
Devlet Nüshası 

Her yerde ve her zaman 
SOĞUĞA KARŞI 

TABİÎ KANYAK 
Son sahifedeki ilânı okuyımıu. 

AKŞAM Fes zamanından kalma bir ih
mal neticesi saç tuvaletine iti
nasızlık bil' çok erkeklerimiz 
arasmda dikkati celbediyor. Bu 
çirkin manzara gözünüze çarp
tıkça mflnaslbince ve gönül kır
madan bir telmih yapmız, ihtar 
edinlzl 
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italyan - Yugoslav anlaşması 
daha sıkı hale getirilecek 
Romada yapılan görüşmelerde iki 

taraf bu hususta mutabık kaldı 
B. Stoyadinoviç Romadan Milânoya hareket etti 

Kont Ciyano Icendisine refal<at ediyor 

B. StoyadinoTİç, mühim siyasi konuşmalara sahne olan Roma (ehlinden bir görünüş, B. MussoUnl. 

lUetOD: MMO (İdare) — 24249 (Tabrlr) — 24248 (Uadür) — 20113 (Klişe) 

B. Mussolini diyor ki... 

Sulhu Avrupada mutlaka 
muhafaza etmek lâzımdır, 
fakat yalnız Avrupada... 
Sovyet Rusyadaki rejimin devamına imkân yoktur, Fransa' 
da halk cephesi hükümeti faşizmin yeminli düşmanıdır. 
Anlaşmamıza imkân yoktur, Fransa niçin daima tngiltere-

nin peşinden gidiyor? Onsuz bir karar veremez misiniz? 

Muahedeleri yalnız büyük devletlere inhisar 
ettirmeli, müddetle temdid etmeli 

Yugoslavyanm dış 
politikasında inkişaf 

Ankara 9 (Başmuharririmizden te
lefonla) — Yugoslavya Başvekili B, 
Stoyadinoviç'in Romayı ziyareti mü-
nasebetile neşredilen tebliğ ve İtal
yan gazetelerinin neşriyatı, iki kom
şu memleket arasındaki dostluk bağ-
larmm sağlamlaştığını gösteriyor. Bu 
ziyaret, İtalya Hariciye Nazın kont Ci-
ano'nun geçen ilkbaharda Belgradı 
ziyaretinin karşılığı olmakla beraber, 
iki devlet ricali arasında yakmdan te
masa vesile teşkil ettiği için kendileri
ni doğrudan doğruya, veya bilvasıta 
alâkadar eden meselelerin bir daha 
gözden geçirilmesi bakırrundan fay
dası aşikârdır. 

Yugoslavya ile İtalya arasmdaki 
münasebetlerin almış olduğu dostane 
şekil, Stoyadinoviç'in muvafakıyetle-
rinden biridir, İş başına geçtiği gün-
denberi içerde ve dışarda büyük işler 
başaran Yugoslavya Başvekili, komşu 
italya ile anlaşmak sureile mühim 
bir rahatsızlığı ortadan kaldırmış, 
hem Yugoslavyanm bir kat daha kuv
vetlenmesine, hem de şarkta sulhun 
İstikrarına hizmet etmiştir. İki kom
şu memleketi ayıran esaslı teşkilâtlar 
zaten yok gibi idi. Fakat bazı ufak 
tefek hadiseler, bilhassa iki memleket 
adasındaki münasebetleri bazan çok 
gergin hale sokan derin bir anlaşmaz
dık havası, iki komşu devlet arasında 
Manevî bir uzaklık yaratmıştı. B. 
Stoyadinoviç, dürüst, açık, müstakil 
bir politika ile bu bozuk havayı az za-
'iianda temizlemeğe ve İta:iya ile an
laşmağa muvaffak oldu. Bu muvaf
fakiyetin mühim vasfı ve en büyük 
Meziyeti, bu dostluk rabıtasının, ge-
^£k Yugoslavyanm, gerek İtalyanın 
^endi hususî dostluk zümre ve mih
verlerinden tamamen müstakil ola-
^^ tekevvün etmesidir. Bu bakımdan 
Türkiye ile müttefikimiz Yugoslav
yanm dış siyasetinin inkişafı tarzın-
**a esaslı benzeriik vardır. 

Demek istiyoruz ki, Yugoslavyanm 
J^alya ile dostluğu, hususî, mahdud 
J''" gaye ile bağlı bulunduğu Küçük 

*^^ İttifakına hiç dokunmıyacagı 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Nccmeddin Sadak 

Roma 9 — Yugoslavya Başvekili ve 
Hariciye nazın B. Stoyadinoviç dün 
akşam Milânoya hareket etmiştir. B. 
Mussolini kendisini istasyonda uğurla-
mıştu:. İtalya Hariciye nazın Kont Ci
yano, B. Stoyadinoviçle birlikte Milâ
noya gitmiştir. 

R e s m î t e b l i ğ 
Roma 9 — B. Stoyadinovlçin Koma

yı ziyareti münasebetile bir tebliğ neş-
redihniştir. Tebhğde deniliyor ki: 

«Yugoslav Başvekili ve Hariciye na
zın B. Stoyadinovlçin Romada B. Mus
solini ve Kont Ciyano ile yaptığı gö-

(Devamı 8 inci sahifede) 

Bir baba ile oğul 27 sene 
sonra biribirini buldular 
Çocuk babasının öldüğünü zannediyordu. Babaya da 

ailesi erkânının öldüğü bildirilmişti 

27 senedir evlenmiyen kahveci Ali, hayatta olduğunu ve 
kendisi gibi evlenmediğini duyduğu karışım getirtiyor 
izmir 8 (Akşam) — İzmirin Buca 

nahiyesinde yirmi yedi yıldanberi bi-
ribirinden ayrı yaşıyan bir baba ile 
oğlu buluşmuştur. Hayatta öyle tesa
düfler vardır ki, insan, gözyaşı ve he
yecan duymadan bunlan karşüıya-
maz. Yirmi yedi yıl sonra bir kahvede 
tesadüfen buluşan baba ile oğulun 
vakası da bunlardandır. Trabzonlu Ali 
admda biri, vaktile asker olmuş, kü
çük yaşta bir oğlunu ve gebe kansmı 
bırakmıştır. Ali askerde iken hatp çık
mıştır. 
: Harpten sonra Torbalı kazasmm 

Doğanlar köyünde yerleşen Ali, kan-
sım ve çocuklarını aramışsa da öldük
leri cevabını almıştır. Aradan tam 27 
sene geçtikten sonra Ali, Bucada bir 
kahvede otururken orada bulunan bir 
deniz askerile görüşmüş ve onun ken
edi oğlu olduğunu, diğer oğlu Meh-
medin de askerliğini yaparak Trabzo-
na döndüğünü, karısının hayatta bu
lunduğunu öğrenmiştir. Baba ile oğlu 
arasmda ilk görüşmeler şu suretle 
olmuştur: 

Ali, kendi kanından olan bahriyeli
ye karşı bir incizap duyarak sokulmuş: 

— Nerelisin oğlum? demiştir. Adı 
Ahmed olan bahriyeli: 

— Trabzonluyum. Cevabını vermiş, 
o vakit Ali: 

— Babanın adı noriır'̂  ı\\y^ sormuş, 
Ahmed de: 

— Alidir, fakat yirmi yedi senedir 
kendisini 

ze (kayıp) diye haber verdi, bulama
dık. Annem hâlâ evlenmedi. 

Baba üe oğlu, mahalle, semt ve kom-
şulannı biribirine sorduktan ve anlaş-
dıktan sonra kucak kucağa sarmaş
mış, öpüşmüşlerdir. Kahvede bulunan 
halk, bu heyecanlı manzara karşısın
da gözyaşı dökmüştür. 

Ali, şimdi Trabzonda bulunan karı
sını ve oğlunu Doğanlar köyüne ge
tirtmek üzeredir. Aradan bu kadar 
yıl geçmiş olmasma rağmen Ali de ev
lenmemiştir. 

M > J l l < : l g : « L < ; l 

Hüsnü niyet kıtlığı 
Tramvay şirketi yeniden şöyle bir 

üân basttrtıp vagonların içine astırt-
mak külfetine katlanmış: 

*21 kânunusani 911 tarihli muka
velenin 16 ncı maddesine göre büet-
çüer para değiştirmeğe mecbur tutu
lamazlar...r^ 

Tarihe dikkat ediniz: Sene 911... Yani 
umumî harpten üç huçuk sene evvel... 
Piyasada Sultan Mahmud mangırları 
tedavül ederken... Lira bozdurmak 
için sarrafa fark verilirken... 

Şimdi ise bozukluk istediğiniz ka
dar bol... Yalnız kıt olan bir şey var: 
Hüsnü niyet! 

Şirket, büetçilerine biraz yedek bo
zukluk vereceğine, masrd^ ederek ye
ni ilânlar bastırmağa bile razı! 

Parlste çıkan İntransigeant, B. 
Mussolinlnin bundan bir sene evvel, 
muharrirlerinden Roland Dorgeles'e 
vukubulan beyanatım neşrediyor. 
Mussolini bu mülakatında demiştir. 
M: 

—I Sovyet Rusyadaki rejimin deva
mına imkân yoktur. Bütün bunlar 
yıkılacaktır. 

— Acaba Alman - Japon itüâfmm 
bunda bir tesiri olacak mıdır? 

Mussolini sert bir hareketle bu su
ali reddederek: 

—I Pek uzak! cevabını vermiştir. 
— İspanya harbi hakkındaki fikri

niz? 
— Söz silâhındır. Neticeyi bekliye-

lün. 
7— İtalya Almanyaya, Avusturyaya, 

Macaristane ve Yugoslavyaya yaklaş
mağa çalıştığı halde neden Fransayı 
bundan hariç tutuyor? 

— Ne Fransa!... Bir miUet diğer 
bir milletle müzakereye giriştiği za
man karşısında bir hükümet bulur. 
Halbuki sizdeki halk cephesi hükü
meti, faşizmin yeminli bir düşmam-
dır. Binaenaleyh anlaşma imkânsız
dır. Sizinle birlikte bir şey yapama
yız. Niçin daima İngilterenin peşin
den gidiyorsunuz? İngilterenin dai
ma ve daima kendi menfaatini dü
şündüğünü unutuyor musunuz? On
suz bir karar veremez misiniz?. 

— Zecri tedbirlerden dolajri infial 
zaU olduktan sonra iki memleket 
arasında devamh bir mukarenet te
sisini istemez misiniz? 

— Tabii isterim. İtalya refahı için 
sulha muhtaçtır. Bu sulh da ancak 
büyük devletler arasındaki anlaşma 
ile temin edilebilir. Sulhu Avrupada 
behemehal muhafaza etmek lâzım-

italya Milletler 
cemiyetinden 

çekiliyor 
Roma 9 (A.A.) — Havas ajansı 

muhabirinden: Diplomasi mahafi-
linde İtalyanm Almanyaya ve Ja-
ponyaya imtisalen Milletler Cemi
yetini terketmek niyetinde olduğu 
beyan edilmektedir. Bu hal>eri 
tekzip edecek malûmat ahnanıa-
mıştır. Fakat bu hususta İtalya, Al
manya ve Japonya arasmda mü
zakereler cereyan etmekte olduğu 
ve ahnacak karann, hafta nihaye
tinden evvel neşredileceği zanno-
lunmaktadır. 

Milletler Cemiyetinin Habeş im
paratorluğunu tammaması. İtal
yanın bu kararının başhca sel)ebi-
ni teşkil etmekte olduğu söylen
mektedir. 

dır. Fakat ısrar ediyorum. Yalnız 
Avrupada... Herşeyi kucaklamak is
temekle hiç bir şey kucaklanamaz. 

Bilhassa şu nuktada ısrar ediyo
rum. Muahadeler kadrosunu sıkı sı
kıya daraltmak yalnız büyük devlet
lere inhisar ettirmek lâzımdır. Aksi 
takdirde boşluk olur, kanşıklık olur. 
Esasen büyük devletler arasındaki 
anlaşmadan en evel istifade edecek 
qian küçük devletlerdir. Zira sulh ve 
sükûna kavuşmuş bir Avrupada kor
kacak hiç bir şeyleri kalmaz. Sonra 
bu muahedelerin müddetini de tah-
dld etmeliyiz. İtilâflarm ebedîliğine 

(Devamı 8 inci salıifede) 
•ımııııiMimıiiiiNiHiııııımmıiHnıiiHi 

l ü U »^^^ r*fe Sıhhi nizamlara aykın olan evler yıkıUrsa: 
19fnfthtıl *0n«>t ' 
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D ü n Geceki v e B u Saba^Kki H a b e r l e r 
ingiltere Mısıra yeni hava 

kuvvetleri gönderiyor 
Kıbrıs adasını da süratle tahkim ediyor, bu tedbirler 

italyanın Libyadaki sevkiyatına bir mukabeledir 

J 

Londra 9 (A.A.) — Havas muhabiri 
bildiriyor: Londra askeri mahafilinln 
tebarüz ettirdiğine göre, kânunusani 
bidayetinde Mısu'a hava müdafaa kı-
talaımdan ilk grupun hareketine se-
beb, İtalyanlarm Libyadaki tahşidatla-
rmuı fazlalaşmasıdır. Libyada iki îtal-
yan kolordusu mevcut bulunması, 
İDglliz makanoJaıım Akdenizde kuv-
Tet muvazenesini yeniden tesis edebi
lecek bütün tedbirler üzerinde derin 
b!r tetkik yapmağa mecbur etmiştir. 

Müşahitler, İngilterenin Kıbnsta 
İDfa ettiği muazzam deniz ve hava üs-
«üne büyük ehemmiyet vermektedir. 
Akdenizin Singapuru olarak telâkki 
edilmekte bulunan Kibrisin rolü, Sü-
•eyş kanalını ve Musul petrolünü 
Hayfaya getiren boruyu müdafaa et
mektir. Diğer taraftan Kıbrıs, ayni 

zamanda deniz üssü olarak kısmen de 
Maltayı Istihlâf edecektir. 

Portekiz tarafından Maderada ve 
Asor adalarında deniz ve hava üsleri 
tesis edilmesine de ayni derecede bir 
ehemmiyet verilmektedir. Bu üsler, 
aralarmda İngiliz mühendisleri ve 
Vlckers - Armstrong kumpanyası mü
messilleri de bulunan bir İngiliz as
kerî heyetinin teknik işbirliği ile ku
rulmaktadır. Vickers - Armstrongun 
bazı direktörleri, sanıldığına göre, bu 
i§le alâkadar olarak, dün B. Eden ta
rafından kabul edilmiştir. 

Diplomatik mahafil, bu hâdiseleri 
şu tarzda tefsir etmektedir: Londra, 
Roma ile müzakereye, İmparatorlu
ğun hayatî münakalâtını müdafaa 
hususunda katî kararını hesab harici 
tutmamak şartile, girişmek arzusım-
dadır. 

Japonlar Nankini aldılar 
Nankin şehri alevler ve dumanlar içindedir 

muharebeler şiddetle devam ediyor 
Tokyo 10 — Son dakikada gelen 

haberlere göre Japon ordusu Nankin 
gehrlnin bir kısmmı zapt ve işgal et
miştir. 

Şanghay 9 — Nankin etrafmda: es
ki surun önünde harb devam etmek
tedir. Japonlaı- şiddetle taarruz edi
yorlar. Çinlüer de büyük mukavemet 
gösteriyorlar. Bütün gün topçu faali
yeti devam etmiştir. Japon tayyarele
ri durmadan Çin mevzilerini bombar
dıman ediyorlar. 

Nankin alev ve duman içindedir. 
'« tatasyon etrafmdaki mahalleler yan

maktadır. Japon kıtaatmın şehrin ce

nup tarafmdaki kapılardan birinden 
içeri girdiği bildiriliyor. 
Hankeou 9 (A.A.) — Nankinin etrafın

daki muharebeler, bütün gece büyük 
bir şiddetle devam etmiştir. Haricî 
hatlarla ikinci hattın müdafaa mev
zileri arasmda çok çetin muharebe
ler olmuştur. Ecnebiler, Çin memur
larının «bitaraf» ilân etmiş oldukları 
mmtakaya gitmektedirler. Japonlar, 
muhasara toplannı yerleştirmekle 
meşguldürler. 

Perşembe sabahı Japon tayyareleri, 
Nankinin bîtzı varoşlannı bombardı
man etmiştir. 

Alman gençlik terbiyesi 
reisi Ânkarada 

Atatürk Von Schirachı 
kabul ettiler 

Ankara 9 (A.A.) — Reisicumhur 
Atatürk, bugün saat 18 de Almanya 
Gençlik terbiye dairesi şefi Baldur 
von Schirachı kabul buyurmuşlardır. 

Ankara 9 (Akşam) — Alman genç
lik terbiye dairesi şefi B. Von Schirah 
tayyare ile gelmiş, maarif müsteşarı, 
hariciye ikinci daire reis vekili ve Al
man sefiri tarafından karşüanmıştır. 
Von Schirach Çankayaya giderek 
defteri mahsusu imzalamıştır. " ' 

Maarif vekili tarafından şerefine bir 
akşam ziyafeti verilmiştir. Von Schi
rach Halkevini ziyaret etmiş, verilen 
izahatı dinlemiş ve Halkevini hayatî 
bir müessese telâkki ettiğini söylemiş
tir. 

Ankara 10 (Telefonla) — Alman 
gençlik teşkilâtı reisi bugün saat on 
birde tayyare ile Istanbula hareket 
edecektir. 

T o p r a k s ı z k ö y l ü y e t o p r a k 
Ankara 10 (Telefonla) — Toprak

sız köylüye toprak tevzii hakkındaki 
kanun, bu içtima devresinde MiUet 
Meclisine verilecektir. Bu hususta hü
kümetçe tetkikat icrasına memur edi
len komisyon, vazifesini bitirmek üze
redir. 

Sıvasın Karacaviran 
nahiyeıinde Atatürk anıtı 

Sısav 9 (Telefonla) — Karacavi
ran nahiyesinde Atatürk anıtı bugün 
eoçkun tezahüratla açılmıştır 

Sivas merkezinde yaz 
kazalarında ise kış var 

Sivas 9 (Telefonla) — Vilâyet mer
kezinde havalar âdeta yaz gibidir. 
Fakat kazalarda ise tamamen aksine 

Tekaüt kanunu 
Encümen 26 ve 43 üncü 

maddeleri tefsire 
muhtaç görmedi 

Ankara 10 (Telefonla) — Bütçe 
encümeni dünkü toplantısında aske
ri ve mülkî tekaüd lıanununun 26 
ve 43 üncü maddelerinin tefsiri hak-
kmdaki Başvekâlet tezkeresi ve mali
ye encümeninin mazbatasmı görüş
müştür. 1936 yılı askerî ve mülkî te
kaüd kanımvmun 26 ncı maddesin
de «65 yaşmı doldurup ta tekaüd 
müddetini ikmal etmemJş ve fakat 
20 seneden ziyade hizmet etmiş olan
lara 25 ten noksan olan beher sene 
için beş senelik tekaüd maaşınm yir
mi beşte biri tenzil edilmek şartile 
tekaüd maaşı tahsis olunur. Hizmeti 
jrirmi seneye baliğ olmıyanlara be
her hizmet senesi için birer ayhk he-
sabile son aldıkları maaşın hasılı 
defaten verilerek alâkaları kesilir.» 

43 üncü maddesinde «vazife icabı 
olrmyarak malûl olan mülkî memur
lar, 26 ncı madde hükmüne tevfi
kan tekaüde sevk edüiı-ler» diye ya-
aıhdır. Encümen, divam muhasebet 
reisi, bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü Cemal Yeşil hazır olduğu 
halde uzun müzakereler yapmış ve 
neticede eski tatbikatın devamına ve 
tefsire lüzum bulunmadığına karar 
vermiştir. Maamafih bu meselenin 
meclis heyeti umumiyesinde hara
retli müzakerelere sebebiyet vereceği 
tahmin edilmektedir. 

İngiltere Habeşistanın ilhakım 
tanımıyor 

Londra 10 (Akşam) — Avam ka
marasında işçi bir mebus, Edenden 
İngilterenin hukukan Habeşistan 
imparatoı-u ve İtalya kralı unvanını 
tanıyıp tanımadığını sormuştur. Lord 
Crambom hükümet namına bu sua- • 

GÜNÜN HADÎSELERt 
İtalya ve Uluslar kurumu 
İtalyanm Uluslar Kurumundan çeklle-

ceftüıe dair haberler geliyor. Bunda «aşı
lacak bir sey yoktur. Zira ttalyanın dost-
lan olan Almanya ile Japonya zaten Mil
letler Cemiyetinden çekilmişlerdir. Façiz-
mln umumi sljrasetile ve fiUlyatile de bn 
kurul esasen tezad teşkil ediyordu. 

Uluslar Kurumu, demokrat olan mem
leketlerin ruhuna göre teşekkül etmiş biC 
cemiyettir. Orada küçükler de dahil ol
mak üzere her ftzanm reyi hesaba katı
lır. Bu sebeple Milletler Cemiyetinde çok 
fırkalı memleketlerin zaafı da vardır: Her 
âza bir mevzuu kendi taratma yontmak 
ister; bu yüzden sürüncemeler, aksaklık
lar olur. Fakat Milletler Cemiyeti, asn-
mızdaki demokrasinin İyi taraflarmı da 
temsil etmektedir: Sulhperver bir ruh. 

İtalya, böylelikle, haricî siyasetindeki 
nazariyeyi şimdiye kadar giriştiği filliya-
tm, dostlannm ve bim;at kendi dahili d-
yasetlnin üslûbile telif etmiş oluyor. , 

*** 
Pamuk buhranına karşı 

Adanada pamuk buhranı olduğu haber 
veriliyor. Her halde Amerikadaki flat te
nezzüllerinin de tesiri olacak ki hissedilir 
sukutlar var. Hattâ şimdiden bazı çırçur 
fabrikalan kapatılmış. Bu yüzden Çu
kurova çifçisinin zaran bir milyon lirayı 
geçmiştir, diye bildiriliyor. 

Adanada valinin başkanlığmda toplan
malar olmuş. Adana mebusları Ânkara
da faaliyete geçmişler, tktisad encümeni 
İle Vekilin alâkası celbedilmiştir. 

Fikrimizce baş vurulacak tedbir şu ola
bilir: Meselâ Ziraat bankasının, Sümer 
bankm köylüyü himaye için geniş mik
yasta satm alışlara girişmesi. 

SUolarm tesisinden sonra devlet nasıl 
buğdayı koruyorsa pamuğu da ayni şekil
de himaye edebilir. Devletin elinde men
sucat fabrikaları olduğu İçin ne zaman 
olsa kullanacağı bir pamuk stoku yüzün
den pek fazla zarara glrmlyeceğl gibi, 
köylü de felâketten kurtulur. 

İhtimal tktisad Vekâletinin vereceği 
karar da bu olacaktır. F. T. 

İŞ kanunu 
Sıhhat nizamnamesinin de 

bugünlerde tebliği 
bekleniyor 

îş yerlerinin iş dairesi bölge amir
liklerine vermeğe mecbur oldukları 
dahilî talimatnameler hakkmda teb
liğ edilen ve dün gazetelerde neşro
lunan izahname şimdiye kadar tali
matnamelerini hazırlıyamıyanları 
çok memnun etmiştir. ^^mmunsta» 

Diğter taarftan iş kanununun tatbiki
ne başlandıktan altı ay sonra çıkarıl
ması mukarrer olan sıhhat nizamna
mesinin de bugün, yann tebliği bek
leniyor. Çünkü altı aylık müddet altı 
gün sonra bitmektedir. Bu aym 15 
İnci gününden itibaren nizamname
nin meriyete girmesi icabetdecektir. 

Y e n i b i r k a n u n l â y i h a s ı 
h a z ı r l a n ı y o r , s e r m a y e 5 0 

m i l y o n l i r a o l a c a k 

Ankara 9 (Telefonla) — Belediye
ler bankasının mahallî idareler ban
kasına kalbi hakkındaki kanun lâyi
hası son şeklini almak üzeredir. Yeni 
bankanın sermayesi 50,000,000 lira 
olacak bu para hâlen Belediyelerden 
kesilmekte olan aidata ilâveten hu
susî muhasebeler varidatmdan kesi
lecek % 6 lerle teinin olunacaktır. 
Mahallî idareler bankası ileride ku
rulacak, iptidaî sennayesi asgarî 100 
nülyon liradan mürekkeb olacak imar 
bankasımn nüvesini teşkil edecektir. 

Kızına tasallut 
eden baba 

Sofya 9 (Ak§am) — Gazetelerin yaz
dığına' göre, Bulgaristanda Şunrnu çeh-
rtnde Yanko Çobanof namında bir 
Bulgar, 16 yaşmdaki kendi öz kızma 
tasallut etmesi neticesinde kızmdan bir 
çocuğu doğmuştur. 

Suçunun duyulmaması için kızına 
kendi ebelik yapmış, fakat yanlış bir 
hareketi yüzünden kızının ölümüne 
sebep olmuştur. Bunu müteakip do
ğan çocuğiı da boğup öldürmüş ve ce
sedini bir yere gömmüştür. Bu cina-

B. Delbosun Bükreşte 
yaptığı temaslar 

B. Tataresko iktisadi meseleleri hal için 
Parise gidecek, Fransız sfazeteleri ne diyorlar? 

Paris 10 (Akşam) — Delbos, Ta
taresko ve Antonesko arasında cere
yan eden müzakerelerde tedklk edi
len bütün meselelerde tam bir fildr 
birliği tesbit edilmiştir. Romanya, 
Ittifaklanna ye koUektif emniyet 
İdealine sadıktır. 

Bükreşteki müzakerelerin neticeleri 
sudur: 1 - Fransa ve Romanya ara
smda siyasî ve İktisadî teşriki mesai. 
2 - Kleringin Roman3ra lehine olarak 
tevsii. 

Delbos yann akşam saat 19 da Bük-
reşten Belgrada hareket edecekth-. 

Romanya Başvddli B. Tataresko, 
kânunusanide Parise gidecek, bazı 
İktisadi meseleleri ve bilhassa Ru
men harp fabrikalannm teçhizi me
selesini halledecektir. 

Delbos pazar günü Belgradda 
Belgrad 9 — B. Delbos aym on ikin

ci pazar günü buraya gelecek, kral na
ibi prens Pol ve valde kraliçe tarafm-
dan kabul edilecektir. B. Stoyadinoviç-
le iki görüşme yapacak ve Yugoslav 
milletine karşı radyo ile nutuk söyliye-

cektir. Ayın on dördünde Praga hare
ket edecektir. 

F r a n s ı z g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Paris 9 — Petit, Parisien, Fransız 
Hariciye nazırınm Bükreşi ziyaretin
den bahsederken diyor ki: 

«B. Delbos Bülcreşe bir pakt projesi 
götürmemiştir. Maamafih Küçük an
tant devletlerinin aralannda daha sı
kı münasebet tesis etmeleri çok faydalı 
olacağına kanidir. B. Delbos Rumen ri-
calile görüştüğü zaman bu fikre mu
halefet edecek Romanya olmadığını 
anlamıştır.» 

Echo de Paris diyor ki: «Geçen se
ne Fransa, kendisile Çekoslovakya ara-
smdaki karşılıkh yardım paktma Yu
goslavya ve Romanyanın girmesini 
teklif etmişti. Bu iki hükümet teklifi 
kabul etmemişlerdi. Bugün kabul ede
cekleri ümid edilemez. Lehistan Hari
ciye nazırı B. Bek Fransanm sabnnı 
biraz suiistimal ediyor. Maamafih Le
histan feci dakikalarda Fransanm ya-
mbaşmda bulunacaktır.» 

Faşist meclisi Cumartesi 
günü toplanıyor 

Meclis, italyanın Milletler Cemiyetinden 
çekilmesi hakkmda bir karar verecektir 
Roma 9 (A.A.) — Büyük faşist mec

lisi, cumartesi günü saat 22 de Vene
dik saraymda içtimaa davet edilmiştir. 
Bu münasebetle neşredilmiş olan res
mî bir tebliğ, cumartesi akşamı ittihaz 
edilecek olan kararın derhal s&Taym 
balkonundan millete ilân edilece^ni 
bUdirmektedir. 

Siyasî mahafilde, büyük faşist mec
lisinin bu suretle içtimaa davetinin 

İtalyanm yakmda Milletler Cemiyetin
den çekileceğine dair ortada dolaşmış 
olan şayialarla alâkadar olduğu beyan 
olunmaktadır. 

İ t a l y a n m e b u s a n m e c l i s i 
k a l d ı r ı l a c a k m ı ş 

Roma 9 (A.A.) — Venedik sarayı-
nm balkonundan cumartedi akşamı 
İtalyan milletine yapılacağı bildirilen 
fevkalâde tebliğ - İd bımun İtalyanm 
Milletler Cemiyetinden çeldldiği hak
kmda olacağı söyleniyor - diğer bir ta

kım rivayetlere daha yol açmıştır. 
Mussolininin İtalyaiı milletine ana

yasanın değiştiğini de ilân edeceği 
söylenmektedir. Mebusan meclisi kal
dırılacak ve yerine korporatif bir mec
lis kurulacaktır. Bu rivayetlerin ne 
dereceye kadar doğru olduğu şimdiden 
kestirilemez. 

Londra 9 (A.A.) — Reuter: İtalya
nm Milletler Cemiyetinden çekile
ceğine dair Hariciye Nezaretinde 
malûmat yoktur. Maamafih İtalyanm 
böyle bir kararı, fiilen vaziyette hiç
bir değişiklik yapraıyacaksa da Lon
dra'da teessüfle karşılanacaktır. 

Londra 9 (A.A.) — -Havas- Siyasî 
mahafilin kanaatine göre İtalyanın, 
antikomünist paktı devletleri guru-
puna iltilıakmdan sonra Milletler Ce
miyetinden çekilmesi bu paktın «mu
kabil bir Milletler Cemiyeti» teşkili
ni istihdaf ettiği kayfiyetini teyid 
eder. 

Meserret kıraathanesinde 
bir cerh vakası 

Meserret oteli müstecirini 
vurmak istiyen Hurşid 

yaralandı 
Ankara caddesinde Meserret oteli 

müsteciri B. Ali, otel altındaki kıra
athanede dün gece yansma doğru 
oturmakta iken, içeri Hurşid girmiş
tir. B. Ali ile Hurşidin arası açıktır. 

Hurşid, hiç bir söz söylemeden ta-
bancasmı çekerek B. Aliye hücum 
etmiştir. B. Ali, buna mâni olmak is
teyince bir boğuşma olmuştur. Bu 
sırada tabanca dört el ateş almış, 
üçü boşa gitmiş, biri de Hıu-şldin ba
şına isabet etmiştir. 

işe el koyan polis Hurşidi hastane
ye kaldınnıştır. Tahkikat yapılmak
tadır. 

Aleyhlere verilen kararlara 
itiraz hakkı hakkında kanun 

* lâyihası 
Ankara 9 (Telefonla) — Heyeti 

mahsusalarca aleyhlerine verilip ken
dilerine tebliğ edilmlyen kararlara 
karşı alâkalılann itiraz edebilmeleri 
hakkmda bir kanun lâyihası hazır
lanmış ve Büyük Millet Meclisme ve-

Fiiistin Yahudileri ile 
Araplar anlaştılar 

Bir millî meclis korulacak 
Arap köylülerine toprak 

verilecek 
Kudüs 9 (A.A.) — (Röyter) Bir 

Arap gazetesi, Filistinin istikbali 
hakkında Arap ve Yahudi rüesa ara
smda bir anlaşma yapıldığını haber 
vermektedir. Bu anlaşmaya göre bu
günkü rejim halkm yüzde 65 i Arap 
ve 3rü2de 35 i Yahudi olmak üzere de
vam edecektir. Bir millî meclis kıuu-
lacak ve Arap köylülerine kendileri
ni geçindirecek asgari toprak verile
cektir. Sürgünde bulunan Kudüs 
müftüsü ile Yahudi lideri Wejmann 
bu anlaşmayı kabul edenlerin arar 
suıda bulunmaktadır. Fakat Kudü»* 
teki Arap ve Yahudi mahaffli böyl« 
bir anlaşmadan haberleri olmadığımı. 
söylemişlerdir. 

İkinci Vakıf hamnda yangıı* 
Dün gece Sultanhamammda Ikû^' 

ci Vakıf hanmın üçüncü katınd» 
Eksper Oryantal Limited şirketi dai' 
resinde prizde unutulan elektri* 
lâmbasının kontakt yapması yüzi'lj* 
den yangın çıkmış, odalardan bif» 

mı ile beraber yandığı haldr Mf^ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Müstakbel Türk şehirleri 

için beş şart 
I B. Dr. Enjeniör Martin Wagner, 
> ki Berlin belediyesi teknik bürosu 
şefi imi; ve son zamana kadar İstan* 
bul belediyesi imar müşaviri idi, -
Ulus gazetesinde «Türk şehirlerini 
yeniden kurarken» serlevhasile uzun 
bir nazariye makalesi yaznuş. 

I Bütün şehirlerimizm ümran hum
ması geçirdiği şu su^da mevzuu en
teresan bulmamak kabil değildir. 

'• Bay VVagner, on dukuzuncu asu*-
da Londra, New-York gibi şehirlerin 
plânsız inkişaf ettiklerini, biçimisiz 
ye sanatsu bir tarzda meydana gel
diklerini, ortaçağuı plâıüı, yahut or
ganik bir şekUde kurulmuş olan şe-
lürlerile kıyas edildikleri zaman ge
çen asnn yüzünü kızartacak çirkin
likte olduklarını söylüyor. 

«Bu iddiaya inaıunıyanlar, şimdi
ki zamanda Roma, Paris, Berlin ve 
Londrada şehir mimarisi bakımın
dan nelere karşı hayranhk duyduk-
lannı gayet samimî olarak kendile
rinden sormahdu-lar... Yeni devrin 
yapılanm görmek için değil, ortaçağ 
ve ilkçağ eserlerini görmek için seya
hat külfetine katlandıklarını anlıya-
caklardır.» demektedir. 

Bay \Vagner, yeni kurulacak Türk 
şehirlerinin, yukarıda ismi geçenler 
gibi, «yığın şehri» olmamaları ve on
lar gibi yığınlarla insanın sefaletini 
de sinelerinde saklamamaları icab 
ettiğini söylüyor. Modem şehircilik 
için şu prensipleri tavsiye ediyor: 

1 — inşaata elverişli olup ta inşaat ya
pılmamış olan arsalara para yatırılmasmı 
tahdid etmek. Yani arsa spekülâsyonuna 
•nani olmak. Bu ihtikârlar, bir milleti zen
gin etmez, fakir düşürür. 

2 — Bütün şehirlerin plânlarını ve imat 
İşlerini merkezleştlrerek bir elden idare 
etmek. 

3 — Hat ve hacim plânını maliyet ve 
ekonomi plânile birlikte organik bir bü
tünlük haline sokmak. Yani, bir ev yaptı
ran adam, başlıyacağı işin kaça çıkaca
ğını, kesesine uygun olup olmadığını he
saplıyor; halbuki resmî makamlar, yap
tırdıkları plânın maliyet hesabını pek en
der istemektedirler. Bundan dolayıdır ki 
plânlar, fantezi sahasından çıkamıyor, 
tatbik edilemiyor. 

4 — «Hal» ve «istikbal» ölçüsünü sarih 
bir surette tesbit etmek . Çünkü modem 
şehirler sonsuz ölçüde büyümemelidirler. 
Bunlar, biribirlerinln inkişafına mani ol-
mıyacak şekilde ve meselâ her birinin 
nüfusu 50,000 i geçmemek üzere, fakat 
her türlü medenî ihtiyaçları ihtiva etmek 
suretile büyümelidirler. 

5 — Türk şehirleri Türk kültür ve sanat 
ananesinin bir devamı olmalıdırlar. Üze
rinde bugün hâlâ en büyük kültür millet
lerinin yapı âbideleri görülmekte olan 
topraklar, Türk milletinin genç neslini 
âzami sanat kudretlerini göstermeğe ve 
tamamile milli karakteri haiz işler başar
mağa davet etmektedir. Zamanımızın şe
hir mimarları, ana vatanları Berlin, Pa
ris veya New-York olan yapı biçimlerini 
Türkiyede meydana getirmek suretile iş
lerini kolaylaştırmağa kalkışmamalıdır
lar. 

*** 
Bilhassa şu beşinci maddeye dik

kati celbetmek üzere, bay VVagner'in 
kıymetli fikirlerini hülâsa ettim. 
Millî hu'^usiyeti haiz olsun diye ger
çi bizde de on beş, yirmi sene evvel 
oymalı oymah, basali pencereli ve 
ötesine berisine lüzumlu lüzumsuz 
çiniler yapıştırılmış bir takım ucu
beler yapıldı. Fakat bunlar ne asnn 
zihniyetine, ne de zevke uygun şey
lerdi. Şimdi de, garptekini aynen ge
tir; Ankaramn yahut Maçkanm or
tasına - daha kötü malzeme kulla-
iiarak - oturt! Bu, daha fenadır. Bay 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
(Vâ-Nû) 
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ŞEHIR HASi:Rl.B8Rt 
Kömür d e p o l a n 
Kuruçeşmede 

geniş mikyasta is-
timlâk yapılacak 

istanbul limanmm en son sistem 
tesisatla teçhizi için çalışmalara de
vam olımuyor. Limanın kömür mm-
takasma aid tesisatlandırma plânı 
Londradan gönderildiği cihetle daha 
önce bu kısımdaki tesisat ikmal edile
cektir. 

Kömür depolatı Kuruçeşmede bu
günkü kömür mahallerinin bir kaç 
metre gerisine tnşa edilecek ve kömür 
mmtakasına yapılacak olan rıhtım da 
şimdiki kömür mahallerine kadar u-
zatüma suretile genişletilecektir. Bir 
çok deniz müesseseleri gibi işletme i-
daresi de Deniz baîık kanımile teşldl 
edilecek olan yeüi büyük deniz idare
sine geçtikten sonra Kuruçeşme kö
mür mmtakasmda geniş mikyasta is
timlâk yapılacaktır. 

Bir çocuk merdivenden dü
şerek yaralandı 

Galatada Arapcamisinde bir evde 
oturan beş yaşlarında Yaşar isminde
ki çocuk evin merdivenlerinden düşe
rek tehlikeli surette yaralanmıştır. 
Küçük Yaşar polis tarafından hasta
neye kaldmlmıştır. 

Yalova kaplıcaları 
imar plânı üç sene içinde 

tatbik edilecek 
Akay işletmesile beraber Yalova 

kaplıcaları da yakında belediyeye 
devredilecektir. Belediye, şehircilik 
mütehassıs B. Proteste'un Yalova kap
lıcaları için yaptığı imar plânını üç 
seneye taksim etmek suretile lasa za
manda ikmale çalışacaktır. 

Ka'plıcalarda halka ev inşası için 
parasız arazi verilmesi kararının kat
iyet kesbetmesi, belediye faaliyetini 
kısmen kolaylaştırıcı mahiyette gö
rülmüştür. 

Su şehrinin çarşı, pazar mahallen
le çocuklara mahsus oyun bahçeleri
ni ve halk parklarını belediye yapa
caktır. Şehir meydana geldikten son
ra günlük vapur seferlerinde de esas
lı değişiklik yapüacak, yaz ve kış 
munta'zam ve sık vapur seferleri ih
das edüecektir. 

Dünkü hava vaziyeti 
Şehrimizde hava dün güzel ve gü

neşli geçmiştir. Gerek Karadenizde, 
gerek Akdenizde lodos çok hafiflemiş
tir. Yeşilköy rasad merkezinden al
dığımız malûmata göre, İstanbulda 
rüzgâr cenubu garbiden saniyede iki, 
üç metre süratle esmiştir. Saat 14 de 
hava tazyiki 762,6 milimetre en az sı
caklık 13,3, en çok 17,4 santigrad ola
rak kaydediüıüştir. 

Memleketimizin şark, cenubu şarki 
ve Ege mmtakalarile Karadeniz kıyı
lan kısmen, diğer taraflar az bulutlu 
geçmiştir. Rüzgârlar şarkî ve orta A-
nadoluda sakin kalmış, cenubî Ana-
doluda şimalden orta kuvvette esmiş
tir. 

Haklı şikâyetler 
işçiler soğukta 
çalıştırılmamalı 

Kuruçeşmede bir tütün müesse
sesi amelesinden aldığımız bir 
mektupta bu müessesede çalışan
ların soğuktan muatarip olduk
ları yazılmaktadır. Ayni müessese
nin abdeshanelerinin de pek pis 
olduğu bildiriliyor. 

Bu seferlik müessesenin ismini 
yazmıyoruz. Kendi anlasın ve tas
hih etsin. Ayni zamanda da, işçi
lerin ne şeraitte çalıştırıldığı da
ha sıkı kontrol edilmelidir. 

Üniversite 
talebesine yardım 
Muvaffak olanlara keseler 

içinde 150 lira tevcih 
olunacak 

üniversitede iyi terfi eden, iyi me
zun olan talebeden her sene yirmi beş 
kişiye içinde yüz ellişer lira bulunan 
birer burs (kese) tevcih edilecektir. 
Bu talebeleri fakülteler seçecek, üni
versite heyeti vaziyetlerini tedkik ede
cek ve burslar rektör tarafından mera
simle tevcih olunacaktır. 

Üniversiteden başka hayır sahipleri 
arasmdaki ilim severlerden talebeye bu 
suretle burs vermek istiyenlerin hedi
yeleri de memnuniyetle kabul edüe
cektir. Bunların isimleri şeref defteri
ne yazılacak ve ilân olunacaktır. 

Rektörlük ayrıca ((talebeye yardım 
talimatnamesi» adile bir talimatname 
hazırlamış ve vekâlete göndermiştir. 
Bu talimatnameye göre talebeye kamp
ta iaışe, burs verme, bir defalık yardım. 
Kadırga yurdunda yatu-ma, sanator-
yom ve prevantoryumlarla tedavi et
tirme, kitap verme şekiUerile yardım 
edilecektir. 

Sarhoşluğun sonu 
80 gün hapse, 31 lira 

para cezasına mahkûm oldu 
Unkapanı civarında Hasan adında 

biri akşam üzeri rakı içip sarhoş olduk
tan sonra o civarda bir kahveye git
miş ve kavga çıkarmıştır. Bu kavgada 
Hasan kahvenin camlarını kırdığı gibi 
kahve sahibini de dövmüştür. 

Hasan oradan çıkdıktan sonra yol
da Adil adında birini yakalamış ve se
bepsiz yere onu da bıçakla tehdid ede
rek: 

— Senin ifadeni alacağım. Benimle 
beraber kahveye gel. 

Diye adamı alıp zorla kahveye gö
türmüştür. O sırada gelen poüsler Ha
sam kajrakola götürmek istej'ince Ha
san bu defa da polislere söğmüş ve 
dövmeğe kalkışmıştır. * .̂"«^ 

Asliye dördüncü ceza mahkemesin
de yapılan muhakeme neticesinde Ha-
samn suçları sabit olduğundan döv
mek ve söğmek suçlarından iki ay yir
mi gün hapsine, otuz lira para cezası 
ödemesine, ayrıca sarhoşluktan da bir 
lira ceza ödemesine karar verilmiştir. 

Şeref sütunu 
üniversitenin 
mûnasib bir 

yerine dikilecek 
Merhum şair Abdülhak Hâmidin 

hatıraşmı yaşatmak üzere nammm 
bir sokağa verilmesi teklifi şehir mec
lisinde görüşülürken meclis, üniversi
tenin münasip bir yerinde bir şeref 
sütunu tesis edilmesini memlekete 
hizmet eden büyüklerin bu arada Ab
dülhak Hâmidin isminin de yazılma-
smı temenni etmişti. 

Meclisin bu temennisi belediye ri
yaseti tarafından da kabul edilmiş, 
ve üniversite ile temasa geçilmiştir. 
Belediye, yan masrafı belediye, yan 
masrafı da üniversite bütçesinden ve
rilmek şartile üniversitenin münasip 
bir yerine bir şeref sütunu yapüması-
nı teklif etmiştir. Bu sütıma memle
ketin ilim, edebiyat ve kültür sahasm-
da temayüz etmiş şahsiyetlerin isim
leri yazılacaktır. Bu hususta çalışmak 
üzere bir de heyet seçilecek ve ölen bü
yükler içinde sütuna isimleri yazılacak 
olanları tefrik edecektir. Üniversite, 
belediyenin teklifini kabul ederse 938 
belediye bütçesine tahsisat konacak
tır. 

Şaka yapmış! 
Gazeteden kestiği beş 

liralığın fotografisini 
sürmek istemiş ! 

Tahtakalede oturan Hayreddin İs
minde biri, yeni beş liralıklar ilk pi
yasaya çıktığı zaman bir gazetede çı
kan ters ve yüz resimlerini birbirine 
yapıştırmak suretüe aklmca sürüle-
bUecek bir hale getirmiştir. 

Bu kâğıd parçalarmı eline alan 
Hayreddin, evvelki gece Tahtakalede 
tütüncülük eden Mehmede giderek 
bir şişe konyak almış ve beş hralığm 
üzerini istemiştir. 

Tütüncü beş liralığm üzerini de sa
yarak camekân üzerine köymüş, Hay
reddin bir taraftan elindeki uydur
ma beşliği uzatırken diğer taraftan da 
paranın kusurvmu toplamağa koyul
muştur. 

Tütüncü daha bu kâğıd parçasmı 
eline alır almaiz işin farkına varmış ve 
Hayreddinin yakasma yapışmıştır. 
Tütüncünün bağırmasına polisler ye
tişmiş ve bu adamı karakola götür
müşlerdir. Hayreddin; şaka yaptığı
nı söylemektedir. Tahkikat ilerlemek
tedir. 

Ekmekler kâğıda sarılı 
satılacak 

Ekmek ve francalaların kâğıd içi
ne sarılarak satüması hakkmdaki ka
rar kânunuevvel ihtidasında tatbik 
edilecekti. Fakat her ekmek ve fran-
calya kâğıd sanlması, ekmek satış 
fiatlerini arttıracağı için belediye ek
mek fiatlerine tesir yapmıyacak bir 
şekilde tedbir almak üzere bu müdde
ti altı ay daha uzatmağa karar ver
miştir. 

HEKiM ÖĞÜTLERI 

İhtiyarın Tansiyonu 
Yetmiş, yetmiş beş yaşmda bir ih

tiyar. Bugüne kadar sıkmü çekme-. 
miş. Öbür faniler gibi yemiş içmiş. 
Bu neden böyle gitmesin, bıma şaşı
yor. Şimdi daima uyukluyor, başı dö
nüyor, gözleri büzülüyor. Kendine 
sorarsanız, bunlar küçük şeyler, 
ehemmiyeti yok, amma camnu sıkı
yor der. Hiç şüphe etmez, ufak tefek 
tasviyelerle geçiverecek. 

Sıkı fıkı bir muayeneden geçirUin-
ce anlaşılır. Tansiyon çok yükselmiş 
amma düşmiyecek gibi değU. Kırmızı 
kan damarlan sertleşmiş, yamru 
yumru amma aort sesleri etrafa ya
yılmıyor. İdrarm miktan tabiîden 
çok amma geceleri sık sık kaldırmı
yor. Kanda ürenin miktan tabiiye 
yakm. 

Kısaca tansiyon jmkselmesinin ve 
damar sertleşmesinin bütün alâmet
leri var. Lâkin alâmetler pek aşikâr 
değil, silik. Umumî bir ihtiyarlama 
karşısındayız. Üst tarafı, herşeyi ye
rinde, yolunda. Sertleşmiş damarlan 
yumuşatmak için çalışmaya başla-
nz. İhtiyarı sıkı bir perhize, şiddetli 
bir rejime sokarız. Ufak tefek seka-
letleri ile uyuşmuş, alışmış olan uz
viyeti bu sert rejim öyle sarar ki... 
Çarçabuk tedbir almayı istilzam eden 
vakalar müstesna. Onlann dışmda 
kalan vakalarda ihtiyan pek sıkma-
mah. 

Size iyi bir öğüt. Şiddetle yasak 
olan gıdalan, ilk hamlede yemek lis
tesinden atarsımz. Mazarratı az olan-
lann da miktarım el:siltirsiniz ve 
mümkün olursa Ueride onlan da lis
teden silersiniz. Düşününüz, ihtiyar 
seksene yaklaşmış, o yaşa gelinceye 
kadar tagaddi hususunda yapacağı 
yanlışlıklan, kusurlan yapmıştır. 
Ona karşı biraz müsamahakâr olmalı. 
Çünkü uzım zamandanberi o günahı 
işlemiştir. Sıkı rejim ihtiyarlann iş-
tihasmı keser, ağızlanmn tadım ka-
çınr. Oldukça Uerilemiş bir yaşta 
alıştıklanndan vaz geçmek kolay mı? 
İhtiyarlar çocuk gibidir. Onlann 
düşkünlüklerini hekimlik bügüerln-
den ziyade pisikoloji yükseltir. 

Yetmiş, yetmiş beş yü yaşıyanlan 
fıtratın müstesna lûtfune mazhar ol
muş sanıyoruz. Onlar artık aylan yü 
sayarlar. Daha kaç bahar görecek. 
Yetmiş, yetmiş beş bahar ebediyet 
takviminde ne yer tutar ki... 
«Bir nimi neşe say bu cihanın baharım 
Bir sagari keşideye tut lâlezannı» 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

Medresede kavga 
Sülejmıaniyede bir medresinin bir 

odasmda' oturan Sadık; odasma rem
zi isminde bir arkadaşım çağırmış ve 
beraberce içmeğe koyulmuşlardır. 
Bunlar eğlenceyi bir hayh uzatmışlar 
ve bazı gürültüler de yapmışlardır. 

Odabaşı Osman; bu gürültü üzeri
ne Sadığm odasma gelerek artık gü
rültü etmemelerini ihtar etmiştir. Bu 
yüzden münazaa başlamış ve birbir
lerini dövmeğe koyıümuşla3*dır. 

Bu sırada bitişik bir evde oturan 
Dursun isminde biri; hâdiseyi duymuf, 
işin bir cinayet olacağı vehmine ka
pılarak tabancasım almış ve balkon
dan iki el ateş etmiştir. 

Silâh sesleri üzerine yetişen devri
ye polisler ve bekçUer bir taraftan 
medresedeki kavgacılan, diğter taraf
tan da sUâh atan şahsı tesbit etmiş, 
hepsini yakalıyarak haklannda taki
bata girişmiştir. 

Bay Amcaya göre,,, 

— İnsanın ba.şına bazan akla gel-
öiedik şeyler gelir bay Amca!.. Bu-
öun için daima ilıtiyatü olmak ge-
^klirl.. . 

... Meselâ geçen günkü lodos fır-
tmasmda ben ihtiyatkârlığımın fay
dasını gördümt... 

... Oğle yemeğinden sonra Kadı-
köye geçecektik. 

<— Çocuklar, dedim, midenizi pek 
doldurmayın, havi lodos!..1 Tabiî, 
kimse sözüme kulak asmadı!... 

... Vakta ki 14,30 vapuruyla Saray-
bumunu döndük, bizimkilerde bet 
beniz attı, küpeşteyi zor tuttular!.. 
Bense ihtiyatlı geldi^m için rahat 
rahat etrafı temaşa ettim. KeşM he^ 
kes benün gibi İhtiyatlı olsal.. 

B. A. — öyle amma Ihtlyatkârii» 
ğın asri mânası bu değil!» 

_ f 

B. A. - Bugünün ihUy&tk&r ı d ^ 
mı bir bankada birikmiş parası olan 
adamdır!.. 
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Hatayda intihap 
propagandası 

Delege Garo her gittiOi yerde "hiç kimse mensup 
olduğu cemaatten başltasına rey veremez,, diyor 

Antakya 9 (Hususi muhabirimiz
den) — Delege Garo yer yer başla
dığı İntihap propagandasmda şu 
noktayı ileri sürmektedir: «Hiç kim
se mensup olduğu cemaatten başka-
sma rey veremez.» Anayasada böyle 
bir kayıd ve hattâ ima bulımmadığı 
halde bu sözü sarfetmesi, intihabatta 
reyleri parçalamak arzusundan ileri 
gelmektedir. 

K ı n k h a n k a y m a k a m ı n ı n 
r o l l e r i 

İskenderun 9 (Husus) — Sancak
taki hükümet Türklerin davasını 
söndürmek ve bu maksada nail ol
mak için faaliyetine devam etmek
tedir. Kınkhan kaymakamı Salâhad-
din son zamanlarda bütün gayretile 
nüfus işlerile uğramaktadır. Kayma
kam Salâhaddln nüfus dairesinin ida
resini eline almış ve nüfusa aid her 
muameleyi kendi arzusile yaptırmak
tadır. Nüfus muamelâtmda kanun nar 
zan itibara alınmamakta ve her tür
lü nüfus işi IstenUen şekilde arzuya 
göre halledilmektedir. 

Bu adam sık sık nüfus dairesini 
kontrol ederek hiç sebebsiz binlerce 
Türkün nüfus kayıtlannı yaptırt-
nuyor. Son zamanlarda Sancakta 
nakli hane edenlerin sayısı çok art
mıştır. Buna mukabil Şam hükü
metinin verdiği emirle bunlann mu
ameleleri yapılmamakta ve nüfusa 
müracaat edenlere müşkülât çıka
rılmaktadır. Naklihane için nüfusa 
müracaat edenlere müşkülât çıkanl-
ması verilen emirle sarahaten bildi-
rilimşitir. Bunlann misali pek çok
tur. Meselâ, bir kaç gün evvel Rey-
haniyede Ali hocanm oğlu Mehmed 
Zülflkar nüfus kâğıdını kaybetmiş 
re yenisini çıkartmak için nüfus da
iresine bir İstida vermiştir. Zülfika-
nn evrakı üstündeki resminden in-
tlhabata aid siyasî bir maksadla Hal
alar nüfusuna kaydolunduğunu 
zanneden ve bvmdan şüphelenen 
kaymakam bu adamın hüvviyet cüz
danım imzalamamış nüfus kâğıdını 

almak için Zülf&an calbettirmiştir. 
Mehmed Zülfikar hüviyet cüzdamnı 
kaymakamdan istediği zaman: 

— Sene nerelisin? 
Sualine maruz kalmış, o da: 
— Kürdüm. 
Cevabım vermiştir. Kaymakam Sa-

lâhaddinin Aktepe ve Hacüar mmta-
kasmda Kürd kıyafetinde kimseye ras-
lamadığmı söylemesi üzerine, cüzdan 
salıibi: 

— Ben küçüklüğümdenberi şehir
de yaşıyor ve mektepte okuyorum. 
Medenî kıyafeti benimsedim. Şimdi 
Haleb lisesinde okuyorum. Ali Hocanm 
oğluyum. Reyhaniyede bulunuyoruz.» 
demiştir. 

Bunun üzerine kaymakam: 
— Ben sizin kasden Hacılar mmta-

kasma kaydolunduğunuzu zannedi
yordum. Kusura bakmayın. Ancak 
intihap zamamnda gözünüzü açınız. 
Türklerden sakınınız, demiştir. 

Sancaktaki yabancı propaganda 
Garo tasamdan himaye görmekte
dir. Türklere gösterilen müşkilâta 
mukabil Garoya taraftarlık edenlere 
suhulet gösterilmekte ve her müşkül
leri kolayca halledilmektedir 

D e l e g e G a r o t a h r i k a t ı 
a r t t ı r d ı 

Antakya 9 (Hususî) — Delege Garo 
Kürtler arasında tahrikatı, mebus se
çimi balıanesile arttırrmştır. Propa
ganda için Şamlı Kürtlerden Ahmed, 
Muhiddin, Ali gibi bir takım namı 
müstearla' bir adam 15 gündür San
cakta dolaşmaktadır. Bu adam Rey
haniyede sekiz gün kalmıştır. Reyha
niyede Arap ve Kürtleri toplamış ve 
bunlan ittihade davet etmiştir. Et-
rafmdakilerden birisi, bu adamın kim 
olduğunu sormuş, o da: 

— Ben, Şam Kürtlerindenim. Mak
sadım bütün Suriyeli Kürtleri bir ara
ya toplıyarak dinimizi müdafaa et
mektir, demiştir. 

Fakat Gai'onun adamı, halk tara
fından hakaretle mukabele görmüş
tür. Bu adam, bundan sonra Reyha-
niyeden uzaklaşmıştır. 

Afyon cinslerinin ıslahı 
T ü r k v e Y u g o s l a v d e l e g e l e r i 
a r a s ı n d a m u t a b a k a t v a r d ı r 

Türk ve Yugoslav afyon inhisar-
lan delegeleri 937 senesi kânunuev
velinin birinci haftası zarfında îstan-
bulda içtima ederek günlük mesaili 
müzakere etmişler ve bu vesileden is
tifade ederek afyon cinsinin ıslahı, 
gtandard bir hale konması işlerini ve 
müşterek afyon satışı bürosımun fa
aliyetini gözden geçirmişlerdir. 

Neticede her iki inhisarm mümes
silleri bu görüşmeler esnasında bu
günkü mesailerinde olduğu gibi müs
takbel mesaileri hakkmdaki noktai 
nazarlarmda da mutlak bir mutaba
katta olduklannı müşahede etmişler
dir. 

MÜSAMERE 
Çocuk esirı:eme kurumundan: 

Çocuk esirgeme kurumu Çocuk kütüpha
nesinin zaruri İhtiyaçları için Vali ve Be
lediye relai bay Muhiddin üstündagm hi
maye ve riyasetlerinde olmak üzere 4 kâ
nunusani 9"38 sah günü akşamı Beyoğlunda 
Fransız tlyatrosımda geçen sene olduğu 
gibi bu sene de daha zengin ve daha mü
kemmel programla bir müsamere yapıla
caktır. 

Hem İyi vakit geçirmek; hem de kütüp
haneye yardım etmeleri İçin bu çok gü-
id müsamereye iştirak etmelerini saym 
balkımızdan rica ederiz. 

Elim bir ziya 
Kurmay yarbay Nazmi Ataçm ve 24 

•kal öJT«tmenlerindcn Münevver Atacm 
babası, tramvay şirketi memurlarmdan 
Kabi Köprfilönün ksym pederi emekli 
yüzbaşı İbrahim Ataç rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. Bütün hayatında hüsnü 
ahlâkı ve dolralujl'u ile tanılan İbrahim 
Atacın namazı 11 birincikânıın cumartesi 
fünü önleyin Be;ikta; Sinanpaşa ramiin-
d« kılınacaktır. 

Merhuma Tanndan majtfiretler diler 
kcdprf'idc ailesine taziycflrr "iınaru. 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Müstakbel Türk şehirleri 
için beş şart 

(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 
Wagner'in bu işaretinden intibah 
uyanmahdır. 

Ancak bilmem ki dördüncü madde 
herkesin hissine, zevkine ve temen
nisine uygun geliyor mu? Yani âza
mi 50,000 kişilik şehirler... Birçok 
şeyler vardır ki, ancak milyonluk şe
hirlerde olabUiyor: Aranılan bin bir 
çeşid eşyanın bulunması, büyük eğ
lence yerleri, kültür kaynaşması, ka-
labahktan doğan canlıhk ve kasaba-
hdan bambaşka olan cevval şehirli 
tipi!... 

Bay Wagner'in hicvettiği kalaba
lık şehirlerden bezmiş olması muh
temeldir. Fakat Türkiye, milyonla-
nn yığıldığı merkezlerden mahrum 
olmasm aman... Onlan da, isteriz: 
Mütehassısın saydığı mahzurlar ba
şımızın üstüne!... 

Doğru: Romaya, Par ise gidenler, 
ortaçağ, ilkçağ âbideleri önünde faz
la dururlar. Lâkin Balebek serapa 
ilkçağ âbidesirdir. Neıv-York'ta tek 
antika yoktur. Hangisine ikbal bu-
yurulur? 

Müstakbel şehirlerimiz sefaletsiz 
olsun, amenna; fakat Midilli atlan 
gibi küçük kalmağa mahkûm kasa-
bacıklan teşbih taneleri gibi sıraya 
dizmek? Niçin?... Hiçbir teknik iler
lemesi, hiçbir nakliyat kolayhğı 
bunlarda büyük şehirlerin maddi ve 
manevî hareketini, cıva gibi insanı
nı yaratamıyacaktır gibi geliyor 
bana.... (Vâ-NÛ) 

Parti nahiye kongreleri 
başlıyor 

Cumhuriyet Halk partisi Nahiye kon
greleri yarından itibaren başlıyacak-
tır. 

Bugün I P E K sinemasında 2 film birden 
Matinelerden başlıyarak 

1 — Meşhur İngiliz Deniz kahramam Amiral NELSON'nun hayat sergü
zeştlerinden alman (Fransızca sözlü) 

Londra Postası 
Baş rollerde: 

FREDDİE BARTOLEMEW - MADELEİNE CAROLL - TYRONE POWER 
2 — Muhterem müşterilerimizden aldığımız yüzlerce mektup üzerine gösterilmesi daha bir kaç gün temdid edilen 

ASÎ GENERALİN SON EMRİ Türkçe sözlü 
DİKKAT: Geceleri saat dokuzda' Londra Postası filmi gösterilir. 

'i'^^^liĞfi^i^S:^ 
10 Kânunuevvel 937 Cuma 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâp dersle
ri: tJniversiteden naklen Recep Peker ta
rafından, 18,30: Plâkla dans musikisi, 
19: Osman Pehlivan ve arkadaşları tara-
ftndan halk şarkları, 19,30: Radyo fonlk 
dram (Uyuyan kadm), 19.55: Borsa ha
berleri, 20: Necmi ve arkadaşları tara-
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafından arabca söylev, 20,45 : Ba
yan Muzaffer ve arkadaşları tara-
fmdan Türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat ayarı), 21,15: Julya tara-
fmdan şan orkestra refakatile, 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Arditi: İl Bacio valse, 
2 - Moszkowsky: Daııses Espangonles, 3 -
Massenet: Air de Ballet, 4 - Morena: Was 
die Dnoau erzahlt, 5 - Sarasate: Romanza 
Andaluza, 6 - Mydleton: Sv/ance River, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: PJâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 22,50: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 - 18,35 Plâk 
neşriyatı. 18,35 - 19 İngilizce dersi: Azime 
tpek. 19 - 19,30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hüsniye ve arkadaşları). 19,30 -
19,45 Saat ayarı ve arabca neşriyat. 19,45 -
20,15 Türk musikisi ve halk şarkılar (Hik
met Riza ve arkadaşları). 20,15 - 20,30 
Konferans: Paıazitolog Nevzat. 20,30 - 21 
Saksofon solo: Nihat Esengin. 21 - 21,15 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası: 

1 — Puccini: Mademe Buterfly 
2 — Manuel: Dans I,Albaicin No. I. 
3 — Bellini: Norma 
4 — Manuel: Fete 

21,55 - 22: Yarınki program ve İstiklâl 
marşı. 

TİCARET ve ZAHİRE 
ÎSTANBtJL 
9/12/937 

F t A T L A fl 
CİNSÎ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Fasulye ufak 
İç fındık • 
Güz yünü kirli 
Ayçiçeği yağı 
Susanı yağı 
Keten yağı 
Yulaf 

BORSASİ 

AgaSı Yukarı 
Kr. 

6 

Pa. Kr. Pa. 

12i 
5 37i 
4 2 
4 29 
8 10 

35 20 
57 20 
45 
46 

— 46 — 
— 48 — 

42 20 48 — 
3 29 4 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Mısır 
Fasulye 
Nohut 
iç ceviz 
İç fmdık 
B. Peynir 

. 

G İ D E N 

İç fmdık 
Kuşyemi 
İç badem 
Ramol 
Nohut 

239 Ton 
24 » 
15 » 
29 » 
30 » 
78 1/2 D 
10 1/4 D 
21 1/2 D 
11 1/2 » 
6 3/4 » 

5 Ton 
10 1/4 D 

1 » 
50 1/2 » 
13 1/2 » 

D I 9 F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fmdık G.: Hamburg 
Fmdık L.: Hamburg 

5,26 K. 
4,48 > 
5,49 > 
4,55 » 
4,19 » 
7,69 > 

Ö L Ü M 
Galata Gümrüğü Yolcu Salonu muaye

ne şefi tsmail Gelenbevînin pederi, re İs
tanbul Barosu ikinci reisi re Yüksek tkti-
u t ve Ticaret Mektebi Ticaret Hukuka 
profesörü avukat Mekki Hikmet Gelen-
bevi ile İstanbul üniversitesi Hukuk Fa
kültesi inune hukuku asistanı Mehmet 
Alinin dayısı esbak Maarif Nazın ve mül-
fa Darülfünun Fen Fakültesi Fizik mü
derrisi Gelenbevloğlu Sait Yeşilköydeki 
ikametrâhmda dün sabah irtihal etmiş
tir. Merhumun cenazesi bufûn Ye«Uköy-
dekl ikametsâhmdan kaldırılarak saat on 
biri ku-k İki feçc fvlen trenle Sirkeciye 
nakledilecek re cenue namazı Teni Ca* 
mMe kılındıktan sonra RnmelihLsanndakl 
aile makberesine defnedilecektir. 

BU AKŞAM BÜYÜK GALA OLARAK 

T Ü R K Sinemasında 
Meşhur Fransız komedi yıldızı 

RAİMU - LUCİEN BARROUK -
EDWİG FEÜİLLERE 

tarafından fevkalâde bir surette 
yaratılan 

A S R î İŞ A D A M I 
Neş'e, eğlence ve kahkaha filmi 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
Telefon: 40690 

B O R S A 
9/12/937 

(AKŞAİVİ KAPANIŞ F U T L E R İ ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

94 Istilırazı 
dahili 
1933 istikrazı 69,50 
Ünitürk I 14,70 

•X II 14 
» l U 14 

Mümessil I 38,90 
» n 40,15 

» m — 
U Bankası 10,10 

» hamiline 10,20 
» Müessis 75 

Türkiye Cum- 96;5D 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadol H. 
Telefon 
Terkos 

Çimento 
Ittihad Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 

25,50 
7.2S 

7 
9,85 
13,25 

1,05 

Para (Çek flatleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdara 

23,41,25 
628 

79.90 
15,12,50 
87,02,25 

3,43,94 
4,68,10 

1,43 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,69,42 
22,63 

1,97,37 
13,69,42 
34,35,50 
4,19,90 

4 
106,21 

23,69,75 

8/12/937 Çarşamba günü 
İstanbul Halinde toptan satılan ya^ mejTa 

ve sebzelerin fiatlerl 

Cinsi 

Ayşekadın fasulye 
Barbunya kırmızı 
Kır domatesi 
Pırasa 
İspanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Pancar 
Patlıcan Baş 
Patlıcan Orta 
Patlıcan Ufak 
Yeşil salata 
Karnabahar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Bal kabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 
E m a Gümüşhane 
Elma Ferik 
Elma İnebolu 
Armud Ankara 
Armud İnebolu 
Ceviz 
Ayva. 
Nar 
Kestane 
Muşmula 
Muz 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Kuru erik 
Trabzon hurması 
Ağaç kavunu 
Limon yerli 
Limon ecnebi 
Portakal Dörtyol 36 lık »an 

En aşağı En 
Mikyası Fiati 

Kr.S. 
Kilo 16 — 

» 14 — 
» 10 — 
» 2 50 
> 8 — 
D 3 — 
» 7 — 
» 7 — 

Demet 3 — 
Kilo 10 — 

T> 13 — 
Demet 2 50 
Aded 6 — 

» 5 — 
> 3 — 

100 » 80 — 
» 10 — 

Demet — 75 
— 50 » 

Kilo 

Portakal » 64 lük 
Portakal » 80 İlk 
Portakal » 100 lük 
Portakal » 160 İlk 
Portakal Alanya 64 lük 
Portakal » 80 İlk 
Portakal > 100 lük 
Portakal » 160 İlk 
Mandalin Fenike 100 Adedi 200 — 
Mandalın Alanya 100 » 100 — 
Mandalin Bodrum 100 » 150 — 

- 50 
2 — 

v 2 50 
> 8 — 
» 13 — 
» 5 — 
» 5 — 
» 15 — 
> 5 — 
» 7 — 
» 6 — 
» 6 — 
» 7 — 
> 4 — 
» 80 — 
D 7 — 
> 16 — 
» 12 — 

Aded — 50 
3 — 

200 — 
130 — 
280 — 
300 — 
250 — 
140 — 
140 — 
320 — 
270 — 
180 — 
150 — 

9 
100 » 
100 9 

yüksek 
Fiaıi 
Kr.S. 
20 — 
22 — 
12 — 
4 — 
11 — 
4 — 
8 — 
8 — 
4 — 
13 — 
15 — 
3 — 
7 — 
5 50 
4 — 

130 — 
20 — 
1 — 
— 75 
— 60 
4 — 
4 — 
25 — 
18 — 
16 — 
12 — 
30 — 
8 — 
12 — 
10 — 
12 — 
12 — 
6 — 

120 — 
10 — 
22 — 
14 — 
1 — 
4 — 

250 — 
180 — 
320 — 
350 — 
270 — 
160 — 
160 — 
380 — 
820 — 
210 — 
200 — 
820-
5 0 0 -
400-^ 

Teşekkür 
Kızımı hazikanc bir surette ve büyük 

bir ihtimam ve «efkatle tedavi ederek 
muhakkak bir ölümden kurtaran tnnlr 
emrazi sariye hastanesi başhekimi kıymetli 
doktorumuz Bay Lütfl Sabriye gösterdiği 
İnsaniyet ve oefkattan dolayı sonauz min
net ve teşekkürlerimi ptfetenJa TantasUe 

MARLENE DiETRICH'In 
Yeni bir zaferi 

KIZII. İZDİVAÇ 
ŞEHİR TİTATROSU bu akşam 

saat 20,30 da 
B Ü Y 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 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİTATROSU 
Bu gece 20,30 da 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, oknyuca Küçük 

i SEAIİHA TC Mişel varyetesi 
KARDEŞ DÜELLOSU 

Komedi 3 perde 

W 
ERTUĞRUL SADİ TEK 

TİYATROSU 
Pazartesi günü akşamı 
KADIKÖY SÜREYYA 

Sinemacmda 
DONANMA GECESİ 

Vodvil 3 perde. Yazanı 
Reşad Nuri 

YENİ NEŞRİYAT 

CİHAN HARBİNE NASIL GİRDİK? 
Mûtekaid general Kâzım Karabekirin 

bu adlı bir eseri çıkmıştır. Eserde cihan 
harbine nasıl girdiğimiz anlatılmaktadır. 
Tecelli Basımevi tarafmdan basılan bu 
kitap 150 kuruş fiatle satılmaktadır. 

Bu akçam 
Nöbetç i e c z a n e l e r 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Firuzağada: Ertuğrul, Kalyoncukul-
lukta: Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde Mat 
koviç, Galata: Okçumusa caddesinde 
Yeniyol, Fındıklıda: Mustafa Nafl, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: HahcM^lun-
da Barbut, Eminönü: Agop Minasyan, 
Heybeliada: Tomadls, Büyükada: 
Merkez, Fatih: Hamdl, Karagümrük: 
Ali Kemal, Bakırköy: İstepan, Sarı
yer: Asaf, Tarabya: Yeniköy, Emiı--
gân, Rumellhisarındaki eczaneler, 
Aksaray: Etem Pertev. Beşiktaş: Vi-
din. Fener: Balatta Hüsameddin, Be
yazıt: Asaduryan, Kadıköy: Sögütlü-
çeşmcde Hülûsi Osman, İskele cadde
sinde Saadet, Üsküdar: Merkez, Kü-
çükpazar: Necati, Samatya: Yedlku-
lede Teofilos, Alemdar: Dlvanyolun-
da Esad, Şehremini: Nazım. 

AK^AM 
lAbone ücrctlcril 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 1400 kunif 2700 kuru) 
« AYLK 750 » 1450 > 
t AYLIK 400 » 800 > 
1 ATUK 160 > — > 

Posta İttihadına dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: SeneUtl 

8600, altı aylıSı 1900, fifi 
aylımı 1000 kuruttur. 

lunanm. 
tımirde Efe Boya pann uhibi 

lUdMİa tlralıim Çelebi 

Adrea tebdUl Içtn yirmi bcf 
koruıluk pul göndermek lâzımdır-

Serral 7 — Rnzıkasım SS 
t, kmk Ctatf OfU ikinci Akfaa Tttn 

I E. 12,47 2,33 7,27 9,47 12.00 1.381 
I Va. 6,28 İM 12,07 14,28 18,40 18,191 

Idarahanf! Babıâli ctran 
Acimuıluk So. 

No. ly 



SlYAS! tCMAtt 

Dspanyaya gSmderlle' 
€@k komOsyonlar 

ispanya işlerine devletlerin mUdOr 
Tıale etmemeleri meselesi ademi mOf 
dahale komitesi idare heyetinin Lon-
ûrada tekrar toplanmağa başlamast 
üe tazelendi. Lâkin bir seneden fatla 
bir zaman bütün Avrupa sulhunu Je-
na halde tehdid eden bu mesele; /»-
gilterenin ttalya ve Almanya üe an-
laşmak için ciddi teşebbüslerde bulun>-
ması ve arkasından Fransayt da rll-
rükler gibi olması ile eski vahameti
ni kaybetmiştir. 

Artık Avrupa sulhunun akibeti 
fİTMdt tekrar toplanan tali komitenin 
ve 27 devlet konferansı bulunan ad0-
m müdahae komitesinin münakaşa 
ve kararlarına bağlı bulunnuyor. TaO 
komite İngiliz plânının 27 devlet ta
rafından kabul edüdiğini ve bu plân 
üzerine ecnebi gönüllülerin Trufcdor-
İanm tesbit için İspanyada ihtilâf hOr 
tinde bulunan taraflara beynelmüA 
komisyonlar gönderileceği ve muha^ 
Tiplerin haklan üeride tanınacağı 
hakkında Barselona ve Franka /ı<^ 
kûmetlerine yapûan tebliğlere gelen 
cevaplan tetkik için toplanmıştır. 

Bu cevaplann sorulan suallere kâ
fi oiup olmadığı hakkında uzun mfl-
nakaşalar cereyan etmiş ise de neti
cede talt komite beynelmilel komi»-
yonlann izarmna müsaid olduğu 
kanaaJtine gelmiştir. Ayni zamanda 
komite bir karara geldiği gibi Barse
lona ve Franko hükümetlerinin açık 
denizlerde ecnebi gemilerine karşı alh 
loka vazetmek salâhiyetini bahşe
decek muhariplik hakkının tanınmor 
« için alâkadar hükümetlere mura-
haşlan tarafından müracaat edile
cektir. 

Şimdi iki muhasım tarafa gönderi
lecek komisyonlann kimlerden teşkü 
edileceği işi kalmtşttr. Bu komisyoıv-
lann katt salahiyetleri de henüe hal-
ledümemiştttr. Bu işler tali komite ^ 
le teknik heyetinin toplantüannda 
halledilecektir. Artık İspanya mesele
si devletleri alâkadar eden ciheti Avru^ 
payı endişe içinde tutmuyor. Askeri 
vaziyete gelince vakttsİM gelen şiddet
li kış şimdüik harekâta mani olmaJo-
tadtr. 

FeyzuIIah Kazan 

Cenazeye gitmediği için 
Amerika milyonerlerinden Brownin|̂  

geçenlerde vefat ederek iki milyon tn-
gUiz liralık bir miras bıraktı. Milyone
rin IVIajorie isminde bir evlâdlığı vardı. 
Bu kız mirasın kendisine aid olduğu
nu iddia etti. Fakat mahkeme mirasın 
kıza verilmemesi hakkmda bir hüküm 
verdi. Hâkimin fikrine göre Majörle 
her ne kadar Browning tarafmdan ev-

lâdhğa kabul edilmiş İse de kız cenaze 
merasiminde hazır bulunmadığı için 
evlâdlık vazifesini ihmal ve bu yüzden 
iki milyon liralık mirasa konmak hak
kım da kaybetmiştir; Browning tara
fmdan evlâdüğa kabul edilmiş olma
sı kıza nakden yardım etmekle alâka
dar değUdir. 

111 gün sonra 
İvy Smith adında genç blı kadın 20 

metre yükseklikten sokağa düşer, fa
kat ölmez. Baygın bir halde hastane
ye kaldınlır. Baygınlığı 111 gün devam 
ettikten sonra ayüır. Bu 111 gün zar
fında sıhhi vaziyeti hiç değişmez. Ko
cası hergün kendisini ziyaret ettiği hal
de onunla bir kelime bile konuşmaı. 
Doktorların ümidlerini kestüderl bir 
zamanda kadınm ayılması herkesi hay
rete düşürür. Bayan Smith'ln sıhhî va
ziyeti iyileşmeğe başlamıştır. 

H ı z rekoru 
İngiliz Eyston saatte vasatî 485 kilo

metre 200 ile yol alarak otomobil sürat 
rekorunu kırdı. 

Eystonun bindiği otomobil dört ön
de, dört arkada sekiz tekerleklidir. 8000 
beygir kuvvetinde iki motflrû vardır. 
Uzunluğu on ild metredir. 

*««««*«« 100 sene 
Kadınlarda nar̂ rîle modası vardı 

Denizin derinliği 
Almanların Planet adlı sondaj ge

misi Oseanda bugtine kadar bUinmiyen 
çok derin bir nokta buldu. Pasifik de
nizinde Filipin adaları cIvanndaM bu 
nokta 9,780 metredir. Bugün denizle
rin en derin yeri sayıhyor. 

R a k a m l a r 
Rakamı 1 den 9 a kadar yapmak ki

min aklma geldi? Bımu henüz kimse 
bilmiyor. Bilinen blrşey var: 6 ,ncı asır
da HindlUer, 5 inci asırda Araplar râ  
kam kullamyorlardı. Lâtin Avrupaya 
rakam 12 inci asırda geldi. 

i l k k a m e l y a 
tik kamelya çiçeği İtalyada Caserte 

bahçesine 1760 da dlkildL Bu ağaç 
1913 e kadar, yüz elli sene yaşadı. 8 
metreye kadar yükselmişti. 

Bugün Avrupadaki bütün kamelya 
ağaçlan bu ağacm tohumudur. 

e v v e l tsg&ssmssmmsmsis^^ 

YÜ2 sene evvel Istanbulda müthlj bir nargile modası varmış. Kadm-
1ar bile bu İptilâya tutulmuşlar. Burada okuyacağınız satırlar 1837 yılı 13 
haziran g ^ ü yazılmış Moltkenln «Şark hatıraları» ndan alınmıştır: 

(Geçenlerde Kâğıthaneye gitmiştim. Bir büyük çınar altında alçak bir 
hasır iskemleye yerleştim ve yaklnlmde oturmuş bulunan bir Türk ailesi
ne mümkün mertebe solnıldum. Çayıra oturmuş bir Musevi ailesini tenkid 
ediyorlardı. 

— A kardej, lîaksanal Yüzü göstü apaçık, kaşlan meydanda, üst duda
ğı bUe gözüküyor. 

— Üstüme İyilik sağlık dostlarl Haspa rakı da içiyor.. 
— Ya o şişman musibet, koca kadeh şarabı yuttiL Boğazmda durur 

inşallah e mi? Ziftin pekini içesice. 
—^Vallahi kardeş bu maskaralar dünya yüzünden utanmayı, arlan

mayı kaldırdılar. Bir halt edecekler, bari kahve çubuk içseler de böyle her 
haltı kanştırmasalar.» 

Ve böyle tenkidlerde bulunan kadınlar nargile içlyorlannış... 
Nw>ı • •! m »m »^0t0m0e0m0eıff^0t0m0S0m0^0i^090t^^0^090a0 •aaagfce 0 ^ 

izmirdeki mülkiye mezunları 

* » * * | 

izmir (Akşam) 
^ İzmirdeki Mül-
^yö mezunları, 
Mülkiye raektebl-
% kuruluşunun 
^Mönümü müna-
*»betile Ege Palas 
balonunda bir top-
^totı yapmışlar, es-j 
^ hatıraları İhya 
•Emişlerdir. Bu top-) 
'^tımünasebetUe! 
^̂ f de çay ziyafeti 

iş, vali B. 
^lı Güleç, müstahkem mevki komutan vekili general Seyfi ziyafeti* hanı 

Şarap âşığı büyük bir 
Fransız şairi doksan 

yaşında öldü 
Oeçen hafta Parlste Ponchon 

adında Mr şair ölmfl̂ ıtflr. Ponchan 
«Bohem hayatb denilen intizamsu 
hayat yafamağa ahşmif insanlardan 
biri idi. Küçük bir otelin üst katanda 
kflçflk bir odada oturur, bütün vak-
tini gazinolarda geçirirdi. Şiirlerini 
burada yazar, dostlaılle burada gA. 
rüfûrdü. Şalıln 1920 senesinde çık-
ınif Maue au Cabraet» Meyhane pe-
rlai admda bir çUr kitabı vardır. Bu 
kitap çok ince ve çok İçten gelme si
lilerle doludur. 

Şairin basılmış eseri yalnıı budur. 
Fakat basılmamış şiirleri pek çoktur. 
Ponchon gazinoda, meyhanede yaz
dığı şiirleri dostlarına okur, sonra 
yırtar atardı. Bunlardan bir kısmı 
şunun bunun hatınnda kalmıştır. 
Fakat büyük bir kısmı kaybolmuştur. 
Bunlar toplanmış ve basılmif olsay
dı 15 - 20 cUd teşkil ederdi. 

Ponchona bir çok dostlan, bUhassa 
bir zamanlar en büyük dostu olan 
meşhur edip Jean Richepin: «Yaptı-
ğm yazıktır, yazdığm şürlerl yırtıp 
atma!» diye çok uğranmışlardı. Fa
kat şair bu tavsiyeler» kulak asma
mıştır. 

Ponchon içkiye, bUhassa şaraba b»-
yüırdı. Bir adı da «Şarap şalıl> idt 
Oünün hangi saatinde olursa olsun 
içki içerdi. Dostlan. bilhassa 25 sene 
evel Ooncourt akademisine aza ol
duktan sonra, bu yaşayış tarzım de
ğiştirmesi için çok uğraşmışlar, fakat 
bir türlü muvaffak olamamışlardır. 
Şairi görmek istiyen, muayyen bira
hanelerden birine giderdi. Orada 
kendisini, ekseriyetle önünde bir kar 
deh şarap olduğu halde bulurdu. 

Şair tamam 90 yaşmda zatürree
den ölmüştür. Çok Ihtiyarlamasma 
rağmen yaşayış tannm değiştirme-
mlştL îçkiye, şaraba olan muhabdetl 
de azalmamıştı. 

Ponchon bundan 30 sene evel ka
raciğerinden hastalanmıştı. Tıp fâ  
kültesinde kendisini muayene eden. 
profesörler sıkı perhiz yapmasını, bll-

Otuz sene evvel dok
torlar, ağzına bir dam
la içki korsa bir iki 
aydan fazla yaşıyamı-
yacağını söylemişlerdi. 
Şair bu tavsiyeye ku
lak asmadı. Buna rağ
men daha 30 sene ya-
şamasmm sırrı nedir? 

Şarap şairi Ponchon 

hassa ağzma bir damla içki koyma^ 
maşım tavsiye etmişlerdi. Profesör
lerden biri: «Ağzımza bir damla içki 
korsanız bir kaç aydan fazla yaşıyar 
mazsımzf demişti. 

Şair profesörlere teşekkür etmiş ve 
fakülteden çıkmıştır. Fakat yaşayış 
tarzını katiyen değiştirmemiştir. Câ  

nınm istediğini yemekte, ralatU vakit 
sız şarap içmekte devam etmiştir. 
Buna rağmen 90 yaşına kadar yaşar 
mıştır. 

Acaba bu neden ileri gelmiştir? Bic 
Fransız muharriri bunu tedklk ed»* 
rek diyor ki: 

«Ponchon 30 aene evel tavsiye edi
len perhize riayet etmiş, ağzına bir 
damla içki koymamış olsaydı muhak
kak bir İcaç ay içinde ölür giderd^ 
tnsan sade suya çorba içmek, canının 
çektiği şeylere hasretle bakmak için 
dünyaya gelmemiştir. Fazla perhlı 
inşam çabuk öldürür. 

Bilirim, bir çokları bana çıkışacak* 
1ar: «Yanıhyorsıml Peıhlzkâx yaşa
mak insamn ömrünü uzatır. İşte ma
nastırdaki papaslar... Sudan başka 
biş şey içmiyen, yalnız sebze yiyen ba 
papaslarm ekserisi 80 -90 yaşım bu
luyor!» diyecekler. 

Evet, bu doğrudur. Hakikaten ma
nastır papaslanrun çoğu uzun müd
det yaşıyor. Fakat acaba bu, perhi»-
den mi Ueri geliyor?... Benim kanar 
atime göre hayır... Papaslar kendile
rini Allaha bağlıyarak hiç bir şey dü
şünmediklerinden, kıskançlık gibi, 
hırs gibi bayağıhklardan uzak kal-
dıklanndan uzun müddet yaşıyorlar. 

Bu bakımdan Ponchon da bir nevi 
papastı. İçinde gıllügiş yoktu. Kıs
kançlık, hırs nedir bilmezdi. Kimse 
için fenalık düşünmezdi. Halinden 
memnundu. Bunun için, doktorların 
tavsiylerlne rağmen, bol bol şarap 
içtiği, kendisine yasak edUen şeyleri 
yediği halde doksan yaşma kadar ya
şadı. 

Uzun müddet yaşamamn başUca 
sim ne perhizdir, ne de ilâç... Bımun 
İçin insamn içinin rahat olması ya-
ter. tçlnlz rahat mıdır? Halinizden 
memnun musunuz? Haris değil misi
niz?... İstediğinizi yiyin, istediğinizi 
İçin!» 

Fransız muharriri belki biraz mü
balâğa ediyor, fakat yazdıklannda 
çok doğru noktalar olduğunu İtiraf 
etmek lâzımdır. — T. 

Genç bir talebemizin 
Ameriltadajonferansı 

Yeni Türkiye hakkındaki 
konferansı bûyûk takdire 

mazhar oldu 
Amerikanm Lowell şehrmde hükü

met hesabma dokumacılık mühendis
liği tahsil etmekte olan B. İbrahim 
Zeki Acar yeni Türkiye hakkmda bir 
konferans vermiştir. Lowell Tourier 
gazetesinde okuduğumuza göre kon
ferans büyük bir al&ka ile karşılan
mıştır. 

Bu genç mühendis namzedi, eski 
Türkiye ile yeni Türkiye arasmda pek 
v&kıfane bir mukayese yapmış, padi
şahlık devrinde, hükümdarlann, hal
kı ne kadar cahU bıraktığım, kendi 
hükümlerini yürütmek için, her za
man dini nasıl &let ettiklerini uzun 
uzadıya tasrih ettikten acmra aözû ye
ni Türkiyeye intücal ettirerek, yapılan 
büyük terakkiyatı, zirai bir memleket 
olan Türkiyenin, ayni zamanda da 
sma! bir memleket olmak hususunda 
vermiş olduğu kati karan, ve bundan 
dolayı ecnebi memleketlere yüzlerce, 
binlerce talebe gönderilmekte olduğu
nu, hükümet İşlerile din işlerinin bi-
rlbirlerinden aynldıklannı söylemlf 
ve büyük aUoflara maihar olmuştur. 

Bir tramvay bir yük arabasına 
çarptı 

Lütfü adında birinin idare ettiği 
bir yük araban dün tramvay yoluna 
takip ederek Oöztepeden Kaûıköyünt 
gelirken arkadan gelen tramvay çarp
mış, Lütfü muhtelif yellerinden yara
lanmıştır. Vatman Nl^aıi yakalan-

Piyasada Taşdelen 
suyu neden azaldı ? 
Büyiil( gaioniar, öiçliler nizamnamesine muvafık 

oimadıûmdan iıunlaria sevi(iyat yapıiamıyor 
Sem günlerde şehrimizde TE ı̂delen 

suyu bulunmamağa bağlamıştır. Su 
bayilerine Taşdelen verilmediği için 
başka cins iyi sular satmağa mecbur 
olduklarım söylemektedirler. Sucula-
nn iddialarma göre kendilerine Taş
delen verilmemesine sebeb şudur: 

Taşdelen sulan şimdiye kadar in
hisar şişelerine dolduruluyordu. Ev
kaf idaresi bu şişelerin büytık olduğu 
için çok su aldıklan mütaleasile ba
yilere şimdilik su verilmiyeceğlıü bU-
dlrmiştir. Yaptığımız tetkiklere göre 
bayUere su verilmemesine sebeb bu 
değildir. Gerçi Evkaf idaresi gördü
ğü lüzum üzerine böyle bir mütalea 
serdetmlştir. Fakat Taşdelen, şişelere 
ölçülerle doldurulduğuna göre şişele
rin biraz büjrük veya küçük olması 
mevzuu bahis olamaz. Bunun hakiki 
sebebi Evkaf idaresinin halka hiyle-
Bİz Taşdelen içirmek hususundaki 
gayretidir. 

Son zamaiılarda mühürlü Taşdelen 
şişelerinin ağızlan açılarak başka su
lar kanştınldığı ve gayet mahlrane 

• bir surette şişeler tekrar kapatüdığı 
şeklinde şayialar çıkmıştır. Evkaf, böy-
el bir halin önünü almak için Taşde
len suyunu ancak kendi su satış yer
lerinde satmağa karar vermiştir. Bu 
yerler çehlrde pek mahduddur. 

Evkaf başmüdürü ve Kadıköy Va-
kıflar direktörü dün sabah tetkikler 

gitmişlerdir. Müdürler menbada geg 
vakte kadar meşgul olmuş ve orada
ki memurlardan izahat almışlardır. 

Diğer taraftan Küçük Taşdelen v« 
Hocataş suyu şişelerinden başka bü
yük galonlarda Taşdelen re Kocataş 
suyu satışlanna da ölçüler nizamna
mesinin tatbiklle İmk&n kalmamakta 
ve şehirde Taşdelen bulumnamasınm 
en büyük sebeblerlnden birini de bu ci
het teşkil etmektedir. 

îyi sular şimdiye kadar 340 litrelik 
şişelere doldurulurdu, ölçüler nizan^ 
namesine göre bedema bu sulann 300 
litrelik ölçülü şişelere konması ica-
betmektedir. Büyük bayUeıln eUerin-
de bu şişelerden olmadığı İçin şehir
de Taşdelen, Kocataş gibi damacana
lara konan sular büyük şişelerle de 
satılmamaktadır. 

Bu şişelerden yeni şişe fabrikaan-
da bulunduğundan bayUerln temin 
etmesi lüzumu İleti sürülmektedir. 

Bir apartımanda poker oyru-
yan dört ki;! yakalandı 

Beyoğlunda İstiklâl caddesinde bir 
apartunanda poker oynıyan dört W-
şl poU« tarafmdan yakalanmıştır. 
Bunlar İbrahim, Kemal, Pozant •• 
Sadeddln adlanndıdır. Kendileri 
Beyoğlu cürmümeşhud muaaeiumı^ 
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Berlin mektupları 
Schwarzenbergte bîr 

oymacılık sergisi açıldı 
Berlin (Hususî muhabirimizden) — 

Saksonyada «Erzgebirg» vilâyeti mül-
hakatmdan «Schwarzenberg)) de bir 
oymacılık sergisi açılmıştır. Yapılan 
davet üzerine bu sergiyi ziyaret ettim. 
60 kadar ecnebi gazetecisine hususî 
bir vagon tahsis edilmişti. Dört saat 
kadar süren ve ilk merhale olarak 
«Zwickau)) da nihayet bulan bu seya
hat şen arkadaşlar yüzünden pek ne
şeli geçti. 

Belediye dairesinde, pek büyük bir 
samimiyet ve misafirperverlikle bizi 
karşılıyan belediye reisi, küçük bir 
hitabede bulundu. Memleket hakkın
da ticarî, sınaî, ve iktisadî bazı malû
mat verdi ve ziyaretimizin neticesin
den iyi intibalarla avdet etmemiz için 
halisane temennilerde bulundu. Bir 
hatıra olmak üzere de yakalara takı
lacak birer iğne verdi. Belediye daire
sinden ayrıldıktan sonra, aşağıda bek-
liyen otobüslere bindik. «Radium» 
banyolarile son zamanlarda pek ziya
de şöhret kazanan «Oberschlema» ka
sabasına gittik. Burası dağhk bir yer
dir. Dağlar üstüne serpilmiş, etrafları 
ağaçlar ve bahçelerle çevrilmiş köşk
ler pek lâtifti. Geceyi burada geçire
ceğimiz için, tahsis edilen villalarda, 
el çantalarımızı, ağırlıklarımızı bırak
tıktan sonra iki sene evvelisi yepyeni 
inşa edilmiş ve asrın bütün medenî ih
tiyaçlarım hakkile sinesine sindirmiş 
olan «Radium banyoları» otelinde mü
kellef bir öğle yemeği yedik. Sergiyi 
idare eden ve misafirlerin, her cihet
ten istirahatlerini temin etmek için 
yorulmak bilmez bir azim ile gayret 
sarfeden Her «Neumann» 25 ile 30 ara-
larmda tahmin ettiğim bu genç, faal, 
işgüzar zat, gayet selis bir ifade ve 
daima beşaşetini muhafaza eyliyen bir 
çehre ile, misafirleri samimiyetle se
lâmlamış, gerek Oberschlema ve ge
rekse bilâhare ziyaret edilecek olan 
oymacılık sergisi hakkında alâka uyan
dırıcı malûmat vermiştir. Ezcümle 
Erzgebirg vilâyeti ve mülhakatı aha
lisinin hilkaten sanatkâr olduklarım 
sekiz yaşında bir çocuğun, hiç bir reh
beri, hiç bir mektebi olmadan rasgele 
eline geçirdiği bir bıçakla bir tahta 
parçasını oyarak ona bir şekil verdiği
ni, ve sinni ileriledikçe, sanat husu
sundaki terakkinin de o nisbette art
tığını, ve bazan harikalar yaptıkları
nı, herhangi bir fabrikada çalışan bir 
işçinin, en büyük eğlencesinin oyma
cılık olduğunu anlattı. Eski zamanlar
da daha müterakki olan bu sanatin 
müruru zamanla inhitata yüz tuttu
ğunu gören mahallî hükümeti hemen 
faaliyete geçerek, sanati bu inhitattan 
kurtarmağa çalışmış ve yaptığı mü
him, geniş propagandalar, nakdî fe
dakârlıklar sayesinde buna da mu
vaffak olmuştur. 

Sergi, hakkile takdirlere şayeste bir 
sanat camiasıdır. Sanatkârane yapıl
mış öyle oyma işleri vardır ki, İnsan 
dakikalarca, camekânlann önünden 
aynlamıyor. Beni en ziyade alâkalan
dıran eserlerden birisi, maalesef res
mini elde edejnediğim bir çiflik man-
zarasile bir de bir çift minyatür ke
mandı. Çiflikte hiç bir şey unutulma
mıştı. Kulübelerinden ahırlarına, ta
vuklarından horozlarına, ördeklerin
den kazlarına, beygirlerinden öküzle
rine, köpeklerine varıncıya kadar her 
şey o kadar mücessem bir surette tas
vir edilmişti, ki hayret etmemek kabil 
olamıyordu. Hele minyatür kemanlar, 
cidden bir şaheserdi. Heyeti umumiye-
si beş santimetreyi geçmiyen bu kü
çük, minimini kemanlar, hakikî bir 
kemandan farklı değildiler. Kemanı 
akord edecek çiviler bile müteharrik
ti. Ona göre bir yay, o yayı idare ede
bilecek bir el ve parmaklar olsa, Bet-
hovenin en iyi parçalarını çalmak 
imkânı olacaktır samrım. 

Akşam yemeği «Kraus» fabrikası
nın, bin kişiden fazla bir halkı istiab 
edebilecek bir salonunda verilmiştir. 
Yemekte bin kişiden fazla da halk var
dı. Mıntaka reisinin ve Her Krausın 
nutuklarından sonra, sergide eşya teş
hir edenlerden birinciliği, ikinciliği ve 
üçüncülüğü kazananlara birer şeha-
detname ile madalyalar tevzi edil
miştir. İnsan kendisini bu muhitte 
hiç te yabancı sanmıyor. Hemen alışı-
veriliyor. Herkes şen, şatır, güler yüz
lü, hoş sözlü, muttasıl şarkı okuyor, 
sigarını, sigarasını, piposvmu tellendi
riyor, gülüyor, eğleniyor, içip içip sızı
yor. Sabahın dördüne kadar süren bu 
ziyafet, ve hususile gösterilen misa
firperverlik hepimizde iyi intibalar 
bırakmıştır. 

Pazar sabahı saat onda başhyan 
otobüs seyahati, bizi dağlarla, ba3rır-
larla, memleketin görülecek, sevilecek 
yerlerile tanıştırdı. Hattâ karlarla da 
tanıştık, seviştik ve öpüştük... Fakat 
bu buseler pek soğ^ıktu.. 

Öğle yemeği Aierbergde, ikinci 
kahvaltısı da «Aue» olmuştur. Çay 
esnasında mıntaka reisi pek nazikâ
ne iltifatlarda bulunmuştur. Serginin 
ruhu mesabesinde olan Her Kraüs da 
orada hazırdı. Sergi müdürü Her 
Neumann marifetile misafirlere, mem
leket hatırası olmak üzere, kadın eli§-
leri hediye edilmiştir. 

İki gün süren bu seyahat esnasın
da, Berlinden itibaren bize refakat 
eden ve istirahat esbabmı temine ça-
hşan Her Giese ile, Erzgebirg mıntaka 
reisi Her Mustchmanna, sergi reisi ve 
hâmisi Her Kraüssa ve bize pek alâka 
uyandıncı malûmat vermek hususun
da büyük gayretler sarfeden Her Neu-
manna teşekkür etmek bir borçtur. 

Z. B. 

Afrodîsyas harabelerinde 
birçok eserler bulundu 

Bunlar izmir Devlet müzesine gön
derilerek orada muhafaza edilecek 

Afrodit Tuabedlnddd yeni bulunan Romen Meduz portresine ait bir resim 

Aydın (Akşam) — Tarihten önce
ki devrelerde Ege bölgesinde yaşıyan 
Türklerin ve diğer kavimlerin yarat
tıkları medeniyet eserlerinin çoğu vi
lâyetimizde toplanmıştır. Aydm vilâ
yetinin her köşe ve bucağmda bun
lardan birisine raslainak mümkün
dür. Tarih bakımmdan çok büyük 
kıymet ve ehemmiyeti olan bu âbi
delerin zamammıza kadar mevcudi
yetlerini muhafaza etmelerini dünya 
ilim âlemi, eski Türklerin bu gibi 
eserleri toprağa gömerek muhafaza 
etmelerine borçludur. Ecdadın bize 
yadigâr bıraktığı bu hazinelerin kıy
metini takdir edemiyen sultanlar 
idaresi bunlardan bir çok laymetli 
parçalarm yabancı müzelere kaçırıl
masına göz yummuştu. 

Vilâyetimizde evvelce meydana çı
karılan eserler, Didim mabedile Mi-
let, Piriyen şehirleri ve Afrodit şehir 
ve mabedidir. Bunlardan başka he
nüz kazma değmemiş birçok tarih 
hazineleri olduğu gibi yukanda sayı
lan mabed ve şehirlerde de hafriyat 
işi tamamlanmış sayılamaz. Bımda 
isabet de vardır. Çünkü ecnebi âlim
ler, meydana çıkardıkları eserlerin en 
kıymetlilerini kendi müzelerine aşır
mışlar, bımlardan pek azı İstanbul 
müzesine nakledilebilmiştir. 1902 ve 
1912 yıllarında Karacasuda Geyre 
köyündeki Afrodit harabelerinde araş
tırma yapan Fransız âlimlerine ter

fik edilen hükümet komiseri Deniz
lide kalarak hafriyat işlerine pek aa 
alâka gösterirken birçok kıymetli 
eserlerin Luvr müzesine gittiğini o 
civar halkı pek âlâ hatırlamaktadır
lar. Didim mabedi kapısı, bütün te-
ferrüatile bugün Berlin müzesini söy
lemektedir. 

Afrodit mabedinin bulunduğu Af
rodîsyas şehri harabelerinde. Cum
huriyet hükümetinin müsaadesile 
son günlerde İtalyan âlimlerinden 
B. C. Jakobi tarafından yapüan araş
tırmalarda yeniden birçok mühim 
eserler meydana çıkarılmıştır. Bun
lardan bir küçük taşm bile ziyamai 
meydan verilmeden tamamı Ege böl
gesi kültür belgelerini toplıyan İz
mir Devlet müzesine gönderilecektir. 

Bugüne kadar çıkarılan eserler, 
sütun üzerinde duran yüksek kabart
ma heykeller, firizler ve kornişlerden 
ibarettir. Milâddan sonra' birinci as
ra aid olduğu anlaşüan bu çok kıy
metli eserler, Anadolunun yerli sa
natkârları tarafından yapüan nadir 
kabartmalar o zamanm zevk ve his 
inceliğinin bir miyarı sayılmaktadır. 

Vilâyetimizin diğer yerlerinde ya
pılacak hafriyatlarda, tarihin henüa 
bilinmiyen birçok noktalarım aydm-
latacak, Türk tarih tezinin bütün ci
han âlimlerince hayranlık ve tak
dirle karşılanan ehemmiyetini daha 
ziyade tebarüz ettirecektir. 

KADIN KÖSESİ 

Çay elbisesi 

Çiçekli lâmeden çay elbisesi. Ayni 
kumaştan yapılan dar biyelerle yaka
sı omuz üstleri ve kolları işlenmiştir. 
Kemeri yeşil podösuettendir. Şapkası 
yeşil kadife - fötrdendir, etrafına ay
ni lâmeden bir türban konmuştur. 
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B u r s a o t o b ü s l e r i 
Bursa (Akşam) — Şehirle Çegirke 

arajsmda işleyen otobüslerin vaziyetle
ri yeniden tedkik edilmektedir. Oto
büs fiatleri üzerinde yapılan son ten-
züâtm, kısmen haksızlığa sebebiyet 
verdiği iddia edilmişti. Bu cihet de in
celeniyor. Şimdiki fiatlerin biraz da
ha indirilmesi bekleniyor. 

Bursada otobüsler, iki şirket tara
fından idare edilmektedir. Bunlardan 
birisi Yeşil-Çegirke hattında: çalışmak
ta, diğeri ise Yüdırım mmtakasUe Çe
girke arasında işlemektedir. 

Otobüslerin hangi yerden nereye 
gittiklerini kolayca anlamak için ön, 
arka ve yan taraflairma birer işaret 
konıüması kararlaştırılmıştır. 

Üç yerde de birer istasyon yapıla
caktır. Bunlar, yazın sıcaktan, kışın 
yağmurdaîı korunacak şekilde olacak 
ve belediye tarafından yaptınlacak-
ür. 

O t o b ü s k a z a s ı 
Çanakkale (Akşam) — Çanakkale 

ile Balıkesir arasında posta işini gö
ren 114 numaralı otobüs, Balıkesir-
den gelirken Çaiıakkaleye 176 nci 
kUometrede yağmurlu havada virajı 
süratle dönerken Pankete yuvarlan
mış, yolculardan üç kişi hafif ve bir 
kişi ağır yaralanmıştır, 

250 yataklı hastane 
Trabzon (Akşam) — Umumî mü

fettişin Trabzona ayak bastığı gün-
denberi inşası tasavvurunda bulun
duğu Numune hastanesinin yapıl
ması için talısisat temin edilmiş ve 
binanm inşasma başlanmak üzere 
münakaşaya konmuştur. Bu büyük 
sağlık müessesinin temelatma mera
simi yakm bir zamanda! yapüacaktır. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 26 

— Katil benim! Onu mesul etmeyi
niz! Enisi ben öldürdüm! Beni mah
kûm ediniz! 

Koca salon sessiz bir heyecan için
de hayret ve dehşetle onu dinliyordu. 

Hâkim: 
— Yaklaşınız, dedi. 
Genç adam koşar gibi parmaklıkla

rın yanma kadar geldi, geniş omuzla-
n helecandan âdeta sarsılıyordu. 

Hâkim sordu: 
— İsminiz nedir? Siz kimsiniz? 
— İsmim Cehdi. Günlerdenberi su

allerinize muhatab olan maznunun 
sevgilisiyim! 

Genç cezacı, dudaklarını hafifçe kı-
. Tiran bir tebessümle cevap verdi: 

^ İki gün evvel Lozandaki bir mes
lektaşımdan aldığım mektup postada 
gecUcmiş olsaydı belki bu ikrarınıza 
itimad edebilirdim. Fakat tamamile 
masum olduğunuzu ifade eden bu ya
nlar muhterem arkadaşlarım tarafın
dan da evvelce okunmuş olduğu İçin 
heyeti hâkime hakikatten çok uzak 
olan sözlerinize maalesef inanmamış
tır! Meselenin efkân umumiye mu-

münasib olacağından bu mektubım 
alenen okunmasında bir mahzur yok
tur. 

Bunun üzerine azadan biri dosya
nın içinden bulup çıkardığı büyücek 
bir zarfı zabıt kâtibine uzattı. 

Şimdi bütün gözler bir noktaya di
kilmiş, bütün kalbler halecan ve hay
ret içinde bu mektubun muhteviya
tım öğrenmek tecessüsile çarpıyor.. 
Salonda mevtaî bir sükût, boğucu bir 
hava var.. 

Kâtibin sesi titrek bir ahenkle yük
seliyor: 

« Dün sabah (Türk Talebe ce
miyeti» nin kütüpane salonunda otur
muş, mütalea ile meşgul bulunuyor
dum. Ayni masada, biraz ileride bir 
kaç hafta evvel tanıştığım ve hemen 
her gün görüştüğüm Cehdi isminde 
bir genç oturuyordu. Postadan yeni 
çıkan İstanbul gazetelerinden birini 
okumağa başlar başlamaz bir sayha 
çıkardı ve: «Eyvah zavaUı Banu!» di
ye haykırdı. Hayretle kendisine yak
laştım ve ne olduğunu anlamak iste
dim. Fakat o kadar kendinde değildi 
;i en ufak bir 

«Gitmeli., onu kurtarmalıyım..» diye
rek yerinden fırladı ve koşarak çıkıp 
gitti. 

Gazeteleri tetkik etmeğe başladım, 
zavallı genci bu derece yeise sevkeden 
haberin ne olduğunu öğrenmek isti
yordum. İlk sahifede büyük başlıklar
la göze çarpan bir cinayet üzerinde 
tevakkuf ettim. Bütün tafsilâtı oku
yunca şüphem kalmadı: Telâffuz edi
len isim bu cinayetin faili olmakla 
maznun genç kıza aitti. Davanın sizin 
mahkemeye aidiyetini görünce bana 
bu hususta malûmat vermeni rica et
mekten kendimi alamadım. Cehdinin 
maznunla bir karabeti mi var? Nişan-
h bir kız olduğuna göre (sevgUisi mi?) 
diyemiyorum. Velhasıl bu vaka beni 
son derece alâkadar etti. Beni tenvir 
edeceğini ümld ediyorum » 

Genç adam gözleri yerde her tara-
fmı bir alev sarmış gibi mektubu din
liyordu., maznun ânî ve sürekli hele
canlardan büsbütün sararıp solmuş, 
çok sevdiği insanın bu büyük feda-
kârlığmı hayret ve takdirle karışık bir 
hisle düşünüyordu. İçinde derin bir 
azab vardı: «Enisi o öldürmedi., yalan 
söylüyor., beni kurtarmak için yalan 
söylüyor.» diye haykırmak istiyor., fa
kat boğazı tıkanmış, dudakları kuru
muş gibi., sesi çıkmıyor... 

Hâkim davasım kazanmış bir adam 
tavrile söze başUyor: 

kurtarmak, onun çirkin vaziyetini ken
dinize mal etmek için hazırladığmız 
plân görüyorsunuz ki suya düştü! 

Her ferd kendi cürmUe cezalandı-
rümalı, mücrümlerin günahmı ma
sumlar yüklenmemelidir! Bıma ne 
tabiat ve ne de kanunlarımız razı ola
maz. 

Sizi tevkif etmek için en ufak bir 
delile bile malik bulunmadığımıza gö
re serbestinizi muhafaza ediyorsunuz 
demektir. Lüzum görülürse bilâhare 
şahid sıfatile ifadenize müracaat ede
riz. 

Bundan sonra heyeti hâkime içeri 
çekildi ve yarım saat sonra avdetlerin
de bir kaç şahidin daha dinlenmesi 
için mahkemenin iki gün sonraya ta
likine karar verildiği bildirildi... 

XVIII 
— Saatler geçiyor, bir türlü uyuya

mıyordum. İçimde her şeyi göze almış 
bir insamn cesareti, hakkmı müdafa
aya azmetmiş bir şahsın metaneti var
dı. 

Tesadüflerm hazırladığı neticeden 
kaçınmak imkânsızdı. Talihim bana 
ne hazırladise o olacaktı. Müsbet veya 
menfi bu İşe bir nihayet vermek za
manı gelmiş, hattâ geçmişti... 

Kalktun, giyindim. 
Saat ikiyi çalıyordu. 
Kimseyi uyandırmamak için ayağı

mın ucuna basarak merdivenleri in

dim, usulca bahçe kapışım açtım ve 
hızla ilerüemeğe başladım. 

Geceleyin mütemadiyen yağan yağ
mur biraz evvel dinmişti. Yalnız sık 
ağaçlıkların altından geçerken saçla^ 
nma, yüzüme su damlaları düşüyor
du. Gecenin rutubeti ile yanan başına 
biraz serinler gibi olmuştu. 

Artık bir şey düşünemiyor, yalni* 
verdiğim karan tatbik azmile ilerli
yordum. 

Köşke yaklaşmca yatak odasında 
elektriğin yandığım gördüm. Demek 
hâlâ uyumamış, belki de henüz avdet 
etmişti. 

Kapıyı çalmadan ansızm karşısına 
çıkmak istiyordum. 

Mutfağın duvanna dayalı uzun bif 
merdiven gözüme ilişmişti. 

Bunu yavaşça sürükliyerek ikind 
katın balkonıma dayadım. Gürültü 
etmemek için nefes bile ahnağa çek*' 
niyordum. 

Yavaş yavaş tırmanmağa başladııo* 
Balkon kapısı kilitli değildi. Hafl^ 

çe iter itmez arkasına kadar açıldı-
içeri girdim. 

Karanlıkta elektrik düğmesini bU' 
lup yakmak pek de kolay olmamış*** 
Artık onun odasımn önünde idim. ^^ 
andaki heyecammı ifadeden âciziı '̂ 
On on iki senenin zebun tcvckkülüi^ 
den sonra bu umulmıyan cesarette 
kendim bile ürküyordum! 



10 KAnunuevrel 1937 A K.ş A ¥ Sahife 7 

Evlenme bir kumar oyunu mudur ? 
Numune koca ve numune kadında 

ne gibi evsaf bulunmalıdır ? 
Meşhur Viyanalı bir kadın muharrir evlenmel< 

istiyenlere basit bir sistem tavsiye ediyor 
İzdivacın, rulet, at yarışı, horoz dö-

ğüfü ve saire gibi bir loımar oyunu 
olduğu söylenir. İnsan evlendiği zar 
Tn̂ n sürprizlerle karşılaşmaktan kur
tulamaz. Bu meseleyi tahlile uğraşan 
meşhur Viyanalı kadm muharrir Mag' 
da Bacskai evlenmek istiyenler için 
bir sistem tavsiye ediyor. Diyor ki: 

((Sistem gayet basittir. Beğendiği
miz erkeği veya kadım derinden deri
ne tetkik etmemiz kâfidir. Meşhur ru
hiyat mütehassısı profesör Havellock 
«iyi bir koca, iyi bir kadın daha çocuk 
odasmda iken anleışılabilir» diyor. 

Onun için kim evlenmek istiyorsa: 
çocuk odasına girerek orada tetklkat 
yapsm. Odanm bir köşesinde belki he
nüz on yaşmda bir mühendis görür. 
Bu mİTilmini mühendis tahta parça* 
larmd£in bir ev yapmakla meşguldür. 
Diğer çocuklann oyunlarma hiç işti
rak etmez. Hele kızlarm yüzlerine bi» 
le bakmaz. Bütün günûnû kendi ken-> 
dine meşgul olmakla geçirdiği halde 
veda zamanı yaklaşmca bu çocuk zor<* 
la çocuk odasmdan çıkarılarak kendi 
evine götürülebUir. 

Bu mühendis hiç bir zaman iyi bir 
koca olamaz. Çünkü kansile katiyyen 
meşgul olmıyacaktır, onu gezmeğe 
götürmiyecektir, ancak kendi işlerlle 
uğraşacaktır. Clark Oable karşı alâka 
gösterilmesini anlamıyacakür. ((Dün
ya atom muammalarile ve Elnstein 
nazariyelerile meşgul olurken sinema 
yıldızlarUe vakit geçirilir mi?» diye
cektir. * 

Artist ruhlu laz 
Bu küçük mühendisin makûsu on 

IM yaşmda artist ruhlu bir kız çocu
ğudur. Bu kız her gördüğü oyundaki 
artistleri birer birer taklid etmeğe 
kalkışır. Büyük kadm olunca onun 
bütün gayesi en iyi şeyleri kendisine 
tahsis etmek olacaktır. Sofrada tavu
ğum ciğerini kendisi yiyecek, pastanın 
en iyilerini kendisine ayıracak, oda
nm en sıcak re en rahat köşesi onun 
olacaktır. Parayı sarfetmek, buse ve 
Utifat beklemek hakkı da kendisine 
münhasır kalacaktır. Bütün bu arzu
lan tatmin edemiyen kocamn vay 
haline 1 

Maatteessüf İnsan beğendiği kadı
nı veya erkeği pek nadir olarak daha 
çocuk odasmda iken bulabilir. Onun 
için tetklkatım sonraya bırakmağa 
mecburdur. Yalnız bu tetkikatm pek 
esash bir surette jrapılması icab eder. 
Çünkü evlenmeden evvel bizi ümid-
fldbdiğe uğratan bir çok evsaf vardır ki 
evlendikten sonra onlar birer fazüet 
seklinde tezahür eder. 

Meselâ nişanlılık devrinde sinemada 
otururken bir erkeğin birdenbire ye
rinden fırlayıp (caman büyük babam 
gelecek, istasjrona gitmeğe mecbu
rumla diyerek gitmesi ve sizi sinema
da yalnız bırakması ve yahut teyzesi 
hasta olduğu için tayin edilen saatte 
randevuya gelmemesi kadmlan ürküt-
memelidk. Düşünülmelidir ki teyze
sini seven bir erkek fena bir adam 
olamaz. Bugün büyük babası geliyor 
diye istasyona koşan erkek, yarm da 
genç, güzel metresini karanlık sinema 
Balonunda bırakarak size doğru koşa
caktır. 

Titiz koca müz ' ic inidir? 
Titiz bir kocamn müz'ic bir koca 

olacağı iddiası yanlıştır. Pazar günü 
gezmeğe gidUeceği zaman iki dirhem 
bir çekirdek sizi almağa gelen ve nl-
Vanbsının elbisesini tenkide! göEİle te
peden tırnağa kadar süzen bir erkek 
taükemmel bir koca olabilir. 

E[ıravatlanm muntazam bir halde 
muhafaza eden bir erkeğin kalbini de 
daima intizam {ütına alacağı eski bir 
hakikattir. Yalmz bu tabiattaki er
keklerin harekfttma uymak lâzım ge-
Ür. Bu da zor değildir. Çünkü onun 
Itlyadlan, en ziyade sevdiği elbisesi 
Ve şapkası gibi, hiç yıpranmaz. 

Halbuki jımanlc bİr koca çok tehli
kelidir. Böylesine â̂ ık da olaamz Mk 

Madam Magda Bacskai 

km varmayınız. Şımarıklar evlilik ha
yatına hiç yakışmazlar. Onlar ölünci-
ye kadar şımanklıklarmı muhafaza 
eden çocuklardan başka bir şey değU-
dirler. 

İntizamsız erkek 
İntizamsız erkek de zor bir mesele

dir. Titiz bir kadm intizamsız bir er
kekle evlenmeden evvel yüz defa dü
şünmelidir. Çünkü ipekli koltuğunvm 
üzerindeki tütün külü, sigarayı içene 
perestiş ettiğimiz senelerde gözümü
ze hoş görünebilir. Yeleğini salonun 
bir köşesine atıvermesi, tıraş bıçağım 
yemek masasınm üzerinde bırakması 
aşlomızm bizi teshir ettiği müddet 
zarfmda dudaklarımızda sevgiye delâ
let eden bir tebessüm husule getirebi
lir. Fakat aşk zevale yüz tutmağa baş-
laymca kadm gördüğü intizamsızlık
lara dayanamıyarak köpürmeğe baş
lar. Salondaki vitrinin içinde gördüğü 
kundura bağlarım kocasımn suratına 
furlatır. Ondan sonra da avukata ko

şup «dayak ve fena muamele» sebep
lerini ileri sürerek boşanma davası aç
mağa mecbur kalır. 

Ekseriya, çiçekler, şekerlemeler ve 
lavantalar hediye ederek kur yapma
ğa başlıyan bir erkek sonradan tuhaf 
bir koca olur. Nişan merasiminden 
sonra hediyelerin arkası kesilir. Ni-
şanU kızla ailesi bu harekete bir mâna 
veremiyerek garib tavırlarla biribirle-
rine bakarlar. Bunda endişeyi mucib 
olacak bir hal yoktur. Erkekte hasıl 
olan bu değişikliğin sebebi basittir: 
Giriştiği işin ağır mesuliyeti birden-
Wre akhna gelivermiştir. İstikbalin 
yükü üzerine çökmüştür. Marazî bir 
tasarruf kaygusuna kapılmıştır. 

Bu hastalık sonradan evlilik haya-
tmda değişir. Evlendikten altı ay son
ra kocanızın masasma ilk terzi fatura-
«ım koyabilirsiniz. Şayed kocanız bu 
faturayı hiç sesini çıkarmadan öderse 
artık onu iyi bir koca olmak yolunu 
tutmuş sayabUirsiniz. Ancak, ilk za
manlardaki 6 mükrim erkeğe karşı 
kadmda bir nevi iştiyak eseri kalır. 
Fakat hangi kadının kalbinde buna 
benzer hayaller jruva yapmaz! Bir ko
ca var mıdır ki en tehlikeli rakibi ge
ne kendisi - nişanlılık devrindeki gö
rünüşü - olmasın? 

Kadınlara gelince... 
Şimdi sıra biraz da kadınlardan 

bahsetmeğe geliyor. Fakat böyle bir 
şey mevzuu bahsolamaz! Müsterih ol, 
kadm okujmcu, ben hiç kendi esrarı
mızı kendi kalemimle ifşa eder miyim? 
Bahusus en az tekemmül etmiş olan 
bir kaduun bile hakikaten seven ve 
sevüen bir erkek tarafmdan istenilen 
kahba sokulabileceğine kani oldukça! 

Her kadm - ister meşhur bir artist, 
isterse bir sporcu, maruf bir edibe, 
mükemmel bir doktor, kimyager ol
sun - kadınlık için yegâne ve tek bir 
DMslek mevcut olduğuna ve o mesle
ğin de zevcelikten ibaret bulunduğu
na sarsılmaz bir imanla kanidir. Di
ğerlerin hepsi birer meşguliyetten baş
ka bir şey değildir. Onun için İzdiva-
cm cennet veya cehennem olması ko
camn elindedir. 

Çünkü nevi kendine mahsus olan 
bu dünveyî ve semavî kurum o iki 
münteha arasmda çabalar durur. Iz-
divaç ortadan gitmeyi bilmez.» 

T ı b k o n g r e s i K a h i r e d e a ç d d i 
Kahire 9 (A.A.) — Kral Faruk, on 

beşinci tıb kongresini açmıştır. Kon
grede hemen hemen bütün dünya' 
memleketleri temsil olunmaktadır. 

B r e z i l y a c u m h u r r e i s i n i n 
s e y a h a t i 

Rio de Janeyro 9 (A.A.) — Brezilya 
reisicumhuru Vargas bu ayın on seki-
«bıde Arjantin reisicümhurile Monte-
vldeoda bıüuşacaktır. 

Vargas müteakiben cenupta bir se
yahat yaptıktan sonra: yübaşı bay
ramlarım müteakip Rio de Janeyroya 
dönecektir. 

ESRAREH6İZ KERVAN I 
Yazan: Arif C Denker Tefrika No. 26 

A h m e d A b u d l a A h - S ing , vahşi hayvanların kanlı 
boğuşmalarına benziyen vaziyet te cenkleşîyorlardı 

Bcfikt̂ HalkeTİDde tbolmlik* Abmed Nuılnin H M Şayia plyed oynan-
mi9 ve bılk taralından oofkunoa altaglaıynutır. Bu nıim oyundan bir uiıneyi 
gösteriyor. 

— Ya! Demek ki Japonlar kervam 
takib ediyorlarmış? Bunu nereden bi
liyorsun? Mektuplarda mı yazılı idi? 

— Evet, ikinci bir DMktupta da 
bundan bahsediliyordu. İşte her şeyi 
sana söyledim. Haydi beni artık kur
tar. 

— Bu ikinci mektubu da mı Rus kı
zma verdin? 

— Söyledim ya! Hepsini Rus kızma 
verdim. Kurtarsana beni? 

Ah-Sing Ahmede yaklaştı ve top
raklan gene çukurun içine doldurma
ğa başladı. Ahmed dehşet içinde: 

— Ne yapıyorsun, diye bağırdı. Beni 
kurtaracağını vaadettindi. Neden top
rakları dolduruyorsun.? 

Ah-Sing müstehziyane bir tavırla: 
— Çünkü bilmek istediğim şeyleri 

öğrendim de ondan! cevabmı verdi. 
Toprakları örterken Ah-Singin kolu 

Ahmedin göğlsüne dayandı. Ahmed 
yan gövdesinin bütün kuvvetile Çin
linin kolunu itti. Bu suretle Ah-Single 
Ahmedin yüzleri biribirine dokundu. 
Ahmed hemen bir hamlede dişlerini 
vahşi bir hajrvan gibi Ah-Singin yü
züne geçirdi, hain Çinliyi dişlerile çe
ne kemiğinden yakaladı. Ah-Singin 
çenesinden akan kanlar Ahmedin ağ
zına akmağa başladı. 

Ah-Sing duyduğu acmm tesirile acı 
acı bağırdı. Boşta kalan elile Ahmedi 
geriye iterek kendisini kurtarmağa 
çahştı. Ahmed ise kilitlenen dişlerile 
Çinliyi çukurun içine doğru çekmekte 
devam etti. 

Bu aralık Ah-Sing sıkışan kolunu 
kurtarmağa muvaffak oldu. Bir elUe 
Ahmedi iterken serbest kalan elUe 
Türkmenin boğazına sanldı. Fakat 
Ahmed dişlerini daha ziyade sıkarak 
Ah-Singin etine geçirdi. Çinli, ilk çı
kardığı feryaddan sonra şimdi, sessiz 
ve gürültüsüz, kendisini ^ 1 bir suret
te maruz kaldığı bu hücumdan kur
tarmağa çalışıyordu. 

Ahmed gövdesini sağa sola, öne ve 
arkaya doğru hareket ettirdikçe Ah-
Slngin vücudu de o istikametlerde gi
dip geldiğinden iki eUle Ahmedin bo-
ğazma sarılmak istediği halde buna 
muvaffak olamıyordu. İkisi de biri-
blrlerine kilitlenmiş bir halde, vahşi 
hayvanların kanlı boğuşmalanna ben
ziyen bir vaziyette can haville cenkle
şîyorlardı. 

Birdenbire Ahmed, Ah-Singin vü-
cüdüRün ağırlaştığım hissetti, o dere
cede ki Ahmed Çinlinin gövdesini diş
lerile tutamıyacak bir hale geldi. Ay
ni zamanda Ah-Singin boğazma sarıl
mak istiyen elleri de geriye doğru çev
rildi. Fakat Ahmed Abud dişlerile ya
kaladığı şikânnı bırakmadı. Çünkü 
onun yegâne silâhı dişleriydL 

Bu araUk bir kibrit yakıldı, ortalık 
biran için aydınlandı, ondan sonra 
gene karardı. Fakat, kafası düşmam-
mn kafasına dayalı duran Ahmed 
Abud bir iki saniye devam eden o ay-
dınhk esnasında kibrit ziyasından baş
ka bir şey göremedi. Yalmz, Ah-Singin 
çene kemiğinin gevşediğini ve kendi
sini bırakıverdiğini hissetti. Çinlinin 
bütün kafası, cansız bir İnsan kafası 
gibi Ahmedin önüne sarkıverdi. 

Ahmed Abud ağzını açarak şikânnı 
bırakmak istedi. Fakat çenesinin ada
leleri kendisine itaat etmiyordu. Ağzı 
bir türlü açılmıyordu ki Ah-Singi bı
rakabilsin. Ancak aradan bir müddet 
geçtikten sonra buna muvaffak ola
bildi. Dişlerini açınca cansız bir göv
de Ahmedin önüne joıvarlamverdl. 

Ahmed bu esnada arkasmda duran 
İki kişinin konuşmakta olduklarım 
İffitti. Birisi diyordu ki: 

— Çabuk, çabuk, Ahmedi topragte 
gömmüşler! 

Ahmed, ayni zamanda meçhul elle
rin henüz yan gövdesini kaplıyan top
raklan çıkannakta olduklarını da hls-
sedlyordu. 

Çukurdaki toprak, Ahmedin bacak
larına gellnciye kadar boşaltıldıktan 
lonra iki kişi omuzlarından tutarak 
kendisini yukarıya doğru çektiler ve 
büsbütün kurtardılar. 

Ortalık hâlâ karanlıktı. Kimse ağ
zım açmıyordu. 

Ahmed Abud yerde yatıyordu. Kı
mıldamağa bile mecali yoktu. 

Bir ses; 

— Haydi kalk! Acele et, biran evvel 
buradan uzaklaşahm. dedi. Ahmed 
Abud, bunu söyliyenin dostu Hüseyin 
efendi olduğımu anlamakta güçlük 
çekmedi. Türkmen genci, biraz gay
ret ettikten sonra ayağa kalkabildi. 

— Eşyalarımı, şuradaki odaya koy
muşlardı. Yakında bir kapı olacak! 
diyebildi. 

Hüseyin efendi ona şu sözleri fısıl
dadı: 

— Bırak şimdi eşyanı da gel! Kay
bedilecek vaktimiz yok! 

— Hayır, hayır, olmaz! Kâğıtlar! 
Baltam! 

Ahmedin arkasından bir kibrit par
ladı. Ahmed geceleyin kendisine iş
kence yapılan odayı ve avlu kapısını 
gördü. Sallana sallana o tarafa doğru 
vücudunu sürükledi. Yaralı olan elle
rinin ve ayaklannın sancısı soğuk 
toprak içinde dinmişti, fakat şimdi 
kanı harekete gelince tekrar şiddetle 
ağnyordu. 

Bu şiddetli ağrıya rağmen Ahmed 
o kapıya kadar yürüdü. Kapıyı açtı, 
bir köşede duran eşyasını almak İçin 
eUni uzattı. Fakat kendisim kurtaran 
eUer daha evvel davranarak o eşyayı 
hemen toplayıp aldılar. 

Hüseyin efendi: 
— Haydi artık çabuk ol! dedi ve 

Ahmedi kolundan tuttu. İkinci kurta-
ncı da öbür koluna girdi. Bu suretle 
üç kişi duvann dibine geldiler. İki ki
şi Ahmedi duvardan yukarıya doğVu 
kaldırdılar. Sokak tarafında bekliyen 
iki el daha Ahmedi tutunca aşağıya 
indirdi, onu karga tulumba vaziye
tinde oraya yakın olan dere kenarına 
kadar götürdüler. 

Suyun kenarmda duran kayığn» 
içinde bir fener yanıyordu. Ahmedi 
bu kayığın içine yatırdılar, üzerine bir 
yorgan örttüler. Ondan sonra kayık 
sahilden aynldı ve suyun cereyanına 
kapüarak yürümeğe başladı. Bir kana-
Im önünden geçerken o kanala saptı 
ve cenup istikametinde yoluna devam 
etti. İnce buz parçalan kayığın bur
nuna çarptıkça takırdıyarak parçala-
myor, kürekler muntazam darbeler
le suya dalıp çıkıyordu. Derin ve ka
ranlık ıssızlık içinde başka bir şey işi
tilmiyordu. 

Takriben bir saat sonra güneş doğ
du. Kanahn sağmda ve solunda hasıl 
olan ince sis perdeleri birdenbire kay-
boluverdi. Ta uzaklarda, cenup tara-
fmda Kuen - Lün dağlarının yüksel
diği görüldü. O dağların karla örtülü 
olan en yüksek tepeleri bembeyaz pa-
nltüannı etrafa dağıtmağa başladı. 

Kayık küçük bir çalılığın önünde 
durdu. Bütün gece geçirdiği heyecan
dan, ıztıraplardan ve sarfettiği gayret
lerden dolayı pek ziyade yorgun düşen 
Ahmed Abud, tehlikeden kurtulduk-
larmı anlar anlamaz, hemen derin bir 
uykuya dalrmş ve sandal sahile ya
naştığı zaman uyanmıştı. 

Ahmed üzerindeki yorganı atarak 
kalkmağa çalıştı, hayretle etrafına ba
kındı. Sahilde, tam yanma isabet eden 
noktada Olganm uşaklarmdan Vaa-
sUi duruyordu. Sandalın baş tarafın
da ise Hüseyin efendi oturuyordu. 

Ahmed sabahın serinliğinde üşüdü, 
titredi. Elbiselerini aradı. Fakat o an
da duyduğu ıztırabdan dolayı bağırdı. 
Parmaklarınm tırnakları arasına so
kulmuş olan tahta parçalan henüz 
yerlerinde duruyordu. Ahmed: 

— Bakınız, diye bağırdı. Köpek he
rifler beni ne hale soktular! 

Bunu söylerken kanlı ellerini arka
daşlarına gösterdi. Ahmed, göğsünde
ki yaralan yıkadıktan ve mümkün ol-
dugtı kadar sardıktan sonra Hüseyin 
efendinin yardımlle giyindi. Bin müş
külâtla kayıktan karaya çıktı, orada 
dehşetli acılara tahammül ederek el
lerinin ve ayaklanmn tırnaklarına b» 
tınlmış olan sivri tahta parçalannı çı
kardı. 

Bu esnada Hüseyin efendile Vassill 
ateş yaktüar ve kayıktan çıkardıklan 
erzakla kahvaltı hazırladılar. Bezler
le bağladığı ellerini baltasının asılı 
bulunduğu kuşağma geçiren Ahmed 
Abud, kurtuluşunu ne büyük bir te
sadüfe borçlu olduğunu burada ha
ber aldı. 

(Arkası var), 
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Yug-oslavyanm dış 
politikasında inkişaf 

(Baş tarafı 1 iıi£İ sahilede) 
gibi, sulhun muhafazasında mu
ayyen bir hedef için kunıl-
pıuş olan Balkan andlaşmasma d« 
muanz değil, bilâkis onu kuvvetlen
dirici mahiyettedir. Nanl ki, Yugos
lav - İtalyan anlaşması da îtalyazun 
Orta Avrupa! i)olltlkasmm 8ixlh yo
lunda inkişafma ancak yardmı ettai^ 
tir ve edecektir. 

t Dost ve müttefiklmia Yugoslavy»-
nm dış politikasmda ha* komşu dev
letle anlaşmak yolundaki bu mesnd 
inkişafm, Türkiyenln taklb ettlji si
yasi ahenge tamamen uygun olduğu
nu bir daha söylemek isteriz. îlk ba
kışta komşularüe bütün ihtilâflarım 
halletmiş, dost olmuş müttefik devle
tin, bundan dolayı daha kuvvetlenmiş 
olması Türkiye İçin ancak bir kazanç
ta:. Yugoslavyanm bu polltlkasmdan, 
birlikte mensup olduğumuz Balkan 
andlaşması daha çok kuvvet kazanır. 
Türkiyeye gelince, mütteflkimia Yu
goslavyanm komşularüe adım adım 
taklb ettiği bu sulh ve anlaşma siya
seti bizzat bizim başardığımız pollti-
kamn aynidir: Yugoslavyanm evvelce 
anlaştığı Bulgaristana biz de daha ön
ceden dostluk muahedesüe bağlıyız. 
İtalya ile aramızda da ayni fiili dost
luk münasebetleri mevcuddur. Biz de, 
tıpkı şimdi Yugoslavyanm yaptığı gi
bi, kendi mevcud dostluklarımıza ha
lel vermeden ve devletlerin başka sa
halardaki umumi politika istUcamet-
lerinden asla müteessir olmadan her 
devletle anlaşmayı, yeni dostluğa es
kilerini feda etmek değil, dostluğa 
dostluk katmayı dış politikamızın te
meli yaptık. Bundan dolayı Yugos
lavyanm tuttuğu yolu sevinçle karşı
lıyoruz ve yine ayni sebeple B. âtoya-
dinoviç'in Berlinl ve Budapeşteyi de 
ziyaret etmesini samimî memnuni
yetle karşılıyacağız. 

Necmeddin Sadak 

B. Mussolini 
diyor ki... 

(Baş taralı 1 İnci sahifede) 
inanacak kadar çılgm değilim. Sulhu 
otuz, elli, altmış sene temin etmek 
mükemmel bir şeydir. Bu sükûn ve 
huzur devresi, sonra elde edilecek 
terakkiler sayesinde uzatılabilir. Mü-
letler cemiyeti ideolojisinin hatalan-
na düşmiyelim. Onlarm boş sözleri
dir ki sulhu tehlikeye düşürüyor. 
Bu pasifistlerdir ki manen ve madde
ten fena hazırlanmış olan mületleri 
birbirlerini boğazlamağa sevkediyor-
•1ar. Ben paciflste değilim. İtalya par 
cifiste dçğildir. Biz pacifiqulz. Bu, 
ayrı bir şeydir. 

8000 Haitili öldürülmüş 
Port-Au-Prhıce 9 (AA.) — Haiti re

isicumhuru, gazetecUere beyanatta bu
lunarak ilkteşrin başlangıcmdan beri 
en az sekiz bin Haitilinin maktul düş
müş olduğunu beyan etmiştir. Bu kı
taller, hududdan uzakta Saint-Demai-
nique arazisinde irtikâp edilmiştir. Re
isicumhur, vaziyeti vahimleştirmek is
temediğini ve maktuller miktarmı ta-
3dn için çok zahmet çekilmiş bulundu-
ğxmu ilâve etmşitlr. 

Italyan-Yugoslav 
anlaşması 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
rüşmeler esnasmda iM devleti alftka* 
dar eden bütün meseleler gözden feçi> 
rilmiştlr. İtalya ile Yugoslavya arasın
daki münasebetlerin 25 mart tarihli 
Belgrad anlaşmasma muvafık bir şekH-
de inkişaf etmekte olduğu görülmüş» 
tür. 

lU komşu ve dost devletin aijmd 
faaliyeti, arada mevcud birçok müşte
rek menfaatlerin icap ettirdiği tarz
da ve dostane ve İtimadb bir iş birli
ğine muvafık şekildedir. Belgrad an-
laşmalannm şfandiye kadar fiin İyi 
neticeler verdiği görülmüştür. 

Bu sebeple İki hükümet arasmdaU 
İş birliğinin İtalyan - Yugoslav müşte
rek menfaati ve sulhun kuvvetlendiril
mesi için dalıa samimi ve dalıa sıkı bir 
hale getirilmesi niyeti kati surette İz
har edllmşitir. 

A l m a n gaze te l er in in 
m a k a l e l e r i 

Berlin 9 (A.A.) — B. Stoyadlnoviçln 
Roma ziyaretinden bahseden Berliner 
Börsen Zeitımg gazetesi diyor ki: 

«Bu ziyaret iki memleket arasmda 
dostane iş birliği bağlarım takviye et
miştir. Zira, son anlaşmalar çerçeve
si içinde Avrupa siyasetiıün mnuml 
meseleleri derin surette tetkik olunmuş 
ve İtalyan - Yugoslav dostluğunun da
ha sıkı bir hale getirilmesi için yeni im
kânlar yaratılmıştır.» 

Germania diyor ki: İtalya ve Yugos-
lavyamn karşıükh kara ve deniz hu
dutlarım tanımayı teahhüt etmeleri 
ve bir tecavüz takdirinde mütecavize 
herhangi bir yardımda bulunmaktan 
tevakki hususunda söz vermeleri, Adri
yatik havzasında sükûn yolunda ne bü
yük bir terakkidir. İki devletin karşı-
lıkh münasebetlerinde, harbe baş vur
mamağı teahhüt etmeleri ve anlaşmaz
lık ihtimalinde hakem ve sulh yolu üe 
hareket etmek hususunda anlaşmış bu-
lunmalan da, istikbal için muhakkak 
surette çok iyi neticeler verecek bir em
niyet tedbiridir. 

A s k e r î v e mülkî telcaÜd 
kanununun 6 9 uncu m a d d e s i 

değiş t ir i ld i 
Ankara 9 (Telefonla) — Askeri ve 

mülki tekaüt kanunımun 69 uncu 
maddesinin aşağıdaki şeküde değî ^ 
tirümesi hakkındaki kanun lâyiha» 
bütçe encümenince kabul edilmiştir. 

«Mütekaidlerle bunlarm yetimleri
nin ve vatanî hizmet tertibinden ma
aş alanlarm tahsisatı fevkalâdeleri 
Ue beraber üç aylık maaşlarım defa
ten peşin olarak vermeğe Maliye Ve
kili mezundur. Bunlardan ölen ve 
hakkım Iskat edenlerin fazla aldık
ları istirdat edilmez. Bu kanun 1 Har 
ziran 938 tarihinden İtibaren mute
berdir.» 

S ivas ç imento fabrikası 
inşaat ı m ü t e a h h i d e iha le 

ed i ld i 
Sivas 9 (Telefonla) — Burada ya

pılacak çimento fabrikasımn inşaatı 
müteahhide ihale edilmiştir. İnşaata 
ilkbaharda başlacanacaktır. 

Haydarpaşa lisesi - Rober i(oiej 
Haydarpaşa ^ 

sesi yeni bir mües-; 
sese olduğu halde, | 
diğer sahalarda ol-' 
duğu gibi, spor atf- \ 
hasmda da çok Ue-
n gitmiştir. Her 
sene Rober köle] 
taldbesUe spor mü-
sabakalan tertip 
edilmekte ve Hay
darpaşa lisesi mu
vaffakiyetli netice
ler almaktadır. 

Bu sene de mfl- ( 
sabakalara başlan-
niştir. Çarşamba 
f ünü Haydarpaşa \ 
\-r Rober kolej vo-
. al takımları 

:njstır. Bl-

_ i ' "idV-v" it 

i 

xy-
Haydarpaşa lisesi voleybol takınu 

Triko lor b a ş k a m a ç y a p m ı y o r 
Şehrimizde üç maç yapan Rumen 

Trikolor takımı dördüncü bir maç 
için münasip şerait bulamadığmdan 
cumartesi günü Köstence yolUe Bük-
reşe dönecektir. 

Voleybol maçlarında 
bu hafta 

Mühendis - Galatasaray 
karşılamıyor 

Bu hafta Beyoğlu Halkevi yoleybol 
müsabakalanmn dördüncü haftası 
olması dolayıslle maçlar hararetli bir 
safhaya girmiş bulunuyor. Pazar gür 
nü yapılacak olan Mühendis mtirteM 
Galatasaray müsabakası mevsimin 
en ehemiyetll karşılaşması sayılmak
tadır. 

Her iki takım da hakikaten kuv̂  
vetlidir. Buna nazaran netloe üı»* 
rinde müsabaka kabiliyetinin en mü
him rolü oymyacagı söylenebilir. 

Uzun müddet beraber oyıuunış ve 
sayısız maçlar yapmış olan Mllhen-
dls mektebi takımı bu hususta has-
mma faik görülmektedir. 

Voleybol meraklıları tarafmdan 
heyecanla beklenen bu maç Halkevi 
kupasma doğru büyük bir hamle ola
caktır. 

İng i l t erede lig maç lar ı 
Bu hafta İngilterede lig nmçlan-

mn on dokuzuncu haftası karh bir 
havada oynanmıştır. [Bazı yerlerde 
fasla kar yağdığmdan maçlar yanm 
bırakılmak mecburiyeti hasü olmuş
tur. Son vaziyete göre on dokuz maç 
yapmış olan Brentfort 23 puanla 
baştadır. Bundan sonra on sekizer 
maç yapmış oltm Preston ve Chelsea 
22 puanla ikinci vaziyettedir. Üçüncü 
vaziyette 21 puanla dört takım var
dır: Arsenal, Wolves, Bolton ve Leeds. 

Bu haftaki maçlarda başta giden 
Brentfort onuncu vaziyette bulunan 
Stock Cıtyye 3-0 mağlûp olmuştur. 

22 takım arasmda oynanan bu 
maçlarda henüz şampiyon gözükme-
mlştir. îlk an takımm şanslan mü
savidir. 

dai'paşa 10-15, ikincide 3-15 galip gel
miştir. Bugün, gene Rober kolej saha

sında basketbol, yann da futbol 
bakaları yapılacaktu:. 

müM-

R o m a n y a m u k a v e m e t 
şampiyonas ın ı K r i s t e a 

k a z a n d ı 
Rumen atletizm federasyonu tarsı-

fmdan organize edüen mukavemet 
şampiyonasım Dinu &istea kEizan-
mıştır. Bu genç son Balkan şampiyo-
nasmda da muvaffakiyetli dereceler al
mıştı. 

Kristea 8300 metreden ibaret olan 
mesafeyi 28 dakika 57 saniyede koş
muştur. Ahmed Süleyman isnünde Ro
manyalı bir Türk 29 dakika 42 saniye
de ikinci olmuştur. Maruf Rumen mu
kavemetçisi Maneo ancak altmcı ol
muştur. 

R a p i d Y ı m a n i s t a n d a m a ç l a r 
y a p a c a k 

Avusturyanm kuvvetli takımlarm-
dan Rapid yübaşmda Yunanistanda 
üç maç yapacaktır. Aym 25 inde Pire 
muhteliti, 26 smda Atina muhteliti Ue 
karşılaşacak olan Ra^id son maçım 
Yunan milli takımına karşı oymya-
caktır. 

Rapid geçen sene şehrimize gelerek 
Fenerbahçeyi 3nldönümünde 4-1 yen
mişti. 

Cinm Londos mağlûb 
olmadı mı? 

Geçenlerde Londrada Yunan pehli
vanı Cim Londosla şehrimizde güreş
ler yapan AfrikaU Vandervaltm güreş-
tUderi ve Cim Londosım mağlûp oldu
ğu şayi olmuştu. Yınum gazetelerinin 
yazdığına göre Cim Londos 58 inci 
dakikada Af rlkalınm omuzlannm yere 
getirmesine rağmen Vandervalt'm 
ayaklan bu sırada ring haricinde ol-
duğ uiçln hakem bunu saymamış ve 
nihayet güreş berabere bitmiştir. 

Y u n a n i s t a n d a ing i l i z 
antrenör 

Yunan futbol federasyonu İngiltere-
den bir başantrenör getirtmeğe karar 
vermiştir. Gelecek antrenörün genç ol
ması ve icap ettiği zaman takımda oy-
niBUi şart koşulroalctadır, Bu mm-
le.ile Atina valisi bay Koda 
meşgul olmaktadır. 

Saclarınızı Döklilmekten Koruyunuz! 

l!lii:F4li!< 
SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve bflyOme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESt 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
CİMİ Miktarı Muhammen bedeUeri İlk teminat 

Metre Lira K. Lira K 
İhale günü 

Altı kalem bez 9450 2906 25 217 97 13A2/9S7 Pazartesi 
Saat 15 de 

Gureba hastanesine lAzim olan yukarıda dns ve miktarı ysaah altı İcalem 
İjez açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi jrukanda yazılı gün ve saatte Vakıf
lar Başmüdürlüğü binasmdald komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
levazım kaleminde görülebilir. (8018) 

Malatya Cezaevi Eksiltmesi 
Malatya Nafia Direktörlüğünden: 
30/12/937 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde (14,823)' 

lira (08) kuruş keşif bedelli Malatya Cezaevi İnşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, EksUtme, baymdırlık İşleri genel, hususi ve fennî şartnameleri, 
proje, keşif hulâsasUe buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlüğün
de görülebilir. 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 
İsteklüerin teklif mektuplan ve en az (9000) liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarım havi ka-
pah zarflarım 30/12/937 perşembe günü saat 14 de kadM Malatya Nafıa Mü
dürlüğüne vermeleri ilân olunur. (8285) 

SÜMER BANK 
UMUMÎ M O D O R L O Ğ O N D E N : 

İngilizce mütercimlik hakkmdaki ilânlarımız üzerine Bankamıza mi-
admda müracaatla vesaikini tevdi eylemiş olanların imtihanları 13 Birin-
cikânun 1937 pazartesi günü sabah saat (9) dokuzda icra edilecektir. 

Ankarada bulunanlarm Umumi Müdürlüğümüzde, tstanbulda bulu-
nanlarm da İstanbul şubemizde mezkûr gün ve saatta hazır bulunmaları. 

B E Y K O Z 

DERİ ve KUNDURA FABRİKASI 
Türk Anonim Şirket inden: 

Fabrikamız mamulâtmdan NAPA, PtKARİ, GLASE vesair eldivenlik 
derileri mubayaa etmek arzu eden müşterilerimizin fabrikamıza kadar gel
melerine mahal kalmamak üzere Yenipostane caddesinde 7/9 numaradaki 
büromuzda bu derilerin her çeşidinden kâfi miktarda bulımdımılmaktadır. 

IL 
Sümer Bank 

Umumî müdüriüğünden: 
15/11/1934 tarUıindenberi Bankamız tarafırjdan satm almarak be

delleri başabag ödenmdEte olan mefsuh 
UŞAK TERAKKİİ ZİRAAT TÜRK ANONİM ŞİREETt 

hisse senetlerinin satm almmasma 31/1/1938 tarihine kadar devam ol«-
nacaldar. 

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

BELER OTELİNDE 
Her akşam: Salon musiki heyeti Bestekâr 

B İ M E N Ş E N v e arkadaşları 
Okuyucular: İBRAHİM UYGUN, HAMİT DİKSES, 
MUSTAFA ÇAĞLAR 
Saz heyeti: Keman Nubar Tokyay, udî Mısırb İbrahim 
kanun Muammer Uygun, Klarnet Hamdl Tokay Bey
oğlu, İstiklâl caddesi No. t l8 
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P A N S İ Y O N D A . . 
Dört iş adamı oturmuşlar eski ta-

Itbelik hatıralarmdan bahsediyor
lardı. Dördü de henüz gençti. Çok 
füael, tuhaf, meraklı, âşıkane hatı
raları vardı. 

Şimdi Mecdi başlamıştı : 
.— Benim anlatacağım hatıra biraa 

tuhafcadır, Pariste talebe idim. O za
man, delikanlılık çağlarımda böyle 
Wr gün klüpte bir İş adamı olacağım 
aklımdan, fikrimden geçmezdi. Res-
fam olmağı kurmuştum. Parise de 
bu niyetle gitmiştim. Sanayii nefise 
mektebine girdim. Bir talebe pansi
yonunda oturuyordum. 

Pansiyonda gayet güzel genç kız
lar ve genç kadınlar vardı. Bımlar-
dan bir kaçı da bizim mektepte idi. 
Pakat benim gözüm bizim katta ko
ridorun başmda oturan genç bir ka-
dmda idi. Admın Suzi olduğımu öğ
renmiştim. Ona; bazan merdivenler
de, bazan kapıda raslıyordum. Gayet 
mübalâğalı selâmlar veriyor, kendi
line gülüyordum. Fakat nafile... Ne 
yapsam boştu. Suzi bana yüz vermi
yordu vesselam. 

Bir akşam hiç unutmam o gece 
Paris sanayii nefise talebesinin mas
keli balosu vardı. Bu balolara birçok 
kimselerin açık saçık gittiğini tabiî 
İşltmişsinizdir, yahud bunlara dair 
bazı şeyler okumuşsunuzdur. Ben de 
bu baloyu çok merak ediyordum. O 
akşam pansiyona geldim. Yıkaiııp 
balo için hazırlanacaktım. Bizim pan
siyon hizmetçisi izinliydi. Banyoyu 
kendim hazırladım. Odama gittim. 
Soyundum pijamalarımı giyip ban
yo dairesine geçecektim. Birdenbire 
aklıma geldi. Pijamalai'imı çamaşır
cıya vermiştim. Hay allah müsta!-
hakmı versin!... Şimdi ne yapacak
tım?.. Odamın kapısını aralıkladım. 
Baktım koridorlarda kimsecikler yok
tu. O zamanlar İstanbuldan peştemal 
gibi bir havlu getirmiştim. Onu beli
me doladım, akar suda yıkanmağa 
alıştığım için elime bir tas, sabunla-
nmı, süngerimi aldım. Boş koridor
lardan koşa koşa banyo dairesine 
kapağı attım, girdim bir güzel yıkan
dım. 

Ondan sonra tekrar peştemal gibi 
havluyu belime doladım. Süngerim 
suda şişmişti. Islanan sabunlarım 
vıcık vıcık kayıyordu. Hepsini elimde 
götüremiyeceğim için su tasımı da 
kafama geçirdim. Tam baiıyo daire-
•bıden dışanya çıkmağa hazırlanır
ken koridorda bir takım konuşmalar, 
bir takım kahkahalai- işittim. 

Bu konuşmalar içinde Suzinin se
sini, Suzinin kahkahasını çok iyi tar 
myordum. 

Eyvahlar olsun. Şimdi bu kıyafet
te, belimde peştemal kuşalı, kafamda 
ha:mam tası odama nasıl gidecektim?. 

Çaresiz beklemeğe başladım. Bir 
çeyrek, yanm saat, bir saat... Dışan-
da gülmeler eksik olmıyordu. Baloya 
da geç kalıyordum. Daha odama gi
decektim. Giyinecektim de ondaü 
sonra arkadaşlarla buluşup baloya 
gidecektik. Hiddetimden kendi kendi
mi yiyordum. 

«İster misin, gece yansma kadar 
banyo dairesinde kapalı kala3rım!> 
diye söyleniyordum. Bu esnada bir 
mucize imdadıma yetişti. Birdenbire 
«lektrik cereyanı kesüdl. Banyo dal-
>«8l kapkaranlık oldu. Dışanda bir 
gürültü koptu. Kahkahalar büsbü
tün arttı. İnceli kalınlı sesler: 

— Karanlıkta: kaldık!., diye ba* 
lirdi. 

Şöyle hafifçe banyonun kapısmı 
•ndıkladım. Oh yarabbi şükür... Orar 
n da karanlıktı. Hemen banyodan di-
fftnya fırlaidrm. Karanlık koridorda 
k>şarak odama doğru Derlemeğe baş
ladım. Karanlıkta tahminle odama 
^oğru koşarken birisi koluma yajuştL 
Oûzel bir kadm sesi: 

— Yakaladım!., dedi. 
Kolumu onun elinden kurtarmağa 

Çalışıyordum. Karanlıktaki kadm: 
— Nafile kaçmaya uğranma... Yar 

ktladım seni... Nasıl kaîranlıkta ko» 
^ u çimdikler mlaln?. diyordu. 

Ona: 
— Yanhşımz olacak., dedhn. Ko

ronuzu çimlikllyen ben değülml„ Ben 
<*<iama gidiyorum. 

Karanlıktaki kadm: 
^ Yoooo... Beni kandıramazsınız.., 

^ e bir şeytanlık yapacaksınu dejü 
Dünyada sizi bırakmam... di

yordu. Bu sefer iki eUle koluma ya
pışmıştı. Ondan kurtulmak için ça
balıyordum. Nasıl çabalamıyayım ki 
birdenbire cereyan gelir de, tekral 
elektrikler yanarsa bu kıhkla bütün 
pansiyon halkına rezil olacaktım. 

Sonra bir kere daha: 
— Bırakınız beni rica ederim... de

dim. 
O kahkahalar arasında: 
— Bırakmam seni «Karanlık şey

tanı» seni... diyordu. 
Tam bu sırada korktuğum başıma 

geldi. Birdenbire bütün elektrikler 
yandı. Herkes hep bir ağızdan: 

— Ooooo... Işığa kavuştuk!., diye 
bağırırken ben bir de ne göreyim ko
ridordaki büyük aynanın tam karşı-
smdajnm... 

Aynada dünyanın en acayip kılıklı 
bir adamı... Beline peştemal dolan
mış... Başında bir tas... Elinde sün
gerler... Etrafımda bir sürü genç 
kadm... Ve bunların arasmda da 
Suzi... Benim kolumu pansiyonda 
oturan şişman, ihtiyar bir cadaloz 
kadm tutmuştu. Koridordaki kadın
lar benim kıyafetimi görünce kah
kahayı bastılar. Ben bayılacak gibi 
oldum. Bilirsiniz böyle heyecanlı da
kikalarda benim bayılma âdetim var
dır. 

Lâkin tam bu sırada etrafımda 
müthiş bir alkış koptu ve: 

— Çok güzel kıyafet!.. 
— Fevkalâde... 
Gibi sözler ağızlardan dökülmeğe 

başladı. Şaşırmıştım. Kimin kıyafeti 
mükemmel ve fevkalâde İdi?. Etrafı
ma şöyle baktım. Bütün kadınlar 
acayip kılıklara girmişlerdi. Kiminin 
üstünde sadece bir mayo vardı. Ki
mi bir İspanyol dansözü kıyafetinde 
mi bir İspanyol dansörü kıyafetinde 
idi. Lâkin en acayip benim kılığımdı. 

Suzi benim yanıma yaklaştı: 
— Doğrusu dedi bizim «Çılgınlık

lar balosu» dediğimiz bu geceki balo 
için siz en garip ve en güzel kıyafeti 
bulmuşsunuz... Tebrik ederim sizi... 
Hele bu başmızdaki tas sizi büsbütün 
komikleştirmiş... 

Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Şimdi 
odama gitsem ve balo için giyinsem 
bu halimi nasıl tevil edecektim?.. 

Bana: 
— Mademki baloya başka kıyafet

le gelecektiniz... Pansiyonun kori-
dorlannda böyle peştemalla, kafanız
da tasla niçin dolaşıyordunuz?..» de
mezler miydi?... 

Ben bunları düşünürken Suzi: 
— Haydi, dedi, biran evvel baloya 

gidelim... Kıyafetiniz o kadair hoşu
ma gitti ki sizi kendim için kavalye 
seçiyorum... Eğer başka bir rande
vunuz yoksa... 

Ben kekeledim: 
— Fakat bilmem ki... 
Suzi benim tereddüdümü görünce: 
— Yoksa, dedi. Güzel bir arkada

şınız var da onunla beraber mi gide
ceksiniz?... 

Ben: 
— Yooo, dedim. Sizinle baloya git

mek benim için en büyük zevk ola
cak. .. 

Genç kadın: 
— Öyleyse haydi, diyerek koluma 

girdi. 
Karanlıkta koluma yapışan şişman 

cadaloz bu arada soruyordu: 
— Bu başmızda miğfer ve beliniz-

deki kumaşla Romalı bir general kı
yafetine mi girdiniz?. 

Ona kısaca: 
— Öyle, öyle... Romalı bir general 

kıyafeti bu... dedim... Feıkat kübik 
bir Romalı general kıyafeti., malûm 
ya biz fütürist ressamız.,, 

O zamanlar fütürizm yeni yeni baş
lamıştı. Suzi Ue meşhur «Çügmlıklar 
gecesi» denilen maskeli baloya bu kı
yafette gittim. 

Aylarca peşinde koştuğum genç 
kadmm kalbini o gece ancak bu kı
yafet sayesinde elde edebUmek kabU 
oldu. Sabaha karşı fena halde sar
hoş olarak pansiyona dönen Suziyl 
yatağma ben yatırdım. O günden son
ra Suzi Ue ne güzel günler geçirdik... 

Şimdi ne zaman banyoya glrsem 
bu esM macerayı hatırlarım. 

(Bir yüdtz) 

Baş, di{, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabmda ffünde 3 kase almabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde İsrarla giripin isteyiniz. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

•M. Yazan: İskender F. "'"*'-'" Tefrika Na 81 « « -

^Karnımdaki çocuğun babası olduğunu inkâr mı ede
ceksin ? „ Sinan bu sözleri işitince buz gibi dondu 

Oıl?„ 

— Hepsi yalan. Onlar ük önce 
seni öldürmek istedUer. Bu suretle 
gemini elinden alacaklardı. Beni sı
kıştırdılar. Tehdit ettiler, korlana-
dım. Hepsine karşı koydum. (Ben ha
yatta iken, Sinan reisi öldüremiye-
ceksiniz!) dedim. Ondan sonra bu 
tuzağı kurdular. Beni senin yamn-
dan ayırıp gemiye attırdılar. 

Sinan bu sözleri dinlerken hay
retten hayrete düşüyordu. Rozitanın 
hıçkırarak ağladığını, ambar ağzm-
da duran yelkenci Mehmed de işiti
yordu. 

Süıan sadık yelkencisini çağırdı: 
— Bak, dedi, Rozita neler söy

lüyor? 
Yelkenci Mehmed de Rozitaya acı-

maımş değüdi. Fakat, eldeki vesi
kayı göz önüne getirerek: 

— Ya mektup, dedi, yazdığı şeyle
ri inkâr mı edecek? 

Rozita gırtlağını koparırcasına ba
ğırdı: 

— Ben Sin anı tecrübe ediyordum. 
Bakahm benim sevgimden şüphesi 
var mı? diyerek öyle bir mektup yaz
mıştım. Ben, Sinan gibi bir kahra-
mam nasıl öldürebüirim ki, o, benim 
hayatımı kurtarmıştır. Bende unu
tulmaz bir eser bırakmıştır. 

tki denizci birbirine bakıştılar. 
Yelkenci Mehmed hayı-etle duda

ğım bükerek mırüdandı: 
— Bugüne kadar dokuz kere ev

lendim. Kanlarımın hiç birisi buka-
dar fettan değildi. 

Ve Rozitaya döndü: 
I— Sende bu akıl varken, daha çok 

İşler görürsün, yavrum! 
Rozita birden yerinden fırladı: 
— Yaydi, geliyorum. Herşeye razı-

ylm. Beni Şeyh Saide teslim ediniz! 
Fakat, karmmdaki çocuk ne olacak? 

Sinamn yamna sokuldu: 
— Yarm doğacak yavrunu da mı 

düşmanının kucağına atacaksm! 
Sinan bu hadise karşısında buz gi

bi donup kalmıştı. Anbann merdi
venlerine tutunarak bağırdı: 

— Ne diyorsun Rozita, gebe misin 
sen? 

t— Evet. Kammu görmüyor musım? 
Yelkenci Mehmedin ağzı bir kanş 

açıldı: 
— Sinan reis nerede ise baba ola

cak da bizim haberimiz yok. 
Sinan gözünü açtı. Sevgilisinin 

kamma baktı. Hazin bir tavırla ba-
şmı sallıyarak mırıldandı: 

— Gebeliğini neden sakladm şim
diye kadar? 

_ Bugüne kadar seni denemekle 
meşguldüm, Sinan! Eğer çocuğunu 
İnk&r edecek kadar duygusuz bir 
adam olduğımu anlasaydım, yine 
aO^emezdim! Lâkin sen temiz 3rü-
reidi bir erkeksin! Benim kamım-
dakl çocuğun babası olduğunu inkâr 
edemlyeceğini gördüm. Hakikati sak-
Iıyamadım. 

Sinamn dizlerine kapandı: 
— Haydi söyle... Beni bu halde 

Şeyh Saide teslim edecek misin? 
CHnan çok müteessirdi. O, hiç bir 

kadm karşısında bu kadar sarsılma
mış, bu derece zaaf duymamıştı. Ger
çek, Rozitamn karnındaki çocuğun 
babası kendisiydi. Sinan bunu çok 
İyi biliyordu. Fakat, Rozitamn gebe 
kaldığmdan haberi yoktu. 

Sinan reis yelkenci Mehmede sorduj 
—i Sen benim yerimde olsan ne yz,-

pardm, Mehmed dayı? 
Mehmed kaşlarını kaldırdı ve onu

na bakarak: 
— Ben, senin yerinde olsaydım, ço

cuğumun doğmasını bekler ve Rozi
ta İle hemen evlenirdim, dedi. 

Sinan, ayağmın dil adc ağlıyan 
fOnlyenln kızını elinden tutup kal
dırdı: 

—- Merak etme, Rozita! Çocuğu-
mmun meşru babası olacağım ve 
aniden aynlmıyacağım! 

— Demek beni Şeyh Saide teslim 
etmiyorsun, öyle mi? 

— Hayır. Artık herşey anlaşıldı. 
Bana dost görünen bu adamın bütün 
hilelerini ö^ndink Ondaa da elbette 

günün birinde öç almak fursatı elimt 
geçer. 

Rozita ambarda kaldı. 
Sinan güverteye çıktı. Yelkenci 

Mehmede: 
— Hemen hareket edeceğiz. Kürek-

çiler iş başına... 
Diye bağırdı. 
Sahilde bağnşan amblar Rozitayı 

bekliyorlardı. 
Rozita Celbede kalmak ve Şeyh 

Said gibi şehvetli bir kabUe reisine 
cariye olmak tehlikesinden kurtul
muştu. 

Yelkenciler geminin yelkenlerini 
açtılai'. 

Kürekçiler küreklerine sarüdılar. 
Gemi demirini alarak birden uman

dan aynldı. Gittikçe artan şimal 
rüzgârı geminin yelkenlerini çarça
buk şişiımişti. 
Sinamn yelkenlisi Cerbeden aynlır-

ken, sahilde birikenler hep bir ağız
dan bağınyorlardı: 
— Rozitayı bize neden teslim etme

din? Bizi aldatıp kaçacağmı aklımız
dan geçilmemiştik... Yarm tekrar 
Cerbeye geürsen, Şeyhimizin yüzüne 
nasıl bakacaksın? 

Sinan reis yelkenlinin baş küpeş
tesinde duruyordu. Araplara bir kaç 
kelime ile cevab vermek istedi. Gür 
•esUe haykırdı: 

— Beni aldatan sizsiniz! Gemime 
göz diktiniz. Fakat, Allah fırsat ver
medi. Beni öldüremedinizl Bir daha 
Cerbeye yolum düşerse, ilk önce sizi 
tepeliyeceğim! 

«Yeşil kartal» Cerbe limanından 
uzaklaşıyordu. 

Sinan son zamanlarda gemisine 
yeşü yelken çektiği için, korsanlar 
ona «Yeşil kartal» adını vermişlerdi. 

Sinan, sevgilisinin sözlerine tama-
mile inanmıştı. 

— Rozita yammda olmasaydı, Cer-
beliler beni zehirieyip öldürecekler 
ve gemimi elimden alacaklardı!. 

Diyordu. O yine sevgilisine eskisi 
gibi bağlanmıştı. 

Rozitamn dedikleri mi doğru idi? 
Yoksa Cerbelilerin söyledikleri mi? 

Bunu anlamak güç bir iş değildi. 
Şehy Said kızının kurtulması için 
Sinan reise elinden gelen iyiliği ya
pıyordu. Çölden sahile ancak Sinan 
için gelmişti. 

Rozitaya gelince, okuyucularımız 
onun ne fettan bir kadın olduğunu 
pekâlâ anlamışlardır. Rozitamn aş-
kma ve sözlerine inanmak elbette 
gülünç olurdu. Fakat, insan biran 
için kendisini Sinamn yerinde farze-
derse ve hastalığı zamamnda böyle 
bir kadının günlerce başı ucunda 
beklediğini görürse onu kendi ellle 
başkasının koynuna atabilir mi? 

Bahusus ki, o kadm: «Sen, karmm
daki çocuğun babası olduğımu unu
tuyor musun?» diyerek dizlerine ka-
pamr ve ağlamağa başlarsa... 

«** 

S i n a n , R o z i t a i le n a s ı l e v l e n d i ? 
Mahmud dayı dümen başmda Bi

nana anlatıyordu: 
— Bu kadm seni, belli ki çok seviyor 

Mademki senden gebe kalmış. Çocu
ğun dünyaya piç olarak gelmemesi 
için, hemen bir nikâh kıymaü... 

— Ondan sonra ne olacak? 
— Ondan ötesini Allaha bırakınz. 

SJaten yann ne olacağımızı kim bilir? 
—, Nikâh dedin de akhma bir şey 

geldi, Mahmud dayı! Sen buralarm 
kurdusun! Cezayir kıyılannda bir çok 
arab köyleri vardır. Bunlardan bhin-
de bir tanıdık hoca olsaydı, eraya 
uğrar, nikâhımızı kıydınrdık. 

Mahmud dayı sahilde ottan evleri 
görünen bir küçük köy gösterdi: 

•— İşte, şu önünden geçtiğimia 
köyde bir küçük cami vardır. O cami
in imamını tamnm. Eğer ölmemişse 
bu işi o yapabilir. Dört yıl önce Ceza-
ylre giderken bu köye uğramıştık. 

Köye doğru dümen kırdılar. 
Binp" vf̂ is dümenci Mahmuda 

•ordu. 
(Arkası var) 
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[ Emniyet Sandığı ilânları 1 
Taksitli Emlâk Satışı 

Cinsi 

iki katta dört odalı ahşab bir 
evin tamamı. 

İki katta beş odalı kuyusu ve 
elektrik tesisatı olan kârgir 
bir evin tamamı. 

Üç katta yedi odalı bahçeli ve 
kuyulu ahşab bir köşkün ta
mamı. 

Üç buçuk katta on odalı elek
trik tesisatını havi ahşab bah
çeli bir evin tamamı. 

İki buçuk katta beş odalı elek
trik tesisatını havi bahçeli 
kârgir bir evin tamamı. 
İki katta dört odalı ahşap bir 
evin tamamı. 

Üç katta beş odalı ahşab bir 
evin tamamı. 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
300 

SEMTİ 

Kuzguncukta eski Kumbaoğlu yeni 
Bamyacı sokağında eski 6 yeni 6 
No. h 
Fatihte eski MoUaahaveyin yeni Muh-
tesipiskender mahallesinde eski Ceviz-
ci, yeni Balipaşa sokağında en eski 15, 
eski 17, yeni 148 No. h 
Üsküdarda Altunizade mahallesinde 
Hacıibrahimağa (Sırmaperde) soka
ğında eski 5 yeni 11 (kapı üzerinde 
13) No. lu. 
Şehzadebaşında Babahaısanâlemi ma
hallesinde eski muhamudefendi mek
tebi yeni Serezli sokağında eski 9 yeni 
'23 No. h 
Kumkapıda Muhsineh atlın mahalle
sinde Molataşı caddesinde eski ve yeni 
19 No. h 
Beşiktaşta eski Rumeli yeni Türkali 
mahallesinde Uzuncaova caddesinde 
eski ve yeni 10 No. lı 
Sultanselimde Çirağıhamza mahalle
sinde eski Sakızağacı yeni Tabakyu-
öus sokağında en eski 20 mü. eski 68 
yeni 65 No. lı 
Beyoğlunda Şahkulıi mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi 
meydanı karşısında eski 2, 4, 4,4 mük. 
6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. lı 

Beyoğlunda Hüseyinâğa mahallesin
de eski Arnavud yeni Mısırbuğdajn 
sokağmda eski 24, 24 mük.. 24 mük. 
24 mük. 24 mük. yeni 20, 22, 26, 28 
No. 1:. 

1 — Arttırma 23/12/937 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapı
lacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tâbidir. 

4 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığla birinci derecede ipo
tekli kahr. (8180) 

2000 

200 

2500 

1400 

300 

650 

Dört buçuk katlı yirmi odalı 12000 
altında bir gazino ve bir ma
ğazası olan, terkos ve elektrik 
tesisatını havi kârgir üç evin 
tamamı. 
Üçer katlı beşer odalı altında 
iki dükkânı olan kârgir iki 
evle aynca arka kısımda on 
odadan mürekkeb kârgir bir 
evin tamamı. 

3500 

_ Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

10 ncu İşletme Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için mubayaa edilecek 2,500 metre mikâbı traverslik çam 

tomruğu kapalı zarf usulile 25/11/1937 den itibaren 15 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

1 — Eksiltmeye konulan traverslik çam tomruklar Kars Orman Müdür
lüğünce Oltu ormanlarından ve Devlet Demiryolları idaresi için tahsis edilecek 
maktalardan tedarik edüecektir. 

2 — Muhammen bedeli tomrukların beher metre mikâbı 14 liradan 
35,000 liradır. 

3 — Muvakkat teminat 2625 liradır. 
4 — Taliplerin 2490 No. lu kanun hükümleri kereğince icab eden vesaiki 

müteahhitlik ehliyetnamesini haiz bulunmaları lâzımdır. 
5 — Taliplerin 10 12/1937 cuma günü öğleden sonra saat 14 de Erzurum-

da İşletme Müdürlüğü binasında müteşekkil komisyona yukarıda zikredüen 
vesaik ve 2490 No. lu kanun hükümleri dahilinde verecekleri nakit veya tah
vilât veya banka teminat mektuplarını idare veznesine tevdi ettiklerine dair 
alacakları makbuzlarile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

6 — Şartnameler 175 kuruş mukabilinde idare veznesinden tedarik edUe-
bilir. «8184» 

* 
Kabili mesaha şekilde ve Kim. 144 de hat kenarında teslimi şartüe m3 115 

kuruş muhammen bedelle Edirne'den 1500 m3 balast açık eksiltme usulile 
20/12/1937 pazartesi günü saat 15,30 da Sirkecide 9. İşletme eksiltme komisyo
nunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin % 7,5 muvakkat teminatla kanunun tayin et
tiği vesikalarla birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. Şartnameler pa
rasız olarak komisyon reisliğinden verilmektedir. (8197) 

• 
D.D./21 No. lu açık arazi ve hangar tarifesinin 15/12/937 tarihinden iti

baren 9 ncu işletme mıntakasma da teşmiline başlanacaktır. 
Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilebilir. (8254) 

Ankara Vilâyetinden: 
Ankara Vilâyeti çifçilerine dağıtılmak üzere şartnamesi mucibince açık ek

siltme ile satın almacağı e^^velce ilân edilen ecnebi mamulâtı «75» adet iki teker
lekli -.100.) adet iki demirli ve «25» adet üç demirU ve sandıklı pullukların satın 
alınması yirmi beş gün daha uzatılmıştır. İşbu üç çeşit pulluğun ihalesi ayrı ay
rı olacaktır. Pulluklann 20/12/937 pazartesi günü saat on beşte açık eksiltmesi 
yapılacaktır. İki tekerlekli pullukların muhammen bedeli «1875», iki demirlile
rin «4500», üç demirlilerin «1500» liradır. 

Şartnameleri Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinden meccanen ve
rilir. İsteklilerin pulluklarm yüzde yedi buçuk tu tan olan meblâğa aid ban
ka mektubu veya hususî muhasebe müdürlüğü veznesine yatmlmış makbuzu 
ile birlikte eksiltme günü gösterilen saatte vilâyet daimî encümenine gelmele-
r i i lânolunur . (4423) (8195) 

K A 

mmMmm 
Grip, Baş ve Diş Ağnlan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Çatalca Ziraat Bankasından: 
Satılık Sırt Köy Çiftliği 

Borçlusu: Üsküdar Paşalimanı caddesinde Saidpaşa yalısında Bayan Ayşe Mediha 
Muhammen Mevkii 
Kıymeti Nev'i Keızası Köyü 

870 00 Tarla Çatalca B. Çekmece Mezarlık 

292 00 

340 00 » 

160 00 » 

196 00 » 

212 00 » 

700 00 

14 00 

1000 00 

200 00 » 

200 00 » 

144 00 * 

496 00 » 

620 00 » 

508 00 » 

1584 00 » 

» Çekmeceyolu 

» Ağılaltı 

» Harmanlık 

» Çeşme 

» Dere 

Çeşme 

Harmanlık 

O 00 ÇiftUk ebniyest 

» Ağılaltı 

» Ağılaltı 

» Çeşme 

» Sivas 

» Çekmece 

V Çeşme 

» Mezarlık 

ÇiftUk 

Miktaîı Hissesi 
Dekar M2 

399 765 9/10 

134 174 > 

156 230 » 

73 520 > 

90 062 » 

97 414 > 

321 650 » 

6 433 » 

459 500 » 

91 900 » 

91 900 » 

66 168 » 

227 912 » 

- 284 89G » 

233 426 » 

727 848 * 

O 000 » 

7536 3422 792 

Tapu senedinin 
Tarihi 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/930 , 
6/4/931 
K. Evvel 340 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

> » 
11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/930 
6/4//931 
K. Evvel 340 

> » 
11/12/930 
6/4/931 
E. Evvel 340 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» > 
11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/931 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

» » 
11/12/930 
6/4/931 
K. Evvel 340 

No. 
40 
18 
17 
17 
36 
13 
12 

39 
17 
16 

43 
21 
20 

37 
13 
14 

21 
9 
8 

33 
11 
10 

44 
22 
21 

42 
20 
19 

32 
10 

38 
16 
15 

41 
19 

30 
8 
7 

34 
12 
11 

36 
14 
ıs 
29 
7 
6 

45 
23 
5 

Evsafı yukarıda gösterilen gayrimenkuller 3202 No. kanun hükümleri dairesinde satılmak üzere açık arttır
ma ile satışa konulmuştur. 

Arttırma 1/12,'937 tarihinde başlamak ve 15/1/938 tarüıinde bitmek üzere bir buçuk ay devam edecektir. Alıcı 
çıkmadığı veya sürülen pey alacağı karşüalnadığı takdirde en son surttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
müddeti on beş gün daha uzatüabilecektir. 

Muvakkat ihale 15/1/938 cumartesi günü saat on ikide Çatalca! Ziraat Bankasmda ve en çok arttırana yapı
lacaktır. Arttırma şartnamesi 1/12/937 tarihinden itibaren Çatalca Ziraat Bankasmda herkes tarafmdan görülebile
cektir. 

Kat'î ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar bulunduğu gibi kat'î ihaleye kadar borçlu borcımu faiz ve 
masraflarile birlikte öderse muvakkat ihale fesh ve iptal olunarak müşteriye pey akçesi reddolımur. Müşterinin b a ^ 
kaça hak mütalebesi meşmu olamıyacaktır. 

Bankaînızdan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklüann gayrim enkıü üzerindeki haklarmı ve hususlle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarım evrakı müsbitelerüe yirmi gün içinde bildirmeleri ve aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç bırakılacakları ilân olunur. (8204)' 

ALGOPAN 
GRİP 
HtTLt 
BAŞ DİŞ 

\ BüTüH ; 
i A C R I L A B I İ 

Dahiliye Vekâletinden 
Malatya vilâyetinde Adıyaman kasabasınm halihazır haritalarım tanzin»* 

işi eksütmeye çıkanlmışür. Muhammen keşif bedeli 4,000 liradır. Eksiltme 20/ 
12/987 tarihinde saat 11 de Ankarada Belediyeler bankası binasında beledlyel«« 
imar heyetince yapılacaktu-, muvakkat teminat 300 liradır, şartnameler bilâbe-
del Belediyeler inmr heyeti fen şefliğinden alınabüir. (4387) (8057) ^ 

Dimağı meşguliyet 
Sizin asabınızı zayıflatıp baş 

ağnlan ve neşesizlik tevıit ediyorsa 
KARDOL ile tedavi ediniz. 
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üoyçe Levante Linye 
HAMBURG 

OMituh* L«t«t«Unif I »Uâi L*ıtırtt-lte«« â.-C. 
UMurg, 1.-0.. tUffibt»! | SiMim 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbol 
ve Karadeniz arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
îstanbulda beklenen vapurlar 

Larüsa /vapuru 14 K. evvele dotru. 
Herakleo vapuru /22 K. evvele dofc-

ru. 
Burgaz, Varna, Köstence, İçin 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Akka vapuru 12 K. evvele doCra. 
Takında Hamburg, Brem, Anvela 

ve Roterdam Umanları için 
bareket edecek vapurlar 

Larissa vapuru 13 K. evvele doğru. 
FasU tofsUât için GaUU'da Ora-

Idmyan banmda DOTÇE LEVANTE 
LtNTE vapur acentalılnna mfiraeaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Scandinavian Near 
East Agency 

OaUUda Tabir han S •nefi kat 
Trt: 44M1 • f - 1 

•renska Orlent Llnien OotheBharc 
Ootbenburg, Stokholm. 0«lo, Daotalf. 

Odjmla Oop«nhag Abo Reval T« M t t o 
Baltık limanlan fark ve Karadenlı ba«Iı« 
M limanlan arannda İS günde blx atimel 
y avdet için muntazam postalar. 

Odynia - Dantzlg - Ootbenburg va Oalo-
*an beklenen vapurlar. 

Odynia vapuru 12 K. evvele doğru. 
Bardaland vapuru 18 K. evvele doğru. 
Ounborg vapuru 24 K. evvele doğru. 
Takmda Istanbuldan Hamburg Roter-

ttam - Kopenhag, Odynia Oothenberğ, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslog limanlan 
İCln hareket edecek vapurlar. 

Odynia vapuru 12 K. evvele doğru. 
Bardaland vapuru 18 K. evvele doğru. 
Ounborg vapuru 25 K. evvele doğru 
razla tafsU&t İçin Oalata'da Tahlr han 

I flncü katta k&in acentalığma mfiraeaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

Yeni sene için... 

En sağlam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En İyi cins kâada baalmıs 
ve İngiliz prese kartonu ile clltlen> 
mistir. 

P l y e t l e r 
900 sahlfell 140 - 160 kunij) 
SCO > 175 - 900 > 
400 > 250 - 275 > 

Ak̂ am matbaan 
Telefon: S4S40 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

/lağazalannı zi3raret ediniz. 
Mobilya hususıında «EMSA
Lİ ARASINDA» en iyi re zen
gin çeşidler bulacaksınız. 

SALON. YEMEK ve YA
TAK ODASI takımlannı 
HER YERDEN ÎYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te
darik edebilirsiniz. 

ae/aı«7 
tıtanbul Dördüncü tera memuriutun-

<Un: MahcuB dop da paraya çevrilmesine 
karar Terlltn jtr mufambalan, aolMk, per-
<l» v«aalı« 14/12/937 tarihine teaadOf «den 
«arıamba gfinfi saat 10 da birinci açık 
' t t m n a suretUe Beyoğlunda Taksimde 
(̂ UuLacirda Flruzağada Karadut eaddesln-
^« 4S NoJı llodem apartıman lemln ka-
^ d a paraya çevrileceğinden taOlp olan-
i&nn mahallinde hazır bulunacak memu-
funa müracaatları İlân olunur. 

M. 1877 

MÜDİRE ARANİYOR 
Ta«Uca bir zatm evini ve çocuklan-

aı İdare etmek üzere orta yaflı bir 
Bayana İhtiyaç vardır. Arzu edenler 
tercümel haUerUe totlyecekleri ücreti 
(İtfûdlre) rumuzu İle 1100 posta kutu-
•ona bUdltmeleri. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye ıniitchassuı 

Muayenehane: Cajalojlu Nuruosmanlye 
^^ts\ No. 17 Baha Bey Apartımanı pa-

^ S İ Z E : 
Sureti mahsnsada otelde çıkartılan 
UALİB TEREİTAÖI Ue yapılmış 

en nefis yemekler hasırlanmaktadır. 

Zıûtlen tecrübe edlnlı. 

DOpün ve Ziyafetler İçin 60yül( Salonları Vardır. Loicanta Umuma Açıl(tır. 
JLdres : Sirkeci Orhaniye Oaddesi No. 7 Telefon 2 4 3 9 4 

inkıbazı, hazımsızlığı 
i D E 

ekşilik ve yanmalarını 

M A Z O N 
»ETVA TUZU OtDERta. 

MİDE ve barsaklan alıştırmaz. İçilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yeri
ni iliç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasma dik
kat. Deposu: MAZON re BOTON ecza deposu. İstanbul yeni Postahane arka-
smda No. 47. 

EVİNİZDE 

B İ R P U D R A 
MÜSABAKASI 

YAPINIZ 

Şirketi Hayrlyeden: 
SATILIK LÜKS MOTÖR 

Motorda liizel kamaralar Te aynca yatak ve banyo 
dairesi ve bflfe vardır. 

Boyu M 1/2 metro 
Sflr'atl 11 mfl 
Beygir kuvveti 100 
Bir saatteki mazot ve yağ masadı t liradır. Motor Galata'da Şirketi 

Hayriye Mnası finündedir. Her saman förüp gezilebilir. 
Kapab mektupla satıh|a pkanlnuştar. Almak isteyenlerin teklif 

mAtc^laıfle beraber maktu olarak 750 Ura teminat akçası veya bu mik
tar banka kefalet mektubunu 20 Birinci kânun 937 salı günü saat 10 a 
kadar Şirketi Hayriye idaresine mübayaat müdüriyetine tevdi eylemeleri 
tarttır. 

Maktalar, teklif sahipleri busurOe aym günde saat 10 1/2 de içtima 
edecek meclisi idarece açılacak ve verilen fiyat muvafık görüldüğü tak-
ffirde kati İhale İcra kıfanacaktır. 

Kullandığınız pudranm rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel
miyor. Bazı sansınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklannda ken-
ditorine daha uygun geldiği gibi ban esmerler de, sarışınlara mahsus bir 

pudra kullandıklannda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu an-
\»n\mntn çaresi, yüzünüzün bir tarafmda bir renk ve diğer tarafında baş-
ka renk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olmak üzere İstanbul 622 pog* 
ta kutusu adresine (T. A. 6) nunuzile 12 kuruş göndcrdiğiniı takdirde 
ılze hususi modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde numunelik 4 
ufak paket pudra ve 3 kalem dudak ruju günderilecekth-. Melctubunuzda 
her Tikit kullandığınız pudranın raıgini de bildirmeli unutmayınıı. Bu 
suretle yalnız İtendi başınıza veya arkadafmızla beral>er tecrübe ederek 
hakiki bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasınm her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 
Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve lott'lyyen sudan müteessir ol-
mu. ûaıeteler, iki Amerikah yüsücüsünUn sudan müteessir ohmyan bu 

pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlanndan sonra bile ten

lerinin kat'iyyen bozulmadınnı vanvorlar. 

SOBA MI 
ALACAKSINIZ 7 

Hiç düşünmeyin, bir 

KREFT SOBASI alınız 
Soba değU bir harikadu-. 

24 saatte bir dolduruş, mahrukattan 
yOzde 50 tasarruf 

Almanyanm en son sistem sobasıdır 
8»fa9 yeri: OHANBS PAPAZTAN 
lıtnbul, Yeni Ppıtane caddasl. No. 20 

I İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — üskOdar Depolar Gurubuna baflı Şark Tütün bakmı evi için şartna

mesi mucibince satm ahnacak 2 tonluk maa tefen-üat 1 adet yük asansörü için 
Asntme günü olan 23/ZI/937 tarihinde talip zuhur etmediğinden yeniden 
T» pasarlık usuUyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Muhammen bedeli 6000 Ura ve muvakkat teminat 460 liradır. 
Zn — Pazarlık 22/ZII/037 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 

Kabataşda İsvazım ve mübayaat fubesindeki alım komisyommda yapılacak
tır. 

IV — Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat şube-
fİT>d^ ^ItnâhtUr 

y ^ Eksütmeye İfttrâk etmek ifteyenlerin fiatsız teklif mektuba ve ka-
tslc^lannı paıarlık gününden üç gOn evveline kadar İnhisarlar Umum Mü-
dOrlüt^ Tütün fabrikalar {ubeslne vermelen ye tekliflerinin kabulünü mu-
tamomın Teılka almaları lâzımdır. 

Uf! — lıtekUlerin eksUtme için tayin edUen gün ve saatte % 7,6 güvenme 
paralarıyla birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri Il&n olunur. (8258)] 

I — Şartname ve numunesi mucibince 50000 metre kırmın çizgili kanaveçe 
pf^mfiıkia satm alınacaktır. 

n — Fanrhk 16/XII/937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 te 

Ktbataçta Lavaum ve Mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabOtr. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüade 7,5 gftvenmt 

•l«vi il A". olıiTiiır P̂O<WV 
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KANYAK KİMDE VAR? 
^ # % . ^ ^ 

, ..si;Üi|ü;. m 

Dik ve sarp çıkışh Uludağına 
tırmanan acemi bir dağcının ote
le gelir gelmez ellerini lıolılıyarak 
soracağı ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkân yok
tur. Çünkü o, çıkacağı yer ne ka
dar dik ve uzun olursa olsun da
lma sırt çantasında Tabiî Kanyak 
bulundurur. 

Tabiî Kanyak yalnız Uludağın-
da kullanılmaz. O, rutubetli ve 
nemli yerlerde soğuk algınlığına 
karşı en iyi bir tedbirdir. 

Dalnna soğuğa maruz kalarak 
çalışan bir aile babasına akşam 
eve döndüğü zaman sunulacak 
en İyi şey, bir fincan çaya karış-
tınlmış bir kaşık Tabiî Kanyaktır. 

BIR K A Ş E 
NEOKALMİNA 

GRİP e BAŞ ve DIŞ AĞRILARI e NEVRALJİ • 
ARTRIT IZM • ROMATİZMA »^KIRIKLIK ve 

BUTUN AÖRİLARI DİNDİRİR 

I !f 11Htl 'A 
S A Ç B O Y A L A R I 

JUVANTiN 
KUMRAL-SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kaf-
iyyen çıkmaz; tabii renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

iNGİLlZ KANZUK 
ECZANESİ 

>r. İhsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilâtı, Frengi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı sayılması, tüo 
ve sıtma hastalıklan teşhisi, İdrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahll-
lâtt, Ültra mikroskopi, hususi aşılar 

istihzarı, kanda üre. şeker, klorür, kol-
lesterbı mikdarlannm tayini. Dlvan-

yolu No. 311. Tel: 20981 

DEĞİRMEN ARANIYOR 
Modem ve küçük mikyasta değir

meni olupta satmak veya kiralaınak 
isteyenler Hasan deposuna müracaat. 

SATILIK KONFORLU £V 
Âyaspaşa, Alman sefarethanesi ya-

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

İlk, kumalı, banyolu gayet lüks hamam, 
çiçekli ve ağaçU bahçe ve her türlü 
konforu ve nezareti kâmileyi havi bir 

Soğuk algınlıkları tıer türlü hastalıklara 
yol açabilir. Fakat bir kaşe 

Muhtemel rahatsızlıkların 
hepsini önlediği gibi nezle, 
grip, bronşiti de kısa bir za
manda izale eder. Harareti 
sür'atle düşürür. Gripin ağrı
ların amansız dü$manidir. 
Di$, Baş, Sinir, adale, Roma
tizma, Mafsal evcaînda ka
tiyetle tesir gösterir ve gün
de üç taneye kadar emniyet
le alınabilir. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNABÎLÎR, 
Taklitlerinden sakuunız ve her yerde ısrarla GRtPİN isteyinis. 

gahlbi Necmeddm Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rai* 


