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Milletler cemiyeti sarsılıyor mu? 
Italyadan sonra diğer bazı 

devletler de çekiliyor 
Bir ingiliz gazetesi'' Temsil bitti, 
perdeyi kapamak lâzım/yy diyor 

Cenevrede büyük bir panik lıüküm sürüyor 
IVIilletler cemiyeti mahafili bedbinlik içindedir 

Suriye ile iyi komşuluk 
mukavelesini niçin 

uzatmadık 
nBaş muharririmizden* 
Ankara 10 — Türkiye, Suriye İle 

dostluk mukavelesini yenilemek kar 
rarmı verdi ve bu kararmı Fransaya 
bildirdi. Bu mukavele, Türkiye ile 
Suriye arasındaki münasebetlere aid 
olmakla beraber, 1926 senesi, bitta
bi Türkiye ile Fransa arasmda imza
lanmıştı. 

Mukavelenin birinci maddesi «Tür
kiye Cumhuriyeti ile, Osmanlı impa
ratorluğundan ayrılarak Fransa ida
resi altına konulmuş olan memleket
lerin her zaman dostluk ve iyi kom
şuluk münasebetleri idame edecek
lerini, müşterek hududlannm hiç bir 
suretle tecavüzüne ne teşebbüs ne de 
müsaade edeceklerini, mütekabilen 
bîtaraflık kaidelerini tatbike karar 
vermiş oldukları için iki taraf
tan biri aleyhine tevcih olım-
muş hiç bir tecavüzü ne teşvik ne de 
himaye edeceklerini» bildiriyor. 16 
Maddeden ve bir kaç protokoldan iba
ret olan mukavelenin diğer madde
leri Suriye ile Türkiye arasındaki hu
dudun işaretlenmesine, Suriye vatan
daşlığı sıfatına, ikamet şartlarma, iki 
taraf arazisinde diğeri aleyhine tah
rikatın izalesine, ticaret, gümrük ve 
nakliyat işlerine aiddir. 

Son madde mukavelenin her se
ne için yapıldığını tasrih ediyor. Fa
kat beş sene bittiği zaman, mukavele, 
bir tarafça bitmiş sayılmadığı ve mef
suh olduğu altı ay evvel haber veril
mediği takdirde her sene kendiliğin
den uzamış oluyor. Türkiye Cum
huriyeti bu maddeye istinaden, bu 
Seneden sonra mukavelenin artık 
merî olmadığını - mukavelenin sona; 
erdiği 30 mayıs tarihinden altı ay 
evvel - Fransaya bildirmiştir. 

Türkiyenin bu kararı vermesinde 
âmil olan sebebler türlü türlüdür. 

(Devamı 8 inci sahifede) 
Necmeddin Sadak 

Milletler Cemiyeti için Cenevrede yapü^nlan mükellef binadan asamblenin 
toplandığı daire 

Cenevre 10 — İtalyanm Milletler 
cemiyetinden çekilme kararına 
muhakkak nazarile bakılıyor. Bu 
husustaki tebliğin'Pazar veya Pazar
tesi günü gelmesi I)eldeniyor. İtalya-
yi takil>en diğer bazı devletlerin de 

Milletler cemiyetinden çekileceği söy
leniyor. Bunlarm kimler olduğa söy-
lenmemekle beraber Avusturya, Ma
caristan ve Amavudluktan bahsedil-
meld«dir. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Fransız askerî heyeti 
perşembe günü geliyor 
Heyet, Hatayın askerlikten tecridi maseiesi 
etrafında erkânıiıarlıiyenıizle temas edecek 

Vekiller heyeti dûn toplandı ve harici politikamızın 
umumî vaziyeti üzerinde müzakerede bulundu 

Yalovanın îman kanunu 
Meclîste müzakere edîldî 

Akaya verilen haklar ve vazifeler Vekiller 
Heyeti kararile belediyeye devrolunabilecek 

Dahiliye Vekili, Akay idaresinin, Şirketi Hayriye, 
Yalova ve Bursa kaplıcalarile Tramvay Şirketinin 

ileride belediyeye devredileceğini söyledi 
Ankara 10 (Te

lefon) — Büyük 
Millet Meclisi bu
günkü toplantı-
smda bazı ma
den hurdalamın 
dışan çıkanlma-
smın yasak edil
mesi ve satm a-
lınması, askert 
ve mülkî tekaüö 
Isanunımım 66 
ve 69 uncu mad-
deûerine birer 
fıkra ilâvesi, is
pençiyari ve tıb
bî müstahzarlar kanımunun 16 na 
maddesinin değiştirilmesi hakkmdan 

B. Şükrü Kaya 

ki kanun l&yihalannm birinci müza
kereleri yapılmıştır. 

Bunlardan başka Yalova kaplıcap 
lan ile bu kaphcalar mmtakasmm 
idaresi hakkmdaki kanım lâyihası
nda da birinci müzakeresi yapılmış
tır. Bu esnada bir çok hatipİM' aös 
almışlardır. İktisad Vekili B. Şakir 
Kesebir kürsüye gelerek şu beyanat
ta bulunmuştur:. 

Bugün Yalovada istifade edilen ya^ 
tak mıktan İlci yüzden ibarettir. Tak
dir buyrulur ki iki yüz yatakh bir su 
şehri, oradan beklediğimiz fajrdayı 
ttunamile yerine getirecek miktarda 
değüdlr. 

(Devamı 8 nci sahifede) 

Alman gençlik terbiye 
dairesi şefi geldi 

Dün akşam tıUkûmetin misafiri olarak 
Perapalas otelinde kaldı, bugün gidiyor 

Ankara 10 (Telefonla) — Vekiller 
heyeti bugün Büyük Millet Meclisi 
içtimaından sonra Meclis binasında 
B. Celâl Bayann riyasetinde toplandı 
ve geç vakte kada. müzakere cere
yan etti. Toplantıda haricî poUtika-
mn umumî vaziyeti üzerinde görü
şüldüğü anlaşıhyor. 

Ankara 10 (Telefonla) — Önümüz
deki çarşamba günü İstanbula ge

lerek ayni gün buraya hareket ede
cek ve perşembe günü burada bulu-

(Devamı 8 inci salıifede) 

KANUN BİLGİLERİ 
IvDâtlflk 

Yazan: EMCET AĞIŞ 
Bugün beşinci sahifede 

Von Schirach âbideye çelenk koyduktan sonra, sağda otd yemek sofrasmda 
Almanya gençlik terbiye dairesi 

şefi von Schirach dün saat 13,20 de 
tayyare ile Ankaradan gelmiştir, 
von Schirach Yeşilköy tayyare mey-
danmda vali muavini, emniyet di
rektörü ve diğer birçok zevat tarafm-

dan karşılanmıştır. Tayyarede bu t e^ 
kilâtm müdürlerinden 8 kişi ile bir 
fotoğrafçı bulunuyordu. Hariciye Ve
kâleti memurlanndan B. Hasan Ce-
vad kendilerine refakat ediyordu. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Lodos havada sinirli İstanbul!. 

Vay bayım, nereye teşrif?. 
Cehennemin dlbinel... 

— Portakallar kaça?... 
— Kör müsün be herif, yaftaya 

baksanal... 

— Bugün nekadar güzelsin kal-ıcı-
gim!... 

— Ouzelsem güzelim, sana ne?... 

I İ U Î KÜTOPHME 

— Affedersiniz, bu gelen Fatih mi, 
Aksaray im?.. 

— Ne Fatihi be kadın, tramvay o 
tramvay!... 

Telefon — Doktor siz midnlz?.. 
Dr. — Görmüyor musunuz, benin 

işte!.. 
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Dûn Creceki ve Bu Sabahki Haberler d. 
Flandin Berline gidiyor 

6o seyahat, Alman ricalile temasa ve bir Alman -
Fransız mukareneti İmkânlarını tedklke matuftur 

Paılg 11 (Akfimı) •— Sabık Franıa bsfvckffl B. Flandin, Almanya hükû-
fU0ti ile temas etmek ve Fransa De Almanya anuonda Ur mukarenet imkân-
faumı araştınnak ficere yann Berline gidiyor. 

Berlin ıtyasl mahafüi, sabık Franau başvekili B. Flandinin bu seyahati, 
tamamile hususi mahiyette bulunduj|ıma lıeyan ediyorlar. Flandin Alman 
bflkOmet adamlarile temas edecek re ajlebi ihtimal B. Hitler ile de görü
lecektir. 

B, Stoyadinoviç dûn 
Belgrada avdet etti? 
Romada iki hülcûmet reisi 
arasında neler görüşüldü? 

) 

MÜÛno 10 — Buraya gelen Yugos
lavya Ba^eklli ve Hariciye Nazın B. 
Btoyadlnovlç, dün İtalyan Hariciye 
Hassın kont Clano, propaganda na-
tm B. Alfleri ile birlikte muhtelif 
fabrlkalan gezmiştir. Her tarafda 
büyük tezahüratla karşılanmıştır. 
Bilhassa fabrika amelesi, B. Stoyadi-
novlçe karşı büyük sempati göster
miştir. 

Üç naaar akşam yemeğini birlikte 
yemiş, sonra: Skala tiyatrosunda 
Terilen gala müsameresinde bulun
muştur. B. Stoyadinoviç bu sabah 
Belgrada hareket etmiştir. 

R o m a d a n e l e r g ö r ü ş ü l d ü ? 
Roma 10 — Giomale d' İtalla ga-

eetesi yazdığı bir makalede diyor ki: 
Yugoslav - İtalyan teşriki mesaîsi, 
yürüyen bir hakikattir. Bunun ehem
miyeti vardır. Bu elbirliği realist ve 
durendiş hükümeti adamlarmm azim 

Te İradesine, genç, kahraman çalış
kanı ve tarihi vazifelerini müdrik olan 
iki milletin espirisine dayamyor. 
İki hükümet şefi ara^mda olan tea-

tU efkâr şu üç nevi mesele üzerinde 
cereyan etmiştir: 

1 — Avrupamn ihyasına matuf 
umumi meselelere; tabiîdir ki bu ted-
kikler, Yugoslavyanm tesirlerine kar-
ş orta Avrupada ve Balkanlarda iyi 
bir bekçilik yaptığı gizli ve tahrip
kâr kuvvetlere de temas etmiştir. 

2 — Tuna Avrupasmm ve Balkan
ların organizasyonuna; taallûk eden 
hususî meseleler. 

8 — İtalya Ue Yugoslavya arasm-
daki siyasî ve iktisadî meseleler. 

Bütün süitefehhümler ortadan 
kilktığı cihetle, iki milletin iktisadî 
ve siyasî teşriki mesaîleri yolunda çok 
çalışılmıştır. Fakat yapılacak daha' 
çok işler vardır. 

Hatayda seçim 
hazırlığı 

Mîlletler cemiyetinin 
gönderdiği komisyon 
tekliflerini hazırlamış 

Cenevre 10 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabirlerinden İskenderun Sancağı 
dahilinde yapılacak olan ilk intihaba-
ta ald teşkilâtı vücuda getirmeğe ve 
kontrola memur olan komisyon, me
saisinin ilk kısmım bitirmiştir. 

Komisyon, Intihab nizamnamesi
nin metni İle intihabat için tesbit edi
lecek tarihe ve icab eden memurinin 
tayinine müteallik olarak Milletler 
cemiyeti konseyi reisine yapacağı tek
lifleri tanzim ve tesbit etmiştir. 

Komisyon, Sancağın anayasasımn 
derpiş etmekte olduğu müntahiblere, 
talimat ve Sancak meclisine mebus 
intihabı İçin zarurî olan İki dereceli 
Intüıab gibi Intihabata müteallik hu-
susatı kontrol etmek üzere gelecek 
sene başlanacağında tekrar Sancağa 
gitmesi muhtemeldir. 
L i s e l e r d e y a z ı l ı i m t i h a n l a r 

Ankara 10 (Akşam) — lise ikinci 
devre sınıflarUe Ük öğretmen okulla-
n meslekî smıflannm yazılı İmtihan-
lan bu yıl İkinclkânunun on doku-
lu İle otuz biri arasmda ve İkinci yar 
Bh imtihanlan nisanın beşi ile on be-
fl arasmda yapılacaktır. 

T a k d i r n a m e i le t a l t i f e d i l e n 
, v a l i l e r 

Ankara 11 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti fevkalâde çalışmalan görü
len Dahiliye memurlarını takdirna
me ile taltif etmiştir. Takdir edilen 
yalilerin isimleri şunlardır: Ağrı va
lisi Bürhaneddin, Kars valisi Akif, 
Çorum valisi Refik, Çanakkale vali 
tekili Mehmed Ali, Trabzon valisi 
UTahya Sezai, Kocaeli valisi Hâmid, 
jRonguldak valisi Halld, Kastamonu 
jralisi Avnl Doğan, Antalya valisi Sa-
{b, Manisa valisi Lûtfl Kırdar, Erzu-
tum valisi Haşim. 

jErzurum-Trabzon yolu açıldı 
Erzurum 10 (A.A.) — Kar yağışı 

durdu. Hava açık ve güneyidir. Trab-
lon • îran transit yolunda kar arıza
lan kamilen kaldınlmış ve münaka-

Üç senelik maden 
işletmesi 

Vekiller heyeti esasların 
tatbikine karar verdi 

Ankara 10 (Telefonla) — Bugün 
Büjrük MUlet Meclisi içtimamdan 
sonra Başvekil B. Celâl Bayann reis
liğinde Meclis binasmda toplanan 
VeMUer heyeti üç senelik maden iş
letme programına aid esasları kabul 
ederek tatbildne karar vermiştir. 

A d l i y e V e k â l e t i Z a t idler i 
m u d u r u m ü f e t t i ş l i ğ e t a y ı n 

e d i l d i 
Ankara 10 (Telefonla) — Adliye 

Vekâleti zat işleri müdürü B. Muzaf
fer birinci smıf adliye müfettişliğine 
naklen tayin edilmiştir. 

Z i r a a t e n s t i t ü s ü m e z u n l a r ı 
a r a s ı n d a t a y i n l e r 

Ankara 10 (Akşam) — Yüksek zi
raat enstitüsü mezımlanndan B, Ha
di İstanbul, Hami Adana ziraat mek
tebi, Osman, Sadi ve Ömer, İskender 
re Suad Ankara; tohum ıslah istasyo
nu Halil İbrahim, İbrahim İzmir zi
raat mektebi, Şahende İzmir ziraat 
mücadele istasyonu, Abidin yüksek 
ziraat enstitüsü. Haydar Ankara zi
raat mektebi asistanlıklarma. Bursa, 
Ankara, Kastamonu ziraat mekteple
ri mezunlanndan Ferid, Bedri ve Zi
ya ziraat umum müdürlüğü memur-
luklarma Kastamonu ziraat mektebi 
eski memuru Mahir Antalya sıcak ik
lim nebatları ıslah istasyon asistan-
lığma, Antalya merkez ziraat memu
ru Nazım Tosya Öraat memurluğu
na tayin edilmişlerdir. 

>l!»-l 

Kalp para basmak teşebbüsü 
Emniyet direktörlüğü memurlan; 

Taksimde bir evde oturan Cemal ve 
Niyazi isimlerinde İki kişiyi yakahya-
rak haklannda kalp para basmak 
teşebbüsü suçundan takibata giriş
mişlerdir. 

Bunlann vaziyetleri tedkik edil
mekte olup, evvelce kalp para ba-
ap bajsmadıklan, piyasaya sürüp sür-
ledlkieri araştırılmak t pdH-

GÜNÜN HADİSELERİ 
Otobüsler yüzünden, vali, 

Ahmed Emin Yalmanı 
dava ediyor 

Ahmed Kmin Yalman, dünkü başmaka-
lastnde, tstanbuldaki otobüslerin lekllle-
ılnl (ayri mütecanis, Igletme tarzlannı 
T» tmtlyaz hakkı alma usûllerini uygrm-
«ua bulmuş ve tenkld etmiştir. 

İstanbul Talisi B. Muhiddin Üstündag 
bu neşriyatı, Tan gazetesi ve Ahmed K-
mln Yalman aleyhine kanuni takibata 
firlfmegi İcabettirici mahiyette addetmiş 
ve mezkûr gazeteye dünkü tarihle bir 
mektub yollamıştır. Vali ve belediye re
isi B. t^stündag bu mektubun akşamda 
da neşrini rica ettiğinden aynen aşağıya 
dercedlyoruz: 

Ahmed Emin Yalman, 
«Tan» gaıetesi sahibi 

Gazetenizin bugünkü nfishasmda «ts-
tanbulun otobüs dedikodusu» başbğı ile 
9ikan baş makalenize belediye muttali 
•Idu. 

Yazmızm istinad ettiği havadis ve ma
lûmat, tamamile asılsız ve hilafı hakikat
tir. Bundan bir kaç ay evvel Gazi köprü-
•fi inşaatı halüunda da ayni mahiyette 
jrazılar yazmıştmız. Matbuatm hakkı ve 
vazifesi olan makul ve dürüst tenkid hu
dudunu aşan ve belediyenin şahsiyetini 
fena zanlar ve töhmetler altmda bırakan 
bu yazüarmızın İstihdaf ettiği mana ve 
maksad kanuni taldbatı istilzam ettirecek 
mahiyette olduğundan makalenizin mak-
tnası Dahiliye Vekâletine takdim oluna
rak mevcud talimatnameye göre tedvir 
olunan bu otobüs işinin derhal Veldllet 
müfettişleri tarafmdan tetkik ve tahkik 
ettirilmesi istenmiştir. Neticeye göre lâ-
nm gelen muamele taayyün edecektir. 

Bu cevabımı baş makalenizin çıktığı sü
tunda neşretmelisiniz. 

Vali ve B. Reisi 
Uluslar kurumu ikileşecek 

mi? 
ttalyanm arkasından diğer bazı mem

leketler de uluslar kurumundan ayrılıyor: 
Amavudluk, Macaristan, Avusturya. 

Bunlara Almanyayı, Japonyayı da ka
imiz... Manzara heybetlidir. Hattâ bir 
iddiaya naızaran, Avrupa nüfusunun ya-
nsmdan fazlasmı İhtiva eden devletler 
Milletler cemiyetinden çekilmiş oluyorlar. 
(Bu iddiayı serdedenler, Sovyetleri Avru
pa dışı sayıyorlar galiba.) Bütün muha
liflerin ayn bir uluslar kurumu teşlül 
edecekleri de mûtevatir... 

Orta çağda nasıl papalığa bağlı bir 
Hristiyan ftlemi, Halifeye bağlı bir Müs
lüman ftlemi var idlse ve bunlar araların
da nasıl mütemadiyen çarpışma halinde 
İdiseler, Akdenizde ve diğer yerlerde blri-
birlerinin gemilerine korsanlık ederler, 
baskmlarla biribirlerinin topraklarmı 
alırlar İdise, dünya gene bu muhasım iki
liğe doğru gidiyor gibi... 

Gerçi «Tarihi tekerrürden İbarettir» 
nazariyesi çürütülmüştür amma, insan, 
bu misallere bakmca, gene ona inanaca
ğı geliyor. F. T. 

Arttırma ve yerli malı 
iıaitası yarın lıaşlıyor 

Başvekil yarın Ankara 
Halkevinde bîr nutuk 

irad edecek 
Ankara 10 — Sekizinci art

tırma ve yerli malı haftası 12 birinci-
kânun pazar günü saat 16,30 da Baş-
veldl B. Celâl Bayann Ankara Hal
kevinde verecekleri bir nutukla açıla
caktır. B. Celâl Bayarm nutku rad
yo ile memleketin her tarafında neş-
redüecektir. 

Haftanm devamı müddetince mem
leketin her tarafmdan tasarruf ve 
yerli malı kullanma mevzuu üzerin
de verilecek konferanslarla. Halkev
lerinde ve mekteplerde tertib edile
cek toplantı ve müsamerelerle, yerli 
malı kullanmaiun iktisadlyatımızm 
inkişafma yapacağı yardım ve fay
dalar İzah edilecek ve bu uğurda 
geniş bir propaganda yapılacaktır. 

4 yaşında bir çocuk 
muhtelif yerlerinden yandı 

Dün gece Fatihte bir yangm ol
muş ve bir çocuk müteaddit yerle
rinden yanmıştır. Hadise şöyle geç
miştir: 

Darüşşafaka caddesinde bir kulü
bede oturan bekçi Mahmud dün ge
ce mangalını yakarak dört ya
kındaki çocuğu Osmanın yatağının 
baş ucunda bırakmış, kendisi de çı
kıp gitmiştir. Bir müddet sonra aç-
nyan bir kıvücımla yatak, yorgan 
tutuşmuştur. 

Küçük Osman uyandığı zaman et-
rafmı alevler aanmştı. Feryatlan 
etraftan duyulup yetişilinceye ka
dar çocuk muhtelif yerlerinden yan< 
mıştır. 

İtfaiye kulübedeki yangım söndür
müş, yaralı çocuk ta hastaneye kal-

Nankinde sokak 
muharebeleri oluyor 

Japonga, Şang - Kay - Şek ile 
müzakereye girişmemeğe karar verdi 

Tokyo 10 — Nankinde dün sabah 
başhyan harp bütün gün ve bütün 
gece devem etmiştir. Şehir tamamen 
muhasara altmdadır. Japon kuman
dam Çin kuvvetlerini teslim olmağa 
davet etmiştir. 

Çinliler bunu kabul etmemişlerdir. 
Şehirde 100 bin kadar Çin asker! bu
lunmaktadır. Şang - Kay - Sekin en 
güzide kıtalan burada harp ediyor. 
Sokaklarda barikadlar vücude getiril
miştir. 

S o k a k m u h a r e b e l e r i 
Şanghay 10 — Japon kuvvetleri 

Nankinin cenup kısmma girmişlerdir. 
Burada şiddetli sokak muharebeleri 
oluyor. 

Tokyo 10 (AA.) — Son alman ha
berlere göre Japonlar, Şar surundaki 
Taiping ve Chungsham kapılarını, 
cenubu şarkî surundaki Hungwu ka
pışım, cenup surundaki Tungchi ve 
Chupaü kapılannı ve cenubu garbi 
sunmdaki Suchsi kapısını zaptettik
lerini bUdirmektedirler. 

J a p o n y a n ı n k a r a r ı 
Tokyo 10 (A.A.) — Yan resmî bir 

membadan bildirildiğine göre, kabi
ne ihtilâfın askerî ve siyasî ve ikti-
aadî cepheleri hakkmda serbesçe fikir 
teati ettikten sonra Nanldn'in su-
kutımdan sonra takib edilecek siya
seti katî bir şekilde tesbit etmiştir. 
Verilen karara göre Japonya Şang -
Kay - Şek hükümetini tanımıyacak, 
muhasamata uzım müddet devam 
edecek, yeni Çin'in imanna yaıdım 
edecektir^ 

Tokyo 10 (A.A.) — Prens Konoye 
üe Harbiye, Hariciye, Bahriye ve Ma
liye Nazırları Çin'in üçüncü devletler 
vasıtasüe yaptığı sulh teklifleîifti ka
bul etmemeğe karar vermişlerdir. 
Nankinin sukutundan sonra Çinin 
hattı hareketini ıslah etmek üzere de 
mücadeleye devam etraeğte ayni su
retle karar vermişlerdir. 

Hariciye ve Maliye Nazırları, Japon
yanın muhasamatın uzaması netice
sinde çıkacak malî güçlükleri ve hari
ci ihtilâtı yenebilecek vaziyette oldu-
ğımu arkadaşlarma temin etmişler
dir. 

Kiğıda şiddetli 
bir zelzele oldu 

Zelzele 22 saniye sürdü 
nüfusça zayiat yoktur 
Ankara 11 (Telefonla) — Bingöl 

vilâyetine bağlı Kiği kazasında ev
velki gün 22 saniye süren şiddetli bir 
2elzele olmuştur. Kaza merkezinde 
9 ev yıkılmış, 21 ev tehlikeli bir hale 
gelmiştir. Kiğı hükümet konağı, ad
liye dairesi ve askerlik şubesinin du
varları çatlamıştır. , 

Gölek nahiyesinde bir ev yıkılmış, 
2 ev tehlikeli bir hale gelmiştir. Ka
raya bağlı köylerden şimdiye kadar 
gelen malûmata göre 11 evin yıküdı-
ğı tesbit edilmiştir. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Ingilterede müthiş bir 
tren faciası 

Londra 11 (Akşam) — Dunday 
ekspresi Edimburg elcspresile çarpış
mış, iki vagon paramparça olmuş
tur. Karanlık ve kar imdad ameliye-
glne mâni olmuştur. Son haberlere 
göre bu faciada 84 kişi ölmüştür. 
Şimdiye kadar ankaz altmdan 28 
cesed çıkarılmıştır. 40 kişi de yara
lanmıştır. 

Spor işleri 
Devletçe idaresi için 
bir proje hazırlandı 

Ankara 10 (Akşam) — Memleketi
mizde spor işlerinin İstikbalde ala
cağı çekil hakkmda bir müddetten-
beri fırkaca yapılmakta olan tedkik-
ler, bir takrir halinde Başvekâlete ve
rilmiş ve buna bir kanun projesi de 
«klenmiştir. 

Projeye nazaran; Türikede be
den terbiyesi, devlet teşkilâtma 
bağlanmaktadır. Klüplerin bugünkü 
amatör teşkilâtı olduğu gibi kalmak
tadır. 

Başvekâlete verilen takrir; bu iş
lerin Başvekâlete bağlı olması mea* 
Ündedir. MaamafUı Başvekâletçe bu 
teşküâtm Maarif Vekâletine bağ
lanması da kuvvetle muhtemeldir. 

İsveçlilerle aramızda yeni 
jticaret anlaşması yapılacak 

Ankara 10 (Telefonla) — ÎBveçle 
aramızdaki ticaret ve klerlng anlaş-
masınm müddeti bitmek üzeredir. 
Yeni anlaşma akdi için önümüzdeki 
hafta içinde müzakerelere başlana
caktır. İsveçlilerin bizdeki blokaj pa-

Delbosa karşı 
suikast hazırlığı 

Biri Pariste, öteki Prağda 
iki kişi yakalandı 

Prağ 10 (A.A.) — Ceteka bildiri
yor: 

Fransa hariciye nazın Delbosun 
Prağı ziyareti esnasmda kendisine 
suikast hazırlığında bulunmak cür-
mü ile Pariste tevkif edilen Macar 
tedhişçi Kolomann hakkmda salâhi-
yettar mahafilden şu malûmat veril
mektedir: 

Paris polisi Kolomannm tevkifin
den Prağı haberdar etmiş vo üzerin
de Prağdan gelmiş bir takım şüpheli 
mektuplar bulunduğunu bildirmiştir. 
Bu tebligattan iki saat sonra bu mek
tupları gönderen adamı yakalamış-
ür. 

Bu adam Fransız lejyonlarında hiz
met etmiş eski bir asker olduğımu söy
lemiştir. Bu adamın bir bacağı yok
tur. Kendisinde Fransız hükümetin
den alacağı haklar buhmduğu bir fik
ri sabit halindedir. 

İfadesinde bir suikastın mevzuu 
bahsolmadığım ve hiç bir şerikicûr-
XQÜ de bulımmadığmı söylemiştir. 
Maznun hapsedilmiştir. 

Faşist meclisi 
mühim bir karar verilmesi 

bekleniyor 
Roma 10 (A.A.) — Gazeteler, bü

yük faşist meclistnn yarm akşam 
akdedeceği içtimaa esaslı bir ehem
miyet atfetmektedirler. 

Messagero, bilhassa diyor ki: 
«İlân edilir edilmez milletin alkış

lan ile müeyyedesi vücuda getirilecek 
olan siyasî ehemmiyet ve şumülü bü
yük bir karar ittihazı derpiş edilmek
tedir.» 

Popolo di Roma, halk kütlelerinin 
Venedik meydamna davet edihnesi-
nin manasına işaret etmektedir. BU 
kütleler, orda hoparlörler lanesile büc 
tün ttalyan milleti ile birlikte B. Mus-
sollni'yl dinliyeceklerdir. 

Kazaen cerh 
Dün akşam bir iş için Alem

dar nahiyesine giden maball* 
bekçisi Mustafa, tabancasım mua
yene ederken, tabancası ateş almıf 
•e çıkan kurşun o sırada orada bu
lunan Hakla isminde birine isabet 
•derek göğsünden yaralanmasına se
bep olmuştur. Yaralı hastaneye ^»^ 
dınlmış, bekçi de yakalanmıştır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA, 
Türkiyed*e ilk izci 

Gazetelerden birinde okudum: 
îzciUk daha teşkll&tlı bir hal almakla 

kahnıyacak. buna dair dersler İlse ve or
ta, okullarımızda mecburi olacaktır. Orta 
o.cullarımızdan iUbaren her talebe İmti
hana tabi tutulacak, bu dersler talebenin 
s'ntf geçip geçmemesine tesir edecektir. 
izcilik dersleri yalnız çarşamba günleri 
<>ğleden sonra okutulacak, asrm gün lld 
öera, üstüste izciliğe ald olacaktir. 

Orta mekteplerdekl izdles, nnıflarma 
eönr, yakalarına neftt çuha tizerlna yıl
dızlar takacaklardır. Liseli lecllerln suuf-
laıını gösteren yıldızlan İse kırmm enb» 
üzerine olacaktır. 

Yakın sahalardaki muhtelif mektepto-
«n izci teşkilâtı birleştirilecek, büyük 
erıq)lar teşkU edecektir. 

izcilik dersleri öğretmenlerini yeUgtlr» 
ıı̂ ek üzere, bu seneden itibaren kurslar 
açılacaktır. Mekteb müdürleri aynı sa
lmanda «İZCİ başkanı», izolllk dersleri 
öğretmenleri is» «tzclllk komutanı» ola
caklardır. 

Görülüyor İd, kadmlann askerilğe 
hazu'Iığı meselesinden sonra, türk ço
ğuldan da aşağı yukan askeri mahlp 
yette birer teşkilâta bağlanmağa baş
lanıyor. Eğer verilen izahat doğru 
^ , bu çok mühim bir içtimai hâdi
sedir. 

Tukanda izcilik haberlerini okur-
Ĵ en, maziye aid bir hatıram can
landı. 1913 I senesinden «MelrteM 
Sultani» nin ilk sınıflarmdan birin
deydim. Galatasaraym meşhur kale* 
<:îsi olan İngilizden mühtedi Ahmed 
Robenson (İd muharebede şehid ol-
'Uuştur), jimnastik hocanuzdı. Bir 
^bah, bizi mektebin kapah jimnas
tik salonımda topladı; tngilteredeki 
*boy scout» teşkilâtına dair izalıat 
'' ordikten sonra: 

— Müdürümüz Salih Arif beyle 
.̂orüştüm. İzinini aldmı. Biz de, Tiir-

•ûyede ilk defa olarak keşşaf teşkilâ
tı yapmağı düşündük. Lâkin sizleri 
*Uecbur edemeyiz. Kim velisinden 
tezkere getirirse onu keşşaf yapaca
ğız. Tabiatile kıhk kıyafet vesaire 
i sraf lar için bir mikdar para da lâ-
zundır. • dedi; hesab da verdi. 

Kısa pantalonundan kırmızı bo-
yunbağma ve sopasma kadar bu keş-
?afüğa özendim, doğrusu. O hafta 
^e gider gitmez, ilk işim velime yal
varıp müsaade istemek oldu. Dttşfl-
'lüp taşındıktan sonra istenilen par 
fayı verdi, bir de mrfıtup yazıp mür 
lıürledi, zarfı yapıştırdı. Bana teslim 
etti. 

Ertesi gün, Alımed Robenson, «ts-
^ var mı?» diye sorunca sade ben 
'*rtaya fiktmı. Pür gurur parayı v« 
'Uektubu uzattım. Jimnastik hoca-
Ûız, diğer çocukları heveslendirmek 

'i^re, bana hitapla: 
— İftihar et, oğlum! Türkiyed*! 

Müstakbel büyük teşküâtm 1 numa-
^ âzası sen olaeaksm! - dedL 

Zarfı yırttı. Bir de içinden ne çd^ 
^ beğenirsiniz. Her halde ben yan-
^ anlatmış olacağmı, yahud velim 
"dikkatsiz dinlemiş. 
«568 numarab Vâlâ efendinin mek

teb tarafından tertib edilen tenez-
*ühe Lştirak etmesine müsaade edi
yorum.» 

ZavaUı Ahmed Robenson! Ne yd-
^ düştü. Bahusus başka talib zuhur 
etmemesinden! 

Ertesi lıafta, vdim «sen derslerin-
* meşgul ol!» diyerek ricamı red
detti 

Galatasaraym ilk keşşafları bir 
''̂ üddet sonra zuhur etmiştir. Şim-
^ İnhisarlarda şeflerden olan mü-
^^udis Saim bu birinci izcUer ara-
'̂ Udadır. Lâkabı da Keşşaf Salm ol-
*^uştur. 

B«nse, işte, böylece, Türkiyenln 

SOHBET: 

Yazma eserler 
Hepsi bir 

kütüphanede 
toplanacak 

İlkmekteplerden bir kısmı kira ile 
tutulan binalardadır. Maarif müdür
lüğü mektepleri kiradan kurtarmak 
üzere eski medrese binalanndan bir 
kısmım mekteplere tahsis etmeğe ka
rar vermiştir. Bu arada Fatihteki eski 
Tetimme medresesi mektep haline ko
nulmak üzere tamir edilecektir. 

Bundan başka gene Fatihte eski 
Tabhane medresesi de bir kütüphane 
haline getirilecektir. Bu yeni kütüp
haneye İstanbul kütüphanelerinde 
mevcud olan bütün yazma eserler ko
nacak, burada hiç bir basılmış kitap 
bulunmıyacaktır. İstanbul kütüpha-
nelerindeki yazma eserler büyük bir 
yekûn teşkU etmektedir. Yazma eser
ler, diğer kütüphanelerden kaldırıldı
ğı takdirde yer açılacak ve kütüpha
nelere yeni kitaplar almacaktır. 

l l k m e k t e p m u a l l i m l e r i n e k ı 
d e m zammı i v e r i l m e s i n e 

b a ş l a n d ı 
Sekiz aydanl)eri kıdem zammı ala-

mıyan sekiz yüzden fazla llkmektep 
muallimlerine kıdem zammı istihkak-
larmm dağıtılmasına dünden itibaren 
başlanımştır. Dağıtma işine üç günde 
nihayet verilecektir. 

Terkos verilip verilmîye-
ceği belli değil 

Kânunuevvelin on beşinden itiba
ren Kırkçeşme sularmm kesilmesine 
karar verilmesi üzerine evkaf umum 
müdüriüğû Başvekâlete müracaat et
miş, şadırvan sulannm kesilmesine 
mukabU belediyenin Terkos suyu ver
mediğinden şikâyet etmişti. 

Kırkçeşme sulannm kesilmesi ka
ran, Sıhhiye vekâletinin gösterdiği lü
zum üzerine verildiğinden Evkaf mü
dürlüğünün şikâyetini alan Başvekâ
let keyfiyeti Süıhiye vekâletinden sor
muştur. 

Sıhhiye vekâleti de belediyenin ver
diği İcararm mahiyetini ve cami şadır-
vanlarlle Evkaf müesseselerinin kesi
len sulanna mukabil Terkos sujomım 
niçin verümediğlini belediyeden sor
muştur. Belediye bu hususta cevap 
hazırlamıştır. Kırkçeşme suyu akan 
şadırvanlara Terkos suyu verilip veril
mediğini belediyeden sormuştur. Be
lediye bu hususta cevap hazırlamış
tır. Kırkçeşme suyu akan şadırvan
lara Terkos suyu verilip verilmiyeceği 
Başvekâletin vereceği karardan sonra 
anlaşüacaktır^ 

P a r t i n a h i y e k o n g r e l e r i n e 
b a ş l a n d ı 

Halk partisi nahiye kongrelerine 
dün akşamdan itibaren başlanmıştır. 
Dün akşam Küçükpazar ve Fatih mer
kez nahiyelerinin kongresi toplanmış
tır. Bu akşam da Kartalm Şamandı
ra ve Kızütoprak nahiyelerinin kon
greleri yapılacaktır. 

ilk Iceşşafı olmak şerefini, zarftan 
çıkan yanlış mektub yüzünden kay
bettim. (V& - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Evlerde dört beş gün 

çop beklemesi 
doğru mudur? 

Geçenlerde Ur kaç okuyucumuaâan 
aldığımız mektublarda Fatihte Dül-
terzade mahallesinde Çamaşırcı so
kağına ancak altı yedi rOnde Mr de
fa çöpçü ugradığmdan ve burada otu
ranların, günlerce sûrpûntülert evle
rinde bekletmek mecburiyetinde kal
dıklarından şlk&yet ediliyordu. 

Keyfiyeti gazeteye yazmadan evvel, 
bir defa alâkadarlara bildirmeyi mu
vafık gördük. Fatih kaymakamına 
telefonla vaziyeti anlatarak nazan 
dikkatini celbettlk. B. Kaymakam, 
telefon eden muharririmize şu ceva
bı verdi: 

— İdaremiz dahilindeki mıntaka 
çok geniştir. Buna karşılık, temizlik 
kadromuz da dardır. Bu yüzden evle
re ancak dört beş günde bit defa 
çöpçü gönderebiliyoniB. 

Bu mükâlemeden bir kaç saat son
ra matbaamıza gelen bir memur Fa
tih kaj-makamlığmdan geldiğini, çöp
çüler hakkında yapılan şikâyet üze
rine tehkikat yaptıklannı ve mevzuu 
bahis sokakta kimsenin çöpçüden şi
kâyet etraedi&lnl anlattL 

Biz, bu müracaat üzerine artık bu 
işin halledileceğini Omld ederken bu 
defa gene bir kaç okuyucumuzdan al
dığımız mektublarda son zamanlarda 
Çamaşırcı sokağına çöpçülerin eski
sinden daha seyrek ujradıklan bildi
riliyor. 

Hükümet ve belediye halkı temizli
ğe teşvik için türlü tedbirlere baş vu
rurken Fatih civarmda halkm, süp-
rûntülerinl eve jngarak böyle günler
ce beklemeleri şaşılacak şey doğrusu. 

Rüşvet vermek 
istemişler 

Dinlenen spçlu suçu 
inkâr ediyor 

Azize admda bir kadm köprüden ge-
geçerken Ratımi ve Salih adlannda iki 
gtnç önüne çıkarak kadına işaret et
meğe ve söz atmağa kalkj.şmışlardır. 
Azizenin müracaatı üzerine zabıta 
bu iki genci 3rakalamış ve davacı Azi
zeyi de ahp karakola götürmüştür. 
Yolda giderlerken bunlardan Salih ce
binden bir lira çıkararak kendilerini 
götüren polise: 

— Biz bu kadım, yamndaki adam
dan ayırmak için takıldık. Başka bir 
suçumuz yoktur. Sen şu bir lirayı al da 
rakı iç ve bizi salıver. 

Diye rüşvet vermek istemiştir. 
Salih hakkında hem kadma takıl

mak ve hem de rüşvet vermek. Rahmi 
hakkında da kadma takılmak suçlar 
nndan evrak tanzim olımarak mahke
meye verilmişlerdir. 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde davaa Azize vakayı yukanda 
yazdığımız şekilde anlatmış, suçlu Sa
lih inkâr etmiştir. Diğer suçlu Rahmi 
ile şahidlerin çağrılmalarına karar 
verilerek muhakeme başka güne bırar 
kılmıştır. 

B i r t r a m v a y d a d a h a y a n g ı n 
çıktı* 

İki gün evvel bir tramvay araba-
smda yangm çıktığım yazmıştık. Ev
velki akşam da saat 19,30 da Sürp 
Agopta bir Şişli - Tünel arabasında 
yangın çıkmış, içinde bulunanlar güç
lükle kendUerini aşağıya atabilmişler
dir. Bu hallere nihayet verecek ted
bir almalıdır. 

Fırın yapılamıyor 
Bütün çöplerin 

denize dökülmesi 
kararlaştırıldı 

Çöplerin yeniden denize dökülmesi
ne karar verildiği zaman, bu tedbirin 
muvakkat bir mahiyette olması mü
nasip görülmüş, İstanbul çöplerini İm
ha etmek üzere -Avrupada olduğu 
gibi -son sistemde çöp fırınlan tesia 
edilmesi kararlaştırılmışa. Belediye, 
bir müddettenberi bu çöp fırınlan me
selesini tedkik etmiş, bütün şehir çöp
lerini gübre haline getirecek fmnlar 
tesis edilmek üzere iki müycm liraya 
ihtiyaç olduğunu tesbit etmiştir. Be
lediye bu fırınlan tesis edemiyecek var 
zlyette olduğundan şimdilik fırınlar 
yapılmıyacaktır. Bütün İstanbul çöp
lerinin denize dökülmesine 938 malî 
senesi başından itibaren başlanacak
tır. Belediye bütün İstanbul çöpleri
nin denize dökülmesi İçin bütçeye 75 
bin lira tahsisat kojrmuştur. 

Diğer taraftan belediye çöpçülerin 
aldıklan ücreti pek az bulmuştur. Bu
nun için çöpçülerin ücretlerini bir 
miktar arttırmak üzere 938 bütçesine 
69 bin lira zam yapacaktır. 

Kadıköyüde yapılacağım yazdığı
mız temizlik paviyonunda ancak 40 
amele yatınlacakür. Kadıköyünden 
başka Beykoz ve Bakırköyünde birer 
paviyon ve ahır yapılacaktır. 

Kadın yüzünden 
İki genç arasında tram

vayda kavga çıkb 
EvveUd gece, bir Fatih - Harbiye 

tramvayı saat yirmi dörte doğru Şiş
hane önlerine geldiği bir sırada 
tramvaym içinde ânl olarak tokat 
ve yumruk sesleri çmlamış, yolcular 
telâşa düşmüşlerdir. 

Tokat tokata gelenler Mehmed ve 
Hakkı admda iki gençti. Bir kadm 
meselesinden kavgaya tutuşmuşlar
dı. Kavga o kadar kızışmıştır ki tram
vay halkı ikisini zaptedememiş,' ni
hayet bir polis çağırmak mecburi-
jretl hasıl olmuştur. 

Polis, bu iki şahsı karakola götür
mekte olduğu bir sırada kondüktör 
kanepelerden birinin üzerinde bü
yük bir bıçak bırakılmış olduğunu 
görmüş ve bıçağı alarak karakola gö
türüp te&lim etmiştir. 

Yüzleri gözleri kan içinde bulunan 
İki döğüşçüden bu bıçagm hangisine 
ait olduğu sonılrauşsa da ikisi de 
kendisine alt olmadığım söylemiştir. 
Hakkı Ue Mehmed hakkında lâzusr 
gelen kanuni muamele yapılmakta
dır. 

M a n g a l k ö m ü r ü n ü n 1 2 k u r u 
ş a s a t ı l d ı ğ ı d o ğ r u d e ğ i l 

Bir gazete, son günlerde mangal kö
mürünün on iki kuruşa satıldığım yar 
zıyordu. Yaptığımız tahkikata göre son 
günlerde alelûmum mahrukat flatleri 
yükselmişse de bu haber do^ru değil
dir. Mangal kömürü iskele ve depolar
da beş buçuk, mahalle aralarmda altı 
kuruşla yedi kuruş arasmda satıl
maktadır. Maamafih havalar biraz da
ha bozulursa fiatlerin biraz daha yük-
seleceğmden şüphe edilmemelidir. 

Denilebilir ki 
Genç, fakat oldvkça. tanınmış bir 

şağirimizin bir manzumesini okuyor
lardı; Hk nua-ağlar hoşuma gitti, alâr 
ka ile dinledim. Fakat dSrdünctt, be
şinci raısrağda tadı kaçtı, hemen 
amecanique» bir lıal a h v o ^ : Şair Mİ* 
maz bir gül, öhncs bir kdebek, sonsua 
bir gün beklediğini söylüy<w ve ondan 
sonra hatınna beidenebilec^ ne geUr> 
se sinüljM'. Hani çoctıklann uçtu uçt4 
diye bir eyunlan vardır, onu andırı
yor. Bir bakıma ondan da basit: çfln-
kü çocuklar l>asan «deve uçtu, demir 
uçtu» diye biribirlerini aldatmağa 
kalkarlar; şairin o mamumesinde bn 
kadarcık olsun surprise yok; neler -
beUiyeUleceği Iıemen anlaşıhyor. 

Üç mısrağın altına imzasnu atsaydı 
belki iyice bir manzume yazmış ola
caktı, onu yapamamış, bulduğu bir sö
zü istismar e t m ^ istemiş, uzatmif» 
uzatmış, bütün tesir kabilyetini, ttzil-
nü tüketmiş Kariğ onu okuduktan 
sonra kendiliğinden ilâve edecek I1İ9 
bir şey bulanuycn-; zaten buna ihtiyaç 
da duymuyor. Halbuki her sanğat es»* 
ri, bilhassa şiğir bizde bir sonsuslol^ 
bir bitmezlik hissi bırakmahdır. Paul 
Claudel: e Şiğir, tabiğata sıriamn ao-
rar ve ona cevap vermeğe mecbur 
eder» diyor; yağni şiğirde hiç bir su»-
lin cevabı yoktur ama onu okurken 
hilkatin sırtamn anlamış gibi aitO' 
sunuz. Şağir sadece suali sorar ve onu 
öyle sorar ki ce\'ablar - ifadesini bula-
Biasa bile- kariğin gönlünde belirlve-
rir. Mademki şiğir sualden ibarettir, 
o halde daima onda bir bltmemişlik 
hali bulunmahdır. 

n. 
Hani bir şarkı vardır, sokaklarda 

bağınidığını kaç defa duymuşsunus-
dur: 

Süzülmek ah ne tatlı, 
Dalgalarm üstünde, 
Benim ruhum kana^ 
Dalgalarm üstünde. 
Onu ilk duyduğunuz zaman ve her 

işitişinizde ne düşündünüz? Kendi 
kendinize: aZevki pek ince olnuyan 
kütlenin hoşuna gitmek için yazümif 
bajrağı bir şiğir! Her yerde ve her d»> 
virde yazılır, edebiyatla, sanğatle hİQ 
İHT alâkası y<drtıır, üzerinde düşüniilr 
meğe bile değmez!» dediniz, değU mit 
Ben öyle düşündüm; fakat yanılnu-
şız, onu yazan şiğirde KALİTE taraf-
tan imiş; onun söylediğine göre ft-
ğirleri bağzı jıimseler tarafmdan sevi
len ve bence zamanınuzm en kuvvet
li şağiri olan X.'in manzumelerind* 
kalite yokmuş... 

Dalgalarm üstünde ve loüite... İn-
san gözlerine ve kulaklarına inaıuuuK 
yor. Bu şağirlerin kaliteden bahset
meleri, bir takım adamlarm ailelerin
de eski bir asalet bulunduğunu veh
metmeleri, kendilerine Mr takım ün^ 
yanlar takmalan kadar tuhaf!.. 

Fransadakl kltab propagandasnu 
bilmem takib ediyor musunusT tçl»> 
rinde çok güzel sözler var. Bir tanesi
ni ben okumamıştım, arkadaşların»* 
dan biri okumuş, o anlattı: M. Oeor> 
ges Dohamd, hani şu evUyalık tasla
yıp idealist idealist sözler söyliyen ro
mana (romanlan değersiz değUdlr.)' 
«Bir memlekete Fransanm mallarını 
sokmak istiyOTauM ince orada kttap-
lanmn satılmasmı temin edin!» dijoı<t 
muş. Ne güzel söz! Balzac ile Prousl 
Fransız ticaretinin, Goethe ile Kani 
Alaman ticaretinin mfimessiDerlI Şv 

(Devamı 8 ind sahifede) 
Ntırullah Ata^ 

Bay Amcaya göre. . . 

. "" Büyük İşlere burnumu sokmak 
^ etiDı dogildii' amma bay Amca, Akay 
*^urian iıaJdunda «ana bir çUt g*-

.,. Yaan, denizlerin çarşaf gibi ol
duğu günlerde Adalara neden büyük, 
yeıü vapurlar l̂ ler d«... 

... Kışm, fırtmah günlerinde amel-
mandft, nkl, küçük vapurlar l|ler?« 

... Kuzum bay Amca, şunu gazet^ 
ye yaz da okuyup bir icabına baksm-
1ar. Biçare tekneler günün birindi 

i f ^ ı^oV ^^y*g V^^tr^^TTAtfS'^^t 

B. A.—O halde yanuyalıml... 
-Neden?.. . 
B. A. — Belki korktuğun olur d« 
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"İTTİHADI MİLLÎ,, ve "UNYON,, 
Sigorta Şirketleri Bürolarının nakli 

" İTTİHADI MİLLf „ ve "ÜNYON,, sigorta şirketleri, işlerinin teves-
süü ve inkişafı hasebile ve muhterem müşterilerinin bürolarına kolay
lıkla girip çıkabilmeleri için, servislerini "ÜNYON,, hanının 3 üncü 
katından zemin katına nakletmişlerdir. 

Yeni bürolaruun methali: Voyvoda caddesinde 12 numaradadır. (Haraççı sokağı karşısmda) 

Bugün I P lE K Sinemasında 2 film birden 
— Meşhur İngiliz Deniz kahramanı Amiral NELSON'un hayat sergüzeştlerinden alman (Fransızca sözlü) 

LOZtfDRrA P O S T Ü L S I 
Baş roUerde: FREDDIE BARTOLEMEW — MADELEİNE CAROLL — TYRONE POWER 

— Muhterem müşterilerimizden aldığmuz yüzlerce mektup üzerine gösterilmesi daha bir kaç gün temdid edilen 

ASÎ GENERALİN SON EMRi (Türkçe sözlü) 
DİKKAT: Geceleri saat 9 da Londra postası frlmi gösterilir. Bugün saat 1 de talebe matinesi 

Fransanın en 
meşhur üç 
yıldızının 
şaheseri 

R A İ İ V I U . 
LUCİEN BARROUX 
E. Feiullere 

Asrî iş adamı 
Parisin moda, borsa, ticaret âlemi 
eğlence - zarafet ve 2 saat kahkaha 

T Ü R K S İ N E M A S I N D A 

Bugün ^ ^ ^ l i=^ D 
Yıldızlar yıldızı, unutulmaz 

POLA NEGRI 
nin büyük zaferi 

Moskova - Şanghay 
_ Mükemmel aşk ve hissi filmi 

sinemada ''""""^ 15 kuruş 

Kralı 
Fevkalâde macera filmi 

Baş rollerde: 
RİCH. TALMADGE ve 
DOROTHY BURGESS 

Önümüzdeki Çarşamba akşammdan itibaren 

SÜMER Sinemasında 
Senenin en büyük TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI Fihni 

ŞEYH AHMED 
Baş rolde: R A M O N N O V A R R O 

h!?,a S A K A R Y A Sinemasında 
Küçük ve büyüklerin jrıldızı, sevimli 

SHİRLEY TEMPLE 
Genç mesleğinin en mükemmel eseri olan 

ÇİN - ÇİN 
(Şanghay'm yetimi) 

Filminde Çince konuşarak seyircileri eğlendiriyor ve müteessir ediyor. 
İlâveten: MİKE MAVS ve Paramount Jurnal 

İlâhi yıldız 
P A U L A W E S S E L Y ' n i n R U D O L F F Ö R S T E R 

ile beraber cahbi dikkat bir tarzda bu sene oynadığı 

Büyflk Çılgınlıklar 
filminde ateşin ve ihtiraslı oyunu, müessir ve hareketli mevzuu, lüks ve 

ihtişamı ve çığan musikisi filminin kıymetini artırmaktadır. 

Bu hafta A A R A Y sinemasmda 

İki kadının, bir erkeğin aşkı için mücadelesini tasvir eden bu filmi mut
laka görünüz. İlâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

ff 

I 

Şen ... İhtirash ... Ateşli kadm.. Hayat uğruna mağlûp obnuş kadm., 
Henri Bataüle'in şaheser romanmdan muktebes 

Ç A L I K U Ş U 
Baş roUerde: HUGUETTE DUFLOS — JEAN PİERRE AUMONT 

Önümüzdeki pazartesi akşammdan itibaren SAKARYA SİNEMASININ 
En fevkalâde filmini teşkil edecektir. 

Haftamn en büyük programı 

SÜMER sinemasındadır 
VICTOR FRANCEN 

ve GABY MORLAY 
gibi iki büyük Fransız artistmin muhteşem temsilleri 

Ateş Gecesi 
Aşk ve ihtiras filminin mükemmel mevzuu, lüks ve ihtişamı calibi dikkattir. 

İlâveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri 

1 

_ ARANILAN KADIN! 

ALEMDAR 
^ " Sinemasındadır. 

ÇünM: HEP RENKLİ 

m TERZİHANESİ -
gibi ideal moda kostümlerle çev

rilen misilsiz eser oynuyor; 

İlâveten: CASUSLAR 
K A R Ş I K A R Ş I Y A 
Makinemiz değişti ve dünyaca 
maruf WESTERN SES MAKİNE

LERİ KONULDU 
AŞK TERZİHANfiSİ PEK YA

KINDA KADIKÖY H A L E de 
oynıyacak! 

Sen ve eğlenceli 
Fransızca sözlü komedi 

BUGÜN! MELEK te 

KOCAMIN 
İŞİ ÇOK 

Baş rollerde: 
WİLLİAM POWELL — MYRNA LOY 
ELİSSA LANDİ — JAMES STEWART 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri 
Seanslar: 2 — 4,15 — 6,30 — 9 da 

ŞEHİR TİYATROSU bu akgam 
saat 20,30 da 

B Ü T Ü K H A L A 
4 perde komedi 

Yazan: F. Von Schaönthant, 
Türkçesi: S. Moray 

Fransız tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
saat 20,30 da (İntikam Maçı) 3 perde, 2 

tablo. Yazan: P. Vebere, türkçesi: 
A. Muhtar 

Gündüz saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
L A F O N T E N B A B A 

Yazan: Ekrem Reşid. Müzik: Cemal Reşld. 

B O R S A 
10/12/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

94 istikrazı 
dahili 

1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk II 
Ünitürk III 
Mümessil I 

> II 
» n ı — 

U Bankası 10,10 
» hamiline 10,20 
> Müessİ3 75 

Fara (Çek 

96,50 
14,45 
13,75 
13,75 
38,90 
40,20 

Türkiye Cum- 96,50 
huriyet Merkez 
Bankası 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,49,25 
626 

0,80,10 
15,18 
8730 

3,45,25 
4,69,75 
1,43.60 

Anadolu H. 
Telefon 
Terkos 

Çimento 
İttihad Dei 
menleri 
Şark Değir 
menleri 

flatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

25,50 
7,25 

7 
9,50 

ir- 13,25 

1.05 

63,89,75 
22,71,25 

1,98,10 
13,73,80 
34,46,50 
4.21,25 
4,01,35 
106,55 

23.62,25 

YENİ NEŞRİYAT 

UYANIŞ 
Haftalık resimli Uyanış (Servetifünun) 

mecmuasmm son sayısı bol resimler ve 
zengin münderecatla intişar etmiştir. Bu 
nüshada bulıman jrazılar şunlardır: 

Fransa levnatenliği (Ahmed İhsan 
Tokgöz). Benim fikrim, senin fikrin, onun 
fikri (Vahdet Gültekln). Ressamlara dai
mî sergi şeklinde bir satış merkezi lâ-
zun (Nihad Pınarlı). Bir hata ve sonrası 
(Gavsi Halit Ozansoy). Kitab ve kitab 
propagandası (Burhan Arpad). İstanbul-
dan Rizeye güvertede yolculuk (M. Hu
lusi Dosdoğru). Solmuş Çiçekler (Kerime 
Nadir). Hastanın meseleleri, Blbliyograr-
ya, resimli aktüalite, İvan Turgenlyeften, 
ve saire. 

Halkbilgisi Haberleri 
Eminönü Halkevi dil, tarih ve edebi

yat şubesi tarafından her ay çıkarılmak
ta olan (Halkbilglsl Haberleri) adlı 
folklor mecmuasının 74 üncü sayısı inti
şar etmiçtlr. 

Teni Türk 
Eminönü Halkevi tarafından her ay 

çıkarılmakta okn (Yeni Türk) mecmua
smm 60 mcı sayiBi bti^ar etmi|Ur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Her gün Haydarpaşadan saat 15,15 de hareket eden Diyarbakır ve Sam
sun treninin fazla izdihamlı olması hasebile bu trenden sonra saat 15,30 da 
hareket eden 2006 No. lu ikinci bir muhtelit yolcu treni 12/12, 937 tarihinden 
itibaren Haydarpaşa - Eskişehir arasında seyrisefere konulmuştur. Bu tren 
Tütünçiftlikten maada bilûmum istasyonlarda tevekkuf edeceği sayın halka 
ilân olunur. (8267) 

* 
İdaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan tahminen 

126615 ton maden kömürü ile 7197 ton kok kömümnün deniz merakibinden 
supalana ve supalandan vagonlara tahmil edilmesi işi 27/12,^937 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşa Gar binası dahilinde Birinci İşlet
me komisyonu trafından kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden 
ve kok kömürünün tahmil ve tahliyesi için 12389 lira 53 kuruş muhammen be
del konmuştur. 929 lira 21 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
ve resmî gazetenin 7, 5, 936 tarih ve 3297 numaralı veya 1/7/937 tarih ve 3645 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzım
dır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa Birinci işletme komisyonu tarafından 
paarsız olarak verilir. (8268) 

• 
Muhammen bedeli 46710,96 lira olan lOOÖO adet dar hat ve meşe traversi ile 

normal hat için 12 takımhk 756 adet İngiliz tipi makas traversi ve 3000 adet 
normal hat meşe köprü traversi 20/12, 1937 pazartesi günü saat 15,45 de kapa
lı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3503,32 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün sa
at 14,45 e kadar komsiyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 234 kuruşa Ankara, İzmir, Eskişehir, Mudanya ve Haydarpa
şa veznelerinde satılmaktadır. (8149) 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğünden: 
1 — Yüksek Ziraat Enstitüsü dershaneleri için 34 adet sıranın yerinde 

yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İhale 27/12/937 pazartesi günü saat 15 de Rektörlük binasında 

yapılacaktır. 
3 — Muhammen bedel 2340 ve muvakkat teminat 176 liradır. 
4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. «8269» «4484» 

3 0 ton A l e m i n y o m 
Askerî Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 

Fabrikalar ihtiyacı için yukarda mikdar ve cinsi yazılı malzeme 10, 2 ci. 
kânun/938 pazartesi günü saat 14 de satın ahnacaktır. İsteklilerin ayni gün ve 
saatte yüzde 15 teminatlarile beraber gelmeleri. 

Şartnameyi görmek isteyenler: Ankarada Ticaret kaleminden, îstanbulda 
- Fındıklıda Yollama Müdürlüğünde her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar görebi
lirler. (4491) (8291) 

Galatasaray Lisesi Alım, Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Miktan 

Kayısı Malatya çekirdekli 2000 kilo 

Muhammen 
Fiat Kş. 

50 

İlk teminat 
Lira K. 
75 

Portakal 64 lük 
1 80 lik 
» 100 lük 

Mandalina 

6000 Adet 
16500 > 

8000 » 
12000 » 

6 
4,25 
3 
4,25 

138 09 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarda cinsi 
ve miktarile ilk teminatı yazıh erzaklardan kayısınm 27/12/937 pazartesi gü
nü saat 14 de portakal ve mandalinanın ajmı günde saat 15 te İstanbul Kül
tür Direktörlüğü binasında Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret oda
sının yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (8276) 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
K A D I K Ö Y 

(SÜREYYA) sinemasında 
pazartes günü akşamı 

DONANAIA GECESİ 
Vodvil 3 perde: Yazan: 
Reşad Nuri. Salı: (Ba
kırköy) de. Çarşamba 

(ÜSKÜDAR) da. 

gEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu gece 20,30 da 

Sanatkâr Naşit ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semlha ve Misel varyetesi 

SİYAH MENEKŞE 

Milli komedi 4 perde 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AkŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürlf 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. »AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esad» 
müracaat. 

Zayi — Namıma muharrer üçüncü If*"' 
tip 1080 liralık mübadil bonoların» ^̂  
Ziraat bankası İstanbul şubesinden »\ '̂̂  
ğım 8843 sayılı tasarruf hesabıma ait cu«' 
danımı kaybettim. YenUlnl alacagıın^*^ 
bunların hükmü yoktur. 

Bryo|lu Papasköprü t eşkıyan so''** 
23 No. da Glridli Ali Cemal 



SİYASI tCMAL: 

O@0b©sıyn s^ysılhıati 
'' Fransa Hariciye Nazın Lehistan-
"dan Romanyaya geldi. Romanya 
Kralı tarafından kabul edildi. B. Del-
bos ve Rumen Hariciye Nazın Anto-
nesco görüştüler. Daha ziyade Ro
manya Kralı ile Hariciye Naztnnın 
geçenlerde Parise yaptıktan ziyareti 
iade maksadile Bükreşe gelen Fran
sız Hariciye Nazın Varşovada olduğu 
gibi Bükreşte de müsbet olarak si
yasî bir netice elde etmemiştir. 

Gerek Lehistan gerek Romanya 
Fransadan mali ve harp malzemesi 
cihetinden her türlü yardımı memnu
niyetle kabul etmekle beraber siyast 
sahada Fransa üe beraber yürümek
ten kati surette imtina etmektedirler. 
Çünkü her iki devlet çok uzakta bu
lunan Fransadan askerî ve siyasî mü
essir yardım görmiyeceklerini bildir
diklerinden müstakil bir politika tOr 
kib etmektedirler. Lehistan Almanya 
üe sıkı anlaşmalar ile bağlanmıştır. 

Romanya da Sovyetlere karşı Le-
histanla askerî ittifakını tazelemiştir. 
Lehistan kendisi için en büyük düş
manın Sovyet Rusyası ve daha son
ra Çekoslovakyayı saydığından Fran
sa diplomatları Lehisiant Rusya ve 
Çokoslovakya ile beraber olmalannt 
teklif etmeği akıllarından bile geçir-
memişlerdir. 

Lâkin Fransa Küçük itilâf devlet-

lennin hem kendisi hem de Sovyet
lerle karşüıMı yardım suretinde 
müttefik olmasını görmek ister. 
Fransız diplomatlarının tesiri iledir 
ki Çekoslovakya diğerlerine numu
ne olmak üzere hem Fransız hem de 
Sovyet Rusyası üe bağlanmıştır. Lâ
kin Romanya Lehistan üe askerî it
tifakı olduğundan böyle bir bağlan
tıya yanaşacak vaziyette değildir. 

Yugoslavya ise Sovyetler ile bera
ber olmak şöyle dursun şimdiye ka
dar bu devleti tanımamıştır. Yugos-
lavyanın İtalya ile samimî anlaşma
sında mühim bir âmil de Sovyetlere 
karşı olan husumetidir. 

Binaenaleyh Fransanm yegâne ümi
di Küçük itilâfın karşılıklı yardım 
şeklinde yalnız kendisine bağlanma-
sıdır.Halbuki Küçük itilâfın toptan 
Fransa ile karşılıklı yardım muahe
desi ile bağlanmalarından evvel ken
di aralannda böyle bir bağlantı vü
cuda gelmelidir. Çünkü Küçük iti
lâf sırf Macaristanın erazisini tevsi 
eylememesine karşı kurulmuş bulu
nuyor. Romanyantn dahilindeki si
yasî cereyanlar ve müfrit sağ cenah 
hareketinin çok kuvvet bulması söl 
Fransa ile iş birliği yapmasına ikin
ci bir engel teşkil ediyor. 

Feyzulah Kazan 

Bir yıldız pat larsa 
Kalifomiyada VVilson dağındaki 

meşhur rasathanede çahşan doktor 
Zviki ismindeki Bulgar âlimi, geçen
lerde fezada vukua gelen büyük bir fe
lâketi görmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu felâket bundan üç milyon sene 
evvel infilâk eden bir yıldızın fezaya 
neşrettiği ziyadır. Bu gibi yıldız infi-
lâklanmn neden ileri geldiğini âlimler 
henüz anlıyamaımşlardır. Bugüne ka

dar on beş yıldızın patladığı görülmüş
tür. Son infilâk bunla«n içinde en 
parlak olamdır. Doktor Zviki pathjran 
yıldız tarafından neşrolunan ziya mik
tarının güneş ziyasından beş yüz mil
yon defa daha kuvvetli olduğunu tah
min ediyor. Âlimlerin zannettiklerine 
göre lesirleri arzmuz üzerinde görü
len kosmik şuaların membaı arada sı
rada pathyan bu yıldızlardır. 

S o k a k ç o c u k l u ğ u n d a n 
m i l y o n e r l i ğ e ! 

Rokfeller'in torunu ve ayni zaman
da Şikagonun en zengin adanynın 
karısı olan bayan Muıiel Mak - Xor-
mik sokakta bulunan ve zabıtaya 
teslim edilen bir çocuğu evlâdlığa 
kabul etmiştir. Bu suretle dört sene
sini sefalet içinde sokaklarda geçi
ren zavallı çocuk şimdi bir milyoner 
evlâdı hayatı sürmeğe başlamıştır. 
Yarın analığı öldüğü zaman bıraka
cağı milyonlarm mirasçısı da gene 
bu çocuk olacaktır. 

2 0 1 k i l o m e t r e g i d e n 
l o k o m o t i f 

îtalyada bir çok demriyoUarı elek-
•trikleştirilmiştir. Trenler asgarî 100 
kilometre katediyor. Şimdi, İtalyan 
firması yeni elektrik lokomotifleri 
inşa etmiştir. Bunlar Roma ile Napo
li arasında işliyen sürat katarlarında 
kullanılacaktır. Yapılan tecrübelerde 
yeni lokomotiflerin saatte 130 kilo
metre ve düz yolda 201 kilometre 
katettiği anlaşılmıştır. 
A n a n a s k a b u k l a r ı n d a n ç o r a p 

Sunî ipek sellülostan ibarettir. Bir 
mensucat mütehassısı için sellülosun 
neden imal edildiğinin hiç ehemmi
yeti yoktur. Amerikada ve Asyarun 
cenubu garbisinde ananas boldur. 
Oradaki yerliler anans yaprağından 
bez imal ederler. Şimdi Avustralya-
nm Sidney şehrinde, ananas kabuk-
lanndan ipekli çorap imal etmek için 
bir fabrika kurulmuştur.' —.'i 

İşinden ayrılmıyan milyoner 
Bayan Mary Bata'nm milyonları var

dır. Dünyanın her tarafmda fabrikala
rı olan meşhur Bata kunduralarım 
imal eden müessesenin sahibesidir. Ka
dın o kadar çalışkandır ki, milyonlara 
malik olduğu halde kocasının ölümün
den beri bir gün bile işinin başından 
ayrıldığı görülmemiştir. Pragdaki mer
kezinden Londra ve Paristeki fabrika
larını kolaylıkla ziyaret ve teması mu
hafaza edebilmek için milyoner iş ka
dını son zamanlarda tayyare ile seya
hate bsışlamıştır. 
K a r a n l ı k t a g ö r e n g ö z l ü k l e r 

Bir Japon gözîükçüsü geceleyin 
gören bir gözlük i cad etmiştir. Bu 
gözlükte her cam bir elektrik ampu
lüdür. Bu ampuller cepte taşman, 
bir pile merbuttur. Ayni zamanda 
camların etrafında birer siper vat-
dır. Bu sayede ziya gözlüğü taşıya
nın gözünü yormadan doğrudan doğ
ruya okunacak yazıya tevcih edil
mektedir. Bu gözlük sayesinde, ka
ranlıkta okuyup yazmak mümkün 
oluyormuş. 

B i r g ü n d e 8 m i l y o n m a r k 
Almanyada geçen gün fakirlere 

kış yardımı için sokaklarda para top
lanmıştır. Buna Hitler, Göring, Göb-
bels'te iştirak etmişlerdir ve ellerinde 
tuttukları kumabaralarla' para top
lamışlardır. Yapılan bir hesaba na
zaran bir gün zarfında: bütün Alman
ya' fakirlere kış yardımı için 8 milyon 
marka yakın para toplanmıştır. 

100 sene evvel 
Abdülmecidin hastalığını iyi eden kadın 

Abdülmecid hastalanmıştı. Muayene eden doktorlann verdikleri ilâç
lar, tesirini göstermiyordu. Bir gün Gelincikci Meryem isminde kato-
lik bir kadın getirdiler. Tarih bu hâdiseyi şöyle kaydediyor: (̂ Meryem kadı
nın verdiği ilâç, bihikmetülillâhi tealâ baisi tendürüstî ve afiyet olmuştur. 
Merkumenin Lsbu hizmetine mükâfat olmak üzere verilen bir çok hediye
lerden başka bütün akrabası her türlü vergiden affedilmişlerdi.» 

Ne iyi $ey değil mi? 

KANSIZLIK 
benJzsJzlik IcIn yeğine dev» kaul ihya edea o m An nUCrUl tNIÇ OADlÇ 
E«muntAİıipeUbbtttfaLi)daatulıj)cJUml̂ tir. ü lKUl U L j L n İ L n O | rAıU) 

Noras'eni, 
zafiyet T* 
Cblorost 

Dünyanın en büyük para ve 
iş merkezi: Nevyork borsası 

nasıl vücut buldu 7 
Amerikada iktisadî ve malî faaliye

tin nâzımı olan Nevyork borsasının 
bulunduğu Wall-Streotin çok garib 
bir tarihçesi vardır. Bugün bütün 
Amerikanın iktisadî, ticarî, malî, sı
naî faaliyetinin mihveri olan bu cad
de, bundan 150 sene evvel geniş, ten
ha bir çayırlıktan başka bir şey değil
di. Bu çayırlığın ortasında büyük bir 
çmar ağacı vardı. Her gün bu çınar 
ağacmın altında tabancalı sekiz şahıs 
toplanır, para değiştirir, sarraflık 
ederdi. Bu büyük çınar ağ'acı, altında 
toplanan sekiz tabancalı sarrafı, ge
niş ve sık yapraklan sayesinde yağ
mura, güneşe karşı muhafaza ederdi. 

Wall-Streetteki büyük çınar ağacı 
altmda toplanan sarraflar arasmda 
nizamname, talimatname gibi bir şey 
yoktu. Fakat bunlar, aralarma yaban
cıları k^ıştırmazlar, başkalarının sar
raflık yapmalarına müsaade etmez
lerdi. 

Çayırlık civarında oturan halk çı
nar ağacına izafeten bu sarraflara 
((Çınar şirketi» unvanını vermişlerdi. 
Bir kaç sene zarfında bu sarraflar şir
keti o derece inkişaf ve terakki etti ki, 
para fiatlerinin tesbitinde nâzım bir 
rol oynamağa ve fiatleri keyfine göre 
indirip yükseltmeğe başladı. 

Çınar altında toplanan sekiz sarraf 
öğleden sonra o civarda bulunan bir 
kabareye giderler yorgunluklarım gi
dermek için bir kaç kadeh Rhum par
latırlardı. 

Aradan 25 sene geçmiş, 1785 sene
sinde Amerika istiklâl muharebesi bi-
teli iki sene olmuş ve Paris muahede-
sile Birleşik Amerika Hükümetleri te
şekkül etmişti. Wall-Street adındaki 
eski çayırlıkta, binalar yükselmeğe 
başladı. Herkes, Amerika istiklâl har
bi esnasında çıkarılmış olan 100 do-

Nevyorjc borsasının bu
lunduğu Wall Street 150 
sene evvel bir çayırlıktı, 
8 sarraf burada bir çınar 
ağacının altında toplanıp 
para değiştirirdi, bugün
kü borsayı bu 8 sarraf 
kurmuştur. 

larlık banknotları bu sarrafların altın 
15 çent mukabilinde satın alarak top
lamalarına hayret ediyor ve bunları 
deli telâkki ediyordu. Çünkü Amerika 
istiklâl harbinin en sıkıntıh zaman
larında çıkarılmış olan o banknotla-
rm hiç bir kıymeti yoktu. Deli olarak 
telâkki edilen bu adamlar, mütemadi
yen bu kıymetsiz banknotlan piyasa
dan topladılar. 

Derken 1790 mayısında beklenme
dik bir hâdise oldu ve vaziyet birden
bire değişti. Amerika kongresi tara
fından kabul edilen bir kanunla istik
lâl harbi esnasında çıkarılmış olan 
banknotlar, başabaş altın ile ödene
cekti. Bu banknotlar, çmar altı sar-
raflannm elinde bulunuyordu. Sar
raflar şirketi bu kanunla birdenbire 
yüzlerce milyon dolar kazanıverdi. 

Çmar altı sarrafları, ancak 1817 
senesiftde Wall-Street caddesinde 68 
numaralı bir binaya nakletti. Bu 
binada küçük bir İtalyan lokantası 
bulunuyordu. İşi yolunda gitmiyen 
lokantacı, binayı çınar altı sarrafla
rına satarken, kârlı bir iş yaptığına 
kani idi. 

Çınar altı sarraflan ihtikâra, dala
vereye kuvvet verdiler, artık kasala
rına altmlar oluk gibi akıyordu. «Çı

nar altı şirketi)) İsmini New-York Stock 
and Exchange Boarda tahvil ettiler. 
Sekiz ortak, muhtelif bankalar kur
dular. Bunlardan Aarron Burr para 
sayesinde birleşik devletler reisicum
hur muavini oldu, en büyük düşmanı 
müsteşar Alexandre Hamiltonu yağış-
h bir günde düelloda öldürdü. 

Wall-Street sarraflan İhtikâra kuv
vet vermekle beraber, Amerlkaya fay
dalı oldular, buharlı makineler, şi
mendiferler, dokuma makineleri v« 
saire burüann eseridir. Çınar altı şir
ketinin yazılı olmıyan kanunları hâ
lâ bakidir. Bu şirkete dahil olmıyan-
ların bunları öğrenmelerine imkân 
yoktur. 

Çınar altı şirketi, günden güne ge-
nlşllyen işlerini karşılamak için âza-
sım arttırdı. Fakat Wall-Streetdeki 
ilk merkezini değ'lştirmedi. New-York 
Stock and Exchange Banka âza olmak 
büyük bir muzafferiyettir. Pek nadir 
olan âzaUklar en yüksek fiatle satıl
maktadır. Bugün bir âzalık 600,000 
dolara satılıyor. Bu müessesenin âza 
adedi bugün 1375 olduğuna göre 1909 
senesinde Wall-Streetde inşa edilen 
mermer saraydaki âzalıklann (750) 
milyon dolarlık bir serveti temsil et
tiklerini hesab etmek kolaydır. Bu
günkü Amerika cumhurreisi B. Roo-
sevelt senelerce süren amansız bir 
mücadeleden sonra Wall-Streetln kuv
vetini ezemeylnce onurüa uzlaşmağa 
ve teminat vermeğe mecbur kaldı. 

Bir asırdanberi en büyük servetler, 
burada doğmuş ve burada mahvol
muştur. Wall-Streetin telefonlan işla-
meğe başladığı zaman büttin dünya^ 
mn gözleri oraya çevriliyor. Fiatler 
inip yükseliyor, ve servetler dünyanın 
bir kıtasmdan öbür kıtasma göç edi
yor. Velhasıl Wall-Street yerjrtizünün 
kasasıdır. 

İKTİSADÎ MESELELER 

Ucuz yerli malı istiyoruz 
Yarından itibaren tasarruf haftası 

başlıyor. Sekiz senedenberi olduğu gi
bi, bu sene de Ulusal Ekonomi ve Art
tırma Kurumu, halka yeril mah hak-
kmda propaganda yapacak, bu mü
nasebetle vitrin müsabakaları tertip 
edüecek, bazı müesseseler de tenzüât-
lı satış yakacaklardır. Şimdiye kadar, 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu, 
bu sahada çalışmış, halka yerli mef
humunu tanıtmak itlbarile büyük hiz
met ifa etmiştir. Bunu hiç kimse in
kâr edemez. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kuru
mu yerli malları hakkında' mütemadi
yen halka hitap ederek bu mallann 
sürümünü arttırmağa çalışmakta
dır. Bize kaürsa bir taraftan bu çalış
maya devam edilirken diğer taraftan 
fabrikatörlere hitap etmeği de 
unumamalıdır. Çünkü yerli mah-
mesel esinde fabrikatörlere de söylene
cek, onları da ikaz edecek şeyler çok
tur. Meselâ: Yerli çorap yapan fab
rikalar biraz daha dayanıklı ve da
ha ucuz çorap yapmalıdır. Bir yurdda 
şm vazifesi yerli malı almak olduğu 
gibi, bir fabrikatörün vazifesi de İyi 
ve ucuz mal yapmaktır. Bunu fabri
katörden beklemek en saıih hakki
mizdir. Bilhassa endüstrinin büyük 
himayeler ve fedakârlıklarla ve millet 
tarafında,n korunduğu bir memleket
te... Acaba ucuz çorap, ucuz kumaş gi
yebilir miyiz? Böyle bir ucuzluğa im
kân var mıdır? Sanayi işlerile pek ya
landan alâkadar olan bir zat çorap, 
kumaş, ve trikotaj fiatlerinde mühim 
denecek derecede ucuzluğa imkân ol
duğunu iddia etmektedir. 

Sanayi umum müdürü, fabrikatör
lerin toplantısmda yünlü kumaş fi
atlerinin pahalı olduğunu söylemişti. 
Fakat yünlü kumaşlar hâlâ ucuzla-
madı... Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu halka yerli mahm propagan
da ederken fabrikatörlere de ucuz 
mal yaptırmağı temin etmelidir. Böy
le yapılırsa yerli malı sarfiyatı çoğa
lır. - H. A. 

Kaıiıuıt Bi lgi ler i 
Evleneli on iki sene olduğu hal

de çocuklan olmamıştı. Düşün
düler, taşmdılar, bir evlâtlık al
mağa karar verdiler. Zaten ma
hallelerinde çok çocuklu temiz 
fakat fakir bir aile vardı. Onlara 
söylediler. Onlar da beş yaşında
ki en küçük çocuğu bizimkilere ev
lâtlık vermeğe razı oldular. 

Bir akşam avukatlarından ran
devu alarak yazıhanesine gitMler. 
Meseleyi anlattılar. Avukatlan ilk 
iş olarak onların yaşlarını sordu. 
İkisi de kırkı geçen rakamlar söy-
ledUer. Şu halde bu cihetten ka
nunî bir mahzur yoktu, zira evlât 
edinme hakkı yaşı en az kırk olan
lara' ve nesebi sahih furuu bulun
mayanlara, yani doğru dürüst ni
kâh dahilinde çocuğu veya çocu
ğunun çocuğu olmayanlara veril
miştir. Kanunen bulunması lâzım 
gelen diğer bir şart, evlât edinen 
kimsenin evlâtlığmdân en az on 
sekiz yaş büyük olması şaltı, o da 

D 
mevcuttu. Ve mademki kan koca 
her ikisi bu çocuğu evlât edinmek 
istiyorlardı, iş yolunda idi. Çünkü 
tek basma ne koca ne de kan di
ğerinin nzası olmadan kimseyi 
evlât edinemez, ve bir şahıs an
cak bir kişi tarafmdan evlât edi-
nilebüir. tki kişi ancak kan koca 
olurlarsa müştereken bir şahıs ev
lât edinebilirler. 

Avukatlan fakir ana ve babt^ 
yi çağırdı. En küçük çocuklarım 
müvekkili aileye evlâtlık vermeğe 
razı olduklanna dair bir kâğıt im
zalattı. Birkaç gün sonra evlâtlık 
alacak ailenin ikametgâhı hâki
mine müracaat edildi, ve hâkimin 
müsaadesi üzerine resmî bir se-
ned yazılarak evlât edinme mua
melesi bitti. Doğum kütüklerine de 
kaydedildi. 

Çocuk kendisini evlâthğa ala-
nm soyadmı aldı ve onun miras
çısı oldu. Lâkin evlât edinen ev-
lâtlığmm mirasçısı olamaz. 

Avukat Emcet Ağış 

Bir işçinin üzerine iki balye 
düştü, yaralajımasına sebep 

oldu 
Tahmil tahliye amelesinden Cev

det, Sirkecide Çanakkale vapuru 
ambarmdaki pamuk balyalanm dı-
şan vermek üzere ambarda çalışmak
ta iken iki balya Cevdetin üzerine 
düşmüş, bel ve bacaklarından ağır 
surette yaralanmasına sebep ol
muştur. 

Cevdet, polis tarafından Cerrah
paşa hastanesine kaldınlmıştır. 

Çekoslovakya başkonsolosu 
Şehrimizdeki Çekoslovakya başkon

solosu Doktor B. Gregor mezuniye
tinden avdet etmi§ ve vazifesine baş
lamıştır. 

Bir işçi elini makineye 
kaptırdı 

Büyükderede kibrit fabrikasmda 
çahşan ameleden 16 yaşmda Ally« 
sağ elinin bir parmağım makineye 
kaptırmış, tedavi altına ahnmıştır. 

Hoş bir vakit geçirmek için' 

N O V O T N İ ' d e 
Müntahap bir ORKESTRA refa-
katinde Budapeşte Operet şantözü 

R U D O L F F Y 
ile sevimli tenor 

YUNKA 
mn şarkılarım dinleyiniz. 

(Fiyatlarda zam yoktur) 
Tepebaşı - Daire 
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0p~ Tanıtı l a is te "^a 
Tayyare piyangosu 

Büoiinkii çekilişte kazanan numaraları dercediyoruz 

10000 
Lira kazanan numara 

3000 
Lira kazananlar 

34258 

1000 
Lira kazananlar 

9284 

500 
Lira kazananlar 

10787 22867 5683 27370 
16687 13446 39747 2622 
12503 11224 24504 

200 Lira kazananlar 
5974 14354 2942 6562 
24680 29369 15770 34384 
24891 1136 25131 24713 

6947 
18072 
10617 
82053 
7928 
32297 
9361 
38584 
9198 
18492 
6133 
10981 
14247 

96951 
18604 
30145 
2691 
89704 
23632 
2223 
21521 
29093 
5421 
19884 
S2103 
87251 
32533 
29485 
17960 
24226 

26665 
4799 

23631 
13756 
5290 

100 Lira kazananlar 
27524 
27475 
25112 
32759 
14841 
23682 
25218 
8346 
25830 
3838 
6009 
17339 
29228 

3977 
13281 
29623 
32548 
15742 
34638 
34774 
34244 
11027 
24623 
23210 
681 

13675 

9537 
37055 
9534 
34725 
7375 
18259 
10313 
22299 
11837 
34623 
15111 
22243 
26445 

27277 
2421 
13986 
10974 
23226 
11680 
34212 
35069 
32142 
23594 
61913 
10707 
6242 

5 0 Lira kazananlar 
3002 34023 17723 

16733 
35186 
30203 
5764 
33133 

313 
32821 
13830 
16351 

22909 
21312 
8691 
7885 
9175 
15433 
2532 
25920 
37009 
9914 21075 
20346 36720 
18262 
24404 
10456 

7825 
27265 
6246 

63290 36003 
37777 18839 

9583 
14319 
39784 
31576 
16429 
35202 
7769 
35655 
30258 
3019 
20324 
18953 

31881 
11033 
8656 

15250 
33872 
9925 
788 

32076 
13313 
22596 
12457 
1883 

25161 
11907 
14175 
7864 
3317 
19174 
37105 
35585 
17464 
36700 
11281 
27924 
6718 
7248 
10839 
6485 

1957 
35593 
39724 
27791 
14474 
12524 
35118 
4544 
1121 

37889 
27894 
22508 
17269 
18934 
1920 
8319 
16163 
37219 
30449 
24794 
25978 
24589 
5564 

22732 
7857 
14494 
25954 
3018 
26654 
30168 
13987 
25450 

27960 
7083 
15467 
38231 
2335 
21526 
3975 
36942 
22874 
35827 
27050 
28263 
9443 
1416 
891 

29910 
34388 
8051 
18369 
4286 
27763 
28388 
17051 
23183 

15205 
11646 
6823 
18349 
12000 
2170 
5235 
23667 
18402 
8783 

11301 
3721 
5005 
26772 
1125 

23160 
31687 
1964 

25545 
6741 

24395 
6654 
22183 

9248 
17087 
2876 
20270 
4929 
15353 
30281 
8628 
21495 
26529 

25172 
19374 
25481 
29082 
11059 
9359 
31665 
14911 
5368 
18797 
20947 
14213 
21004 

20302 
12889 
11026 
8627 
38367 
33875 
33326 
38283 
33263 
30678 

10040 
30163 
14508 
16345 
13221 
26121 
11626 
22497 
20795 

26043 
33046 
11188 

3 0 Lira kazananlar 
26332 33681 519 

33 8481 9681 
83491 25130 1455 
22099 8200 36159 
2700 3790 2904 
13137 25900 25833 
5664 15753 3184 
2694 9920 27407 
37584 5765 10462 
13947 25534 32465 
11859 36334 .... 
1764 24569 
33665 
24496 
27982 
14987 
12114 
9970 
14910 
34670 

18250 
23568 
6328 
39313 

6215 
36333 
31062 
18552 
33343 

28098 39300 
38639 3316 
28260 
17450 

18657 31936 
17809 16519 

38453 
7996 
10056 

32 
10352 
14454 

34042 
39106 
38294127901 
9659 
35807 
30676 

14184 

18484 
15047 
30766 
33842 
5836 

7670 39999 
2553 38161 

22953 
30104 
28259 
9482 
11530 
37675 
2374 
2948 
9026 
32229 
3146 
39890 
29023 
20041 
33282 
29531 
14424 
20245 

29926 
12586 
25238 
10671 
30749 
29417 
39750 
19552 
1646 
16656 
17589 
18110 
35237 
17381 
24129 
2407 
32675 
7006 

35484 
36443 
25259 

38467 
23918 
36415 
3804 
18052 
28361 
7822 
1850 

33989 
13600 
12230 
4412 
1949 
17476 
17574 
10639 
39439 
24408 

31561 
33757 
27848 
2496 
36277 
36976 
4470 
13760 
38251 
2888 

10410 
29772 
16741 
6920 
35908 
13552 
33238 
31707 
24921 
37168 

39071 
8670 
17706 
32728 
36316 
23958 
33793 
8852 
18629 
28288 
1950 

39463 
37974 
596 

18488 
12525 
15042 
35589 

Amerikada 
şiddetli fırtınalar 
Şimalî Amerika şehirlerin

de kıtlık çıkmasından 
korkuluyor 

Nevv - York 10 (A.A.) — Bütün 
şimalî Amerikada şiddetli fırtınalar 
hüküm sünnektedir. Her türlü şi
mendifer ve yol nakliyatı durmuş 
olduğundan şim.aldeki bazı şehirler
de kıtlık çıkması tehlikesi mevcuttur. 
Bir çok yerlerde fabrikalar durmuş-
tuı*. Mektepler kapahdır. Soğuktan 
elli kadar, kişinin öldüğü bildiril
mektedir, 

Fransada tevkifler devam 
ediyor 

Paris 10 (A.A.) — C. S. A. R. mese
lesi dolayısile yeniden iki kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlardan biri Clermont-
Ferrand, sanayicilerinden ve ihtilâl
cilerin, şefi Eugene Deloncle'in mesaî 
arkadaşlarından Metenier'dir. 

Diğeri, 4 -12 de tevkif edilen Andre 
TenalUe'in kardeşi Charles Tenail-
les'dir. 

Bazı Fransız gazetelerinin 
harice gönderilmesi yasak 

ediliyor 
Paris 9 (A.A.) — Paris matbuat sen

dikası kabul ettiği bir takrirle bazı 
Fransız gazete ve mecmualannm ec
nebi memleketlerine gönderilmesinin 
yasak edilmesi hakkında hükümetçe 
hazırlanmakta olan projeye şiddetle 
itiraz etmektedir. 

Bu takrirde bühassa böyle bir ted
birin Fransanm ecnebi memleketler
deki prestijini tehlikeye düşüreceği 
ve matbuat hak ve hürriyetini vahim 
bir surette tahdid edeceği hattâ ra
dikal bir şeküde ortadan kaldıracağı 
kaydedilmektedir. 

Krupp, Arjantinde mühimmat 
fabrikası kurmuyor 

Berlin 10 (A.A.) — Krupp fabrika-
lan, Arjantinde Saltada bir mühim
mat fabrikası kurulacağı hakkmda-
ki haberleri tekzip etmektedir. 

34009 
9903 

36052 
13128 
7694 
19411 
30385 
20691 
24234 
19536 
29949 
21422 
26531 
26695 
20815 
28198 
5307 
11778 
37334 
14392 

1008 
10498 
16489 
28517 
15309 
18165 
33032 
39162 
31923 
24359 
25121 
24824 
6579 

14262 
23398 
11526 
8554 
5038 
30815 

37006 
10559 
37692 
38902 
24320 
12009 
38664 
8953 

35232 
31599 
22119 
19582 
32237 
16620 
17869 
18303 
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20192 
39711 

250 
132 

25302 
12463 
38493 
19300 
4853 
29330 
14330 
14119 
11704 
30851 
17049 
21668 
26217 
36516 
6735 
9608 
36585 

11478 
22918 
4020 
486 
6502 
29346 
2897 
26359 
26512 
20997 
35627 
22551 
4984 
24206 
14212 
13149 
11085 
38362 

B. Delbosun 
Bükreşi ziyareti 

Görüşmeler hakkında bir 
tebliğ neşredildi 

Bükreş 10 (A.A.) — Bu akşam neş-
redüen tebliğde ezcümle deniyor ki: 

Delbos ve Antenesko beynelmilel 
vaziyeti bilhassa merkezî Avrupa bar 
kımmdan tedkik etmişler ve Fran
sız - Rumen münasebatı üzerinde 
noktai nazar teatisinde bulunmuş
lardır. 

İki devlet adamı arasmdaki görüş
meler iki memleket münasebetlerinin 
bariz vasfı olan anlaşma ve samîmiyet 
fikri içinde vukubulmuştur. İki Nazır, 
görüşlerinin tamamen tetabuk etti
ğini müşahede eylemişlerdir. İki mem
leketin siyaseti de aynı idealden mül
hem olmaktadır. Bu siyaset Milletler 
cemiytinin pmsiplerine sadıktır. Ve 
bu siyaset Fransa ve Romanyanm 
müşterek müttefikleri ve dostlarımn 
sağlam münasebetleri müzaheret et
mektedir. Ve yine bu siyaset bütün 
devletler arasmda karşılıklı emniye
te ve halisane teşriki mesaiye istinat 
eden bir esas kurmayı istihdaf etmek
tedir. Ancak böyle bir teşriki mesaî
dir ki sulhun en iyi müdafaasını teş
kil eder. 

Titülesconun şikâyeti 
Bükreş 10 (A.A.) — B. Delbosun 

şerefine Fransız elçiliğinde verilen 
kabul resminde davet edilmemiş bu
lunan B. Titülesco, telgrafla Fransa 
Hai'iciye Nezareti nezdinde şikâyette 
bıüunmuştur. 

Mide hastalığı için ilâç veren 
kunduracı yakalandı 

Yeşilköyde oturan bay Şemseddi-
nin hizmetçisi Ayşe bir müddetten-
beri çektiği njide hastaJığmdan kur
tulmak için,' Beyoğlunda tamdığı bir 
kunduracıdan ilâç almış, Ayşe, bu 
ilâcı yutunca zehirlenme alâimi gös
termiştir. 

Bay Şemseddinin zabıtaya müra
caatı üzerine kız hastaneye kaldınl-
nuş, ilâcı yapan kunduracı da yaka
lanarak hakkında takibata girişil
miştir. 

Fransız mebusan meclisi 
Paris 10 (A.A.) — 1938 bütçesi me

busan meclisince kabul edilmiştir. Bu 
bütçe beş müyar 25 milyon franktır. 
Filistinde bir Arab evi tahrib 

edildi 
Hay fa 10 (A. A.) — Nasırada bir 

otobüsün tecavüze uğradığı yerde bu-
Iıman bir Arap evi İngihz askerleri 
tarafından tahrip olunmuştur. 
Lehistanda Yahudilerle yeni 

hâdiseler 
Varşova 10 (A.A.) — Yüksek tica

ret mektebinde Leh talebe ile Yahudi 
talebe aı-asmda yeniden arbedeler zu
hur etmiştir. Birçok talebe ağır su
rette yaralanmıştır. 

Zabıta, Yahudi talebeye aid bir ce
miyet binasmı kapatmıştır. 

Polonyanın 
müstemleke isteği 
Polonya gazeteleri makale 
neşrine devam ediyorlar 

Varşova 10 (A.A.) — Express Po-
ranny gazetesi, Polonyanm müstem
leke taleblerini telhis ederek ezcümle 
şöyle yazmaktadır: 

«Polonya iptidaî maddelere doğru 
bir mahreç istemektedir. Endüstrisi
nin buna şiddetle ihtiyacı vardır. Po
lonya bu maddeleri dövizle alamamak
tadır. Çünkü alâkadar memleketlerin 
bunun mukabilinde Polonyadan eşya 
almağa ihtiyaçları yoktur. Bundan 
başka Polonyanm taşan nüfusunu is
kân etmek üzere araziye ihtiyacı var
dır.» 

Bu gazete, bu taleplerin Delbos tar 
rafından takdir edilmesinden memnu
niyetle bahsetmektedir. 

Varşova 10 (A.A.) — Fransız müs
temlekeleri ve Denizcileri birliğinin 
reisi ve Fı-ansız - Leh ittifakmm ikin
ci reisi Decaux, yarın Varşovada bulu
nacaktır. 

Decaux iptidaî maddeler meselesile 
Polonyanm müstemleke talepleri hak
kında tedkilerde bulunacaktır. 

Ruhsatsız radyo kullanan bir 
kadm 25 liraya mahkûm oldu 

Yeni radyo kanunu mucibince, rad
yo sahiplerinin kanunen muayyen üc
reti vererek ruhsatname almaları lâ-
zımgeldiği halde bazı kimselerin hâlâ 
ücreti verip ruhsat almadan kaçak 
olarak radyo kullandıkları anlaşıldı
ğından bunlar hakkmda sıkı takibata 
girişilmiştir. Bu şekilde kaçak radyo 
kullananlar yakalanarak mahkemeye 
verilmektedirler. 

Dün, Naile adında bir kadm ruhsat
sız olarak evinde radyo çalarken yaka
lanmış, mahkemeye verilmiştir. 

Sultanahmed birinci sulh ceza mah
kemesinde yapılan muhakemede suçu 
sabit olduğ^dan, kanıma muhalif 
hareketten dolayı yirmi beş lira para 
cezasına mahkûm edilmiştir 

Hükümet tzmir telefonunu 
satın alıyor 

İzmir (Akşam) — îzmir otomatik 
telefon şirketi, hükümetçe satm alm-
mak üzeredir. Satış mukavelesi yakm-
da Nafıa vekâletinde şirket murahhas-
larile Nafıa vekili arasmda imza edile
cektir. 

Hazırlanan mukaveleye göre İzmir 
ve havalisi otomatik telefon şirketi 
1,200,000 liraya satm ahnacak ve be
deli yirmi yılda taksitlerle ödenecek
tir. İzmir otomatik telefon şirketi, İz
mir belediyesi üe Erikson şirketine ait
tir. Sermayesinin yüzde (80) i İzmir 
belediyesinindir. Şirketin satm alm-
ma bedeli olarak her jû. alacağı mü
him para ile belediye, şehrin iman 
hususunda iyi işler başaracaktır. Hü
kümetçe belediyeye yüda altmış bin li
ra verilecek, diğer taksitler daha yük
lü olacaktır. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 27 

Bir anda tokmağı çevirdim. 
— Klfndir o? ilerleme vururum! 
— Benim Enis korkma! 
Hayret ve korku ile açılan gözleri 

gecenin bu saatinde beni karşısında 
görünce biraz donuklaşmıştı. Elinde
ki küçük tabancayı komodinin üzerine 
bıraktı ve yanıma geldi: 

— Gözlerime inanamıyorum Banu. 
Sen ha?! 

— Evet Enis!.. Teyzemin gıyabında 
seninle istediğim gibi konuşmak için 
buraya gelmeği tercih ettim, 

— Ya!.. Çok iyi... 
Cesaretim büsbütün artmıştı. Ar

tık çekinmeden konuşabiliyordum: 
— Bugün söylediklerimin çok cid

di olduğunu anlatmağa geldim Enis.. 
gen şaka ettiğime zahlb olmuşsundur 
diye içime bir his geldi., bunu tashih 
etmek istiyorum. 

— Yanılmışsın Banu. Çünkü tekli
fini ben de ayni ciddiyetle karşılamış
tım. Şaka ettiğin hiç aklıma gelme-
diydi. 

•— Hem de bir kaç ay beklemlyerek 
hemen gelecek hafta evlenmemizi söy-
kmek İstiyordum. Çünkü bu akşam 

eve gelir gelmez teyzeme haber ver
dim. 

— Ne söylüyorsun Banu? Katî bir 
karara bağlamadığımız halde teyze
ne bu şekilde nasıl haber verebilirsin? 

— Ben kararımı vermiştim! 
Şimdi biraz daha yanıma gelımş, 

İçini kemirmeğe başhyan şüpheyi 
halletmek ister gibi gözlerimin içine 
bakıyordu. 

Sordu: 
— Neye o kadar acele ettin? 
— Çünkü öyle istiyoıoım.. o kadar 

bekledim ki., artık buna hak kazan
dım değil mi?! 

Hiç cevap vermedi. Dudaklarının 
kenarlarında müstehzi bir kırışık, 
gözlerinde gayızla titreşen pırıltılar 
vardı. 

Yürüdü, hafif, hafif yanan şömine
nin karşısına iki koltuk çekti ve bana 
döndü: 

— Burada oturup konuşabiliriz. 
Gözlerimiz ince alevlerle yanan oca

ğın kızıUıklannda, tahta parçalarmm 
çıtırdıyan sesini dinliyorduk. 

Bir müddet sustuk, 
îlk konuşan o nirfn» 

— Seni dinliyorum Banu. Gecenin 
bu saatinde seni yatak odama kadar 
getiren hisleri bilmek, işitmek istiyo
rum. 

— Biliyorum Enis... Beni çok soğuk 
bir kız diye tanıdm. Bu hissi izale et
mek, artık o mânâsız ve barid insan 
olmadığımı anlatmak istiyorum. Bun
dan on on iki sene evvel bir yaz ak
şamı sana yaptığım hakareti tamire; 
bunu affetmeni ricaya geldim., emin 
ol ki o zaman hayatı hiç anlamamış 
küçük bir kızdım., bilmiyerek seni kır
dım. Belki de bana bunun için gücen
din. Bu acmm intikamını alıyorsun. 
Kâfi Enis! Artık beni affet. İnan ki 
artık ben de senin gibi düşünüyor ve 
hissediyçrum!.. Benim de beklemeğe 
tahammülüm kalmadı. 

Bunları nasıl sıraladım, nasıl titre
meden, korkmadan söyledim bilmiyo
rum? Yalnız, yabancı bir âleme süzü
lür gibi, akar gibi, dalgın ve muzta-
rib konuşurken onun felâket haber 
veren bir baykuş kadar korkunç ve 
mânâsız gülüşünü duydum ve kemik
lerime kadar titredim: 

— Ah Banu! Bu dakikayı senelerce 
nasıl beklediğimi, seni böyle ayakla
rımın dibinde sürünür bir mağl(ib 
görmeği ne kadar temenni ettim bu
seni Hayatta hiç bir hâdise, hiç bir 
saadet bana bu zevki tatturamazdı. 

Beni tahkir ettiğin gece duyduğum 

acıyı ancak bu dakikalar bana unut-
turabilirdi. Demek sen de marazî his
lerin esiri oldun, demek sen de niha
yet mağlûbiyetini itiraf ettin öyle mi? 
Hah hah hah hah!... Görüyorsun ki 
oynadığımız oyun nihayet sona erdi! 
O kaim ve riyakâr perde yırtüdı; bu 
akşam hakikî cephelerimizle biribiri-
mize hitab ettiğimiz için ne kadar m&-
sudum busen! 

Derhal evlenmemizi istiyorsun öy
le mi? Hah hah hah... Ne yazık ki bu 
teklifi kabul etmem için benim de seni 
sevmem ve o gecedenberi sana sadık 
kalmam lâzımdı. Bu kadar uzım bir 
zaman sana sadık kalacak kadar bu
dala olmadığımı bu akşam öğrenecek
sin: Sesinden ve muhitinden uzak 
kaldığım zamanlarda her türlü şekil
de sana ihanet ettim! 

Dünyanın en güzel kadmlarile se
ni aldattım!.. 

Şimdi ne kadar zavallı ve biçare oldu
ğunu anladın mı?... 

Senelerce beni en çirkin şekillerde 
aldatan bu adamın gırtlağma sarıl
mamak İçin cebri nefsediyordum. 
Gençliğimi yavaş yavaş bir kandil gibi 
söndüren, bütün güzelliğimi günden 
güne kurutup soldurmağa azmetmiş 
olan bu hain imam parçalamamak 
için dişlerimi sıkıyordum.. 

Daha neler söyledi duyamadım., yal
nız bir volkan gibi feveran eden kal

bimin ateşin sesini işittim: 
— Yetişir artık! Esasen bu kadar 

sene bana sadık kalamıyacağmı gayet 
iyi tahmin edebilmiştim. Seni, dediğin 
gibi biçare ve zavallı by* mevkie dü
şürmek için ben de bu haksız intika
mı cevapsız bırakmadım ve bu haksız-
hğm cezasım yüzüne haykırmak için 
ben de bu anı bekledim: Yakmda ana 
olacağım!.. 

İkimiz de ayağa kalkmıştık. 
Kudurmuş, karşısındakini parçala

mak, mahvetmek istiyen iki ezelî dii§-
man gibi biribirimizi süzüyorduk! 

Gözlerimizde en derin gayızların 
ifadesi, kalblerimizde en kahlıar kin
lerin tehevvürü vardı! 

Yeryüzünde biribüinden bu kadar 
nefret eden, iği'enen iki mahlûk tasav
vur edilemezdi! Bir anda onun hain 
ve öldürücü bir hisle beni boğmağa 
çalışan parmaklanm boynumda his
settim. Delirmiş, kudurmuş bir cana
var gibi haykınyordu: , 

— Ah! O mesud insanın, o galib er
keğin şimdi burada ohnasını ve seni 
parmaklarımla boğ^ken seyretmesi
ni ne kadar İsterdim! Yarabbi! Sene
lerce mulıafaza ettiğüne şüphem ol-
ımyan bu mahlûku benden çalan o 
alçağm gözlerini oymam için ban* 
gayret ver;.. 

^Arkâs var)̂  
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İngiliz Harbiye nezaretindeki değişiklik 
Yeni işler için yeni adamlar - Umumî harbin 
başındal<i karışıldıkların tekerrürü İstenilmiyor 

ingiltere Harbiye nezaretindeki T« 
iBrkâm harbiycBindeki değişiklikler 
ye klimanda' mevkiinde bulunan yük
sek zabitlerin gençleştirilmesi haber
leri dünyada büyük bir alfika uyandııv 
di. 

Lord Got'tm erkânı harbiye riyas»-
tine getirilmesinden başka ordu, do-
tûz ve hava kuvvetleri için birer ku
mandan da tayin edildi. Bu kuman-
datılarm kara, denİ2 ve hava ordular 
rmda bilfiil çalışmakta olduklan, 
isimlerinin gidi tutulacağı ve ancak 
harp zuhur ettiği zaman bunların 
kimler oldukları anlaşılacağı söylen
di. Bu suretle İngiliz müdafaa küvet
lerinin basma getirilen yeni genç ku
mandanlar bir esrar perdesile örtüldü. 

Bundan altı ay evvel iş basma ge
çen genç Harbiye nazın Hore-Beliaha 
tarafından vukubulan beyanatta: 
«Vakit çok dar, yapılacak işler ise pek 
çok» sözleri sarfedildi. Bu sözlerin ifa
de ettiği mâna elbette yakın bir zar 
inanda anlaşılacaktır. 

Hore - Belisha altı aylık bir tec
rübeden sonra yapılacak İş için kuv
vetli unsurlara muhtaç olduğımu an
ladı. Onım için İngiliz Harbiye nezar 
retinde kök salmış olan sarsılmaz an
aneleri yıkarak askerî müşavirlerin 
vasati yaşlannı 61 den 53 e indirdL 
Bundan sonra Harbiye nezaretinde 
en yüksek mevkilere çıkmak İçin şim
diye kadar olduğu gibi her şeyden 
evvel yaşa değil, iktidar ve kabiliyet© 
bakılacaktır. Bugün askeri şûraya ge
tirilen genç elemanlar, genç olduk-
lan halde tecrübeden mahrum değil
dirler. Lord Gont umumî harpte çok 
şöhret kazandığı gibi modem harM 
yakından tedkik eden bir zabit diye 
tanılmaktadır. Lord Gont daha bun
dan iki sene evvel miralay İdi. Kendi
sinde görülen fevkalâde kabiliyetler 
sayesinde çarçabuk yükseldi. 

Esasen kabiliyet ile yaşlük ada
sındaki münasebetin o kadar sıkı ol-
madığmı bize tarih isbat ediyor. Eski 
Ve yeni harplerin meşhur kumandan
larından yüzünü ele alacak olursak 
bunlann ekseriyetle genç kumandan
lar olduklannı görürüz. Üçü, Moltke, 
Nepoleonu Vaterloda mağlûp eden 
Blücher ve Kırım muharebesinde 
Şöhret kazanan Pelissier altmışım geç
mişlerdi. Şimalî Amerika muharebe
lerinde (1862 - 65) nam burkan ge
neral Lee eUi yedi, 1701 de Hollanda 
muharebelerinde muzaffer olan meş
hur kumandan Marlborsugü elli dört, 
İspanyada Salamanca muharebesin
de (1812) Fransızlan mağlûp eden 
Wellington elli üç, Yeua muharebe
sinde Napoleon otuz yedi, Hannlbalda 
Comnoe muharebesinde otuz üç yaş-
lannda Idüer. Büyük İskender ise Ar̂  
bela muharebesini kazandığı zaman 
25 yaşında idi. 

Buna karşı denUebilir ki esM zar 
man muharebelerinde kumandanla-
ıin genç olmalan lâzımgdirdi. Çünkü 
Ohlar da bilfiil harbe iştirak ediyor
lardı. Halbuki asri muharebderde 
başkumandanın harbe iştirakine İft-
^ m jroktur. Fennin terakklyatı sajre-
^ d e bir kumandan muharebeyi cep-

ESRAREN6İZ KERVAN 
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tngfliz hartlye Beflsha Ur tngülz kıtasını teftiş ediyor 

henin çok gerisinden, oturduğu yerde 
de idare eddüillr. Halbuki gmçlik yal
nız bir yaş meselesi değUdlr. Bugün 
harı^eri idare etmek için kumandan-
larm bedeni kuvvet göstermelerine 
hacet olmasa bile harpte muvaffak 
olmak için lâzım olan evsaf daha genç 
olan bir kumandanda fazlasile mev-
cuddur. 

Büyük muzaffer kumandanlar mu
harebelerini ekseriya gösterdikleri bir 
orjinalite, düşman tarafm tatbik ede
mediği bir fevkalâdelik sayesinde kar 
zanmışlardır. Bu hususta İngilizler 
diyorlar ki: «Şayed Transval muha-
rebelerinde öğrendiğimiz şeyi umumî 
harbin başmda tatbik etseydik, yani 
asker yetiştirip eline bir tüfek verece
ğimiz yerde bunlann yansından mar 
kinell tüfek bölükleri vücuda getlı^ 
seydik umumî harbi belki üç ay zaS> 
fmda bitirmiş olurduk.» Yaş, muha
rebede bir muvazene tesisine yanya-
büir, çtlnkû yaşm büyük tecrübeleri 
mevcut harp kaidelerini takviye eder. 
Ancak, esas itibarile sürprizlerden 
ibaret olan muharebe bu suretle ki
taba uygun olarak idare edilen bir 
cidal şeklini alır. Gençliğin malik bu
lunduğu tazelik ve zindelik ise lâ
zım olan tecrübeleri kendiliğinden el
de eder, çünkü yeni fikirleri daha ko
laylıkla beıümser ve eski usullere bağ
lanıp kalmaz. 

İngilterede umumî harbi idare 
edenler askeri şûraya mensup gene-
rallalrdı. Bu harp idaresi anavatanda 
işliyen harp makinesinin çığrmdan 
çıkmasile neticelendi. Şimdi, gelecek 
harpte artık idare, askerî şûranm 
elinde olmıyacaktır. Bımunla beraber 
şimdiye kadar mevcut olan kumanda 
prensipleri yeni ordu teşkllâtmda da 
kullanılacaktır. Şu farkla ki yeni harp 
için yapüacak hazırlıklar geçen harp 
için yapılmış olan hazırhklara hiç 
benzemiyecektir. 

İngUiz Harbiye nezaretinde bu kar 
dar yüksek mevkiler işgal eden gene-
rallarla Harbiye nazın Hore - Belisha 
arasmda fikir ihtilâfı olmasaydı, Nar 
zırm onlan değiştirmek lüzumunu 
hlssetmlyeceğine şüphe yoktur. Her 
halde vazifelerinden ayrılan yüksek 
generallann kafalanna son harpten 
almmış tecrübeler o kadar yerleşmiş 

Ahmed Abud : " On para kazanmıyacağımı bilsem 
yine o kervanı müdafaa edeceğim y, dedi 

hnrhK* nann B. Beliıhı bir raltraljlk bifindı 

bulunuyordu ki kendileri gelecek hüt-
bln son harpten büsbütün başka bir 
harp olacağını kavrayamıyorlardL 

Halbuki İngiliz askeri mütehassı»-
lann fikirlerine göre, gelecek harp 
geçen harplerden çok farkh manza^ 
ralar arzedecdctir ve g^en harpten 
alman derslere göre hareket etmek ia-
tiyecek olan bir devlet o harbi kay
betmek tehllkesile karşüaşmaga mah
kûmdur. Geçen haipten alman ders
leri daha müstekilâne ve daha zinde 
bir fikirle mütalâa eden devlet ise ge
lecek harbi daha kolaylıkla kazana
caktır. 

İngiliz Harbiye nazmnm ve dola-
yiBÜe onun tarafmdan yeni teşkU edi
len şûranm göz önünde bulımdurdu-
ğu vazife bımdan İbarettir. tngUiı 
Harbiye nezaretinde yapılan değişik
likleri bu noktai nazardan mütalâa 
etmek lâzundır. 

Şayed harp zuhur ederse Fransar 
mn bir hücuma maruz kalması şüp
helidir. Gelecek harp son harpten o 
kadar farkh olfu^aıktır ki, Fransanm 
Almanyajra veya Almanyanm Fran-
saya taatruz edeceğini kabul etmek 
güçtür. İngilizler diyorlar M: «İngü-
terenin ayni ahval ve şerait altmda 
geçen harpte olduğu gibi yeni bir Av
rupa harbine iştirak edeceğini talimin 
edenler yanılıyorlar. Bizim milyon
larca askerle harp ettiğimiz bir daha 
görülmiyecektir. Gelecek harpte düş
mana karşı insan göğsü gerümiyecek, 
çelik çeliğe karşı harp edecektir, Ma-
kineleştirilen orduİM fazla asker der
cine ihtiyaç bıraknuyacaktır. 

İngilterenln harpteki hissesi deni
ze mûnhaslr ve bir de donanmasımn 
harekâtma yardım edecek olan küçük 
ordulardan İbaret kalacaktır. Onun 
için bugün halli lâzım gelen askeri 
mesele vaktile Lord Kiçner'in mtuoız 
kaldığı vaziyetten büsbütün başkar 
dır. 

Tahkim edilmiş hatlann piyade hû-
cumlanna karşı mOdafaasmda temin 
olunan f aidelerden sonra' bu hücumlar 
1914 senesinde olduğundan daha ziya
de güçleşmlştir. Kara muharebeleri 
tamamile makineleşmiş bir hale gd-
miştlr. Yalnız, hava tehlikesi de o nls-
bette artmıştır. İspatoyanm İngütere-
ye karşı gtoderdlği «Yenilmez Arma
da» devrinden beri İngUtere ilk defa 
olarak anavatam esadı bir surette 
müdafaa İçin hazıriık yapmaÇa mec
bur oluyor. Gelecek harpte İngilizle
rin müdsıfaa hatlan artık vatan hari
cinde değil, anavatan dahilinde tesis 
edUecektlr. Hiç bir hazıriık emniyeti 
garanti edemez. Temin olunabilecek 
yegâne şey halk arasmda panik çık
masına mâni olmak, hücumdan doğar 
bilecek zaraMan azaltmağa çalışmak
ta düşman hücumunu güçleştirecek su
rette tedbirler almaktır. Bunlan yapa
bilmek için de yeni adamlar, yeni fi
kirler, taze düşünceler, maziye takı-
hp kalmamış kafîîlar, harp şartlann-
da husule gelen asri inkılâbı kavn-
yan dehidar lâzımdır. İngiliz Harbi
ye nezaretinde, askert şûrasmda ve 
erkâm harbiyeslnde rukubulan son 
değişikliklerin mAnamu bunluda ara
malıdır. • — A. C. D. 

Ahmed, para sandığım Hüseyin 
efendinin dostu olan sarrafın evinde 
bırakarak dışanya çıktığı zaman, 
onun arkasından o eve giren Hüseyin 
efendi, uzaktan bir adamm da o isti
kamette gelmekte olduğunu görmüş
tü. Bu adam görüldüğünü anlaymca 
alelacele geriye dönerek dar sokakta 
kaybolmuştu. Onım bu ânî dönüşü 
Hüseyin efendiyi şüphelendirmişti. 
Fakat ihtiyar sarraf bu hâdiseye o ka
dar ehemmiyet vermemişti. 

Ancak Ahmedle buluşacaklan nok
taya gelip de Ahmedi orada bulama-
ymca biraz evvelki şüphesi tazelen-
mlştt. Büyük bir endişe ve telâşa dü
şerek Ahmedi aramağa başlamıştı. 
Bvvelâ hana giderek Ahmedin oraya 
uğrayıp uğramadığım sormuş, kapı
daki bekçiden Hang-Faoya mensup 
dört uşağto da biraz evvel Ahmedi 
aradıklarım, fakat bulamadıklanm 
haber almışti. 

Hüseyin efendi, bekçiden bu habe
ri almakla beraber ona inanmamış, 
çıkıp Ahmedi odasmda aramıştı. Av
dette galeriden geçerken oda kapıla-
nndan birisi açılmış ve sert bir ses: 

— Kimdir o? diye bağırmıştı. 
Hüseyin efendi bu ses üzerine o odar 

ya doğru bakmca içeride Olgayı gör
müş ve hiç düşünmeden o odadan içe
riye girmlştL Olga, Hüseyin efendinin 
Ahmedle dost olduğımu bildiğinden, 
Hüseyin efendi de Ahmedin bu esra
rengiz kervan İşinde Olga ile müşterek 
hareket ettiğine vâkıf bulunduğun
dan, ihtiyar sarraf arkadaşınm bir
denbire nasıl kaybolduğvmu Rus kı
zına anlatmıştı. 

Olga, vakayı sonuna kadar dinle
dikten sonra Hang-Fao denilen ada
mm Ah-Single dost olup olmadığım 
sormuş ve dost olduğımu öğrenmişti. 
Bunun üzerine hemen uşaklarına rus-
ça bir takım emirler vermişti. Ondan 
sonra Hüseyin efendiye dönerek de
mişti ki: 

— Koş Ah-Singin evinin önünde 
dolaş, oraya dört veyahut beş kişinin 
girip girmediğini öğrenmeğe çalış. 
Şayed girmişlerse Ahmed Abud Ah-
Singin pençesine düşmüş demektir. 
Çinli onu öldürecektir. Ahmedi kur
tarmağa çalış. Uşaklanm sana yar
dım edeceklerdir. Ben burada bütün 
gece eşyamı toplamakla meşgul olar 
cağım, yann sabah erkenden jrola çı
kacağım. Eğer Ahmedi Ah-Slngin 
evinde bulamazsan o zaman Hang-
Faonun uşaklarmdan birisini para Ue 
elde etmeğe çalış. Uşak Ahmedin ne
rede olduğımu sana İfşa etmek için 
kaç para isterse ver, ben bu parajn sa
na iade ederim. Fsdcat acele et. Yann 
sabah bana Andrey vasıtasile haber 
gönder. 

Bu sureUe Hüseyin efendinin uşak-
larile beraber Ah-Sing^ kapısı önüne 
koşmuşlardı. Hüseyin efendi orada 
kapınm önünde bir sarhoş gibi hafif 
tertib nâra atmağa başlamış ve Ah-
Slngin kapıcısını dışarıya çıkmağa' 
mecbur etmişti. Kapıcı ile mübahaseye 
girişmek Hüseyin efendi için zor ol
mamışta. Parayı gören her Çinli gibi, 
kapıcı da Hüseyin efendiden bir kaç 
gümüş para almca ağzını açmış, ha
kikaten Hang-Faoya mensup dört 
uşağm arkalarında ağır bir 3rük oldu
ğu halde bir saat evvel kapıdan içeri
ye girmiş olduklanm Hüseyin efendi
ye anlatmışta. 

Olga Feodorovnamn vaziyeti derhal 
kavnyan zekâsı sayesinde Ahmedin 
nerede bulunduğu bu sureUe az za
man zarfmda meydana çıkarıldıktan 
sonra mesele Ah-Slngln evine girmek 
için bir yol bulmağa kalmışta. 

Fakat, uzun müddet çalışıldığı halde 
buna bir çare bulunamamıştı. Hüse
yin efendi tekrar ve tekrar konak et-
rafmdaki bahçe duvarlarım dolaşmıç, 
içeriye girmeğe cesaret edememlçtl. 
Bu aralık VassUl her ihtimale karşı 
bir kayık tedarik etmek için dere ke
narına gönderilmişti. VassUl bir ka
yık kiraladıktan ve kayığm bulundu
ğu yeri bir fenerle belli ettikten sonra 
Ah-Slngln evi önünde tekrar beleme
ğe başlamıştı. 

Rüieytn efendi, bir aı:ahk gene du
varların dlblnd« dola|ffke& duf&nn 

öbür tarafmdan bir takım sesler işitir 
gibi olmuştu. Bunun üzerine Ruslar
dan birisinin yardımile yavaşça du-
vann üstüne çıkarak öbür taraû din
lemiş ve hakikaten iki kişinin bazan 
yüksek sesle, bazan fısıldıyarak konuş
makta olduklarım işitmişti Bu konul
malar arasında sık sık «kâğıdlar» ve 
«evrak» kelimelerinin tekrar edildiği
ni duyımca Hüseyin efendi bir ipucu 
yakaladığmı anlamışta. 

Fakat birdenbire hasıl olan bir gü
rültü üzerine boğuk bir şada işitilin
ce Hüseyin efendlle Andrey duvardan 
aşağıya bahçenin içine atlamışlar ve 
o sadamn geldiği yere doğru koşmuş
lardı. Karanlıkta bir şey göremedik
lerinden Hüsejrin efendi bir kibrit çar 
karede etrafma bcdonış ve o zaman 
Ahmedle Ah-Singin nasıl bir vaziyet
te olduklannı Andreyle beraber gör
meğe muvaffak olmuşlardı. Bunun 
üzerine Andrey hemen Çinlinin üze
rine atılmış, iki eUerile boğazını: sar 
nlmış ve hareket edemiyecek bir hala 
geUnciye kadar boğazım sıkmışta. On* 
dan sonra Ahmed mezarından dışarı
ya çıkarılarak mabadinl bUdiğl tar>-
da kurtanlmıştı. 

Şimdi, bulunduklan mahalde hep
si Olganm gelmesini bekliyorlardı. 
Çünkü telâki noktası olarak oraauu 
intihab etmişlerdi. O nokta büyük 
kervan yolundan uzak bulunduğun
dan orada beklemekte bir tehlike yok
tu. 

Ahmed Abud, arkadaşı Hüseyin 
efendinin anlattıklarım dinledikten 
sonra: 

— Ben şimdi o kervam, on para 
kazanmıyacağımı bilsem bUe, hay»-' 
tunla müdafaa edeceğim. Bana işken
ce yapan o putperest ÇinlUere, Japon
lara ben gösteririmi diye tehdidler 
savurmağa başladı. Fakat çok bltab 
olduğu için sustu. Bir müddet sonra: 

— Rus kadım ne vakit gelecek? di
ye sordu. Hüseyin efendi cevap verdi: 

— Belki bugün gelir, belki yann 
sabah. Çünkü bizimle buluşacağı ye
ri g^lemek için dcdambaçü yollar t»-
kib edecek. Herhalde ben Andreyle 
kendisine haber göndererek böyle yap-
masım tavsiye ettim. Haydi bu kadar 
lâf yetişir, Ahmed, artık sus ve isti
rahat eti 

6 
i n z i v a d a k i m e z a r 

Ahmed Abud kayığm içine yerleş
tirildikten ve kayık yola çıktıktan son
ra Andrey MogoUann hanma geri dön
düğü zaman Olgajn uykuda buldu. 
Kız, bütün gece eşya toplamakla, san
dık yapmakla ve seyahate hazırlan
makla meşgul olduktan sonra sandık-
lann ve torbalann arasmda uyu3ra 
kalmıştı. Petrol lâmbası yerde duru
yordu, ölü Sonya hâlâ (dduğu gibi 
minderin üstünde yatıyordu. Çumun 
naşı kaldınlmıştL 

Lâmba, gaz kalmadığı için pek sft-
nük yamyordu. FitUden çıkan pis ko
ku bütün odayı İstilâ etmişti. Andrey 
uyuyan kızı uyandırmadı, lâmbayı 
söndürdü. Odanm içindeki karanlığa 
rağmen petrol tenekesini bularak 
lâmbaya petrol doldurdu ve tekrar 
yakta. Ondan sonra torbalan istif ede
rek muvakkat bir döşek hazırladı. De
rin uyukuya dalmış olan Olgayı tAr 
çocuk gibi kucağına alarak o döşeğin 
üzerine yatırdı. 

Ondan sonra sandıklan muayene 
etti. Kayışlarmı sıkıştırdı, iplerini 
bağladı. Hepsini arabalara yükletmek 
üzere sıraya koydu. 

Bu hazırhklan bitirdikten sonra 
yük arabalannm arabacüannı U3ran-
dırmağa gitti. Seyahat arabasmı mey
dana çıkararak muayene etti. Temi»-
ledi. Bunu müteakıb ateş yakta, çay 
pişirdi, bir kaç yumurta haşladı v» 
kahvaltıyı yukanda odaya götürdük
ten sonra Olgayı uyandırdı. Olga, bü
yük bir sükûnet içinde n sanki hiç 
bir şey olmamış gibi kahvaltısmı ye^ 
ken Andrey ona geceleyin geçen va
kaları anlatta. Uşak sözünü bltirinot 
Olga ayağa kalkta: 

— Demek ki Ah-Singl boğdun, öy
le mi? diye sordu. 

Ujak: 
(Arkan nx) 
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Yalovânın îman kanunu 
Meclîste müzakere edîldî 

(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 
Eğer hususî teşebbüsler bu iki yüz 

yatak miktarını kanunda kendileri
ne gösterilen kolaylıklardan istifade 
ederek bir kaç misli artıracak olur
sa bımda ancak fayda görülür, o mü
essese için bir zarar olacağı endişe
sini varid görmüyorum. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
Bazı mebusların mütalâalarına 

karşılık beyanatta bulunan Dahiliye 
Veküi B. Şükrü Kaya Yalova kaplı-
calannın tarihçesini anlattıktan son
ra Akay idaresinin Yalovayı imar 
etmekte muvaffak olduğunu söylemiş 
ve ezcümle demiştir ki: 

Akay bir devlet müessesesi ol
duğu için onun Yalovayı imarında 
hiç bir vakit kâr ve zararı naizarı iti
bara alınmamıştır. Akaym şikâyeti 
yolcu azlığı değil, müşterilerini ba
rındıracak yeri bulunmamasıdır. 
Onun içindir ki son 150 yataklı oteli 
yapmıştır. Bımdan sonra' da progra
mı iktizası olarak birinci, ikinci, üçün
cü sınıf yerler yapmaktadır. 'Nazarı 
itibara umacak cihet yalnız hali vak
ti oiönlann değil, oraya muhtaç olan 
bütün Türklerin istirahat ve tedavi
lerini yapabilmeleridir. Orada bazı 
yerleri halka vererek halk tarafın
dan da istismar ettirmek esaslı bir 
iştir. Bunları belediyenin veya; devle
tin bizzat yapmasına imkân yoktur. 

Yalnız arsa sahibi olmak.. Demin 
bir arkadaşın dediği gibi atın bir na
lına sahib olmaktır. Geride 3 nal ve 
at vardır. Bir arsa verilmesi derhal 
orada bina yapılması demek değil
dir. Bunu Yalovânın zevklerinden is
tifade etmek istiyenler, bazı şirketler 
belki yapaicaklardır. Amma bımu ver
mekle derhal yapılmış olmıyacaklar-
dır. 

B. Şükrü Kaya Yalova ve Bursa-
nm rakib iki müessese ayrı iki yer ol
madığını işaret ederek her iki yerin 
ayn ayrı güzellikleri bulunduğunu 
söyledikten sonra: 

— Bugün Yalovânın bu suretle ima-
n yarın Bursanın da bu suretle tan
zimini icab ettirecektir ve ettirmek
tedir. Cumhuriyet bu işlere daha ilk 
zamanlarda başlamış bulunuyor. 

Hükümetin programında; şehirleri
mizin iman keyfiyeti vardır. Bu dü

şünüldüğü vakit şirketlerin elinde 
bulunan vesaiti nakliyenin dahi şe
hirlere tevdii düşünülmüştür. Bu 
partimizde de müzakere edilmiştir. 

İlerde Akayın, Şirketi Hayriyenin, 
tramvayın dahi belediyeye devri der
piş olunabUir ve bu müzakere olun
makta bulunan bir keyfiyettir. Bi
naenaleyh bugün yaptığımız bir ka
nunu altı ay sonra yapacağımız bir 
kanunla tadil etmiş olmamak için 
İstanbul mebuslarının teklif ettiği 
maddei kanuaiyenin kabulünü ben
deniz de rica edeceğim. Hükümet te 
buna iştirak etmektedir. Hükümet 
programını yaptığı vakit altı ay son
ra tadil için huzurunuza gelmiyerek 
Akayı olduğu gibi Yalovayı ve Yalo
vayı olduğu gibi Bursayı belediyeye 
devretmek salâhiyetini alacaktır. Ma-
ruzatımm sebebi budur. 

Bundan sonra Mazhar Müfit Kan-
su, Yalova kaplıcalarının Akay ida
resine bırakılmasının daima zararlı 
olduğımu bir takım eşhasa haklar 
verilmesinin çok güzel bulunduğvmu 
ve binaenaleyh kanun maddesinin 
çok yerinde olduğunu söylemiş ve 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Naşid Uluğ'un maliye encümeni 
teklifindeki dördüncü maddesinin 
kabulü hakkındaki takriri nazarı 
itibare almdıktan ve beşinci, altıncı, 
yedinci maddeleri de kabul edildikten 
sonra, Ziya Gevher Etilinin bir isti
zahına cevaben bütçe mazbata mu
harriri Raif Karadeniz eşhası hususi-
yenin yaptıklarına ebediyen sahib ve 
malik olarak kalacaklarını, yalnız bir 
devlet müessesesi olan Akay idaresi
nin kendi parasile yaptıklarını elli 
sene sonra hükümete devredebilece-
ğini söylemiş ve bu müzakerenin so
nunda verilen bir takrirle katıuna 
aşağıdaki maddenin ilâvesi kabul 
edilmiştir: 

Kabul edilen madde şekli şudur: 
«Bu kanunla Akaya devrolunan 

haklar ve vazifeler icra vekilleri he
yeti kararile İstaSıbul belediyesine 
devrolunabilir.» 

On bir maddeden ibaret olan ka
nunun birinci müzakeresinin bitiril
mesini müteakib toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanacak
tır. 

"Saçlar da burada!., 
Geceleyin evine taarruz 

edilen bir kadın 
macerayı anlatıyor 

Kmerburgazda bir eve taarruz et
mekten suçlu Osman adında biri 
dün birinci ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmiştir. Davacı Naciye 
admdaki genç kadm mahkemede 
vakayı şöyle anlattı: 

— Geceleyin Kemerburgazdaki e-
vimde Fahriye adında bir arkada
şımla' otururken birdenbire odanm 
penceresi açüdı. Birinci katta bulu
nan bu odanm penceresi alçak oldu
ğu için dışardan açılabiliyordu. Pen
cerenin gürültüsü üzerine Fahriye 
lîe ben korktuk. Bakmak üzere yeri
mizden kalkacağımız sırada Osmatı 
pencereden içeriye girdi. Osman oda
da beni yakaladı ve elindeki tüfekle 
tehdid ederek kendisile beraber çık
mamı söyledi. Ben bu teklifi kabul 
etmeyince Osman zorlamağa başladı 
ve saçlarundan tutup zorla sürükle
meğe başladı. Saçlanm koptu, onun 
avucunda kaldı. vî 

Osman, etraftan duyanların ken
disini yakalıyacaklannı anlayınca 
acuvundald saçlarımı yere fırlatarak 
pencereden çıkıp kaçtı. Biraz sonra 
komşular ve zabıta yetiştiler. Os
man da yakalandı, tnanmazsamz, 
başımdan yolduğu sa;çlarda işte bu
radadır. 

Naciye kâğıda sanlı bir yumak sa
çı da masanın üzerine bıraktı. 

Suçlu Osman bu İddiayı tamamile 
inkâr ederek: 

— Bu kadm baiıa iftira ediyor. 
Katiyen böyle blrşeyden haberim 
yoktur. Evine de gitmedim. 

Dedi. Vaka gecesi Naciyenin ya-
nmda bulunan Fahriye ile diğer şa-
hldlerin çağınlmalan için muhake
me başka güne bırakıldı. 

Alman gençlik 
terbiye dairesi 

şefi geldi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Von Schirach otomobille doğruca 
Parkotele gitmiş ve öğle yemeğini 
otelde yemiştir. Yemekten sonra Vi
lâyete gelerek vali ve belediye reisi 
B. Üstündağı ziyaret etmiş, şehirde 
bir gezinti yapmıştır. Saat on yedide 
Taksimde Cumhuriyet âbidesine çe
lenk koymuştur. Bundan sonra Al
man sefaret konağma giderek Alman 
kolonisini kabul etmiştir. Von Schi
rach Alman sefarethanesinden çılan
ca otomobille Boğaziçinde bir gezinti 
yapmış ve Perapalasa dönmüştür. 

Vali ve belediye reisi dün akşam 
Perapalas oteline giderek misafirimi
zin ziyaretini iade etmiştir. 

Alman gençlik terbiye dairesi şefi 
dün akşam hükümetin misafiri ola
rak Perapalas otelinde kalmıştır. Bu
gün tajT^aresile Bükreşe hareket ede
cektir. 

Çok çocuklu hâkimlere 
yardım için hazırlık 

Çok çocuklu hâkimlere yardım ka
nununun meclisten çıkması üzerine 
kanunun tatbikatı etrafında bir de 
talimatname hazırlanmıştır. Adliye 
vekâleti bu talimatname ile buna bağ
lı olarak bir cedveli bilûmum hâkim 
ve müddeiumumilere göndermiştir. 

Talimatnamede, kanunun tatbik 
şekli izah edilmekte, cedvelde de hâ
kimlerin kaç çocuklan olduğu ve ge
rek kendilerinin gerekse çocuklannm 
yaşlaıı sorulmaktadır. 

Hâkimler bu ay nihayetine kadar 
cedvelde sorulan suallerin cevapla-
rmı karşılanna yazarak bunları ve
kâlete göndereceklerdir. 

Suriye ile ijd komşuluk 
mukavelesini niçin 

uzatmadık 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Evvelâ 11 sene evvel imzalanmış 
olan bu mukavelenin bazı maddeleri 
bugünkü vaziyete göre artık eskimiş, 
kendiliklerinden hükümden düşmüş
tür. Bunları yeni şartlara uydurmaJk 
lâzımdır. 

Maddelerin bir kısmı da, Türkiye 
tarafından başka, Fransa hükümeti 
tarafından başka türlü tefsir edil
mektedir. Hattâ bizim için mühim 
olan bazı hükümlerin Suriyede tat
bik edilmediği de görülmektedir. Me
selâ, mukavelenin 4 üncü maddesin
de, Suriyedeki Türklerin ikamet şart
ları meslesinde en fazla müsaadeye 
mazhar devlet muamelesi görecekleri 
yazılı olduğu halde, Suriyedeki ecne
biler, hattâ Japonya, necit tabaları 
gibi eski kapitülâsyonlardan istifade
si olmıyan devletler tabaası bile ecne
bi mahkemelere bağlı oldukları halde 
Türkler bu muameleden hariç bıra
kılmışlardır. 

Türkiye uzun zaman bu vaziyete 
ses çıkarmadı ve bir taraftan Fransa 
ile, diğer taraftan komşu Suriye ile 
dost geçinmek istediği için sırf bu 
dostluk endişesi ile bu mukaveleyi 
bozmadı. Daha doğrusu devamına 
razı oldu. 

Fakat Türkiyenin samimiyetle da
yandığı bu dostluk nerede kaldı? 

Burada tekrar etmek istemiyoruz. 
Son Hatay vaziyeti malûm. Türkiye
nin mütemadi dostluk teminatma 
karşüık, Fransanm Hataydaki me-
murlannm hareket tarzında aydmlık 
görmüyoruz. 

Suriyeye gelince; bütün menfaati 
büyük ve kuvvetli komşusu Türkiye 
ile dost geçinmekte olan bu memle
ket, bizim tamamen samimî olan 
dostluk politikamıza, ciddî sevgi duy
gularımıza rağmen daha geçenlerde 
Milletler Cemiyetinin Hatay hakkın
daki kararı aleyhinde parlâmento
sunda garip nümayişler yaptı. 

Bu muhtelif şartlar altmda artık 
sırf dostluk endişesi ile uzamasma 
ses çıkarmadığımız bir mukaveleyi 
tazelemekte Türkiye için hiç bir men
faat kalmamıştı. Bunun içindir ki 
Türkiye, eğer karşı taraf arzu eder
se, bu mukaveleyi yeni şartlara inti
bak ettirmeği, ve tatbikinden emin 
olacağımız yeni bir şekilde yeniden 
yapmağı daha faydalı, ve hattâ zaru
ri buldu. 

Türkiye komşularile iyi geçinmek, 
dost olmak istediğinden kimse şüp
he edemez. Halbuki bu siyasetimizin 
binbir türlü misali vardır. Bu iyi ni
yet Suriyeye, Fransaya katşı da hâlâ 
eksilmiş değildir. Elverir ki bu sami
mî arzuyu karşı tarafta da bulalım 
ve yalnız sözle değil, misalleri ile gö
relim. 

Necmeddin Sadak 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü salıifede) 

academicien M. Duhamel'den zaten 
nefret etmeseydim (bizi gençliğimiz
de çok aldattı, çünkü yeşil elbiseyi gi
yip köhne fikirlerin köhne adamları 
ile el ele vermeden önce genç hare
ketleri teşvik ederdi), bu sözü ondan 
nefret etmeme kâfi gelirdi. 

Biz ve bizim gibi daha birçok mem
leketlerin adamları, Avrupamn tanın
mış veya tamnmanuş muharrirlerinin 
eserlerini okurken onlardan fikir, bi-
Bi düşündürecek, bize dünyayı anla
mak hususunda yardım bekliyoruz. 
Onlann eserlerini okurken kendileri
nin bizden olmadıklanm unutuyoruz, 
daha doğrusu: «Onlar da bizim gibi 
insandu-; diUeri ve bazı âdetleri bizbn-
İdlerden farkh olmakla ne çıkar? Ma
demki insandırlar, insan oğluna el
bette iyilik edebilirler!» diye düşünü
yoruz. M. Duhamel bize haber veriyor: 
«Hayır, ben her şeyden önce Fransı-
nm şife anlattığım masalı tath bu-
luyarsamz fikirlerimden halinize uy
gun bir ders çıkarabiliyorsamz Fran
sa mallannı alın!» 

Ümİd ederiz ki M. Duhamel' in mem
leketinde de fikri, sanğati böyle bir 
aticaret seyyahı» (comnüs-voyageur) 
martavah saymıyan adamlar vardır. 
Toksa b6yle sOzler insanları insanla
ra, milletleri milletlere düşman etmek 
içhıkâMr. 

KuruIIahÂtaç 

Milletler Cemiyeti 
sarsılıyor mu? 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Cenevrede panik 

Paris 10 — Oeuvre gazetesi diyor ki: 
«Cenevrede, Mületler cemiyeti maha-
filinde büyük bir bedbinlik hüküm 
sürmektedir. İngiltere ve Fransa Ha
riciye Nezaretleri büyük bir alâkasız
lık gösteriyorlar. Halbuki Cenevrede 
büyük bir panik vardır.» 

İngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

Londra 10 — İngiliz gazeteleri, İtal-
yanın Milletler cemiyetinden çekil
meğe karar vermesi üzerine uzun ma
kaleler yazıyorlar. Muhafazakâr ga
zeteler umumiyetle Cemiyetin mev
cudiyetinin tehlikeye girdiği kanaa
tindedir. Daily Mail İtalyanın çekil-
mesüe cemiyetin daha ziyâde zayıf
ladığım ve devamı ihtimalinin azal
dığım söylüyor. Daily Telegraph şim
di dünyanın tahmimen dörtte üçü
nün Milletler Cemiyetinde bulunma-
dığmı söyliyerek diyor ki: 

«Temsil şimdi nihayet buldu. Per
deyi kapamaktan başka yapacak bir 
şey yoktur.» 

Yalmz liberal gazeteler İtalyanın 
kendi arzusile Milletler cemiyetinden 
çekilmesinden memnun görünüyorlar. 
Bımlar «Habeş istilâsından sonra 
İtalyanın Milletler cemiyetinde kal
ması esasen doğru değidi. Hiç kimse 
kendisini alıkoymağa teşebbüs etmi-
yecektir.» diyorlar. 

Fransız gazetelerinin 
mütalâaları 

Paris 10 — Fransız gazeteleri, îtal-
yamn Milletler cemiyetinden çekil
mek kararını ehemmiyetle karşılamış
tır. Republique gazetesi diyor ki: 

«İtalyamn kararı Milletler cemiyeti 
için sert bir darbedir. Bundan böyle 
dört büyük devlet Cenevre toplantı
larında bulunımyacaktır. İngiltere 
pek ziyade şaşırmıştır. Ve memnuni
yetsizlik içindedir. 

Figaro diyor ki: «İtalya Milletler 
cemiyetinden ayrılmakla Versay mu
ahedesinin kurduğu her türlü tesa-
nüdleri bırakmış oluyor. Almanya, 
İtalya, Japonya yeni bir Milletler ce
miyeti kurmak istiyor.» 

Jour: «İtalyamn Milletler cemiye
tinden ayrılması mühim neticeler tev-
lid edecektir. Avusturya, Macaristan 
ve Arnavudluğım da İtalyayı takib 
etmesi bekleniyor.» diyoir. 

Peuple, İtalyamn kararım B. Del-
bosun seyahatine karşı bir cevap sa
yıyor. 

Populaire gazetesi, İtalyanın son 
kararının, İngiltere ve Fransa il« uz
laşmaktan, geri dönülmez suretinde 
çiğnediğine delâlet ettiğini söylüyor. 
İngiliz mahafilinin mütalâası 

Londra 10 — İngiliz mahafili, İtal
yanın Milletler cemiyetinden çekilme 
karanmn fazla izam edilmemesi lâ
zım geldiği kanaatindedir. İtalya 936 
senesinden beri filen cemiyetten çekil
miştir. Son karar komünist aleyhdarı 
diğer devletlerle mütesanid olduğunu 
göstermek içindir. 

İtalyanın Milletler cemiyetinden çe
kilmesi İngiltere ile İtalya arasında 
yapılması düşünülen görüşmeler üze
rinde tesir yapmıyacaktır. Bu müza
kerenin gecikmesi İspanyol meselesin
den ve İtalyan gazetelerinin İngütere 
ve Fransa aleyhindeki neşriyatından 
ileri gelmektedir. 

Londra 10 — Daily Telegraph'm 
Roma muhabirinin bildirdiğine göre 
İtalyanın Milletler cemiyetinden çe
kilmeğe sevkeden sebeblerden biri 
İngiltere ile yeni bir müzakere kapısı 
açmak hususundaki teşebbüslerinin 
akim kalmasıdır. İkinci sebeb de Mil
letler cemiyetinden çekilmiş olan Al
manya ve Japonya ile mütesanid ol
duğunu göstermek istemesidir. 

İş bürosundaki İtalyan 
memurlar 

Cenevre 10 — İtalya son iki se
ne zarfında Milletler Cemiyetine 
aidatım vermemişti. Bu aidat 3 mil
yon 600,000 altın frank tutuyor. İtal
ya bu parayı vermeğe davet edilecek
tir. 

İtalyanın Cenevreden ayrılması ne
ticesinde cemiyette ve bejmelmilel iŞ 
bürosunda çalışan yirmi kadar İtal
yan memuru istifa edecektir. Bu me
murlar meyanında iş bürosımvm kâ
tibi umumî muavini Pilotte ile müm
taz iktisadcılardan Pavi'de bulun
maktadır. 

İtalya Milletler cemiyetini kuran 
devletler arasında bulımmakta idi. 
Cemiyete, mukavelenamenin tatbiki 
tarüıi olan 10 Haziran 1920 de girmij-
ti. Mayıs 1936 dan beri meclisin İşleri
ne iştirak etmemekte idi. Ayni sene-

nm eylülünde Habeş murahhas heyet*» 
nin müzakerelere iştirak etmesine ka
rar verilmesi üzerine asambleyi ter-
ketmişti. 

Mayıs 1936 dan itibaren muhtelif 
teknik komitelere mümessil tayin et
memiştir. 

Fransız askerî heyeti geliyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

nacak olan fransız askerî heyetine 
Suriyedeki fransız kıtaatı başkuman 
dam general Hodzinger riyaset ede
cektir. Heyet şehrimizde beş gün ka
lacak ve Hataym askerlikten tecridi 
meselesi etrafında erkânı harbiye-
mizle temasta bulunacaktır. 

Mületler Cemiyetinin Hatay bak
landaki kararlan mucibince Fran
sa Ue aramızda müteaddit mukave
lenin Hataym askerlikten tecridine 
dair olan 33 üncü maddesi şöyledir: 

jjSancak askerlikten tecrid edil
miştir. Sancak erazisinde şu husus
lar yasaktır. 

1 — Kara, deniz hava kuvvetleri
nin tecemmüü ve her ne suretle 
olursa olsun hattâ transit suretile 
bile olsa bu gibi kuvvetlerin Sancak 
erazisine ithali. 

2 —I Mecburi her nevi askerî mü
kellefiyetin vaz'ı. 

^ — Sancak makamatı veyahud 
eşhası hususiye tarafmdan kara, de
niz ve hava muharebelerine yaraya
cak mühimmat ve malzemenin ima
li, hattâ transit maksadlle bile olsa 
ithali ve bulundurulması. 

4. — Kara, deniz ve hava muhare
belerine yarar veya buna mahsus 
tahkimatın inşa edilmesi. 1 

Hatayda vaziyet 
Aantakya 10 (Hususi) — Hatayda 

Suriye bayrağmın çekllemiyeceği ma
lûmdur. Fakat bazı usbeciler ve bazı 
müfrit klüplerin birleşerek Suriye 
bayrağını çekmek istiyecekleri söylen
mektedir. Böyle bir hadisenin vuku
una meydan verilmiyeceği ümit olun

maktadır. 
Garo yeni yeni marifetler 

göstermekte devam ediyor 
Halep 10 (Hususî) — Hataydaki 

Suriyeli memurlar bir hafta evvel 
Garonun emrile Sancak nüfusuna 
kaydedilmişlerdir. Bu memurlar bU 
suretle Hataydaki işlere devam ede
cekler ve intihabtı kendi arzularına 
göre idare etmeğe çahşacaklardır. 

Hatay 10 (Husus) — Hatayda yeni 
rejimin başlamasile umumî af ilân 
edileceği resmen taahhüt edilmişti. 
Halbuki Garo henüz umumî af hak-
kmda hiç bir karar ittihaz etmemiş 
tir. Birçok Sancak vatandaşlan yeni 
rejimi arzu ettUılerinden dolayı ha
pislere konmuşlardır. Bugün bu re
jim tebeddülü vukua geldiği halde 
mahbuslar salıverilmemiştir. 
Nüfusa Arapları yazıyorlar 

Türkleri kovuyorlar 
Halep 10 (Hususî) — Beş haneli 

Amik arap köyüne Reyhaniye, Harun» 
Hamam vesaire gibi arabı çok olan 
mahallelerden yığın yığm arap gele* 
rek bu beş haneli köy ahalisindenmiŞ 
gibi nüfusa yazılmak istiyorlar bun-
larm hepsi daha evvelden damşıklı 
İşler olduğu için tahkikata filân lü
zum görmeden bu nevzuhur mektum 
iraplar nüfusa yazılıyor ve defterdeki 
arap hanesi gittikçe kabanyor halbu
ki hakikî Türk mektum nüfusu yak
mak için günlerce jandarma tahki
katı civar köylerden sual cevap 
vesaire ile müracaat sahiplerini yor
makta ve bazı ısrar eden kimeseleri d* 
dayakla küfürle nüfus dairesinde^ 
kovmaktadırlar. 



Tanınmış artistlerden Henry 
Garat karısından ayrılıyor 
Artist 6 sene evvel bir İngiliz dans kızile aşl< 

izdivacı yapmıştı, şimdi 3 yaşında bir çocuğu var 
Tammnış Fransız sinema artistle

rinden Henry Garat'nm kânunuevvel 
İptidalarında îstanbula geleceği ilân 
edilmişti. Artist 4 kânunuevvelde ceh
rimize gelecek, dört beş gün kaldık
tan sonra Suriyeye gidecekti. Bu se
yahat geri kalmıştır. Artistin Istan-
bula gelip gelmiyeceği belli değildir. 

Henry Garat'mn Istanbula gelmesi 
ve buradan Suriyeye gitmesi zahiren 
gayet tabiî birşeydir. Oarat sinema 
artisti olduğu kadar müzik hol artisti 
dir. Filim çevirmeğe başlamazdan ev
vel uzım müddet Londra ve Paris 
.müzik hollerinde numara yapmıştır. 
Besi güzeldir, Ijri dans etmesini bilir. 

Henry Garat filim çevirmeğe baş
ladıktan sonra sahneyi tamamen bı
rakmamıştır. Vakit vakit muhtelif 
memleketlerde turneye çıkmaktadır. 
Geçen sene bir aralık Pariste bir ope
rette baş rolü yapmıştı, 

Garat'nm, sahneden bütün bütün 
ayrılmadığı için, gene bir turneye çık» 
ması ve bu arada İstanbula gelmesi, 
yukarıda söylediğimiz gibi, gayet ta
biî görünür. Halbuki artistin bu se
yahati muhtelif memleketlerde tem
siller vermek emelinden ziyade bir 
müddet Paristen uzaklaşmak emâlle 
kararlaştırılmıştır. Mesele şudur: 

Henry Garat bundan altı sene evvel 
Pariste müzik hollerden birinde oym-
yan Betty Rowe admda bir dans kızı
nı çügmca sevmiş ve kıza izdivaç tek
lif etmişti. Betty Rowe bu teklifi ka
bul ettiğinden iM artist evlenmişi» 
ve Pariste güzel bir apartmıanda yer
leşmişlerdi. 

Betty Rewe İngülzdir. Hakikaten 
çcdc sevimli bir kızdır. Garat ile er-
lendlkten sonra sahneden çekilmiş, 
bütün vaktini evine hasretmeğe ba^ 
lamıştL Üç sene evvel bir de çoouUazi 
olmuştu. Herkes bunları en mesud 
aUa zannediyordu. Halbuki son zar 
manlarda boşanmak için mahkemeye 
baiş vurmuşlardır. Boşanma İsteğin
de bulunan Henıy Oarat'dır. Sebep o-

Et fiatierinini ucuzlatmak 

Iktîsad Vekâleti mezbaha 
resmini kaldırmak istiyor 

Elektrik ve havagazına zam 
yapılması düşünülüyor 

Fakat elektrik ve havagazına zam yapmak hem halk 
hem de sanayi için yeni bir yuk tenkil eder 

Henry Garat, kana ve çoca|a 
larak da biribİTİerile «nlaşamartıklar 
nnı ileri sürmektedir. Oarat bir Fran-
8UI gaıetesina | u sözleri söylemiştir: 

<— Karımla uzun uzadıytf görüş
tüm. tTrimidn Mr arada y a ş a m a k ! ^ 
yaratalmmaıg olduğımu anlattım. 
Betty bunu kabul etti. Hakikaten bir
çok noktalarda düşüncelerimiz, zevk-
lerimla blrlbiılne uymuyor. Bunun için 
aynlmaSa, fakat dost kalmağa karar 

verdik. Birçok izdivaçlarda zahiri kur
tarmak için bu söz söylenir. Bizim 
İçin bu vaıid d ^ d i r . Biz hakikaten 
doet kalmak üzere ayrılacağız.» 

Henry Oarat boşanmc davası açtık
tan sonra muhakeme cereyan eder
ken Pariste bulunmajm münasip gör
memiş ve şarka doğnı seyahate çık
mağa karar vermişti. Hattâ yukan-
daM sözleri söylediği gazeteye ipti
da Türkiyeye gideceğini de ilâve et
mişti. Son dakikada seyahatin yapü-
maması ya muhakeme esnasmda Pa
riste kalmağa lüzum görmesinden, 
yahud kansile boşanma şartlarım ka
rarlaştırmak için henüz Paristen ay-
nlamamasmdan ileri gelmiştir. 

Henry GaraVın son rMİmlerinâen biri 

Ressam bir artist 
Lionel Barrymore bîr z a-

manlar 3 sene Pariste 
resim dersi almıştı 

Hollivutım tanmmış artistlerinden 
Lionel Barrymore Avrupaya gelmiş
tir. Artist, Robert Taylor'un Londra-
da çevirdiği filimde bir rol yapmış, 
sonra Fransaya geçmiştir. Pariste bir
kaç gün dinlendikten sonra Hillovuta 
dönecektir. 

Lionel Barrymore, Parisi en iyi ta-
myan Amerikan artistlerinden biri
dir. 25 sene evvel ressam olmak emeli-
le Parise gelmiş, dört sene güzel sanat
lar akademisine devam etmişti. Fran-
sızcayı iyi konuştuğu gibi Parisin bü
tün köşesini, bucağım da bilir. 

Lionel Barrymore resmi tamamen 
bırakmamıştır. Boş vakitlerinde gene 
resim yapmaktadır. Hattâ birkaç se
nede bir küçük bir sergi de açıyor. Ar
tist, filim çevirmeği bıraktığı zaman 
bütün vaktini resme hasredecektir. Fa
kat bu zamarun epice gecikeceği an
laşılmaktadır. Çünkü Lionel 12 sene-
denberi filim çevirdiği halde şöhreti 
azalmamış, hergün attmıştır. Lionel 
uzun müddet yıldızlığı muhafaza ede
bilmiş müstesna artistlerden biridir. 

Mesbahadan b<r fflrOnüş 

îktisad Vekâletinin gösterdiği lüıum 
üzerine belediyenin et flatlerini ucuz
latacak bir proje hazırhyarak Dahili
ye Vekâletine gönderdiğini yazmıştık. 

Belediye bu pfrojesinde, mezbahada 
etten alman resimlerden kilo başına 
dört kuruş indirmeği, buna mukabil 
belediye hastanelerUe belediye zabı
tası masraflannm hükümetçe öden
mesini istemiştir. Belediyenin bu tek
lifi prensip itibarlle kabul edilmiştir. 
Fakat İktisat Vekâleti, mezbaha res
minde kilo basma dört kuruş tenzUât 
yapümasmı kâfi görmemekte mezba
ha resminin tamamile kaldınlmasmı 
İstemekte, belediyenin mezbahadan 
eksilecek olan varidatma karşılık ola
rak da elektrikte kilovat basma husu
si abonelere 40, sanayi müesseselerine 
20, havagazında husus! abonelere 20, 
sanajri müesseselerine de 10 para zam 
yapılması düşünülmektedir. 

Belediye elektrik ve havagazma 
yapılması düşünülen bu zammm, şeh
re faydalı olup olmadığmı tetkike baş-
lamıştu:. Belediyenin kanaatine göre 
etlerin bahalılığmda yalnız mezbaha 
resnü değil, fakat kasaplık hayvanla-
nn maliyet fiatleri ve İstanbula ka
dar nakil masrafları da müessir ol
maktadır. Binaenaleyh maliyet flati-
le nakU masraflarım da indirecek ted
birler lâzımdır. 

Belediye, bu mesele hakkmdaki nok-
tai nazanni vekâlete bildirmiş, ve 

belediyeye devredilecek olan Akay, 
Haliç ve Şirketi Hayriyenin temin 
edeceği varldatm mezbahanın eksile
cek gelirine karşılık tutulmaması lâ-
Bim geleceğini de Uâve etmiştir. Bele
diye, kendisine devredilirse bu üç de
niz müessesesinin gelirlerini ancak 
şehrin imarına ve şehir plânının tat
bikine sarfetmdt fikrindedir. 

Fikrimizce mezbaha resminin in
dirilmesine mukabil, zaten ucuz ol-
mıyan elektrik ve havagazı fiatlerine 
zam yapılırsa, gerek müstehlikler 
ve gerek sanajri için ağır bir yük teş
kil edecektir. Bu zammın, eti ucuzla
talım derken, diğer bir takım madde
lerin, hattâ bütün mamul eşya fiatle-
rinin fırlamasına sebebiyet vermesi 
ihtimali vardır. 

Et fiatini ucuzlatmak için en mü
him tedbir vapur veya trenlede nakliyi 
masrafını indirmek, hayvanların da
ha iyi bir şekilde naklini temin etmek
tir. Nakliye fiati çok pahalı olduk
tan başka hayvanlar vapurla üstüste 
nakledilirken ağırlıklarından üçte bir 
nisbetinde kaybetmektedirler. 

Et meselesini müzakere etmek üze
re evvelki Cumhuriyet Halk Partisi mer
kezinde, Muhiddin Üstündağın riya
setinde bir komisyon toplanmıştır. 
Bu komisyonda Ahmed Kara, liman 
direktörü Raufi Manyas, belediye ik
tisat müdürü Asım Süreyya, Akay iş
letme ve mezbaha müdürleri vardır. 

Eğede tütün satışları 
E l d e k a l a n t ü t ü n l e r d e d e ğ e r 

f i a t l e s a t ı l a c a k 
Ankara 10 (Telefonla) — İktisad 

Vekâletine gelen malûmata göre dü
ne kadar Ege mmtakasmda satılan 
tütünlerin mikdan 25 milyon kiloyu 
geçmiştir. Bu mikdar Ege mıntaka-
sı bu seneki tütün rekoltesinin takri
ben dörtte üçüne yakındır. Vekâlet 
geri kalan tütünleri de değer fiatle el
den çıkanlması için yeni tedbirler 
almaktadır. 

İzmir otobüslerine polisler 
ücretsiz binecekler 

hmir (Akşam) - İzmirdeki bele
diye otobüslerine binen polislerden şe
hir meclisi kararile yanm ücret alın
makta idi. Dahiliye vekâletinin emri-
le her otobüse ikişer polisin ücretsiz 
binmesi muvafık görülmüştür. Şehir 
meclisinin polislerden ücret alınması 
hakkındaki karan, Dahiliye vekâleti
nin bu emrile kaldırılnı 

Balık cinsleri 
İ k t i s a d V e k â l e t i n c e n e h i r v e 
g ö l l e r d e t e d k i k a t y a p ı l ı y o r 

Ankara 10 (Telefonla) — İktisad 
Vekâleti nehir ve göllerimizde tatlı 
su balık cinslerini ıslah, mikdarlannı 
çoğaltmak için tedkikler yapmakta
dır. Bu maksadla Sabanca gölünde 
tedkikat yapan vekâlet deniz mah
sulleri müdürü Doktor Kemal İzmlt-
te yerleştirilen balıkçı göçmenlerin 
vaziyetini tedklk edecektir. 

Ankarada çocuk esirgeme 
kurumu kostümlü balo veriyor 

Ankara 10 (Akşam) — Çocuk esir
geme kurumunun tertib ettiği kos
tümlü balo yann gece (bu gece) An-
karapalas salonunda verilecektir. 

Güzide bir tertib heyeti tarafından 
hazırlanan balonun diğer senelerden 
daha güzel olacagma şüphe edilme
li 



Lig maçlarının beşinci haftası 

farın oynanacek olan maçların en müiıimmi Galatasaray • 
Beykoz en hararetlisi Vela • Istanbulspordur 

Beykoz millî kümeye kalabilir mi? 
Yann Oç lahada oynanacak oam 

beş maiçla lUcstflrûn altına haftaa 
tamamlanmış olacak. Şimdiye kadar 
oynanan beş hafta 1 1 ^ en kuvvetli 
ekiplerini aşağı yukan bdll etti. O** 
latasary, Faıert>ahçe, Beşiktaş • • 
Güneş bu sene de milli kümedeki y e 
lerini almakta güçlük çemklyecek-
lerdir. Gerçi tasnifte Vefa da bu ta
kımlarla omaa omuza gitmektedir. 
Fakat önünde Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve nihayet Güneş gibi kuvvetli rakip
ler olduğunu göz önünde tutarsak bu 
takuıun şimdiki vaziyetini muhafaza 
eddbilmesl için yapacağı bu ûç malt
ta hayli şanslı olması icab ettiğini 
kabul etmek lâzımdır. 

Yann oynanacak olan maçların 
içinde en mühlmmi şüphesiz Taksim 
stadında oynaüıacak olan Galatasa
ray - Beykoz maçıdır. Bununla benr 
ber Beşiktaş stadmda Vefa • tstan-
bulspor arasmda oynanacak edan 
maiçm, iki müsavi kuvvetin mücade
lesi şeklinde olmasmdan çok daha 
haraıetli olacağı muhakkaktır. 

Bunları birer birer gözden geçire
lim: 

Galatasaray - Beykoz: 
Yeni yetişen hakemlerimizden Fe-

ridım Kıhç idaresinde oynanacak 
dan bu maç evvelâ hakem bakımm-
dan dikkate şayandır. Filvaki son iki 
hafta ardarda Oalasaray - Güneş v« 
Galatasaray - Fenerbahçe gibi İlgin 
en çetrefil karşılaşmalarını İdara 
edecek olan Frldun İçin bu maiç im
tihan mahiyetini haizdir. 

Oyım üzerinde bir etüd yapmadan 
evvel şunu söyliyelim ki Beykoz yann-
ki maçmı kazanırsa bundan sonra 
oymyacağı, Eyüp, Topkapı, Süleyma!-
nlye maçlanm kazanma ihtimali kuv
vetli olduğundan mlllt küme nam-
zedlerl arasmda yer alabilecektir. 
Şimdiki halde 14 puanla başta giden 
Galatasaraydan sonra Fenerbahçe, 
Beşiktaş, Güneş ve Vefanm on ikişer 
puanı vardır. Fakat bu beş takımda 
Beşikta:ştan maadası henüz bir kaç 
mühim maçını oynamamıştır. Gala
tasaray, Güneş ve Fenerbahçe ile, 
Ferenbahçe Galatasaraydan başka 
Vefa ve Istanbulsporla, Güneş, Gala
tasaray ve Vefa ile karşılaşacaktır ki 
bunlar hep tasnifte rol oymyabilecek 
karşılaşmtılardır. Vefa İse bu haftar 
dan sonra: sırayle Fenerbahçe, Beşik
taş ve Güneşle karşılaşacağmdan va
ziyeti pek ümid verici değildir. Bey-
koza gelince şimdiki halde 9 puanı 
olan bu takım söylediğimiz gibi ya
nn GalataSarayı mağlûb ederek di
ğer üç kolay maçmda kazandığı tak
dirde 21 puan tophyabilecektir ki 
milli kümeye kalacak takımlann bu 
yekûndan pek uzaklaşamıyacaklan-
nı zannediyoruz. 

Beykozun bu kritik durumunu te
barüz ettirdikten sonra yann canla 
başla oynayacaklarını söylemek lü
zumsuzdur. Bilhassa bir hafta evvd 
Beşiktaşla berabere kalan bu takımm 
morali de yerindedir. Bundan başka 
takınunda Bahadlr, Sadeddin, Meh-
ined, Şahab ve Turhan gibi cidden 
kıymetli elemanlan ihtiva eden bu 
ekip ferd itibarile de birinci smıf ta
kımlarımızdan aşağı değüdir. Ancak 
takım halindeki oyunu çok eksik 
olan Beykozun, seri, atak ve kombine 
bir takım olduktan başka muhacim 
tuttında uzaktan ve her vaziyette 
çüt çeken acar oyunculara malik 
olan Galatasaray karşısında alateağı 
neticeyi kestirmek üzere iki tarafın 
f.uıslannı teraziye vurursak San-
kumızılıların çok dalıa ağır bastıkla-
r uı görürüz. Galatasaray son maçta 
o'dukça zayıf olan kalesile sağmua-
V.n. yerini genç fakat enerjik ve ka
biliyetli iki gençle - Necml ve Celâl -
takviye ettikten sonra aksamıyaa 
bir ekip haiini almıştır. 

* "'^' 
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Galatasaray müdafaa ve muavin 
hattı Beyokzun münferld akınlannı 
kesmekte güçlük çekmlyeceği gibi 
muhacimlerini de - Arayı fazla açma
yıp yakmdan takib etmek şartlle -
kolayca besllyebilecektlr. Muhacim 
hattmda iki çok serî açık vasıtasUe 
yapılacak anî akınlar Beykoz müda-
faasma müşkül dakikalar geçirtecek
tir. Beykozun bu maçta Beş Galata
saray muhacimine birer yaver tayin 
ederek her müdafiin muhacimini 
gölge gibi takib etmesini ve hiç bir 
zaman şüt atacak müsait bir vaziyet
te bırakmamasını temin etmesi ma
çı kazanmak için yapacağı yegâne 
İştir. Bımvmla beraber Beykoz maç 
başlar başlamaz Galatasaraym oyu
nunu kabul etmiyecek şeldlde seri 
akınlar yapmahdır. Aksi takdirde 
bütün maç İmtidadmca Galatasaray 
tazyik çemberi içinde sıkışıp kala
caktır. 

Bu maçı Beykozun kazanması bü
yük bir sürpriz olur. 

Güneş - Topkapı: 

Taksim stadmda saat birde Ahmed 
Ademin idaresinde oynanacak olan 
bu maç üzerinde fazla durmuyoruz. 
Yalmz şu kadar söyliyelim ki Topkapı 
Güneşe karşı mümkün olduğu kadar 
fazla gol çıkarmak ıztıranndadır. 
Çünkü bu seneki küme değiştirmede 
gol - evereyç mühim rol oynıyacaktar. 

Güneşin Topkapıyı zorluk çekme
den yenmesi normal neticedir. 

Vefa - îstanbulspor: 
Şeref stadmda ilk maç Caferin İda

resinde IM müsavi kuvvette birer ekip 
olan Vefa - îstanbulspor arasında oy-
nanacEiktır. 

Çok hararetli bir karşılaşma olaca-
ğma şüphe edilmiyen maçm galibini 
kestirmek zordur. Îstanbulspor üç 
tecrübeli orta muhacimle - Enver, 
Sami, Sabih - oynadığma göre Vefa
nm bütün kuvvetini bu hat üzerine 
tevcih etmesi lâzımdır. 

Geçen hafta Eyüple yapılan maçta 
îstanbusponın altı golünü de bu üç 
orta yaptığım ve hemen hemen bü
tün akmlarm ortadan inkişaf ettiği
ni kaydedersek Vefa müdafaasınm 
hedefi kendiliğinden ortaya çıkar. 
Sansiyahlılann müdafaasında da eski 
birer kurt olan Hasan - Samlh hattı 
kale önünde oldukça çetin bir duvar 
teşkil etmektedir. Buna' mukabil Vefa 
muhacim hattının en tehlikeli oyun-
culan iki insaydleridir. Sütleri vo 
derinleme paslan ile Muhteşemle, 
Şükrü Îstanbulspor kalesi önündo 
her an korkuludur. Vefa müdafaası
nın ağır olmakla beraber kendileri 
gibi ağır olan îstanbulspor muha
cimlerine mulcabelede güçlük çekmi-
yeceklerini tahmin ediyoruz. 

Cüsseli oyunculardan teşekUl 
eden Vefa takımının şlmdild hıldt 

maçmda BeylcM kalecU Galatanrayuı 
olanıadı 

mühim bir puan avantajına da malik 
olduğunu düşünürsek bu maçta la-
tanbıüspora! karşı muvaffakiyetli bir 
netice almaşım bekllyebiliriz. 

Beşiktaş - Süleymaniye: 

Beşiktaş stadmda Şazi Tezcanın 
idaresinde oynanacak olan ikinci 
maçı Beşiktaşm kazanması beklen
mektedir. Şimdiye kadar oynanan 
maçlarda milli kümedeki yerini en 
sağlam tutan takım Beşiktaştır. Be
şiktaşm bundan sonraki malçlan 
Topkapı, Vefa îstanbulspordur. 

Fakat bir arkadaşımızın Beşiktaş 
için çok yerinde olarak: 

— Derya3a aşarda derede boğulur!, 
dediğini hatırlatırız. 

Fenerbahçe - Eyüp: 

Fenerbahçe stadmda Adnan Akı-
nm idare edeceği yegâne maçta Sa-
nlâciverdlilerin kazanma şansı mu
hakkak ki çok kuvvetlidir. 

Hülâsa oltırak yarınki maçlar nor
mal neticelerle oynandığma göre 
tasnifte hiç bir değişiklik olmıyacağı 
Ueri sürülebilir. 

ATLET 

E m i n ö n ü H a l k e v i n i n d a v e t i 
Eminönü Halkevinden: Evimi» 

Spor klübüne bağlı klüpler arasmda 
yapılacak kanşık takmım seçmeleri 
11/12/937 tarihli Cumartesi günti 
Beşiktaş Şeref sahasmda saat 14,30 
da yapılacaktır. Aşağıda isimleri ya-
züı oyunculann futbol levazımlarile 
birlikte vakti muayyende sahada bu
lunmaları lâzımdır. 

Takım seçicisi: Bahaeddin Uluöz. 
(Aksai'aydan) Emin, Namık. (Altı-

oktan) Osman, Necip, Murad, Alâed-
dln. (Alemdardan) Sıdkı, SudL (Akm-
spordan) Raif. (Bozkurttan) Hasan. 
(Demirspordan) Sabahaddln, Osman, 
Ziya (Fatih İdmandan) Şevket, Saf
fet, Ahmed, Davud, Reşad. (Batar-
köy - İstiklâlden) Vahld, Riza. (Lân-
ga spordan) Kâmil, Cevad, Süley
man, Raif, Muzaffer. (Halıcıoğlun-
dan) Fethi. (Yıldız spordan) Otlum, 
Ali, Kerim, Ali Fetlıl. (Rami idman
dan) Lûtfl, Clhad. 

B a k ı r k ö y i s t i k l â l i d m a n y u r 
d u n u n t o p l a n t ı s ı 

Bakırköy İstiklâl İdman Yurdu İda
re Heyetinden: Balşkanın istifan do-
layısile İntihabın yenilenmesi icap 
etmektedir. Bunu teminen kongrenin 
19/12/937 tarihine müsadif pazar 
günü saat onda Batarköyde C. H. P. 
salonunda fevkalâdo olarak toplantı
ya daYeti kararlaştmldığı ilân vt 
azanın teşrlflleri rica olunur. 

Tekirdağında bîr maç 
Pazar günü Yılmazsporla Tekirdağ^ 

spor klüpleri arasında yapılan futbol 
maçı Teklrdağsporun 2-1 gallblyetlle 
neticelenmiştir, 

Beşiktaş karakolunun yeraltı zindanında 
bulunan baş kimindi ? 

tjsijifgiiiaiffiii^isiiil^iijf^ 

Sabahaddln beyin vapurda İstikbali 

Mitat paşa (Taifin) cenub tarafm-
daki mezarlıkta medfun İdi; bu med-
fene bir alâmet de konulmuştu. Vali 
Ratib paşa bunu kaldırtmış, burasım 
dümdüz ettlrmlştL 

Evvelce ziyaret edilen kabrin Mitat 
paşaya alt olmadığı anlaşılması üze
rine bu ilk ziyaretten üç gün sonra 
kabrin asıl yerini büen şeyhlslâm Hay-
ruUah efendinin Elbasanh ağası ile 
Mitat paşa mensuplanndan Hoca Ali 
Vasfi efendi ve (İbnl Abbas) mescidi 
hademesi delâletlerlle Mitat ve da-
mad Mahmud paşaların mezbele ha
lini almış mezarlarına gidildi. Bu me-
zarlarm başuçlanna kimin tarafmdan 
ise sonradan birer ufak taş dikilmiş 
olduğu görüldü. 

Abdülhamidin Mitat paşaıun öldü
ğüne tamamile kanaat getirmek için 
paşanm mezarım gizlice açtırarak 
başmı kestirdiği ve bir mahfaza için
de İstanbula getirttiği rivayeti malûm
dur. 

Bu rivayetin ash olup olmadığı an
laşılmak üzere Mitat paşamn mezan 
kazdırıldı. Başınm İskeleti üstünde 
durmakta olduğu ve paşanm haya-
tmda olduğu gibi başuun İskeletinde 
iki diş eksik bulunduğu müşahede 
edildi. 

Mitat paşanm başı meselesi hakkm-
da meşrutiyetten sonra îstanbulda 
hayli dedikodu olmuştur: 

31 mart vakasmdan sonra Beşik taş
ta jandarma kumandam Banuş Ham-
dl bey Beşiktaş karakolundaki yeraltı 
zindamm temizletirken mülâzlm İb
rahim ve Hasan Basri beyler paçavra
lara sarılmış hilâl şeklimde bir ceviz 
kutu bulmuşlardı; kutu açılmca için
den fildişi rengini almış, kemikleri 
paslanmış tellerle biribirine bağlan
mış, dişleri sağlam bir baş çıkmıştL 

Karakolda bulunan eski bir zabitin 
bu kutunun jârmi senedenberl kara
kolda bulunduğunu ve bir doktor 
evinden alınmış olduğımu söylemesi
ne rağmen başı bulan iki mülâzim 
bunun Mitat paşanm İstanbula geti
rildiği rivayetini duydukları başı ola
cağına hükmederler. 

Mesele gazetelere intikal eder. Bir 
ara Tanlnde çalışan eski muharrirler
den Selânikli Tevflk efendi yirmi se
neden fazla zamana ait bu rivayet 
hakkında hatmnda kalan noktalan 
neşreder; bu rivayete göre Abdülha-
mld Mitat paşamn itlafı haberini alm-
ca: 

— Ben onvm başını görmedikçe ve
fatına kani olamam. Başı buraya getl-
rllmelldlrl diye emretmiş; Tadfe tel
graf çekilmiş; baş İstanbula getiril
miş. Abdülhamidce kanaat hasıl ol
duktan sonra Eyüp civannda bir yer
de defnettirilmiş. 

Tanln gazetesince Îstanbulda bulu
nan Abdülâzlzin mabeyincisi Fahri 
beyin bu babdaki malûmatına müra
caat olunur. 

Fahri bey şu izahatı verir: 
(Mitat paşamn üst çenesinin sağ 

tarafmda dibden üçüncü dişini ben 
çekmiştim, ön tarafinda iki diş ve alt 
çenesinin bazı azı dişleri eksikti. Bun
ların yerine İzmlrden takma dişler ge
tirtmişti. Hattâ bunlann ölçüsünü de 
ben almıştım. Ama takmatt vakit 

kalmadı. Bir de Mitat paşamn ajralc-
ları içeriye doğru Iğri İdi. 

Mitat paşanm kabri açıldığı vakit 
ben hazır değUdtm. Mezannda bacı 
üstünde olan bir iskelet bulunmuş. 
Doktorlar kafayı ve bakayaja izamı 
muayene etmişler. Bana müracaat 
ettiler. Bildiğimi söyledim. Verdiğim 
malûmatın bulunan kafaya ve iskele
te tamamile tevafık eylediğini söyle
diler. Mitat paşa iskeletinde başın y»̂  
rinde olduğu anlaşıldı. 

Fildişi kutu meselesine gelince: Mi
tat paşa bekçilerin, nöbetçilerin uyu-
duklan saatlerde hatıratım yazardı. 
Bu defter şeyhlslâm HayruUah efendi
nin odasmda tavanda saklanırdı. Bir 
gün HayruUah efendinin uşağı bunu 
gördü. HayruUah efendi defteri paşa
ya iade etti. Paşa bundan sonra bunu 
tütün kutusunun içinde tütünler ara
sında saklardı. 

Mitat paşamn itlâfmdan sonra bi
zi muhafazaya memur Bekir ve Meh-
med paşalar buldukları tütünleri iç
mek üzere almışlardı. Defter de elleri
ne geçti. İşte Abdülhamide kutu için
de gönderilen kıymetU emanet bu ola-
çaktır. Abdüllıamid elbette bunu imr 
ha etmiştir. 

Ancak Mitat paşa hatıratının bir 
sureti de bende mahfuzdu. Aslma mu
tabakat! de paşanm imzasUe musad-
daktL 

Bizi muhafaza eden askerler arasm
da bana evvelce hizmet etmiş sadık bir 
seyisimi bulmuştum. Üç sene bize dı
şarıdan hep o haber getirirdi. Bu nefer 
vasıtasUe tanışmağa muvaffak oldu
ğum emin bir zata paşanm hatırat 
defterini gönderdim. O da bunu mah
fazalar içinde toprağa gömdü. Hürri
yet ilâm üzerine ben zindandan kur
tulunca defteri topraktan çıkardık. 
Hiç bir tarafı bozulmamıştı.) 

Mitat paşa Ue birlikte Taife gitmly 
olup bu hususta malûmatına müra
caat edUen OhrUl Arif efendi de şu 
ifadede bulunmuştu: 

(Mitat paşa hatıratım yazdıkça ben 
kapıda beklerdim. Tercümel hali İki 
çizgili kâğıd ürerine yazılmıştı. AUesi 
paşaya mahsusen yapılmış tenekeler
le tütün göndermişlerdi. Tesmün te
şebbüsü günlerinde hatıratı ben bu 
tenekeler İçinde sakladım. Paşanm İt
lafından sonra hatıratı ihtiva eden 
teneke içinde olarak Hicaz kumandar 
m MaçkaU Osman paşanm oğlu İstan
bula götürdü. 

Şeyhlslâm HayruUah efendi Ue Fah
ri bey hatıratm birer suretini kopy* 
etmişlerdi. Fahri bey kendi nüshasa-
m toprtdcta saklardı. 

HayruUah efendiye alt olan nüshayı 
Mahmud paşanm bavulunun bezi arar 
sına yerleştirmiştik. 

Mahmud paşanın eşyası Jsatıldığl 
vakit HayruUah efendi emin bir ne
ferle gene emin bir zat olan vllâyel 
tercümamna bu bavulu satm alması
nı gizUce hat)er gönderdi. Tercüman 
da müzayedede bavulu 150 kuruşa sa
tın aldı. Sonra bavul bu hatırat nfla-
hasile birlikte Mitat paşa aUesinf 
gönderUdi. Ali Haydar Mitat beyta 
elindeki nüsha budur, 

(Arkası var) 



oaıuiB XI 

İLK BUSE farki TArkistan 
efsanesi 

(Zella) gflzel sesli peri; (Alal) m, 
j(Boti) nln gazablne uğramıştı. Oüzel 
^«i , aesile herkesi kendisine cezbeder, 
İBrdu halinde İnsanları peşine toplar, 
lakar. Zarif, ^ııh endamını, gönüller 
»akan güzelliğini göstererek onlan 
hayretler içinde bırakır; güzel sesi 
İle de mest, bihuş bir hale sokardı. 

Bu suretle o yalnız insanlatm ba
lina bir belâ kesilmemiş, kadınların 
cinleri (Alal) ı, evlere fenalıklar ge
tiren, çocuklan çalan (Hoti) yi de 
baştan çıkartmış, bu azgın iki cini 
de peşine takmıştı. 

Kendisinden aşk dilenen seslere 
tfışkın olduğu için ehemmiyet bile 
tBrmez, güler, duymamazlıktan ge
lirdi. 

Bir gün dağm tenha bir kenannda 
'(Alal) kendisini yakalamıştı. 

— Zella, dedi. Güzel bir vücudım, 
bülbül gibi öten bir sesin var; beni 
kendine cezbettin. Herkesin gözünden 
Uzak, ormanlann tenha köşelerinde, 
beraberce yaşamamıza ne mâni var! 
Oel kabul et... Sana ormanm en 
hûcra köşesinde, kâşaneler, saraylar 
kurayım. Hakanlarm kadınlarını, 
kızlannı çalıp sana birer cariye ya-
pa3am. Bütün bunlar için senden is
tediğim telt bir şey var. Benim ol!... 

îşvebaz peri kahkahalarla gülmüş 
Te sonra bu gülmeler atasında, bir
denbire durarak:-

— Dur suratına bakayım!... 
Demişti. 
(Alal) m suratı, bir ucube idi. O su-

ratm üzerinde neler geziniyordu? 
Yılanlar mı yoktu! Korkımç kuyruk
larını kaldırarak dolaşan akrepler mi 
görülmüyordu! Ve sonra, bütün bun
lardan daha müthiş, öyle heybetli bir 
dili vardı ki, Zelia, güzel, sevimli du-
daklarmı o dile, kopanr korkusu ile 
Termeğe bir türlü cesaret edemezdi. 

(Alal) cesur ve mütevekkül bekli
yor, Zellanın hayretle suratına bak-
Biasmı seyrediyordu. Çapkın peri gü
lerek: 

— Suratını temizle de öyle gel!... 
Dedi ve uçarak kaçtı. Biraz gittik

ten sonra karşısma (Hoti) çıktı. Hotl 
de ayni teklifte bulunmuştu. Fakat 
bunun suratı (Alal) m suratından 
daha korkunçtu. Peri bununla da eğ
lenerek: 

— Sana söyliyecek hiç bir şeyim 
yok... Yalnız dostun (Alal) dan git 
•orl Ona söylediklerimi, kendine de 
•öylenmiş gibi kabul edebilirsin!... 

Bundan da kaçıp kurtuldu. 
tki korkımç dost kaTşı kaı-şıya gel

mişlerdi. Artık her ikisi de Zellaya 
büyük bir ceza yapmak, hmçlarını 
almak istiyorlardı. Onu güzel orman
lann yeşU yapraklı ağaçlan atasm-
dan uzaklaştıracaklar, hüca, ıssız, 
kumlu bir yere koyacaklar. O vakte 
kadar ağlamasını bilmiyen bu periyi . 
ağlatacak, bir eza makinesi haline 
•okacaklardı. 

Uçan bu periyi yakalamak için bü
yük bir ağ hazırladılar, tkisi de orma-
ûm gizli bir yerine saklandılar. Gele
cek avlanm beklemeğe başladüar. 

Güzel peri, uzaktan güzel sesi ile 
bülbül gibi öterek geliyordu. Her za
manki gibi şen ve şuhtu, gülüyordu, 
fcıhkahasmm çinlamasmdan dağlar 
•arsılıyor, kayalar titriyor, kuşlar de-
rtn bir taabbut içinde susarak dinli
yorlar. 

Parkma varmıyarak, iki cinin bek-' 
l«dlği yere kadar gelmişti. 

Birden tepesi üstünden bir ağ atıl
dı. Ağın içinde gözünü açtığı zaman, 
(Alal) Ue (Hoü) yi korkunç surat-
^«rile gördü. 

Alal söze başladı: 
— Zellal, dedi. Seni öyle bir yere 

koyacağız ki ne güzelliğmi görecek, 
>>• güzel sesini işitecek, ne de kahka-
bıüarmı duyacak hiç bir kimse bu-
«nımasm. Ağaçsız bir yerde, güneşin 
• ^ d a kapkara kesileceksin. 

Hoti atıldı: 
— Bu kadar ceza kâfi değildir. 
Dedi. Ve sonra mağrurane güler«K 

^^ etti: 
. ^ Sana orada bilmediğin Wr şey 
J j ^ Öğreteceğim, ağlamak... OtUen 
[«daklannı göz yaşlarile, öten sesini 
**ÇJanklarla süsllyeceğim. 

Böylece (Zella) yi almışlar, bugün-
J* (Işık) gölünün bulunduğu nok-
**ya gelmişlerdi. 

Alal, zellayı ayağmdan büyük Wr 
«»ıcirle yere bağladı. Hotl de gülerek: 

— Benden de yarm hesabını alır
ım... 

Dedi. 

Ertesi günü olmuştu. Zavalh Zella 
bağh olduğu yerde düşünüyor, ötmü-

Birdenblre karşısında gayet güzel 
hlr erkek belirdi. Güzel periyi görün-
yordu. 
ee çügm gibi ona doğru koştu. 

Zella kurtanlması için yalvanyor-
do. Onu kollan arasına: aldı. Bütün 
nıhile, bütün kalbile sıktı. Peri de 
bu sıkılmaktan memnımdu. 

— Al, dedi. tik defa sana verece
ğim bir şey... Dudaklanmı öpl... 

Dellkaıüı buseyi bilmiyordu. Peri 
ana talim etti. O da öptü. 

Fakat bu sırada (Hoti) nin kuvvetli 
eli yetişti. Genci kapmca kaldırdı. 
Bir daha oraya gelmemesi için uzak
taki dağa bağladı. 

Günler geçiyor, Zellayı öpen âşıkı 
bir türlü gelmiyordu. îlk buseden son
ra, artık gözlerinden yaşlar akmağa 
başlaimştı. O kadar fazla ağladı ki, 
bağlı bulunduğu yer, akan yaşlardan 
yavaş yavaş bir göl halini aldı ve 
Isık gölü husule geldi. 

İlk busenin göz yaşlarından hasü 
olan bu gölün suyu, insanın ilk a'zab 
ve ilk işkencesine bir nümıme olması 
yüzünden, içinde canlı bir mahlûku 
besliyemiyecek kadar acıdır. Çünkü 
onun suyu busenin tesirile akan göz 
yaşlandır. R . Çavdarlı 
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Başı ağrıdan 
çatlıyacak gibi 

NEVROZİN 
En şiddetli baş ve 

diş ağrılarını 
dindirir. 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser. 

NEVROZİN 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessirdir. 
icabmcJa günde 3 

kaşe alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat, 
taklidlerinden sakınımz. 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talun Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları catı^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çe^iUeri, 
Nauman dikiş ve jran maldnelerl, Ko
dak fotoğraf makine ve levaımu 

saire bolunar. 

T^CMCJyO 
11 K. evrel 937 - Cnmartesl 

tstanbnl — öğle neşriyatı: 12,30: Pl&kla 
Türk musikisi, UJJO: Havadis, 13,05 Pl&kla 
Türk musikisi, 18,30: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 18 Kadıköy Hal
kevinden naklen orkestra konseri. 18,30 
Pl&kla dans musikisi. 19 Safiye: Pi3rano ve 
keman tefakatlle. 19,30 Konferans: Dok
tor Fahrettin Kerim (Heyecanlı tipler). 
19,65 Borsa haberleri. 20 Sadi ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk sar
kılan. 20,30 Hava raporu. 20,35 Ömer Rlza 
tarafmdan arabca söylev. 20,45 Semahat 
özdenses ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. (Saat ayan). 
21,15 Orkestra: 

1 — Boieldlen: Der kalif Ton Bağdat 
Uvertür. 

2 — Morena: Tortajada yalse. 
8 — Lehar: Zigeunerllebe Potpourri. 
4 — Bizet: Entre'acte de Carman. 
6 — Langer: Grossmütterchen. 
22,13 Ajans haberleri. 2230 Plâkla solo

lar, opera ve operet parçalan, 22,50: So ha
berler ve ertesi günün programı. 23 SON. 

Ankara — öğle neşriyatı: 13,30 - 13,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 13,50 - 14,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
14,15 - 14,30: Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19,10: Çocuklara kara-
»öz (Küçük Ali), 19,10 - 19,35: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar-
kadaşlan), 19,35 - 19,50: Saat ayan ve 
arabca neşriyat, 19,50 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaştan), 20,15 - 20,30: Plâkla dans 
musikisi, 20,30 - 21: Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Salahaddin ve arkadaşla-
n) , 21 - 21,15: Ajans haberieri, 21,15 -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 - Kal
man: Grafin mariza, 2 - Luiglnl: Reverle, 
8 - Bakalelnikow: Zigeuner romanze, 4 -
Kalman: Das HoUandweibchen, 21,55 -
22: Yannki program ve İstiklâl marşı. 

Bu akfam 
Nöbetçi eczaneler 

Çlflll: Pangaltıda Narglleclyan, Tak
sim: Llmonclyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşında 
Klnyoll, Galata: Galatada Hüseyüı 
Hüsnü, Kasımpaşa: Müeyyed, Has-
köy: Aseo, Eminönü: Yemişte Bensa-
Halk, Fatih: Saraçhanede ibrahim 
Halk, Fatih: Saraçhanede tbrahil 
Halil, Karagümrük: Mehmed Fuad, 
Bakırköy: Hü&l, Sanyer: Osman, Ta-
rabya, Yenlköy, Emirgân, Rumelihi-
sanndakl eczaneler, Aksaray: Ziya 
Nuri, Beşiktaş: Süleyman Recep, Fe
ner: ıBalatta Merkez, Beyazıd: Ce
mil, Kadıköy: İskele caddesinde So-
tlryadls, Yeldeğlrmenlnde Üçler, Üs
küdar: Ömer Kenan, Küçükpazar: 
Yorgi, Samatya: Kocamustafapaşa-
da Rıdvan, Alemdar: Cağaloglunda 
Abdülkadir, Şehremini: Ahmed Hamdl 

TİCARET T* ZAHİRE BORSASI 
İSTANBUL 
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r 1 A T L A « 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadolu 
Çavdar 
Nohut kalburlu 
Keten tohumu 
Yulaf 
Keçi kılı 
Yapak Anadolu 

Atağı Ynkan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

6 10 6 17i 
6 _ 
4 20 4 22i 
4 1 
4 30 4 32^ 
7 35 

10 10 
3 82 

60 20 65 — 
60 — 56 20 

G E L E N 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Bulgur 
Yulaf 
Un 
Z. yağı 
Kepek 
Tiftik 
Yapak 

O t 

Razmol 
İç fmdık 
K. ceviz 
Un 

B81 Ton 
30 » 

135 > 
15 > 
28 1/4 s 
60 3/4 > 
21 > 
46 » 
10 > 
e » 

D E N 

54 Ton 
10 > 
6 > 

60 > 

D l f r t A T L A B 
Buğday: Uverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vlnipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T : Londra 

636 K. 
4.43 > 
6,53 > 
4,67 » 
4,25 > 
^m > 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

1 ^ Tazan: İskender F. SertelU Tefrika No. 82 — 

Korsanlardan biri: **Ben, kırk yıldır denizlerde dolaşı
yorum. Gemide nikâh kıyıldığını yeni görüyorum,, dedi 

Baf»di}» nezleı grip, romatizma v« bfitün aih'^armızı derhal 
keser, tcabmda günde 3 ka^e alınabilir. 

Taklitlerinden iakımmz vt her yerde İsrarla giApin iiteyimz. 

— Nikâhımız kıyılırsa arkadaşlar 
dedikoduyu kesecekler, değil mi? 

- - Şüphe yok. Zaten Rozitamn 
•enden gebe kaldığını duyunca hepsi 
addılar ona... 

— O halde hemen uğnyalım. Sen 
köye in, imamı bul, gemiye getir... 

«Yeşil kartal» yavaş yavaş arab 
köyüne yaklaştı. Sahil boyu sığlık ol-
duğımdan yüz metre geride durdu. 
Demirledi. 

Gemiden inen Mahmud dayı bir 
küçük kayığa binerek İki gemici ile 
birlikte sahile çıktı ve ilk rastladığı 
köylüye sordu: 

— Seyid Cafer burada mı? 
— Buradadır, ne yapacaksın? 
— Görmek istiyomm. Nerede bulu

rum şimdi onu? 
—«Camide. İkindi nemazını kıldır

mağa gitti. 
Dümenci Mahmud camie gitti. 

Köylüler ikindi namazım henüz bi
tirmişlerdi. Mahmud, köyün imamını 
görünce tamdı: 

— Seyid Cafer!... 
Diye seslendi. Arab imamın başm-

da ottan örülmüş ve üzerine ince bez 
sarılmış garip bir sank vardı. Seyid 
Cafer kara, kuru yetmişlik bir adam
dı. Arkasma bakınca Mahmudu tam
dı. Konuştular ve çarçabuk anlaştılar 

Sahile indiler.. 
Klajağa atladılar.. 
Seyid Cafer kayıkta Mahmud da

yıya soruyordu: 
— Reisinizin eli açık mıdır? 
— A... Sinan reis çok cömerd bir 

kaptandır. Nikâhtan sonra varım 
yoğunu sana verir. Merak etme! Çok 
hediye alarak döneceksin! 

Kayık «Yeşil Kartal» in iskelesine 
yanaştığı zaman güneş yeni batı
yordu. 

Sinan reis imamı kayıkta görünce' 
Mvlnınişti. Denizciler de kendi ara
larında yavaş yavaş konuşuyorlardı: 

— İmam geldi, nikâh kıyılacak. 
— Eh, artık kimse ağzmı açamaz. 
— Biz de boynuzlanmızı köıkün-

den kesip atanz..! 
— Haydi be, gevezeliğin sırası de

ğil. Kadıncığaz dört aylık gebe 
İmiş. Sinan reis bir kaç ay sonra ba
ba olacak. 

— Çocuk erkek doğarsa adım( De
niz) koyanz... 

— .Bana kahrsa onun adım (Fırtı
na) koymalı. 

— Ne dedin, Fırtına mı? 
— öyle ya... Sinan reisin hayatı 

fırtmalar içinde geçmiştir. Onım ço
cuğuna bımdan başka bir isim 3rara-
fir mı?. 

Denizciler gülüşüyorlardı. 
Mahmud dayı arap imamla birlik

te gemiye çıkmıştı. Seyid Caferi, 
Sinan reis karşıladı. 

Seyid Cafer ihtiyar, fakat çok çe
vik ve çok sevimli bir adamdı. Sinan 
reisle kısaca görüştükten sonra, Ro-
zltaja güverteye çıkardılar. Seyid 
Cafer diz çöktü., gemiciler toplan
dılar. Arap imamı, arapça bir şey
ler okuduktan sonra ikisine de bir 
peyler sordu: 

— Allahm emrüe nikâhınızı kıy
dım. 

Diyerek tekrar ayağa kalktı. Mah
mud dayı ona yolda geliıken: 

— Nikâhı uzatma, yol üstünde
yiz. Durmağa vaktimiz yok, demişti. 

Zaten Seyid Caferin gözü parada 
olduğundan, ayağma gelen böyle 
yağh kemikten istifade etmek hulya-
sile ne okuduğunu da bilmiyordu. 
Duadan sonra, Sinan reisi tebrik etti. 
Yelkenci Mehmed: 

— Ben kırkı yıldır denizde, dola-
firmı. Suyun üstünde ilk defa ni
kâh byüdığım görüyorum. Allah 
m^ud ve bahtiyar etsin. 

Diyerek her ikisine de birer bar
dık muz şerbeti ikram etmişti. Sinan 
rda İmama bir kese akçe ile bir mlk-
dar hediye verdi. Seyid Caferi çar
çabuk kayığa bindirip sahile çıkar
dılar. 

«TeşÜ Kartal» sular iyice karar
dıktan sonra demirini alıp arap k5-
yünden açıldı. 

Güvertede toplanan korsanlar: 
— İnşallah yakmda çocuğunu diy 

görürüz, Sinan reis! 
Diyerek bağinşıyorlardı. 
Rozita bu neticeden çok memnun 

görünüyordu. 
O artık bir Türk korsanın meşru 

kansı olmuştu. 
Sinan reis te gemideki dedikodu

ların önüne geçtiğini düşünerek ge
niş bir nefes aldı. 

Rozitaya geminin arka kasarasın
da iyi bir yer ayırmışlardı. 

Sinan: 
— Arkadaşlar, dedi, görüyorsunui 

ki çok yakında bir çocuk babası ola
cağım! Eğer ortada bir çocuk me
selesi olmasaydı, gemiye kadm al
mak aklımdan bUe geçmezdL Çocu
ğum dünyaya geldikten sonra, Rozi-
tayı Halkulvaad'daki dayım Hamza 
beyin yamna bırakacağım. Ondan 
sonra, ben de sizin gibi gemide be
kâr kalacağım! 

Denizciler Sinan reisi çok sevdik
leri için, ona acıyorlardı. 

Hepsi birden: 
— Sen varol, Sinan reis! Allah se

ni başımızdan ayırmasm. 
Diyerek dağıldılar; işlerinin başına 

geçtüer. 
Sinan çok talihli bir kaptandı. 

Onım yamndaki denizcUerin hemen 
hepsi de seçme, fedakâr yiğitlerdi. 
Sinamn yerinde başka bir reis ol
saydı, korsanlar çoktan baş kaldır
mışlardı. Sinan Cerbede aylarca 
hasta yattığı için, bütün genüciler ona 
merhamet ediyorlar ve eskisinden 
daha çok bağUlık gösteriyorlardı. 
Cerbede iken: 

«— Bu kadmı gebertelim!» 
Diye bağnşmalan da reislerini çok 

sevdikleri içindi. Rozita ile nikah
landıktan sonra, Sinana kimsenin 
bir şey söylemeğe cesareti kalma* 
mıştı. 

Herkes iş başına çekUmiş, gemf 
yelkenlerini şişirerek engüere doğru 
açılmıştı. 

Cezair kıjolanndan uzaklaşıyor-
lardı. 

Sinanm nereye gideceğini kimse 
bilmiyordu. 

Sinan reis Cerbeden aynhrken, 
yelkenci Mahmuda: 

— Misinaya gitsek fena olmaz. 
Demişti. Misinaya sığman kaçak

çılarla çaı-pışmayı göze alan Türk 
korsanları denizde geçecek böyle bir 
kavgaya; susamış görünüyorlardı. 

GemicUerden bir kaçı Mahmud da
yıya: 

— Nereye gidiyoruz? 
Diye sordular. Mahmud: 
—i İyi bümiyorum amma, galiba 

Misinaya gidiyoruz. 
Dedi ve arkadaşlannm jrüzüne 

bakarak üâve etti: 
—, Oradaki kaçakçılarla çarpışma

mız ihtimali de vardır... 
Korsanlar hep birden bağrıştılart-
— Haniya o günler!... 

* 

«Yeşil Ka r t a l» Misina 
boğaz ında . . 

— Nereye gidiyoruz, Sinan? 
.— Niçin soruyorsun? Vardığımıt 

zaman anlarsm! 
— Denizlerde çok dolaşacak mı

yız? 
— Yüdızımız ışıldaymcaya kadar. 
— Ben deniz üstünde mi doğura

cağım? 
— Şüphesiz... Denizcinin çocuğu 

denizde doğar, denizde yaşar ve de
nizde ölür. 

— Bütün ömrümüz denizlerde ge
çecek demek?... 

— Bu gidişle öyle. 
—» KıUç Ali paşa ile banşsan da 

Istanbula gitsek, nasıl olur? 
— Kılıç Ali pa^ beni affetmez. 
—- Niçin?... O, seni çok severmiş. 
— Bu iş, sevgi İŞİ değU. Ben ta» 

tanbula gidersem, padişah başımı 
vurdurur, Rozita! Benim suçum, af* 
fedilir suçlardan değil. Donanm*» 
dan ayıılmak kolay mı? 

(Arkası var) 



Barilye sordu: 
— Melaniyi notere gönderdin de

mek? Herhalde vasiyetnameni değiş
tirmek fikrinde değilsin ya? 

Bayan Lâli yorganlarmım altında 
kıpırdandı, dudakları titredi, amma 
cevap veremedi. 

Bayan Barilye yatağa sokuldu: 
— Yenge, dedi, sana bir aydır bakı

yoruz. HastalığınJ duyar duymaz işi
mizi gücümüzü yüzüstü bırakıp bura
ya geldik. Piyerden daha yakın akra
ban yok. Yeğen evlâd sayıhr. 

P A G A 
R 
E 

Hasta yatağ'ında acı acı gülümsedi. 
Piyerle karısı esasen işin farkında idi
ler. Bir haftadanberi can çekişmekte 
olan kadın onlara surat ediyordu. Bu 
da muhakkak Melaninin gammazlı
ğından ileri geliyordu. 

Piyer haykırdı. 
— Cevap verecek misin? 
Adamın gözleri yerinden fırlamıştı. 

Hasta kadın korktu, bağırdı: 
— İmdad, can kurtaran yok mu?.. 
Piyer de çileden çıktı: 
— Sesini keser misin?.. 
Kadın sesini kesmeyince, Piyer ka/-

dınm ağzına yumruğunu tıkadı. Kanı 
sı da bacaklarını tuttu. 

Kadın bir müddet inledi, hınldadı, 
sesini kesti Piyerle kansı fısladı: 

— Artık kımıldanmıyor. 
Piyer doğruldu. Teyzesinin yüzü 

balmumu gibi sapsarıydı. 

I 
M 
L 
i 

Tam bu sırada kapı vuruldu. Kan 
koca ürperdiler. Yürekleri ağızlarma 
geldi. Etrafa bakmdılar. Kapı vurul
mamıştı. 

— Papağan kafesini gagalıyormuşl. 
Karı koca etrafı aradılar, paraları, 

eshanu saydılar. Dolabı karıştıracîik-
lan sırada Melani geldi. Kan koca 
ağlamağa başladılar. 

— Öldü, zavallı öldü.. 
Melani şüphelendi: 

— Nasıl olur, neredeyse noter de 
gelecek... 

Bir kaç gfün sonra Piyerle kana 
noterin dairesinde v£isiyetnameyi oku
dular. Bütün servet onlara kalmıştı. 
Ancak papağana bakmaJan şartile. 
Papağan yirmi beş sene içinde ölecek 
olursa, servet şehrin belediyesine ge
çecekti. 

Piyerin kansı memnundu: 
— Papağlana evlâd gibi bakanz; 

Tarihî fıkra 

Bu kayakçı Davosta kaydıktan 
sonra dinlenecek rahat bir yer bul
muş... Büyük bir ağacın tepesine 
çıkıyor ve orada yan gelip kejnflne 
bakıyor. Hem güzel manzara seyredi
yor, hem de dinleniyor. 

İptidaî madde 
s *^îja ^ ^ Ç°^ yerler

de, bir çok şey
lerin imaline ya-
nyan iptidai mad
deler azalmakta, 
ihtiyaca kâfi gel
memektedir. 

Bir Alman doktor, odundan çiko
lata yapmanın kolayım bulmuştu. 

Bugün de odundan yün yapıyor
lar. Bu fabrika Berlin civannda ku
ruldu. Makinelerin bir tarafından 
kütük sokuyorlar, öbür tarafından 
kazak çıkıyor. 

Bakalım daha neler olacak!... 

Napolyon «hatıralarMinm bir köşe
sine kendi elile, Abubir harbinde iki 

kolunu kaybeden Fugieres hakkında bir 
fıkra yazmıştır. 

Fugieres, kumandanmm vuruldu
ğunu görünce yanma koşmuş, ku
mandan: 

— Beni kaybediyorsunuz, demiş, 
amma; harb meydamnda ölmediğini
ze bir gün pişman olacaksmız... 

Filvaki Fugieres ölmemiş, kolsuz 
kalmışı.. 

Amma ölmediğine pişman olmuf-
mudur?. 

Yaprak böceği 
Bu gördüğü

nüz on santimetre 
uzı<nluğu|ndaki 
yapraklar, n»-
bat değil hay
vandır. Bu bö
cekler, yaşadık
ları ağaçların 
yapraklarına 

benzer v« y»-
şUdlr. Bu bö

ceklerin yumurtalan kırmm olur. 
Ağaçlar için muzırdır. 

Birincikânun Bilmecesi 
Lira Lir 

1 inciye IH 2 nciye c 
Lira 

Bu çizgiler arasında kaç tane harf 
var? En çok harf bulanlardan: 

Birinciye: 10 lira, ikinciye: 5 lira, 
üçüncüye: 3 lira, dördüncüye: 2 lira, 
beşinciye 1 lira. 

10 kariimize: Birer şişe kolonya -
10 luurümize: birer loravat, 10 karii
mize: Birer çift çorap. 20 kariimize: 
Birer mendil, 25 kariimize: Muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

BİLMECEMİZİ HALLEDENLER 

Cahid NecU Mehmed 

Silva Ekrem 

H 
I 
K 
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ölünün bize aziz bir hatırası da kalmış 
olur... 

Melaniye az bir para bırakmıştı. 
Melani hiddetinden çıldıracaktı. 

Bu miras tam sırasında gelmiştL 
Piyer tembeldi, işleri de fena gidiyor
du. Farisi bıraktılar, Şampele yerleş
tiler. İlk günlerin korkusu kalmamış
tı. İçleri rahat etmişti. 

şekerim» diye okşuyordu. 
Bir gece kan koca ölünün karyola

sında yatmışlardı. Açık pencereden 
mehtabı seyrediyorlardı. 

Kansı: 
— Burası herhalde Paristen güzel 

dedi. 
İkisi de gözlerini kapadılar, uyko-

ya dalmak üzere idiler. Bir feryad, bi» 
iıülti, sonra bir ses duydular: 

— İmdad, can kurtaran yok mu?» 
Kan koca saranp yerlerinden fırla

dılar. Bu ses ölenin seslydii. Hınltı, 

Papağan prens gibi bakılıyordu. 
Piyerin kansı onu «canım, ciğerim. 

inilti, «imdad...» feryadı devam ediyor
du. 

Bu papağandı. 
Papağan artık geceleri muayyen 

saatte bir kaç kere böyle bağınyor, 
ölenin son dakikalarındaJd taklidini 
yapıyordu. 

Piyer, durup dinliyen olmasm diy« 
kapıda nöbet bekliyordu... 

Rahatlan kaçmıştı. Nihayet bir sa^ 
bah papağam ölü buldular. Maydar 
nozla zehirlenmişti. Kansı itiraf etti: 

— Ben öldürdüm. 
— Çüdırdm mı?.. Servet elimizden 

gitti. 
— Gitsin! dedi. Böyle uğursuz ser

vetten hayır gelmezdi. 
Pencereye koştu, o da «imdad» diye 

bağırdı, çıldırmıştı... Bu çügmlıkla 
her şeyi söylemeğe başladı. 

Piyeri tevkif ve mahkûm ettiler. 

Tarihî fıkra 

Barbarosun filosu uzaktan gelen 
düşman gemilerini görünce, mürette
bat gemUeri saymağa başladıla^r, biri; 

— Seksen gemi? dedL 
Başka biri: 
— Hayır dedi, doksan gemi 
Bunlan dinliyen Barbarosun sesi 

dujrıüdu. Çok sakindi: 
— Siz düşmanm değü, bizim ge

mUeri sayınız. Kaç gemiyiz? Kırk 
dört. • 

Ve derhal ateş emri verdi I« 

Testere dağı 
Katalon3rah-

lar diş diş tepe
li olan bir dağa 
testere dağı der
ler. 

Bu dağda 886 
senesinde büyük 
manastu'lar ya
pıldı. 

Resmimlzda 
manastır bina-
larmı görüyorsunuz. Bu manzara 
dünyanın başka hiç bir yerinde yok
tur. Bir zamanlar İspanyaya bu da
ğı ve bu manastırian görmek için bĵ n-
lerce seyyah giderdi. 

(1 

Fil dişi 

Afrikamn bir çok yerinde fil dl̂ İ 
sanayii ilerlemiştir. 

Resimde gördüğünüz fil dişi em
eline nadir tesadüf edilen bir paP* 

çadır. 2 metre 60 santim boyundadır. 

Farkında olmadan 
Yattığımız zaman bo

yumuz uzar, kalktığımız 
zaman kısalır. Amma 
bu santimetre, hattâ 
milimetre ile de ölçüle
mez. 

Kulaklanmız ise öm-
rümü2 müddetince uzar. Biri hesap 
etmiş, bin sene yaşayan bir adanuû 
kulaklan fü kulağı kadar olurmuş-•• 

Gözlerimiz de bazı anlarda gör
mez. Gözlerimiz, göz hanelerinde of 
nadığı anlar, gene hiç bir tesiri ol
maz. Fakat bu o kadar anîdir ki. * 
anda gömediğimizi fariîetmeyiî. 
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki 

içenler midelerini tahriş ederler ve 

EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

A Z O N Hazımsızlığı Mide Ekşilik ve Yanmaları gide
rir. İnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe MAZON 

^ ^ ^ — ^ ^ ^ _ B ^ ^ H • almız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. 
mUJk E T ^ f \ # ^ ^ I I I 7 1 I MAZON isim horoz markasma dikkat Deposu: MAZON 
l ^ j f I l y j ^ I yg fl^l^ I % ^ 4 E B ^ ^ ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostahane arkasmda 

JozirâTpÂLÂsU 
L o t e l ve laolsantası J 

B a Sureti mahsusada otelde çıkartılan 
» Halis TEREYAĞI İle yaprmlş 

En nefis yemekler hazırlamaktadır. Lütfen tecrübe ediniz. 
Düğün ve ziyafetler için büyül( salonları vardır, Lokanta umuma açıktır 

sirkeci, Orhanlye caddesi No. 7 Tel. 24394 
a«0«tf« 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

¥ 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara kar$ı koruyucu, te
siri kat'î pastillerdir. Nezle, 
bronşit, grip ve boğaz rahat
sızlıklarında, ses kısıklığında 
pek faydalıdır. Bütün ecza
nelerde bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

Motor 
G e n e r a t ö r 
T r a n s f o r m a t ö r 

Galata Tünel sokak Zincirli 
^ Hanın altında 58 No. 

BELER OTELİNDE 
Her akşam: Salon musUd heyeti Bestekâr 

B İ M E N Ş E N ve arkadaşlan 
Okuyucular: İBRAHİM UYGUN, HAMİT DİKSES, 
MUSTAFA ÇAĞLAR 
Saz heyeti: Keman Nubar Tokyay, udî Mısırh İbrahim, 
kanun Muammer Uygun, Klarnet Hamdi Tokay Bey
oğlu, İstiklâl caddesi No. 213 

DEĞİRMEN ARANIYOR 
Modem ve küçük mikyasta değir

meni olupta satmak veya kiralamak 
isteyenler Hasan deposuna müracaat. 

SATILIK KONFORLU EV 
Ayaspaşa, Alman sefarethanesi ya-

nmda Çifte Vav sokağmda No. 5 kalo
rifer, sıcak su, havagazı, elektrik ve te
lefonu, kuyu, sarmç, terkos ve karşı
sında Hamidiye menba suyunu havi 
altı oda, iki sofa, mermer iki taşlık, 
alafranga ve alaturka mutfak çamaşır

lık, kumah, banyolu gayet lüks hamam, 
çiçekli ve ağaçh bahçe ve her türlü 
konforu ve nezareti kâmileyi havi bir 
ev satılıktır. İçinde adam vardır. 

Tel. 20711 

Satılık köpekler 
Kurt ve kurt köpekleri, birinci cins kurt 

köpeği yavrulan vardır ve bekçi köpeği 
satılıktır. Tahtakale Uzunçarşı başmda 
3 - 5 No. polis noktası kargısında K&mlle 
müracaat. 

%İS.^^^ 
'^. 

Ö'^AİA^35WATT% 

OSRAMİ 

Ber vakit earanti markasma 
dikkat ediniz. 

ffuıka^aza 
Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var
dır.,Osram B bu ihtiyacını
zı tatmin.eder.^Asgarî istih-
ilâk,temin.ettiği cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshil 
eder. Çözleriniz dahi muha-

faza edilmiş olur. 

pekalümen lâmbası asgarî bir istihlâk temin eder. 

K A 

MliiâliliA 
Grip, Baş ve Diş Agnlan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

ALETUAL 
İ37 Beyoğlu İstiklâl caddesi Tel. 43752 

A. KLAVERi' nin lâstikl 
Dantelden Lüks hakikî SKANDAL GENLER ve 

SUTYENGORJLAR gelmiştir. 
Mütehassıs korsetyer Bayan tarafından ısmarlama 

LASTEKS ve kumaştan son moda korslere, sutyengorjlar 
ve sıhhî kemerler yapılır. 

^^^^m^^^^^^^ Bir tecrübe kâfidir, ^^^^m^^^^^^ 

^ 

40 usta nemzedi yetiştirilecek 
Malatya Bez ve iplik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketi 
Müdürlüğünden 

1 — Kurulmakta olan Malatya Bez ve İplik fabrikamu için Sümer Bank 
Kayseri Bez fabrikasındaki kursda usta namzedleri yetiştirileceğin
den aşağıda yazılı şeraiti haiz olanların müracaatları: 
a/ San'at mektepleri mezunu olmak 
b / Askerlik vazifesini ifa etmiş olmak 
e/ İlel ve marazdan salim olmak 
d/ Sinni otuz beşi g-eçmeraiş bulunmak 
e/ Muteber kefil gösterebilmek 

2 — Kursdaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edecek ve bu devre 
zarfında namzetlere iaşe ve ibate masrafları kendilerine aid olmak 
üzere yüz elli kuruş yevmiye verilecektir. Kursu muvaffakiyetle ik
mal edenler muvaffakiyetlerine ve işde gösterecekleri iktidara göre 
yevmiye iki liradan az olmamak şartile gündelik veya aylıkla şirketi
miz fabrikalannda istihdam olunacaklardır. 

3 — Müracaatlar, 15 Birinci kânun 1937 tairhine kadar Ankarada şirket | 
merkezine tahriren yapılması, müracaat mektuplarına aşağıdaki ve
saik leffedilmeli ve gösterilecek kefilin isim meslek ve muvazzah ad
resi işaret edilmelidir. 

a / Hüviyet cüzdanı veya sureti 
b / Askerlik terhis tezkeresi 
c / Sıhhat raporu 
d/ Hüsnühal varakası 
e/ Mektep şehadetnamesi 
f/ Çahştığı yerlerden aldığı vesika suretleri 
g/ Dört vesika fotoğrafı 

CA d e m i i k t i d a r i% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORMOBÎItf I 
Tabletleri • ^ Her eczanede arayınız. B 

• Posta kutusu 1255 (Hormobin ) Galata İSTANBUL • H ^ 

ILAN 
Sümer Bank 

Umumî müdürlüğünden: 
15/11/1934 tarihindenberi Bankamız tarafından satın almarak be

delleri başabas ödenmekte olan mefsuh 
UŞAK TERAKKtt ZİRAAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

hisse senetlerinin satın ahnınasma 31/1/1938 tarihine kadar devam olu
nacaktır. 

Henüz hisselerini bankamıza satmamış ve bedelini almamış bulunan 
hissedarlann mezkûr tarihten evvel müracaat etmeleri ilân olunur. 

PROFİLÂKSİN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Açık Eksiltme ilâm 
Hyadarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 
. Haydarpaşa lisesinde devlet hesabına okuyan yatılı talebe için almacaH 

olan ders kltaplan 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 flatı 1046 lira ^6 kuru§ ve ilk teminatı 79 liradır. İstekliler şart
nameyi ve kitapların cins ve miktanm gösterir listeleri okulda görebllirkr. 

İsteklilerin yeni sene Ticaret Odası vesikalarlyle birlikte belli gttn v« 
saatte komisyona gelmderL «S240» 
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1938 ECE muhtırası çıktı [ On çeşit üzerine hazniannuştır. Her knrtastyedde bnltmur. Deposu: Ankara caddesi Afltap Mağazası No. 111 J 
pı Arada büyük fark va r . 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklid 
edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cüdlerl için 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici lıiçbir madde bıüunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun ütivar 

lannda ve koltuk altlarmm pişiklerine karşı bımdan daha müessir bir pud-
I a henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile kanştırmayınız 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
200 kilo Çekerinde 3 adet Baskül. 
300 » » 2 » » 
500 » » 13 » » 
500 » » S » » 

I — Yukanda tartma Icabiliyetiyle miktan yazılı muhtelif çekerde 23 adet 
baskül şartnamesi mucibince pazarlıkla satın almacakür. 

2 — Pazarlık 12/1/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapüacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — EksUtmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve kato-

laklanm münakaşa tarihinden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mü
dürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lâzımdır. 

V —'Isteklüerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte yüzde yedi buçuk 
güvenme paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri Uân 
Olunur. (M.) (8001) 

it 
300 Kilo çekerinde 1 adet baskül «Tütün fabrikaları şubesi» 

1000 » » 1 n ]̂  <(^üskirat » » > 
1000 » » 1 » » «Amerikan sistemi sepheU» Müs. Mua. Ş. 

I — Yukarıda tartma kabUiyetiyle miktan yazılı muhtelif çekerde 3 adet 
baskül şartnamesi mucibince pazarlıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 12/1/938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 de Ka-
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapüacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabUir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektubu ve kata

loglarım pazarlık gününden bir hafta evveline kadar yukanda hizalarmda gös
terilen şubelere vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika alma
ları lâzımdır. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (8293) 

I — Şartnamesi mucibince 1/2 beygir kuvvetinde 5 adet redüksiyonlu elek
trik motörü pazarlıkla satm almacaktır. 

II — Muhammen bedeli beheri 200 liradan 1000 lira ve muvakkat teminatı 
75 liradur. 

III — Pazarlık 26/1/938 tarihine rastlayan çarşanba günü saat 15 de Ka-
bataşda levazım ve mübaayat şubesindeki alun komisyonunda yapüacaktu:. 

rv — Şartnamleer parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tekliflerini eksiltme gü

nünden en az bir hafta evveline kadar tasdik edilmek üzere İnhisarlar umum 
müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — İstekülerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,6 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (8294) 
EVVELCE FESHEDİLMtŞ VE ELTÖVM TASFİYE HALİNDE BULUNAN ESKİ 

Türkiye kibrit iniıisan 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan: 

Şirketimizin 29/11/937 tarihinde vukubulan heyeti umumiye içtimamda 
tasfiye muamelâtı neticesinde yüzer Uralık beher hisse başına T. L. 15,10 onbeş 
Ura on kuruşun tevzii tekarrür eylediğinden hisse sahiplerinin sözü geçen ka
rar dairesinde hisselerine isabet eden mebaliği almak üzere Uân tarihinden iti
baren en geç bir ay Tnrfın<f» hisse senetlerile beraber şirketimizin Galatada Ka-
raköy Palasta 5 nci katta daire! mahsnsasmdakl tasfiye memuriarma mfira-
caatlan Uân olunur. 

SEKSULİN 
Ademi 

"iktidar, 

ge>rşeklıgi, 
Dermansızlık, 

V ü c u t Yg D imağ ın 
y o r g u n i c ğ u n d a 

p e k m ü e s s i r ,« e m i n 
' / b i r i lâçt ır . 

K u t u s u 2 0 0 k u r u 9 

BEŞİR KEMAL - MAHMUT GEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

Zayi — Tıb Fakültesinden almi} oldu-
^ m hüviyet varakamı I5/XI/M7 tali
hinde zayi ettim. Yenisini alacagıımdaa 
eskisinin hükmü yoktur. 

Tıb Fakültesi talebesinden No. Mil 
Talât Bayram 

B^lsoğuklugu 
M fRüfOlYE yakalanmamak için 

. en iyi iliç ancak ' ' 
pnnTFJiiıniR 

Üsküdar as&ye hukuk h&kimliginden: 
935/535 
Üsküdar Kefçedede mahallesinin Mek

tep sokağında 11 No. lı hanede sakin 
Fatmanm kocan tzmltte Hacı ITakkı ma
hallesinde Maslak sokağında sakin Şerif 
Oflu Ahmed Şevket aleyhine açtıSı bo
şanma davası neticesinde 11/10/937 tari
hinde tarafeynin boşanmalanna karar 
verilmiş ve mumaileyhe gönderilen Ilftm 
sureti mumaileyhin ikametg&hı meçhul 
olduğundan bUâ teblli iade edUmİ9 v* 
ilânen tebligat icrasına karar verilerek 
bu baptaki İlâm sureti mahkeme divan
hanesine talik edlhnif olduğundan mu
maileyhin malûmu olmak ve teUlğ nut-
kamma kaim bulunmak üzere kejrfiyet 
Uân olunur. M- 1379 

Anglo - Amerikan 
Kütüphanesi 

BEYOĞLU TEPEBAŞI, Na m 

Her tûrlO neşriyat ve 
siparişler kabul edilir 

DrJORHORNi 
Reifün hastalanzu B B M B Ü matyı-
nebaiMftndtt kabul eder. Br s^M: 

Aiajcuml yanmda Tel: 4316] 

Harlltulâile güzel 
YeniMr 

pudra bulunmuştun 

Bu yeni pudra terkibine altın 
kremi karıştırılan ve 48 saat hava-
landınlnuf VENÜS pudrasıdır. 

Fevkalâde ince ve hafif bu 
VENÜS pudrasile tuvalet gören 
bir clld dünyanın en taravetli ĝ ü-
zelllğlni ifade eder. Okr, Jon okr, 
Ra^el, bej, Roze, pembe ve beyaz 
renkleri sanşm, kumral ve essmer-
lere tanımmyacak güzellik ve ca-
zilîe verir. Bütün şık ve kibar fa
milyalar şimdi Venüs pudrasmı 
tercihan kullanırlsur. 

>UDQA 
VENÜS 

Umumi deposu: Nureddin Evli
ya Zade eczayı kimyeviye alâtı 
tıbbiye ve ıtriyat deposu, İstanbul. 

ŞefKatlı bir ana 
Kız evlâdma âdet gördüğü var 

Mt (FEIıltL) kullandıran anadır. 
Yavrusımu bütün hayatmda 

neş'e ve sıhhatle yaşatır. Bütün 
asabî v8 rahim hastalıklarından 
korur. 

FEMİL 
Bütün şefkatli anaların kız 

evlâdlanna öğretecekleri İlk va
zifedir. Gayet sıhhî, kaaıı çekici 
ve muhafaza edici hassası fazla, 
hususî yumuşak bir pamukla 
hazırlanmıştır. 

Her eczanede, parfümörl ve 
tuhafiye mağazalannda, kadın 
berberlerinde kutusu 65 kurui|h 
tur. 

Umumî deposu: İsmet Ecnazesi 
ve lâboratuan, İstanbul, Galata. 
Tel: 49247. 

Acık arttırma ile 
I 

Fevkalâde 

S A T İ Ş 
Yannki pazar gönü 10 da amatörlere 

mahsus eşya ve biblolar tstikl&l caddesin
de Alyon sokağında 11 No. İn Perpiny^Bİ 
apartımanmm 3 No. İn dairesinde (Şeker
ci Hacı Beklrln yanındaki ve Sümer ve 
tpek sinemaları karşısmdakl sokak) Ma
dam Mason'a ald çok kıymetli eyyalal] a-
çık arttırma ile satılacağı ilân olunur. 

Nadide yemek oda takımı, cevla oyma-
U büfe, dresuar oval masa ve Meypl ma-
mul&tı meşin kapU 6 adet sandalyasUe 
gayet nefis pelesenk yatak oda takum bi-
jote aynah dolap, şlfonyer, 2 gece masa
sı ve 2 demir karyola ile, pelesenk 2 yazı
hane koltuklan, meşin kaph meypl şez
long, bayû bronz gamlll, İmzalı, yagh bo
ya tablolar, çini sobalar, kadife kaph S 
sandalye, ayna, paravanalar, cevlj masif 
gardroplar, 36 parça porselen sofra takı
mı, gümüş çatal bıçak takımı, kristaller, 
biblolar, muhtelif halılar, muhtelif kitap
lar lüzumlu eşyalar. Mükemmel Fi-ansız 
piyanosu. 

ZATt EVRAK YK KUNTURATLAB 
Oeçen sah günü Köprüden Kadıköytt-

ne kalkan vapurda yahud Kadıköy isk*-
leslle çarjısı arasında İçind* blı nufaı 
cüzdanı ve kunturatUn ve hayır müe»-
swi6«lne ald dosya ve evraklan zayi ettim. 
İçinde para yoktur. Bulup Kadıköy lık*-
leMnd* B«rmemurlufta yahud koprtbih 
Kadıkfly İdEilMkd* emanet̂ ti bay Um^ 

SİHİRLİ GOZ 
Pudra renkle-
rPnde fnkılâb 

yaptı 

Bu yeni ve 
oıhnamız 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy-
mıyan bir renkte pudra kul-
lajoırlaa: ve yüzleri suni «mak
yaj görmüş» bir şekil aldıUan gi
bi yaşlanndan fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edüen şaya
nı hayret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renlderlnde bir inkı
lâp yaptığı gibi sihirli bir göa, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra' renkleri a-
rasındakl ahengi ifşa etmiştü-. M, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabiî renkleri 

esash bir tarzda mezcetmek im
kânım vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; sizi yaşınvsdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve j/üzür 
nüzde M^Plâkalar» halinde yor 
pışan adi pudralan btraktnı» 
ve bir güzellik mûtehassısımn 
dediklerini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz v« bu
günden Tokalon pudrasını sihra* 
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk va 
diğer tarafma da başka renk bir 
pudıa sürünüz ve cUdinize hangi
si daha uygım geldiğini görünüas. 
Bu yeni pudra'yl kullanarak cazib, 
sehhar ve adetâ tabii bir güzellik 
temi» ediniz. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olarak İstan
bul 622 posta kutusu adresine (T. A. 7) rumuzile 12 kuruş 
gönderdiğinizde size hususi modelde bir kutu pudra ile 
muhtelif renklerde numunelik 4 ufak paket pudra gönderi
lecektir. Mektubunuzda her vakit kuUandığmız pudranm 
rengini de bUdirmeğl unutmayuııs. 

rl ZtYAAUĞRIYAN 
Lopion amp. 0.01 Gr. 
Luminal Kompr. 0.1 Or. 
Plasmochine Slmp. Kompt 
Triphal ampul 0.001 Or. 
Mt 
ka 

0.02 Or. 

Müstahzarlara ait ruhsatnamelerin yenileri çıkarılacağından eskilerin hükmü 
kalmamıştır. 

Widmann ve Şeriki 

Belediye Sular idaresinden: 
Kâthaneden İstanbul yakasına giden ana su borusunda yapılması ger»-

ken bir rakorduman ameliyesinden dolayı 12/12/937 pazar günü saat ondan 
üçe kadar İstanbul cihetine Terkos suyu verüemiyeceği saym halka bildirilir, 

(8292) 

Açık Eksiltme ilânı 
Haydarpaşa Lisesi Sahnalma Kurumundan: 
Haydarpaşa lisesinin fazla kalan 109200 parça çamaşır yıicanma ve ütCU 

lenmesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksütme 27/12/937 pazartesi günü saat 15 de İstanbıü Kültür Direktör

lüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2809 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 211 liradır. îsteklüaç 
şartnameyi görmek üzere okul direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

İsteklilerin çamaşır yıkayıcı ve çamaşır makineleri ve tefemıatınm y8vw 
miye 1000 parça çamaşır yıkıyabilecek ve kurutabUecek kudrette olduğuna 
dair cart sene Ticaret Odası vesikalariyle birlikte ayrıca Ticaret Odasmdaa 
vesika getirmeleri şarttır. a8241» 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
İdaremiz vapurlarının raspa ye sûlyenle boyanma ve kazan tuzlarının 

kınlma işi açık eksiltme suretlle bir müteahhide ihale edilecektir. İhale I9İ 
15/Birincikânun/937 çarşamba günü saat 15,00 de idare merkezinde Şeüet 
encümeninde yapılacaktır. 

Şartname her gün işletme şefliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün y | 
saatte (100) lira pey akçelerile Encümene gelmeleri. (8282)] 

I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları \ 
Taşdelen suyunda kullamlmak üzere 30 ye 50 litre hacmi İstiabislnd4 

knUlyetU mllcdarda damacana pazaılık suı-etUe satın almacaktır. Şartname* 
sini görmek ve anlamak isteyenlerin her gün Kadıköy Vakıflar Müdüriop W 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 8u komisyonuna müracaatlan, pazarlı
ğa girmek lAtiyenlerin 30/12/037 p«i|embe güntt Mat on be§te KadıkOjr Vi^ 
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Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I ! /JTM IJ 'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bfitfln cihanda elli senedir dal
ma Üstün ye eşsiz kalnuştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMÎN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sıhhî evsafının Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 

^ Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatım 
kazanmış olmakla isbat etmiştir.] 

v^DCMM DArvA MJtfAT O/ÜDAÜZ için yağsız, gece için yağlı ve 
l\.K£.M İİAL.ÖA.IYHN halis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
M^DCKM DAt Q AHJIİKT ötcdenbcri tamnmış hususî vazola-
A./C/İM tiALbAMIN ^^da satüdığı gjbi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet pk ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

t^1?Vii/i DA¥ çAiurtuT ^^P^®^bütünnevileriletanmmış,ecza 
KKLM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 

D İ K K A T : 

bulunur. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Maliye Vekâletinden: 
1 — Muhammen bedeli on bin lira olan satm ahnacak yüz elli numarah da

hilî telefon santraliie buna ait tesisat kapah zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksiltme 22/12/1937 salı günü saat 15 de levazım müdürlüğünde 
toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Fennî ve idarî şartnameleri levazım müdürlüğünde ve İstanbulda 
Dolmabahçede Maliye evrakı matbua ambannda parasız alınır. 

4 — İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleı-inde yazıh belge
ler ve 750 hralık teminat makbuz veya banka kefalet mektuplarile birlikte 
kanımım tarifatı ve şartnamelerdeM şeraitine tamamen uygun ve noksansız 
Olarak yazacaklan teklif mektuplarım ihaleden bir saat evvel komisyon r>.isli-
ğlne vermeleri. (4455) (8173) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
RektörlüSfUnden: 

1 — Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda isim ve miktarlan yazıh 4 ka
lem elbise ve palto kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 17/12/937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 10 da Yüksek 
Bartitü rektörlük binasmda komisyon odasmda yapılacaktır. 

8 — Muhammen bedeli 11500 ve muvakkat teminat 863 liradır. 
4 — Teklif mektuıdan İhaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilin-

Öe komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunma-
bUL 

s — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü dai
r i müdürlüğüne müracaatları ilân olımur. (8134) 

Muhammen kıjoneti 
Cinai Adet Lira 

Brkek elbisesi. 333. 
» bz paltosu. 174. 

Besml elbise: 86. 
Tayyör. 31. 

11.500 

EYi EKEN EYi 
msMt 

BANKAYA 
YATIRILAN PARA EYi 

EKİLMİŞ TOHUM GiBi VERİMLİDİR. 

UOlANMDANIfDNi;; 
KARAKOY PAIAS 

V. 
ALALEMCi MAN 

İstanbul Kız öğretmen Okulundan: 
tıtanbul Kız Otretmen okuluna kadın n nkek lıtdeme alınacaktır, t»-

Üllfrin okul Idarpülnt mllracaatlan, flSMı 

tlâk 

^^^^i. şgS»o. 
^ ^ ' 

Kumbör* biri 

*•"" -" KATRAH HAKKI EKREM nezlelerini 
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MODEL! 
;roptan satış deposu: İstanbul Sultanhajnamı Hamdibey geçidi No. 54, Perakende satış yeri: Galata Bankalar caddesi 
İ(ADYOFON Mağazası ve Anadolunun bütün şehirlerinde acentalanmız vardır. 

BLAUPUNKT 
RADYOLARI 

1938 
Modelleri 

9 lâmbalı T. L. 350 
7 lâmbalı T. L. 240 
6 lâmbalı T. L. 200 
9 lâmbalı T. L. 180 
5 lâmbalı T. L. 180 

B L A U P U N K T 
N. ve S. Nihâd, İstanbul - Karaköy palas 16, Tel. 42023 

TAŞRA SATIŞ ŞUBELERİ: 
Edime: Safa özgen, Türk Billur mağazası 
Edremit: Fehmi Mine, Foto Mine 
Konya: Hakkı Kunt, Kunt Pazan 
İzmir: Hikmet Güvan, 1 inci Belediye cad. 15 

Ordu: Mustafa Hamdi Uzman ve kard. 
Tokat: Uysal İcardeşler 
TrıTbzon: Abdullah Sezgin 
Samsun: AU Akçan, Şık Terakki Tic. 
Diyarbakır: Abdürrahman Yıldız. 

KIZILAY 
OrUNKADlTLARI MONOPOLÜ 

Saym müşterilerine, piyasada en ziyade aranmakta olan: 

No 15,16—--OYUNKÂĞITLARI 
Yeni stokun haıırlamış oldn^nnn ve 

ndan 

İstenilen mlkdarm depodan alınabileceğini ilân eder. 

"̂"̂ C*-.;- ^^1^ 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük 
mükâfatla zafer nişanını, dip!om donör ve 

altın madalyayı kazanan ve bu suretle 
birinciliği bihakkın tasdik olunan 

HASAN 5zlQ unlan 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çav
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alman vitamini ve kalorisi, kuvvei 
gıdaiyesi çok oUm Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şahadet eder ki haya
tın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unlan 
çocuklarınıza Lam afiyet temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. On
ları- çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız yapar. Hasan 
Öziü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka 
H A . 1 A N markasına d:kkat. 

Tek Fakat Kat'î Çare 

Tecrübe edenlerden soranns 
Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevellit bütün ıstıraplara karfi 

yegâne müessir tedbir bir kaşe 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
İcabında gOnde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

EVERSHARP; hiçbir kalemde mevcud olmıyan birçok 
calibi dikkat tekemmülâta maliktir. 

Her türlü jrazıya göre ayar edilir uçlar - Otomatik 
emniyet maniası, EVERSHARP kaleminin akmasına 
mâni olur. - Bir plonjör darbesile doldurulması kolay
dır. - Şeffaf olduğundan mürekkebin doldurma za
manım gösterir. Haznesi, daha fazla mürekkeb alır. -
Mihaniki tekemmülü, dorik desenli cazip şekli, ve 
modem renklerinin tenevvüü itibarile milyonlarca 
kişinin mergup kalemi olmuştur. 

Her fırsatta yüksek kıymetli ve 
makbul bir hediyedir. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket lUdo 


