, Be-
şir? 

Kayıkçı Beşir boynunu bükerek: 
— Buradayım ağam. Bizim kom

şunun çocukları süımet oldu da, de
di, onlan görmeğe geldim. 

Mestan kâhya, kayıkçı Beşin çok 
severdi. 

Beşir iyi kürek çekerdi temiz yü
rekli bir adamdı. 

Mestan kahya scıdu; 
— Hâlâ çocuğun olmadı mı? 
— Allah vermiyor. N Î yapalım?.. 
Sonra birdenbire dudağmm «cüe 

gülerek ilâve etti: 
— Zahmetsiz bir çocuk sahit/i ol

duk amma., ona da bakanuyoruz, 
ağam! 

Beşir büdcnbire bu sözleri söyle
diğine pişman olmuş gibi, kekeledi: 

— Şimdilik bir çocuğumuz vaT. 
— Nereden bııldmı bu çocuğu' 
— Onu da Allah gönderdi, agami 

Anası, babası ölrjüş. Bize verdiler. 
Fakat, kanm birdenbire hastalandı. 
Şimdi ona da bakamıyoruz. Hanya 
şöyte iyi bir kapı bu'sam, »ereceğim.. 

— Erkek mi çocui;? 
— E'kek. Hem de ay parçası gibi 

güzel bir yavrucuk. 
— Hele bir getir de göreyim çocu-

g:u. 
— Sultan efendimize mi göstere

ceksin? 
— Evet. Malûm ya, Jfihrlmah sul

tan çocuk meı*akhsıdır. Haremde yir
miden fazla çocuk var. Dıuyarm 
hepsi de ckâiz çocuklaııdur. 

Beşir, Mihrimah sultanın IcHtıüda* 
smdan too vadi ahnca bahçeden 
çıktı. Koşarak Şemsipaça 8ahUin« 
indi. Küçük bir kulübeye gir<fi. 

Burası kayıkçı Beşirîn eviydi. Beşe
rin kansı çocuk ae«diği hcUde, btow 
denbire hastalanarak yatağa düşmüş 
tü. Sinanm çocuğuna baknağa kud' 
reti yoktu. 

Küçük yayriKuk gere gûndâı to« 
ğınyordu. 

Beşir kansma: 
— Rüstemi Mihrimah sultanın 

kâhyası istiyor. Tam kaptanı boldok. 
Dedi. Çocuğu iyice sardı, kuca^-

na aldı. Tekrar MihrinuUı suitaiBA 
konağına gitti. 

Mestan kahftya hâlâ bahçede, süo-
net olan çocukların başında dola^ 
yordu. Beşir yavaşça kâhyanın ya»* 
mna gitti: 

<Arkan var) 



Yılbaşında verilecek en kıymetli hediyeler 
*̂  Çok zarif kutularda Venüs Tuvalet takımları, Avrupadan getirilen gayet şık Pudriyerler, 

Venüs Esans, Losyon ve Çam kolonyaları, Venüs krem, pudra, allık, sürme Ruj ve briyantinleridir. 
Nureddin Evliyazade Eczayı kimyevice, âlâtı tıbbljpi ve Itriyat deposu, İstanbul 

Yeni sene için... 

En sağlam 
En Ucuz 

ıj g Hesap defterlerini 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi cins kâada basılmış 
ve İngiliz prese kartonu ile ciltlen
miştir. 

F i y e t l e r 
> 200 sahifeli 140 - 160 kurug 

300 » 175 - 200 > 
400 » 250 - 275 > 

Akşam matbaası 
Telefon: 24240 

TURKUAZ 
Galatasaray - İstiklâl Cad. No. 220 

YILBAŞI 
için büyük fedakârlıkla getirtilen 

yeni artistler ve aynca 

CORViN REVOSO 
26-ve 31 kânımuevvel geceleri 

BÜYÜK BALO 
Kotiyon, sürpriz ve bir çok eğlen* 
çeler. Masalaruı hemen tedariki 
Cumartesi ve Pazar tekmil 

programla 

Büvük matine 

Zevkimi 
okşıyan 

M O V A D O 
saati olmuştur. 

ZARİF - SAĞLAM - HASSAS 
162 birinci mükâfat kazanmıştır. 1938 
yılbaşı Movado deposu: Sultanhamam 
Havuzlu Han 1. 

Müjde! 
Herkesjı hasretle beklediği Jıalis 

koyun sütünden mamul 
EKSİNOZLU ALt HALİD 

YOĞURDU 
gelmeğe başlamıştır. Her yerden 
isteyiniz. Deposu, İstanbul Balık-
pazan, Taşçılar, No; 29, Tel: 23612 

YENİ NhŞRİYAT 
S E S 

Sabahaddin Alinin »Ses» isimli hikâye
ler kitabı çıktı. 

S ü p ü r g e s i 
Her ev kadınına lâzım İdeal bir âlettir. 

S A T i E ' de 
lamm VERESİYE SATILIR 

"Adeta bîr harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bir Hafta Zarfmda 
Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu, 
arkadaşlar ı , şayani hayret 
tenine gıpta ediyorlardı. 

A T I 
tş ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablannda, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle sifayi temin eder. 

Çucuk esirgeme kurumu Eminönü ilçe
sinden: Çocuk kütüphanesi menfaatine 
4 İkincikânun 938 salı akşamı Fransız ti
yatrosunda verileceği evelce ilân edilmiş 
olan müsamere Tiyatro binasmın o gün 
meşgul olması münasebetile 18 tklnclkâ-
nun 938 salı akşamı vali ve belediye relal 
bay Muhiddin Üstündağm riyaset ve hi
mayelerinde ve daha zengin ve pek mü
kemmel bir programla verilecektir. Oeçen 
sene olduğu gibi bu sene de saym halkı
mızın bu hayırlı raüsamereyi şereflendir
meleri rica olunur. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
falım Ticarethanesi 

Kocaeli vUâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nftuman dikiş ve yazı makineleri, Ko-
dalı fotoğraf makine Te leraımu 

.saire bulunnr. 

Bayan JALE'nin bir haftabK 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evTeild lıaldld 
fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor; «Benim için 
bu, bir harikadu> bir hafta «aı> 
fmda bu derece cazib bir şekil al»* 
cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar-
kadaşlanm, daha genç ve daha 
sehhar göründüğümü söylüyorlar. 
Cidden şayani hayret olan boyla 
bhr teni teinine muvaffak olduğu^ 
mu gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evvelâ, her akşam yatmandan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Ünlversite«l 
profesörü Doktor Stejskal tara
fından keşfedilen ve oBloccU 
tabir edilen gençlik cevheri mev-
cuddur. Sil uyurken, cildinizi 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemiş hakiki fotoğrafı 

besler ve gençleştirür ve yüsdekl 
çizgi ve bunışukluklan izale eder, 
sabahleyin kalktığınızda daha 
genç görünürsünüı. 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsu) Tolcalon kremini kullar 
nımz. En sert ve esmer bir cUdS 
yumuşatıp beyazlaUr. Siyah ben» 
lerl eritir ve açık mesameleri 
kapatır. Talnu Tokalon kr»* 
minin temin ettiği bu cazib, seb* 
bar vt güzel tene malik olunun . 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedeli 4221 lira 50 kuruş olan muhtelif eb'atta 22300 kilo freze 
başU karflçe çivisi 6/1/938 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar bi
nası içindeki satmalma komisyonu tarafmdan açık eksütme üe satm almacak-
tır. 

Bu işe gtmıek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 316 lira 62 ku
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksütme günü saatine kadar komisyo
na müracaatlan lâzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada satmalma komisyonu tarafmdan pa* 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (8474) 

Kültür Bakanlığından: 
1 — Bazı kız enstitüleriyle .\kşam Kız Sanat okıülarınm Moda - Çiçek 

derslerine, yapılacak bir smavdan sonra kazananlar arasmdan ücretle stajiyer 
alınacaktır. 

2 — Smav 3/1/1938 pazartesi günü saat 9,30 da İstanbul Akşam Ki* 
Sanat okulunda yapüacaktır. 

3 — Smava girebilmek içm: 
A — Kız Enstitülerinin birmden mezım olmak; B - Yirmi yaşmdan küçÜK 

olmamak. C - öğretmenliğe mâni sıhhî ve bedenî bir noksanlığı olmadığu^ 
hükümet veya belediye doktorundan veya resmî hastaneden verilen bir rapor
la tevsik etmek. D - İyi sam olduğu polisçe verilecek bir vesika ile anlaşılmak-
E - Bakanlıkça gösterilecek mahalde vazife kabul edeceğini kendi yazı ve iıû* 
zasiyle taahhüt etmek. 

4 — İsteklilerin bir istida ve 3 üncü maddede yazıü vesikalari Ue birlik** 
en çok 29/12/1937 akşamına kadar İstanbul Kültür Direktörlüğüne nıüra* 
caatlan. (4644) «8497« 

istanbul Liman işletme idaresinden: 
1 — istanbul ve Trabzon Limanlan içüı ahnacak vinçler hakkında 15/ 

12/yi tarihine kadar şartname alan muhtelif firmaların kat'î tekliflerini 1/ 
Mart/938 sah günü saat 14 de İdare Şefler Encümenine getirmeleri. 

2 — 10/12/937 tarihinden sonra şartname almak istiyen firmalar y ^ * ' 
da İIAn edilen tarihdc tekliflerini vermek kayıd ve şartiyle fen ^^y^^^^^^^l.j, 
şattnamclori alabileceklerdir. ^ 
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İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRK VE 
TE$EBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

mühim ilân 
Istanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi, memurlannm 1937 senesine ait «kremit» renkli hüviyet kartlarının 1 
kinci kânun 1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için muteber olmak 
fizere «kırmıziK lenkte kartlarla değiştirileceğini saym müşterilerine arzeyler. 

Bu kartlarm baş tarafmdfı şirketin unvam olan «tSTANBULDA HAVA
GAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» 
yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygım olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
hâmilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabilecek neticele-
ıln mesuliyetini kabul etmlyeceğini şimdiden beyan eyler. 

DİREKTÖRLÜK: 

A K Ş A M Sahlfe I I 

TÜRK ANONIM 
ELEKTRİK ŞİRKETİ 

Mühim ilân 
Elektrik şirketi, memurlanmn 1937 senesine ait «Pembe» renkli hüviyet 

kartlannm 1 Udncikânun 1938 den itibaren İptal edilerek, 1938 senesi için 
muteber olnı&k üzere «yeşil» renkte kartlarla değiştirileceğini saym müşteri
lerine arzeyler. 

Bu kartlarm baş tarafında şirketin unvanı olan «TÜRK ANONİM ELEK
TRİK ŞİRKETİ» yazılıdır. 

Yulcanda gösterilen evsafa uygım ohmyan kartlar sahte addedilmeli ve 
hâmilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabilecek netice-
|« in mesuliyetini kabul etmlyeceğini şimdiden beyan eyler. 

DİREKTÖRLÜK: 

TESİSATI ELEKTRiKiYE TORK 
A N O N İ M Ş İ R K E T İ 

Mühim ilân 
^Vslsatı Elcktriklye Türk Anonim Şirketi memurlarının 1937 senesine 

tİt «mavi» reniıli hüviyet kartlarmm 1 ikincikânun 1938 den itibaren iptal 
«Ulerek 1938 senesi için muteber olmak üzere abej» renkte kartlarla değişti
receğini sayın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartlann baş tarafmda şirketin unvanı olan «TESİSATI ELEKTRİ-
EİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» yazıhdır. 

Yukanda gösterilen evsafa uygtm olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
MkmUlerl polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabilecek netice-
krln mesuliyetini kabul etmlyeceğini şimdiden beyan eyler. 

DİREKTÖRLÜK: 

Saclarınızı 

I !#J: k^l J 'A 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dâkülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve büyüme kabili» 
yetim artırarak saçlara sremden 
hayat vtTİr. Kokusu Lâtif, kullamsı 
kolay bir MÇ eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU . İSTANBUL 

I. KARON, BEYOĞLU, TUNELMEYDANI 
cBeyert Mode für t l le ı mecmualannm satış yeri 

TOKATLIYAN otelinde 
BUGÜN 

6 R E 6 O R ve cazı 
O 6 A N Y ve Macar kadmlan orkestrası 

refakatinde 2 G A L A 

YILBAŞI MUNASEBETİLE 

Hediyeliklerinizi 
İntihap İçin endişe etmeyiniz... ÇOnkOp Beyojrlunda: 

KARIMAN PASAJINDA 
Makbul ve faydalı hediyeliklerin en mântehab çe$idlerini ve osrunc^Jdannı en zarif 

ve güzellerini her keseye ehrertfli fiatlarla bulacaksınız. İfte; kat'iyyen rekabet ka
bul etmez fiatlarla satışa çıkarılan makbul ve faydalı hediyeliklerin Hitesi; 
RAYAMI ADA H/lAUCliCı ^'^^ mücevherle, kolyeler, broşlar, klipsler, gümüş yttsükler, küpeler, ta-
DR I HIlLHllM IVIHnOUOı atler, pudriyerler, para cfladanlan, el Iglemell İyi katist ve ipekli mendiller, 
deriden ve asri formalarda el çantalanmn tengtn çcfldlcri, Voai ve vdnr eşarplar, l^esndi pantuflalar, nakış 

I >>sepetleri, her nevi parfömler, sabunlar, allıklar, pudralar, rimeDcr, aentfirlcr, kürk yakal̂ n,̂ Hhıarlar, Ifitr, bu
zu, karakul, astragan ve kaplan kürkleri, İpekli çoraplar, İpekli kfiletlar, kombinesonlar, eldivenin-, ipekli ve 
jersey gecelikler. Kuştüyü yastıklar, pijamalar, önlükler, |İleier, kimonolar, dantel yakalar, lüks fcnatyeler, 
şeffaf sellofan muşambaları, eşarplar vesaire binblr çeşid eşya... 
RAYI ARA IUIAUQIIQ • ^^^In kravatlar, kaşkoika-, sigara tabakaları, mürekkepH kalemler, maro-
DH I LHllM I r l M n O U u I ken portföyler, gömlekler, pijamalar, puloverler, kısa rop döşambrlar, askı
lar, jartiyerler, eldivenler, çoraplar, bastonlar, kol düğmeleri, kravat İğneleri, kataklar, podnOet sentilrler, 
mendiller, vesair binbir çeşideşya... 

GOCUKLARA MAHSUS: 
MUHTELİF EŞYA: 

Her nevi elbisdler, oyımcaklar, vesair Kinmıhi eşya.. 

Gayet sarif ve mttntahap çeşidlerde Mblolar, hokkalar, Mok notlar, kristal 
vaporizatörler, kuştüyü yastıklar, saatler, divar saatleri, peraeien ve cüc-

caciye takımlan, çay, komposto ve likör takımlan, güsd feşidlerde Japon vasolan, Çin ve Japtm poro^lmieti, 
çini mamulâtı, porselen takımları v.s ... v.8. ... 

Baba ve anne diyen müteharrik göılü, giyinmiş ve giyinmemiş Sellnloid 
bebekler, küçük el arabaları, küçük toplar, inşaat kntolan, askerler, mu

rabba oyunlan, aile oyunları, bebekler için cihaz takımları, iş levazımı ve el işlemeleri.. Boya takımlan, tuü-
daklar, şimoıdiferler, musiki al&tı, armonürter, tayyareler, beygirler, adlâhlar v.s.... v.s.... 

O Y U N C A K L A R : 

Avrupa mamulâtı oyuncakların bOyük meşheri. 
Mubayaa mecburiyeti olmaksmn 

KARIMAN PASAJI'nın 
bütün daireleri serbestçe ziyaret edBebiUr. 

Kadınlık âleminde 
ikinci inkılâb 

B^ şüphesiz ki (FEMİL) dir. FEMİL*m icadından evvel çektiğimiz üzüntü 
ve İİTenç, bıktırıcı halleri ve şimdiki FEMİL safyesinde kavuştuğomus 
rahat, kolaylık ve saadeti düşünüyorum da FEMİL mucidine nasıl «̂ twfan| 

teşekkür edec^ıimi bihniyorum. 

FEMİL ve BAĞI 
Evde, vazifede, seyahatte, yazhkta, taşhkta, baloda ve mektebde seve seve 
kullanılan ve Beynelmilel Kadınlar Cemiyetinin takdirini kfly.annn uîaJs, 
sıcak, yumuşak, kanı çekici ve muhafaza edici hususî bir pamuktan yapıl
mış aybaşı bezlerini her eczaneden, parfümöri ve tuhafiye mağSızasmdan, 
kadm berberlerinden Isteylnist Piyasaya 8 Uk ve 12 İlk yeni ambalajlan 
çıkmıştır. Umumî deposu: İsmet eczane ve lâboratuan, İstanbul - Oateta. 
Telef cm: 49247. Adresini bir kartla lütfeden sayın müşterilerimlse pek 
kıymetli bir hediye takdim edeceğls. 

^ ^ - ^ . ^ J L ı l 

1938 Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çı ktı 
Fakat taklitleri vardır. Dikkat etmelidir. 

Her türlü malûmatı, vakitleri, iantlerf. mevsi.TiIerJ, hava deği|ikliklerfni, fırbnalun, arabi ruml av. 
lan. tarihî vakaları, darbımeselleri, manileri, hikâye ve latifeleri havi. 
Umumun rağbetini kazanan bu Takvimlerin taklitleri çıkmiftır. Aldanmamak İçin ( SAATLİ MAARİF 
TAKVİMİ) adma ve (SAAT) reımine dikkat etmelidir. Merkezi : İstanbul Maarif KltaphaneslJlr. 

fiyatlar 

Scandinavian Near 
East Agency 

GaUtada Tabir han S Anefl kat 
Tel: 44M1 . I . t 

Svenaks Orlcnt linien Oothenbarf 
Oothenbuıg, Stokholm, Oslo, Dantzte, 

Odjrnla Oopenhac Alx> lUral v* batfln 
fialtık Mmanlan «ark ve Karadenls bâ ü-
ea limanlan armsuda 15 gfinde Ur aztanet 
ve avdet Içtn mtmtazam postalar. 

Odynla - Dantalg - Oothentourg ve Oüo-
dan beklenen vapurlar. 

Berdaland vapuru 25 K. evvele doftru. 
Vlklnfland vapuru 1 K. aanlye dotnı. 
Brageland vıpuru I K. nnlye dotnı 
Yakioda lâtaabuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhaf, Odynla OothetJbert. 
Dantstf . etokholm, vt Oılot Uaanlan 
için hareket edecek vapurlar. 

Bergaland vapuru 25 K. «aniye dojru. 
Vlklngland vapuru 1 K. saniye doCru. 

Ounborg vapuru 3 K. saniye doftru. 
raxla ursuat için O&lata'da Tahlr han 

I flncft katu kâin acentalıfma mttraeaat 
Tel: 44M1 - t - % 

HER ÂK^AM 

PARK OTELINDE 
TANGO KRALI 

EDUARDO BIANCO 
ve meşhur Arjantin Orkestrası 

^ ^ ^ ^ ^ ^ H B V G O N nat 17i (ta MATİNE . 

MÜKEMMEL REKLAM 
UCUZ FIATLA 
TEpiWTA KOLAYLIK 

n M S f İ D ^ ^ I - A T A SESLİ HAN 
.RCUrmEFON 41453 

Açık Eksiltme ilânı 
Haydarpaşa Lises! Safanalma Kurumundan: 
Haydarpaşa Usesinin fazla kalan 109200 parça çamaşır yıkanma f« tttQ. 

lenmesl açık eksiltmeye konulmuştur. 
EksUtme 27/12/937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kültür Dlrdrtflr-

lüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan kamia|«»da 
yapılacaktu*. 

Talmıin bedeli 2809 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 211 liradır, tttddfler 
şartnameyi görmek üzere okul direkiörlüğtine müracaat edebilirler. 

İsteklilerin çımışır yıkayıcı ve çamaşır makin^rl ıe teferruıtmm yev
miye 1000 parça çamaşır yüoyabUecek ve kurutabilecek kudrette oldufııma 
dair cari sene Ticaret Odan vesikalariyle Urlikte aynca Tieaıtt (Mi—ıtnn 
vesika getirmeleri şarttır. 4 l < l i 
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aritalı Hayat Takvimi 
Bu egsiz TC ^mıalsiz takvimin taklitleri vardır Taklitlerini almamak İçio dikkat etmelidir. 

Takvime ait her türlü malûmatı, dünya tarihlerini, inkılap Urihlerl. dmi tarihler, ihtiralar tarihi, 
dünya devletlerinin nufut ve kuvvetleri, vilâyet ve kazalarımız, nuhuumuz tren istaıyonlan, liman ve 
iskeleler, kanunlanmız. »ağhk bilgileri, güzellik çareleri ve herkesin işine yarayan daha bir çok faydah 
malûmatı, mükemmel bir muhtıra defterini, yedi renkli bir Türkiye haritasım havi: 

( HAYAT TAKVİMİ) nin taklitleri çıkmi|far Aldanmamak için ( MuEbrah Haritalı, HAYAT takvimi) 
tffTyn!^!TTW3r:nR;ffMarnwJ.-^rr7waiHrn»s»TTT7mm:M.'imT:F^»n'nti-pı»..f.T.^^ 

Avrupada güzellik 
müstahzaratı 

0^ 

Teşhir ve müsabaka ser
gilerinde en son yapılan tec
rübe ve tedkikatlar netice
sinde VENÜS pudrasının fev
kalâde terkib ve safiyeti ve cUd-
1er için en mükemmel ve sıhhî 
bir pudra olduğu jüri heyetle
rince ittifakla kabul ve tasdik 
edilerek graiıpri mükâfatı ve
rilmiştir. 

Dünyada mevcud pudralarm 
muhakkak en iyisi olan VENÜS 
pudrası yağlı ve yağsız en na
rin ve nazik cildliler için kul
lanmağa lâyık sayam tavsiye 
emsalsiz bir pudradır. 

Nureddin Evliya Zade Ecza
yı kimyeviye âlât ve ıtriyat de
posu, İstanbul 

Tek Fakat, Kafi çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Baş, diş adalo ağrılarile üşütmekten müteveUit bütün ısüraplara karp 

yegâne müessir tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz, 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden s^lfinımz ve her yerde ısrarla Gripin isteyini». 

lUfl MHliâ 

6 R I P , BAŞ ve P İ Ş A Ğ R I L A R I , 
NEVRALJİ, ARTRİTİZM, ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle , grip romatizma nevralji, kırıklık ve bütün 

aerılarınzı keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en lyı çaresi 

PERTEV 
kullanmaktır. 
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Sahibi Necmeddin Sadak Umumî neşriyat müdürü Şevket Rado 


