
Para biriktir, fakat paranın 
üstüne oturma! Sarf et ki mu
amele olsun. Memlekette mu
amele çoğalırsa herkes müref
feh olur. AKSA Her yerde ve her zaman 

SOĞUĞA KARŞI 
TABİÎ KANYAK 

Son sahifedeki ilâm okuyunuz. 

Sene 20 — No. 6871 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 1 Kânunuevvel 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) - . 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Atatürkün Hataya dair iht 
"Hatay rejiminin birinci saf lıası Hatay 
Türklüğflnün ylil(sel( azim ve enerji-
sile başladı. Başka türlü olamazdı, 

bundan sonra da olamaz „ 
"Buna Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin 

olduğu kadar bu meselede söz vermiş olan 
Fransa hükümetinin ve milletinin şeref 

ve haysiyeti müsaid değildir,, 
Hatay dâvası 

Milletler Cemiyeti tarafından kabul 
edilen Sancak statüsünün son, elli 
beşinci maddesi şöyle diy«r: «Sanca
ğın statü ve anayasası 29 teşrinisani 
1937 tarihinde meriyete girecektir.» 

Bu, tarih evvelki gündü. Hataylılar 
hazırlandılar, şehirlerini, kasabaları
nı donattılar. Kendilerine daha önce
den temin edildi ki o gün Fransa ko
miseri bu Türk ülkesinin yeni müsta
kil idaresini ilân edecektir. O gün bay
ram olacaktı. Kan döküldü. Jandar
malar, halkı dağıttı, taklan yıktı, se
vinmek için sokağa çıkan insanlar, 
evlerine yaralı döndüler. 

Niçin böyle oldu, bilmiyoruz. Müs
temlekecilik zihniyeti her yerde ve her 
zaman bu gibi hâdiselere sebep, daha 
doğîusu vesile bulabilir. Fransa dışm-
da Fransız idaresi, müstemlekeci ru
hunun en gaddar misalidir. 

Gazetelere gelen haberlere göre, 
Hatay Türkleri Sürye bayrağı asmaya 
mecbur edilmiş, onlar kendi bayrak
larını asmışlar, Fransız komiseri bun
dan kızmış. Böyle bir behaneye inan
mak güçtür, çünkü bir ülkenin «tam 
istiklâli haiz ayrı bir varlık teşkil» et
tiği ilân olunacağı gün, halk nasıl bir 
ecnebi bayrağı çekmeye zorlanabilir? 
Böyle bir vaziyet, ancak Hataym Mil
letler Cemiyetince tamnmış müstakil 
varlığı ilga edildiği gün tabiî görüle
bilirdi. Acaba, Fransız idaresi Hataym 
istiklâli beışladığı gün bunun yok ol
duğunu mu halka anlatmak istedi? 
Millî bir bayramın bir matem gününe 
çevrilmesi başka türlü akla sığmaz. 
Süryeden çıkmaya hiç niyeti olmayan 
Fransa, eğer Hatay için yapılan bütün 
işlerin gayesi orada kendi otoritesini 
kuvvetlendirmek sanıyorsa çok yahüı-
yor. Böyl ebir düşünce yakın Şarkın 
sulhu için cidden tehlikeli olur. 

Akla gelebilecek bütün itirazları 
şimdiden önlemiş olmak için bir nok
tayı anlatmak lâzımdır: 

Statünün, yukarda bahsettiğimiz el
li beşinci maddesinde, ikinci fıkra ola
rak deniyor ki: «Mandanın devaım 
müddetince bunlar (yani statü ile 
Ahayasa) mezkûr mandanın ifâsiyle 
telifi raOmkün olduğu nisbette tatbik 
olunacaklardır.» Bu demektir ki ge
rek statüde, gerek anayasada yazılı 
olan bütün hükümiier, tam bir şekilde 
ancak Süryede Fransız mandaterliği 
brtitği zaman tatbik olunur. O zama
na kadar. Manda idaresile telifi müm
kün olduğu nisbette tatbik edilir. Fa
kat, yeni idarenin 29 teşrinisanide me
riyete gireceğinin ayni maddede tas
rih edilmesi gösteriyor ki, bu tarih ye
ni bir devrin mutlaka başlangıcı ola
caktır, ve istiklâlin ilânı hâdisesi, Man
da idaresile gayri kaWli tehf değildir, 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 6 ncı sahifede 

Ankara 1 (Telefonla) — Yeni Hatay rejiminin meriyete girmesi münasebeti-
le Hatay ve Türkiyenin her tarafından Cumhurreisimiz Atatürke sayısız minnet 
ve şükran telgraflan gelmektedir. Büyük Şef bu hususta ihtisaslannm Falih 
Rıfkı Atay vasıtasile bu sabahki Ulusta nakledilmesine müsaade bU3rurmuş-
lardır. 

Milletler Cemiyeti konsejrinin kararma göre 29 sonteşrin 937 günü Hatay-
da yeni rejimin meriyete girdiği İlân edUecekti. Atatürk bu mevzuda: 

— Bu) olmuştur, buyurmuşlardır. 
Falih Rıfkı Ataym ilân keyfiyeti bir program altmda Suriye fevkalâde 

komiseri tarafmdan yapılacağı, bu münasebetle Hatay yeni rejiminin teessü
sünde Türk - Fransız elbirliğinin tezahür edeceği, Hataylılarm bugünü serbest
çe tesidine imkân verileceği ve Hataydaki Fransız delegesinin Hataylıların 
Milletler cemiyetinde kazanmış olduğu haklann mümessili vazifesini yapaca
ğı beklenirken bunlarm olmadığı haberlerini arzetmesi üzerine Atatürk de
mişlerdir ki: 

— Bunlara dair henüz teferruatlı malûmat almadım. 
Eğer Suriye fevkalâde komiseri B. Dö Martel Sancağa ge
lerek, Hataylıların müstakil rejime kavuştuklarını bizzat 
ilân etmedi ise ve bu münasebetle Hataylıların bayramla
rına şeref vermekten kendini alıkoymuş ise buna diyeceğim 
yoktur. Hatayda Fransız delegesi, Hataylıların çok şevk ve 
heyecanla bajnram yapmaları tabiî olan bir günde, eğer Ha
tay Türklerini serbestçe bugünii kutlamaktan menedecek 
tedbirler almış ise, buna yazık demekle iktifa ederim. 

Böyle bir zihniyet, devletler arasında yüksek dostluk 
münasebetlerinin hal ve istikbali için müsbet yolda yü
rümek lüzumunun henüz anlaşılmamış olmasından ile
ri gelir. Maamafih her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti ile Fransa cumhuriyeti hükümeti arasında Cenev-
rede imza olunan vesikaların tayin ettiği rejimin birinci saf
hası, Hatay Türklüğünün yüksek azim ve ener jisile başla
mıştır. Başka türlü olamazdı ve bundan sonra da olamaz. 
Buna Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin olduğu 
kadar bu meselede söz vermiş olan Fransa hükümetinin ve 
milletinin de şeref ve haysiyeti müsaid değildir.» 

1 
Fırka gurupu toplandı 

Hükümetin Hatay meselesinde 
hattı hareketini ittifakla tasvib etti 

Suriyede Fransız askerleri nümayişçil^ dağıtıyor 

S o n dakika. 
Japonlar bîr italyan 

ve bir Amerikan 
gambotunu zaptettiler 

Fransız imtiyazlı mıntakasında duran gamboti 
tayfalarını hapsedip bayraklarını yırttılar 

Bir ingiliz tayyaresi de topa tutuldu 

Vekiller heyeti Hatay 
meselesini görüştü 

Ankara 30 (Telefonla) — Vekil
ler heyeti bugün Fırka grupu içti-
maından sonra Büyük Millet Mec
lisi binasında toplanmış ve geç vak
te kadar müzakerede bulunmuş
tur. Bu içtimada Hatay meselesi
nin de görüşüldüğü tahmin edili
yor. 

Ankara 30 (A.A.) — C. H. P. Kamu
tay grupu bugün (30/11/937) Antalya 
mebusu Dr. Cemal Tuncanın reisliğin
de toplandı: 

1 — Geçen haftaki Parti grupu iç-
timamda Manisa mebusu Refik İnce
nin memleketimiz kültür işleri bak
landa sorduğu suallere bugünkü top
lantıda Maarif Vekili Saffet Ankan 
cevaplannı verdi. 

Bu mevzuda bir kaç hatip daha söz 
aldığmdan ve Hariciye Vekili grupa 
daha müstacel maruzatta bulunmak 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Endîşe uyandırıcı 
blr^ resim 

Bu sahifede çıkan sokak mücadele
si resmine bakınız: Süryede ahali ile 
Ftansız kuvvetleri boğazboğaza gel
mişler, çarpışıyorlar! (Resim bizzat 
Fransız gazetelerinden alınmıştır.) 

Cenup hududlannuzın öte yant 
mütecanis emelli ve zapturapt altın
da bir memleket olmak vaziyetinden 
ne yazık ki, çok uzak! Her kafadan 
bir ses çıkıyor; türlü türlü gayeler et
rafındaki zümreler bu derece şiddetli 
ihtilâf halinde!. 

Hal böyle iken, Hataylıları bu anar
şi ortasında nasıl olur da tehlikelere 
maruz bırakım?. 

Hatay Türklerini bu keşmekeşin 
muhataralarından kurtarıp emniyete 
ulaştıracak biricik yol yeni rejimin 
tatbikidir. Her ne suretle olursa olsun 
bunun tahakkuku bir zaruret halini 
alıyor. 

Londra 1 (Akşam) — Şanghayda 
pek mühim yeni bir hâdise olmuştur. 

Fransız imtiyaz ınıntakası önünde 
demirli bulunan İtalyan ve Amerikan 
gambotlarına, Japon bahriyelileri 
baskın halinde bir taarruz yapmışlar
dır. Bu gambotlardaki bahriyelileri 
tevkif ve hapsetmişler, gemilerin bay-
raklannı tahkirle yırtarak denize at
mışlardır. Japonlar, bunu müteakip, 
gambottan alarak nehrin ağzına gö-
türmüşlerdir. 

Bu hâdise ttalyada olduğu gibi 
Amerikada heyecan uyandırmıştır. 
İtalyan ve Amerikan resmî makama-
ti şiddetli protestoda bulunmuştur. 

Bir İngiliz tayyaresi 
bombardıman edildi 

Londra 1 (Akşam) — Dün Şang
hayda beynelmilel mıntaka üzerln-
dfe uçan bir İngiliz deniz tayyaresi 
miliyetl meçhul i)ir harp gemisi ta
rafından bombardıman edilmiştir. 

Mutfağı beton olnuyan tahta evlerde yemek pişirmek yan
gından sonra: 

— Bu kübik köşk kimin?... 
— O köşk değil birader, bizim evin mutfağı!... 
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c Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Halaydaki rejimi kayma

kam vekili ilân etti 
B. Garo konsolosumuzun protestosu üzerine konso

loshanemizin önüne diktiği askerieri geri çekti 
Ankara 30 (Telefonla) — Payas-

tan 30 tarihlle bildiriliyor: 
İskenderunden şimdi alman ha

lterlere göre yeni rejim kaymakam 
Srekili tarafından ilân edilmiştir. 

Kaymakam vekili bu ilâm yaptık-^ 
tan sonra mandater hükümetinin 
ffeçim neticesine göre işleri tedvir 
edeceğini bildirmiştir. Delege Roje 
Garo, türklerin bayram yapmamala
rı İçin ne kadar müşkülât çıkarmak 
lâzunsa hepsini 3rapmıştır. 

Delege evvelce mümessil heyetinin 
bayram programım aynen kabul et
liği halde sonradan bayram için köy* 
lerden ve şehirlerden akın akın ge
len halkm Ântakyaya gtrmwttni me> 
netmiştir. 

Bütün mahalleler askeri kordon al' 
fana alınmıştır. Sabahleyin Roje Oa-
to, ld2zat bu havaliyi teftiş etmiş 
Y» Asi nehrinin sağından beynâmi-
lel ncdctadır diye geliş ve gidişi dur

durmuştur. 
Öğrendiğime göre; konsoloshane

deki tebrikelere mâni olmak istiyen 
delege Roje Garo, konsoloshane önü
ne 10 kadar asker Koymuş ve içeri gi
rilmesini menetmiştir. 

Delege bu emri verdikten sonra 
gitmiştir. Bunun üzerine başkonso
los telefonla kendisini aramıştır. 

Söylenildiğine göre konsolosumuz 
delegenin bu hareketini şiddetle 
protesto etmiştir. Nit^om bundan 
sonro delegenin konsoloshane ka-
pısmdaki askerleri geri çektiği görül
müştür. 

Halk büyük bir neşe ve sevinç 
içinde konsoloshaneye gitmiş ye bü
yük tezahürler yapmıştır. 

Halk millî şajiolar, marşlar sesle
mişler, mül! oyunlar oynamışlar, mik-
temadiyen: «Yaşasın Atatürk, yaşar 
sm Büjrük Önder» diye tetğırmı^ar-
dır. 

Japonların ileri hareketi 
devam ediyor 

Gümrük varidatı hakkında Amerika 
Japangaga bir nota verdi 

Tokyo 30 (AA.) — Tebliğ: Şan^a^-
(da şimal mmtakasmda şiddetli ve anu-
dane muharebeler neticesinde Japon 
kıtaları 29 sonteşrin saat 15,30 da Ki-
angin şehrini ve saat 17 de Yangtze'nin 
sağ sahilindeki bütün kaleleri İşgal et
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Çin ordusu tarafından Nankin'in 
müdafaası İçtn Yangtze üzerinde tesis 
edilmiş olan ilk baraj, Japon kıtaları 
tarafından bu suretle yıkılmış bulunu
yor. 

Merkez mmtakasında Japon kıtaları 
29 sonteşrin saat 11 de Nankinin 110 
kilometre şarkmda kâin Changchow 
cehrini işgal ettikten sonra hiç dur
madan düşmam takib etmeğe devam 
etmişlerdir. 

27 sonteşrinde Chochowda Tahlu 
gölünde karaya çıkarılmış olan bir 
Japon müfrezesi gölü baştan başa 
geçerek Wusih'in 30 kilometre cenu
bu garbisinde kâin bir noktada kara

ya çıkmış ve derhal Nankin Istikaasıe-
tinde Uerlemeğe başlamıştır. 

Cenub mmtakasında. Tahlu gölü 
nün garbinde faaliyette bulunan ve 
şimal istikametinde üerieyen Japon 
kıtalanmn bir kısım 29 sonteşrin sar 
bahı saat 9 da Nankinin 140 kilomet
re cenubu şarkisinde kâin îhing şeh
rini zaptetmiştir. 
Bu Duntakadaki kıtalarm diğer kıs

mı, yani garp istikametinde Uerliyen 
kısım, 28 sonteşrin sabahı Anhwei 
eyaletinin hududundan geçmiş ve 
Nankinin 150 kilometre cenubunda 
kâin Kwangtehdeki Çin mevzilerine 
taarruza: hazırlanmağa başlamıştır. 
Amerika da bir nota verdi 

Tokyo 30 — Amerika hükümeti de 
gümrükler hakkında bir nota vermiş
tir. Notada Amerika hükûmetile isti
şare etmeden Çin gümrüklerinin va 
ziyetinde değişiklik yapılmaması İs
teniyor. 

Terkos - Kırkçeşme 
Belediye ile Evkaf arasındaki 
İhtilâf mahkemeye aksedecek 

Ankara 30 (Telefonla) — İstanbul 
Sıhhiye müdürlüğünün verdiği bir ka
rarla gayn sıhhî olduğundan dolayı 15 
kânunuevvelden itibaren Kırkçeşme 
sulan kesilecektir. 

Vakıflar idaresi kesilecek bu sularm 
yerine Terkos suyımım akıtılmasım Is-
tanbıü belediyesinden istemiştir. İstan
bul belediyesi, Evkafm bu talebini ka
bul etmemişn^ve mesele Dahiliye Vekâ
letine aksetmiştir. DahiUye Vekâleti işi 
tedkik etmektedir. Belediyenin noktai 
nazaruım muvafık görülmesi kuvvet
le muhtemel olduğu gibi, işin paraya 
taallûk eden cihetten dolayı da mah
kemeye aksedeceği anlaşılıyor. 

Akay, Denizyolları, Fabrika 
ve Havuzlar memurlarının 

tekaüdlükleri 
Ankara 30 (Telefonla) — Bütçe en

cümeni Denizbank lâyihasınm müza
keresine bugün de devam etmiştir. Ha
ber aldığıma göre encümen, Deniz-
banka İntikal edecek olan Akay, De-
Hlzyollan ve Fabrika ve Havuzlar ida
resinde çalışan memurların bu İdare
lerin teşkilât ve sandık kanunlarma 
göre tekaüdlerinin İcrasını kabul erle* 

GÜNÜN HADÎSELERt 

In^Iterenin Fransaya ve 
Milletler cemiyetine sadık 

kalacağı anlaşılıyor 
Londrada güya mühim bir mesele hal

ledilecekti: Hitleri istimzaç İçin lord Ha-
Ilfax Almanyaya gitmiş, sonra Berllnln 
tekliflerini hâmli olarak Londrajra dön
müştü. Fransız Başvekilile Hariciye Na-
aın İngiliz paytahtma davet edilerek ko
nuşulmağa başlandı. Maksad şuydu: Al
manya tatmin edilecek ve böylelikle Av-
rupada sükûn temin olunacaktı. 

Fakat Londradaki temaslardan bir ne
tice çıkmıyacagı anlaşılıyor. 

Almanya flü şey istemişti: Müstemleke 
ve Orta Avmpada siyasî nüfuz serbestisi-. 
Belki bmılardan birini vermek suretile 
Hitler tafanin edilecekti, tngilterenin ikin
ci şekle mütemayil olduğu zannedili
yordu. 

Halbuki Pransanm her iki şekli de Iste-
miyerek İngiltereyi kendine meylettirdiği 
görülüyor. İngiltere, Fransız - Sovyet ari-
laşmasmm bozulmasına çalışmıyacak »e 
Almanyaya Çekoslovakya ve Avusturya 
üzerindeki emeUerlnin tahakkuku İçin 
müzahir olmıyacaktır. 

Kala kala müstemlekeler kalıyor. Onun 
İçin de Versay sulhunu Imzalıyan devlet
lerin razı olmaları şart koşuluyor. Bundan 
maksad, Almanyayı müşterek emniyet 
çerçevesi içine sokmaktır. 

Almanya İse, taleplerini büâkaydü şa^ 
Heri sürmektedir. 

Eğer İngiltere yeniden Fransa lehine 
tebellür eden vaziyetini tekrar değiştir
mezse lord Halifax'm Berlin seyahatinden 
bir netice çıkmamış oluyor. İngiltere, 
Fransasra ve Milletler Cemiyetine bağh 
olan eski siyasetine sadık kahyor ki, bu 
lerait dahilinde Almanya ile anlaşması 
müşkül olacaktır. F- T. 

Mezbaha üeretlerinin 
indirilmesi 

Dahiliye Vekâleti Belediye
nin teklifinitedki ediyor 

Ankara 30 (Telefonla) — İstanbul 
belediyesi mezbaha ücretlerinin indi
rilmesi hakkmda Dahiliye Vekâletine 
bir teklü yapmıştır. Belediye bu tek
lifin kabulünü bazı şartlara müteallik 
küıyor. Ezcümle, belediyenin Devlete 
aid vazifeleri arasında bulunan bazı 
hizmetlerin belediyeden alınması bu 
tenzilâtm yapılmasmda şart koşulu-
3ror. 

Meselâ; bugün gerek tayinleri, ge
rek idareleri ve gerekse ifa ettikleri 
vazifeler hükümete aid bulunan bele
diye zabıta memurlannın maaşlan-
nın hükümet bütçesinden alınması 
teklif olunuyor. Dahiliye Vekâleti bu 
teklif üzerinde tedkikat yapmaktadır. 

Alaya çıkarılan askerî tale
benin muamele memurlukları 

lâyihası 
Ankara 30 (Telefonla) — Askerî 

İlse mezunlanndan olgunluk Imtiha-
mnda muvaffak olamıyanlarla, Har
biye ve deniz harp mektepleri ve üni
versitenin muhtelif fakültelerinden 
alaya çıkarılan asker! talebenin mu
amele memurltıklarmda istihdam-
lan hakmdaki kanun lâyihaa Mecli* 

ingiliz-Fransız konuşması 
hakkında tebliğ neşredildi 
Fransız Nazırları dün Londradan 

Parise hareket ettiler 
Bütün meseleler suliıen iıailediidiiıten sonra 

müstemlel(e isi görüşliiecel( 

Atatürldln teşeititürieri 
Ankara 30 (A^.) '— Riyaseticün*-

hur umiımî kâtipliğinden: 
Hatayda yeni rejimin meriyetd 

girmesi mtinasebetile, Reisicümhıır 
Atatürk, yurdun içinden ve dışmdan 
vatandaşların ve Hataylı ırkdaşlann 
derin sevinç ve heyecanmı büdiren 
bir çok t e l p ^ a r almışlardır. 

Bundan ç<& mütehassis olan Ata
türk teşekkürleri ile refah ve saadet 
temennilerinin Anadolu ajansı vası-
tasile ilân ve iblâğım emir buyurmuş
lardır. 
Başvekilin teşekkürleri 
Ankara 30 (A.A.) — Başvekil Celâl 

Bayar, Hataydan ve Hatay ahalisin
den gelen ve Türkiyenin her. yanın
dan çekilen tebrik telgraflarma Ana-
dcdu ajansı vasıtasile teşekkür eder. 

Suriye parlamentosu 
Milletler Cemiyetinin 

Hatay hakkındaki 
kararını reddediyor 

Şam 30 (A.A.) — Yeni Hatay rö-
jiminin Antakyadaki Fransız komise
ri tarafmdan ilâm üzerine dün Sam
da, Humusta, Hamada ve Halebde 
protesto nümayişleri yapılmıştur. 

Suriye parlâmentosu akdettiği fev
kalâde bir içtimada Milletler cemiyeti 
tarafmdan Hatay hakkmda verilen 
karann reddini kararlaştırmıştır. Baş
vekil muavini Suriye bayrağımn Har 
taydan kalkmaması İçin Suriye hû-
ktoıetinin elinden geleni yapacağım 
beyan etmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâletinde 
Ordu deâvi dairesi teşkil 

edilecek 
Ankara 30 (Telefonla) — Asker! 

İdarî dâvalarm görülmesi için Millî 
Müdafaa Vekâletinde Ordu deâvi dar 
İresi namile ayn bir daire teşkili hak
kmda bir kanun lâyihası hazırlanarak 
Başvekâlete verilmiştir. 

Deâvi dairesi Şûrayı devletin mülk! 
dâvalarm rüyetlnde haiz olduğu salâ
hiyete sahip bulunacak ve buarada 
ikame olunacak dâvalarda aleni mura
faa da kabul edilecektir. 

Londra 30 — Fransız Başvekil ve Ha
riciye Nazırı bu sabah saat on birde 
Hariciye Nezaretine geler^ konuşma
ya devam etmişlerdir, öğle vakti Bu-
kingham sarayına gitmişler ve kralm 
verdiği öğle yemeğinde bulunmuşlar
dır. Yemekten sonra iki Hariciye Nazı-
n müşterek tebliğin metnini hazırla
mışlardır. 

Londra 30 (A.A.) — Höyter ajansı is
tihbar ediyor: Bazı Fransız müşahidle-
rme göre İngilizlerle Fransızlar arajsm-
daki müzakerelerde Almanyamn müs-
temlekâta dair olan isteklerinin, an
cak bütün meselelerin sulh yolile hal
letmek için yapılacak müzakerelere 
iştirake hazır olduğunu bildirdikten 
sonra görüşülmesi hususımda muta
bık kalmınıştır. 

Fransız Başvekilinin beyanatı 
Londra 30 — İngiliz Nazırlarile yap

tığı içtimadan çıkarken gazeteciler ta
rafından etrafı sarılan Fransız Başve
kili Chautemps kendileıine şu beya
nat ta bulunmuştur: 

«Fransız mümessillerinin gördükleri 
samimiyetten çok memnunum. Konuş-
malanmız samlm! bir hava içinde ve 
karşıhklı bür anlayış dairesinde cere
yan etndşür. Bütün meselelere femas 
ettik. Yalnız Avrupa siyaseti ufkunu 
değil, fakat d b a n siyasi afkmnı da 
tedkik ettik ve bütün meselelerde tam 
bir itilâfa vardık. Btt konugmalardan 
dünya sulhu sağlam bh* teminat île çı-
kacakte*. Bugün size fasla bir şey söy-

(Devanu 6 ncı sahifede) 

Kâğıdhane deresi taştı 
Jandarma karakolu ile bazı binalar 
su altındadır, Çorluga kar gağıgor 

On gündenberi durmadan yağmur 
yağıyor. Yağmurdan müteessir olmı-
yan bina hemen hemen yok gibidir. 
Bir çok evlerin damı akmıştır. Bir 
kısmınm pencerelerinden içerİ3re su 
girmiştir. Bazı binalarm bodrum kat-
htrmda sular toplanmıştır. Fakat 
bunlara rağmen yağmurun şehrin 
İçinde sebeb olduğu zayiat azdır. 

Yağmur asıl tesirini Kâğıdhanede 
göstermiştir. Etraftan gelen sellerin 

tesirile derenin suyu mütemadiyen 
kabarmış ve dün sabahtan itibaroı 
dere taşmağa başlamıştır. Dün sabah 
derenin sulan Kâğıdhane önündeki 
köprünün üzerinden aşmıştır. Çağh-
yan köşkü önünden Bende kadar edan 
sahamn sağ ve sol kısımları tamamen 
su altmda kalmıştır. Buradaki mez-
ruat mahvolmuştur. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Bir kadın tehlikeli 
surette yaralandı 
Odasında çıkan yangını 

kendisi söndürmeğe 
uğraşıyordu 

Bu sabah saat sekize doğm Üskû-
darda bir kadımn muhtelif yerierin-
den tehlikeli surette yaralanmasUe 
neticelenen bir yangm olmuştur. Har 
dişe şöyle geçmiştir: 

Üsküdarda Uncular aokagmda mü
hendis bay Cevadm 58 numarah 
evinde bayan Nefise oturmaktadır. 
Bayan Nefise, sabahleyin kalkmış, 
mangalına kömür koymuş ve man-
gaU yanmak üzere odamn orta yeri
ne bırakmıştur. 

Bu sırada mangaldan sıçnyan kı
vılcımlarla yerdeki kilim ve halılar 
tutuşmuş ve yanmağa başlamıştır. 

Bayan nefise, yanmakta olan kilim 
ve halıları bizzat söndürmeğe uğraş
mış, fakat ateş bir hayli Uerilediği ci
hetle muvaffak olamamış, bacak ve 
ellermden de yanmağa başlamıştır. 
Etraftan koşanlar bayan Nefiseyi 
vücudünde bir çok yanıklar olduğu 
halde kurtanmşlardır. 

B. Hamdullah Suphi gitti 
Bir müddettenberi Türkiyede bulu

nan Bükreş sefirimiz B. Hamdullah 
Suphi dün akşamki ekspresle memu* 

Ankaraya kar yağdı 
Ankara 30 (Telefonla) — Dün ge

ce şehrimize ük kar dü;şmüş ve hsa 
bir zaman devam etmiştir. 

Türk kraliçelerinin aşkı 
Çlnceden tarcüme edilmiş eski 

Türk efsaneleri 
Bugün 

YIKIUN TAÇ 
Soncu sahifede 

Yedind asırda Çin muharriri 
Ma - Tu - An - Un'den tercüme 

Haricige vekâleti 
umum kâtipliği 

B. Menemencîoğlu mebusluk
tan istifasını Meclise bildirdi 

Ankara 30 (Telefonla) — Gaziantep 
mebusu B. Numan Menemencîoğlu Ha
riciye Vekâleti umumî kâtipliğine ta
yininden dolayı mebusluktan istifası-
m, bir takrirle bugün Büyük Millet 
Meclisine bildirmiştir. Bu takrir Büyük 
Millet Meclisinin yarınki ruznamesine 
alınmıştır. 
Fr^uanmmemleketiınizden 
aldığı son üç aylık kontenjan 

Ankara 30 (Telefonla) — Pransa
nm 937 senesinm son üç ayı için 
memleketimizden aldığı zirai konten-
Jamn miktarmı bildiriyamm: 

650 kental kabuklu 3nunurta, 250 
koıtal yumurta akı, 300 kenta) yu
murta sansı, 75 bin kental arpa, 5000 
koıtal mısır, 20 bin kental bakla ve 
envai, 1500 kental fasıdya, 1600 ken
tal ehna ve armut, 7000 kental sa
man. 

Yeni Matbnat umtun müdürü 
vazifesine ba§Iadı 

Ankara 30 (Telefonla) — Matbuat 
umum müdürlüğüne tayin edilen Si
nop valisi B. Naci bugünden İtibaren 
vazifesine başlamıştır. 

Konyada sellerden 6 0 kadar 
ev yıkılmış 

Anlma 30 (Telefonla) — DablUye 
Vekâletine gelen malûmata göre, 
Konyada vukua gden son sd hadise-
sinden dolayı yıkılan evlertn sayışa 
60 kadardır. Karapınardai da yddnrmı 
İsabeti Ue bir adam ^müştür. Maddi 
zarar 70-60 bin lira arasmdadır. 

Portekize bir tngîliz askeri 
heyeti gidiyor 

Uzban 30 ̂  İngiltere, Portekize 
bir askeri heyet gönderecek, heyet, 
iki memleketin müşteıâc menfaatle
rini alâkadar eden meseleleri görü
şecektir. Ziyaret 938 şubatında yar 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

On yedi milyon 
öğrensin ki... 

, Bir okuyucum yazıyor: 
Beyoğlunun büyük müesseselerin

den birinde yemek yiyordum. Çorba-
nm içinden -ne olduğımu söylersem 
midenizi bulanduracak - birşey çdctı. 
Bunun üzerine, bağu-a çağıra ayağa 
kalktım. Sokağ fırlayarak, polisi ça
ğırmak istedim. Polis beni belediye 
zabıtasına yolladı. Zabıtayı bulmak 
için vakit kayboldu: Beni bir nokta 
öteki noktaya, öteki nokta daha öteki 
noktaya gönderdi. Nihayet, lokantaya 
geldik. Fakat iş işten geçmişti: Tabağı 
kaldırmışlar... 

Bunun üzerine bir memur bana şu 
nasihati verdi: 

— Bayım, siz doğru hareket etmedi
niz. Bundan sonra çorbada, yemekte, 
mahallebide filân bir münasebetsizli
ğe rasladığuuz zaman şapkanızı, pal
tonuzu almadan kalkacaksınız. Yedi
ğiniz şeyi olduğu yerde bırakarak dı
şarıya fırhyacaksımz. «Bir ahbabım şu
radan geçti. Ben şimdi geliyorum. Ta
bağımı kaldırmayın!» diye de seslene
ceksiniz. Sonra bir polis noktasına koş-
mamz lâzımdır. Ona vaziyeti anlatıp: 
«Bana belediye zabıtasından bir me
mur yollayınız. Ben filânca dükkân
dayım!» diyeceksiniz. Bunu müteakip 
gidip yerinize oturun ve belediye me
murunu bekleyin. Böylelikle hem işi 
pratik bir suretle halletmiş olursunuz, 
hem de sizden sonraki müşterilerin bu 
pis yemekten yemelerinin önüne ge
çersiniz. 

Bu tenbihatı verdikten sonra, bele
diye memuru: 

— Tabağımzdan fena şeyler çıkın
ca bir daha böyle yapınız!- dedi. 

— Aman bayım... Bu gibi maceralar 
insaıun başmdan ömründe bir kere 
geçer... 

— Orası da öyle... (İçini çekerek:) 
Bunu on yedi milyona nasıl öğretme
li?.. 

Usulü, gazetenizde ilân etmeniz için 
size bir mektup yazmağı düşündüm, 
bay muharrir!. 

Bir felâketzede vatandaş 
*»» 

Gacırdâ mübarek! 
Belediye, küçük el arabalarma da 

plâka takacakmış! Nasreddin hocanın 
meşhur hikâyesindeki söz akhma geli
yor. Bilirsiniz amma, gene anlatayım: 
Ramazan aymda bilinmiş fıkra anlat
mak müstehabdır!. 

Gene böyle küçük nakliye vâsıtalan 
üzerine sıkı nizamlar konulmuşmuş. 
Hoca eşeğini fellik fellik kaçırır, sak
larmış. Memurlar gelip: «Senin mer
kebin nerede?» deyince «Yok!» deme
sine kalmamış, ahırdan bir amrtı! 
«Ilarii yoktu eşeğin?» demişler. «Bu 
ak sakahmla bana inanmıyorsunuz da 
eşeğe mi inanıyorsunuz?» diye memur
lara kızan hoca paralan verdikten son
ra ahu- kapışım açıp hayvana: «Sevin 
eşek sevin! Adın devlet defterine geç
ti!» demiş. 

Onun gibi: 
Bir hamal, derme çatma tahtalar

dan yaptığı ve ağır yükler altında bo
zuk kaldırımlar üstünde inildete inil-
dete yürüttüğü arabasına artık bun
dan sonra şöyle nida edebilir: 

— Gacırda mübarek gacırda... İsmin 
devlet defterine geçti! 

Bizim mahallede, eski bir çocuk ara-
basile su tenekeleri taşmıyor. Bunda 
tabelâ ne hal alacak bakahm!?. 

Yeni yeni manzaralar... 
Okuyucularıma 

Akşam gazetesine avdetimden dola-

Sağır ve dilsizler 
Istanbuldaki 
mekteb için 

hazırlık ilerliyor 
Sağır ve dilsizler cemiyetinin sağır 

ve dilsiz çocukları okutmak üzere bir 
mektep açmağa karar verdiğini yaz
mıştık. Cemiyetin hazırladığı talimat
name ve müfridat programı Maarif 
müdürlüğüne verilmiştir. Mektep 
Babıâli civarında bir binada açıla
caktır. Cemiyet bu maksadla dört bin 
lira tahsisat a3rırmıştır. Mektebe iki 
muallimin idatesinde olmak üzere 
25 talebe alınacaktır. Maamafih şim
diden 185 sağır ve dilsiz çocuk mek
tebe girmeğe talip olmuştur. 

Cemiyet para bulursa Adana ve 
Erzurumda da bi^er şube açacaktır. 
Yapılan ististiklere göre bütün Tür-
kiyede dilsiz ve sağır olarak yedi bin 
çocuk vardır. Mektebi bitirenlere ce
miyet tarafından - İş güç sahibi ol-
malan için - iki veyahut üç yüz lira
lık bir sermaye verilecektir. 

ÜÇ aylıklar 
Emlâk bankası fazla faiz 

işini tedkik ediyor 
Emlâk bankasmın üç ayhklara mu

kabil verdiği para için fazla faiz tar 
hakkuk ettiğinden bahsedilmişti. 
Bankanm umum müdür muavini B. 
Kemal bu işi tedldk etmek üzere îs-
tanbula gelmiştir. 

Banka mütekaidler lehine bir ka
rar vemüştir. Bir kısım mütekaidler-
den yanlış bir barem tatbiki netice
sinde fazla kesilmiş olan faizler gele
cek 3 ay sonraki maaşları verilirken 
telâfi edilecektir. Banka yeni büro
lar açarak maaş tevzü ve Iskonto 
işini daha ziyade intizam altına ala
caktır. 

Kadir gecesi 
Dün gece Kadir gecesine tesadüf 

ettiğinden camilerde, bilhassa Sultan-
ahmed camisinde büyük bir kalabalık 
vardı. Hatim dualarından sonra Sü-
leymaniye ve Sultanahmed camile
rinde mevlûd okunmuştur. Kadir ge
cesi münasebetile bir çok ecnebiler 
Sultanahmed camisine giderek bura
daki dinî merasimi cami mahfilin
den temaşa etmişlerdir. 

Ü ç hırsız y a k a l a n d ı 
Kadıköyde oturan bayan Bedianm 

hizmetçisi Melâhat, hanımının maro
ken bir entarisini aşırıp kaçmış, bilâ
hare tutulmuştur. ' 

Fenerde Enver adında biri YaVuz 
motörü kaptanma aid bir av tüfeği Ue 
bir saati aşırmış ise de yakalanarak 
eşyalar istirdad edilmiştir. 

Tophanede Kasatura sokağında otu
ran Hüseyin isminde biri, şamandıra
da bağlı ve Felemenk bandıralı Dital-
ya vapurundan bir balye aşmrken me
murlar tarafından yakalanmıştır. Ya
kalanan hırsızlar hakkındaki tahkikat 
genişletilmektedir. 

I B I . . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • « I 
yi hakkımdaki teveccühlerini yazı, te
lefon ve sözle izhar eden muhterem ka
rilerime ve dostlarıma teşekkür ede
rim. (Vâ - Nü) 

Haklı şikâyetler 
Zoraki bir iane, şekli: 

Takvimcilik 

Yılbaşı yaklaştı mı hepsi birer 
cemiyet veya teşekküle mensup 
olduklarını söyleyen, insanî ve 
miUî hisleri tahrik ederek takvim 
satıcılığı yapan bir çok kimseler, 
eski cer softaları gibi memleketin 
dört tarafına yayılıyorlar. 

Hususî ve resmî dairelerle hal
ka 1-2 lira bedelle satılan ve ha
kikî kıymetleri 20 kuruştan fazla 
etmiyen bu takvimlerin tutan 
epeyce bir yekûn teşkil etmektedir. 

Bu yakında Balıkesire, koltuğu 
çantalı, temiz ve şik ^jiyinmiş, 
alelekser çift dolaşan, söz söyle
mek sanatına tamamen vakıf bel
ki on takvimci geldi. Kartvizitle
rine baküırsa hepsi birer tanınmış 
müessesenin ajanıdır. 

Eskiden bir nilânat» işi vardı. 
Bu takvimcüik onun intihale ge
çirmiş başka bir şekli mi? Namı
na hareket ettiklerini söyledik
leri müesseselerin bu mümessil
lerden haberleri var mı? Varsa 
yüzde kaç istifadeleri var? 

En iyi otelde yatan, en iyi lo
kantada yiyip içen, ikinci mevki 
tren ve husûsî otomobilde dola
şan bu zevatın zarurî masrafı çık
tıktan sonra geriye bir müessese
nin işine yanyacak kadar para 
kalıyorsa - ki bu işin her sene 
tekrarlandığına bakılırsa kalıyor-
toplanan umumî para yekûnunun 
miktarı kolayca tahmin edilebilir. 

Fakat, ne de olsa, bu takvimci
lik, halkı rahatsız eden ve göze 
batan bir iane seklidir. 

Kanser enstitüsii 
Dün bir toplantı yapıldı, 

mücadele hakkında 
kararlar verildi 

Kanser enstitüsü konseyi dün sabah 
Üniversitede saat 10,30 da rektörün 
reisliğinde toplanmıştır. Kanser ensti
tüsü dahilî statüsünün müzakeresine 
devam edilmiş ve memleketimizdeki 
bütün sıhhî müesseseler ile pratisyen
lerin gerek teşhis ve gerek ilmî araş
tırma maksadile kanser materiyelleri-
ni enstitüye göndermeleri görüşülerek 
lâzım gelen tedbirler alınmıştır.' Tek
nik organizasyon direktörünün ilmî 
araştırmaları hakkında raporu dinlen-
mi.5tir. 

Kanserle mücadele için halkın ten
viri ve hekimlere tekâmül kursları 
tanzimi işinin hazırlanması komiteye 
havale edilmşitir. Komite ayhk mutad 
toplantısını gelecek sah Üniversitede 
yapacaktır. 

Konseyin gelecek mutad içtimai, 
önümüzdeki nisan aymda olacaktır. 

Bugün maaş dağılacak 
Kânunuevvel maaşı bugün dağıtı

lacaktır. Bunun için bütün resmî 
dairelerde hazırlıklar bitmiştir. Bun
dan başka Emlâk bankasında maaş
larım kırdırmıyan mütekaid, dul, ve 
yetimlerin de maaşları bugün dağıl
mağa başlanacak ve bu iş üç gün 
içinde ikmal edilecektir. 

El arabaları 
Belediye plâka 
konulmasına 
karar verdi 

Sırt hamallığının lağvından sonra 
eşya taşımağa mahsus olan el araba
larma belediyece plâka konulmasına 
karar verilmiştir. 

Bu maksadla Daimî encümende ted
kik edihnek üzere bir de talimatname 
hazırlanmaktadır. Bu arada şekilsiz, 
biçimsiz ve bUhassa göze çirkin gözü
ken el arabalarının kuUatulması ya
sak edilecektir. Plâlta konulan ara
balardan da bittabi, diğer arabalarda 
olduğu gibi plâka: resmi alınacaktır. 

V a h ş î hayvanlar ı şehre sok
m a k için iz in a l ınacak 

İstanbula getirilecek vahşî hayvan
ların ne maksadla olursa olsun şeh
re sokulması için mutlaka belediye
den izin alınması kararlaştırılmıştır. 
Bu karara göre meselâ, bir kimse 
hususî surette büyüttüğü bir maymun 
veya ayı hakkında da mutlaka izin 
alacaktır. 

Kanlı kavga 
İki kîşi ağır 

surette yaralandı 
Evvelki gün Üsküdarda kanlı bir 

kavga olmuştur: Selimiyede bir evde 
Ali, Kadri ve Hüseyin adında üç kişi 
oturmaktadır. Evvelki gün sabaha 
karşı üçü de kalkmış ve işlerine git
mek için hazırlanmağa başlamıştır. 
Bir aralık Hüseyin ile Nuri, Alinin 
fazla gürültü çıkardığında'n bahisle 
söylenmeğe başlanmışlar, Ali bunla
ra mukabele edince kavgaya tutuş
muşlardır. 

Kavga kısa zamanda büyümüş; Ali 
eline geçirdiği kaim bir odun parçası-
m bütün kuvvetile Hüseyinin başına 
yerleştirmiştir. 

Hüsejrin bu ağır darbe altmda kan
lar içinde olduğu yere jnkılınca; bu 
sefer Hüseyin ile Ali karşılaşmış, Hü
seyin de Aliyi yüzünden ve dudakla-
rmdan yaralamıştır. 

Bu kanlı hâdiseyi gerek evden ge
rek komşulardah duyanlar zabıtayı 
haberdar etmişler, gelen polisler; ha
yatı tehlikede olajı Hüseyini ve Aliyi 
bir otomobUle Haydarpaşa hasta^je-
sine kaldırmışlar, Hüseyini de yakala
mışlardır. 

Vakadan, Üsküdar müddeiumumî
liği de haberdar edilmiş olup tahkikat 
ileriletilmektedir. 

Zehirl i g a z d a n kprunma kurs
larının birinci devres i bitti 
Halka zehirli gazdan korunma ça;-

relerini göstermek üzere mahalleler
de açılan kursların birinci devresi ev
velki akşam bitmiştir. İkinci devre 
kurslar dün akşam açımlıştır. Birin
ci devre kursa iştirak edenler 4,200 
kişidir. Bunlar, imtihandan geçiril
mişlerdir. Muvaffak olanlara birer ve
sika verilecektir. 

Bayram ertesi Eminönü Halkevi 
sa^nunda şehri idare edenlere, yani 
vali, kaymakam, emniyet müdürü, 
vilâyet, belediye erkânına' mahsus 
olarak bir kurs daha açılacaktır. 

İSTANBUL HAYATI 

Bayram alışverişi 
Ramazan telâşı sona erdi. Bir kaç 

gündenberi İstanbul un dört bucağın
da bayram telâşı başladı. Büyük ma
ğazalar, küçük dükkânlar, Mahmud-
paşa yokuşu a n kovam gibi kaynıyor. 
Kapah çarşıda sabah erkenden akşam 
geç vakitlere kadar kalabahktan ge
çilmiyor. Dükkânların içleri dolduğu 
gibi, kapı önlerinde sıra bekliyenler 
de biribirlerine giriyorlar: 

— Dükkâncı hişşşt, biraz da bu ta
rafa baksana ayol. Elâleminki para 
da, bizimki teneke parçası değil ya. 

— Aa, kızım, biraz önüne bak. Az 
kaldı burnumu kırıyordun. Verilmiş 
sadakam varmış ta, çarşılarda pazar
larda sakat olmaktan kurtardı beni. 

Bir manifaturacı dükkânımn önün
de pelerinli, mantolu, yazlık roblu, 
çarşaflı bir grup, rafları gözden geçi
riyorlar: 

— Dükkâncı, sizde şey basması yok 
mu? 

Yamndakilere dönüyor: 
— Kız, basmanın ismini unuttum. 

Neydi, neydi? 
Öteki, bilgisinden emin bir gururla 

atdıyor: 
— Modren basma istiyoruz. Modren. 
Dükkâncı bıyık altmdan gülerek 

basma toplarım ifldiriyor. 
Lüks tuvaletli bir bayan, şapkacı 

dükkânının vitrinlerini tetkik ederek 
âmirane bir tavırla sesleniyor: 

— Viyana biçimi orijinal bir şapka 
istiyorum. Fakat klâsik olacak. Hani 
şu kübik HoUivut modelleri vardır ya. 
Onları okşasm. 

Şapkacının kurnazlığı işi çabukça 
hallediyor. Kutudan rasgele çıkardığı 
bir şapka, müşteri bayanın sıraladığı 
frenkçe kelimelerin hepsine uyuveri-
yoK 

— Ah bayancığım. Talihiniz varmış 
vallahi. Bu şapkayı her müşteri bile
mez. Ve lâkin sizin gibi, tuvaletten an
lar, merakh bir bayan gelirse boş dön
mesin diye numunelik için bu şapkayı 
yaptırmıştım. Bir tane daha isteseler 
yok. 

Yüksek bUgisinin takdir edilmesin
den mütevellid gurur, şık bayanın 
çantasım açtırıyor. Kısa bir pazarlık
tan sonra orijinali, klâsiği. Viyana bi
çimini ve daha bilmem neleri biran 
içinde, üzerinde tophyan şapkacık pa
ket yapıhp bayanın koltuğuna sıkıştı
rılıyor. 

Başka bir dükkâmn kapısmda yaş
lıca bir adam, eUndeki kâğıdı arkada-
şma göstererek yana yana anlatıyon 

— Allah aşkına şu listeye bak iki 
gözüm. Bayanın siparişleri, çocukla-
n n eksikleri, kaymvaUdenin ihtiyaç
ları derken bizim maaşın dibine dan 
ekildi. Bu gidişle bayramda onlan giy
dirip kuşatacağu, gelecek ay basma 
kadar da aç susuz, hava alıp oturaca
ğız. 

Topallıya topaUıya dükkâna giren 
yaşh bir kadm, ayaklarındaki rugan 
kunduralan çıkanp dükkânm ortası
na fırlatarak haykınyor: 

— Haram olsun aldığın para. Şu 
ayacıklanmın haline bak hele. Kun
durayı iki gün giydim, ayaldarım ya
ralar içinde kaldı. Çabuk, al şunlan 
da, ver bakayım benim üç yüz kuru
şumu!.. 

Sokaklarda, tramvaylarda, kadın 
erkek, çoluk çocuk, herkesin elleri, 
koltuklan paketlerle dolu. Bayramın 
ay başına raslaması dükkâncılann da 
yüzlerini güldürdü 

Cemal Refik 

B a y A m c a y a gröre... 

B. A. — Greta Garboyu, Adolf 
Menjuyu, Moris Şövalyeyi, Jan Har-
lovu tanıdığımıi kadar bizim yerli 
meşahiri tanımıyoruz bayım!... 

— Nasıl olur bay Amca, aramızda 
Mehmed Eminin milli bir şair... 

... ibrahim Çallının meşhur bir 
ressam... 

... Neylre Neyirin büyük bir sahne 
artisti olduğunu bilenler de var çok 
şükürl... 

B. A. — /Zannetmem!.. Eğer fiyle 
olsa biraz da onlan takild edeı. bu
lunur ı... 
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Bekâret Genç kızlann seven kadohlan 
hayran etti. Bekâret Herkes bu bü^ük filmi 

soruyor Bekâret muhakkak görülecek Fransızca 
büyük film 

LÎL DAGOVER — SABİNE PETERS 
T Ü R K SİNEMASINDA 

Yedi yaşında bir 
hırsız yakalandı 

Ustasının cebindeki 
400 lirayı aşırmış 

Dün adliyeye yedi yaşmda bir hır-
n z çocuk teslim edUmlştlr. Vaka çu-
dur: 

Beyazıt civannda kundarıcılık eden 
Mustafanm eski tamdıklanndan Ha
san, bir kaç gün evvel yedi yaşlann-
da Hasan admda bir çocuğu dükkâna 
götürmüş ve bu fakir çocuğun çırak 
(darak dükkânda çalışmasuu Musta-
ladan rica etmiştir. Dükkâncı Mus
tafa da çocuğım haline acıyarak ken
disini dükkâna çırak almıştır. 

Aradan bir kaç gün geçtikten son
ra dükkâncı bir gün ceketini duvara 
asarak dükkânm üst katında kalfa-
larm çalıştıkları atelyeye çıkmış, bir 
za sonra döndüğü zaman küçük Ha-
sanm dükkânda bulunmadığını gör
müştür. 

Dükkâncı, çocuğun böyle ortadan 
kaybolmasmdan şüphelenerek duvara 
astığı kendi ceketinin ceplerini yok-
laymca cebindeki dört yüz liramn 
aşınldığmı görmüştür. Telâşa düşen 
Mustafa derhal polise haber verdiği 
gibi kalfalarım ve çıraklarını da ala
rak sokaklarda küçük Hasam arama
ğa çıkmıştır. 

Akşama kadar devam eden arama 
netclesinde akşam geç vakit küçük 
Hasamn Bahçekapı civannda sokak
ta, bir elektrik feneri yakarak dola
nırken yakalatmıştır. Kai'akolda üze
ri aranınca Hasanın cebinde, çaldığı 
paradan 354 lira bulunmuştur. Kü
çük hırsız suçunu itiraf etmiştir. 

Yapılan tahkikata nazaran küçük 
Hasamn pai'alai'i çalıp dükkândan 
kaçtıktan sonra Mahmudpaşaya gi
derek bir çift çorap almış ve oradan 
da başka bir kunduracı dükkânma 
gitmiş ve dükkâncıya: 

— Ben bir dükkânda çıraklık yapı
yorum. Annem merdivenden düştü, 
ayağı kırüdı, sokağa çıkamıyor. An
neme de ben bakıyorum. Şimdi bay
ramlık ayakkabı almak istiyorum. 
Cebimde harçlığımdan artırdığım beş 
Ura var. Bunun dört lirasüe bana bir 
mes ve lâstik veriniz. Bir lira da bana 
bayram harçlığı kalsm. 

Demiştir. Kunduran bunun sözle
rine inanmış ve dört lira mukabilinde 
meslerle lâstikleri vermiştir. 

Hırsız çocuk oradan çıktıktan son
ra da bir elektrik feneri, yiyecek ve 
saire alarak paranm 46 lirasını har
cadıktan sonra korkusundan evine de 
gidememiş ve sokaklarda dolaşmağa 
başlamıştır. Hasanın üzerinde bulu
nan 354 lira müsadere edilmiş, ken
disi evrakile birlikte Sultanahmed 
İkinci sulh ceza mahkemesine teslim 
edUmiştir. 

y e m M u a l l i m l e r a r a s ı n d a 
t a y i n l e r 

Mektep muallimleri arasında yeni 
bazı tayinler yapılmış ve listesi Maa!-
rlf müdürlüğüne bildirilmiştir. Yapı
lan tayinler şunlardır: 

Kumkapı orta mektep sekreteri 
îbrahim Kadnköy üçüncü orta mek
tep sekreterliğine, Kadıköy ikinci orta 
mektep riyaziye muallimi Salâhaddin 
Kadıköy üçüncü orta mektep riyazi
ye muıfiimliğine, hukuk fakültesin 
den bayan Mefharet Cağaloğlu orta 
mektep türkçe muallimliğine, Kadı
köy ikinci orta mektepten Semiha Ka
dıköy üçüncü orta mektep türkçe mu
allimliğine, Erenköy kız lisesi mual
limlerinden Dündaı- Üsküdar ikinci 
orta mektep türkçe muallimliğine, 
İstanbul kız lisesi yardımcı muallimi 
Feride ayni mektebin stajyerliğine, 
Pertevniyal Usesl beden terbiyesi mu
allimi Fazıl ayni mektebin müdür 
muavinliğine, Ankara erkek Usesl kü
tüphane memuru İsmail Vefa lisesi 
kütüphane memurluğuna, Aadaiıa 
«rkek lisesi müdürü ve tarih mualli
mi Süreyya Kandilli kız lisesi tarih 
•e coğrafya muallimliğine, İstanbul 
sanat mektebi tesviye muallimliğine 

Sü/yan, Kadıköy kız enstitüsü pişir
me muaJUimi S. Kanger İstanbul kız 
nnal mektebi pişirme muallimllğiın 
tayin edilmişlerdir. 

CENNET P E R İ S İ 
=—^ 

Havayan adalai'inda çevrilmiş büyük Türkçe sözlü film. 
Aşk — Heyecan — Macera — DOLORES DEL RİO - JOEIHAC CROE 
Bayram münasebetile T Ü R K Sinemasmda 

iki cinayet 
muhakemesi 

Odabaşıyı öldüren bîr 
kiracı 12 sene hapse 

mahkûm oldu 
s 

Zeyrekte bir handa odabaşı Hüse
yin, ayni hanm üst katmda bir odada 
kiracı Haydardan beş lira kira parası 
İstemiş, Haydat parayı vermediği gi 
bi Hüseyine küfür etmişti. Bundan 
fena halde hiddetlenen Hüseyin, biraz 
sonra aşağıya inen Haydarla kavga 
ederek tabancasmı çekip Haydarı 
kariımdan yaralamak suretüe öldür
müştü. 

Dün ağırceza mahkemesinde Hüse-
yinin adam öldürmek suçundan ve 
Behlül ve İbrahim adlannda iki ar-
kadaşmm da suç âleti olan tabanca-
ji sakla:mak suçundan muhakemeleri 
yapılmıştır. 

Muhakeme neticesinde Haydarı öl
dürdüğü sabit olduğundan Hüseyinin 
on iki sene ağır hapse konulmasına, 
İbrahimle Behlülün de cürüm âletini 
İmhaya teşebbüs suçundan yirmi be
şer gün hapislerine kai'ar verilmiştir. 

Bir katil de 15 sene hapse 
mahkûm oldu 

Greçen temmuzun yirmi beşinci gü
nü Süleyman ve Feyzi adlarmda iki 
kişi Tahtakalede bir sütçü dükkâ-
nmda rakı İçtikten sonra gece bera
berce çıkmışlar ve Süleymanm oda-
sma gitmişlerdü'. Orada iki sarhoş 
arasmda evvelce geçen bir kavga' ta
zelenmiş ve yeniden kavgaya tutuşa
rak bunlai'dan Feyzi bıçakla Süley
man! muhtelif yerlerinden yaralayıp 
öldürmüştür. 

Dün ağırceza mahkemesinde Fey
zinin muhakemesi bitirilmiştir. Mu
hakeme neticesinde suçu sabit oldu
ğundan Feyzinin on beş sene -ağır 
hapsine, müebbeden âmme hizmetle
rinden memnuiyetine ve altı bin ku
ruş mahkeme harcı ödemesine karar 
verilmiştir. 

Dün yakalanan 
Hadice 

Koca bulacak! 
Genç kızları dolandırmak

tan suçlu bir kadın 
yakalandı 

« Bir çok saf kız
ları dolandıran 
Hadice admda 
bir kadm yaka
lanmıştır. Ha
dice Aanadolu-
ya giderek genç 
kızları koca bu
lup evlendirmek 
üzere Istanbula 
getirip bunları 
çeyizlerini aldık
tan sonra sokak 
ortasmda bırak
maktan suçludur. 

Hadice dün ya-
yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

Mual l imlere serbes ders ler in 
tarihleri kararlaşt ır ı ldı 

Muallimlerin meslekî bUgi ve ihti
saslarım arttırmak için serbes ders
ler ve konferanslar tertip edildiğini 
yazmıştık. 15 kânunuevvelde açılacak 
olan bu konferanslar için üç mmtaka 
tefrik edilmiştir. Kadıköy ve civarm-
daki muallimler Kadıköy 12 nci ilk 
mektepte, Beyoğlu, Sarıyer, Beykoz, 
Beşiktaş kazalarındaki mekteplerin 
muallimleri Galatasaray lisesinde, 
Fatih, Eminönü ve Bakırköy mual
limleri de İstanbul erkek lisesinde 
açılacak bu derslere devam edecek
lerdir. 

Ders ve konferanslarm verilecekle
ri tarih de tesbit edilmiştir. 15 kânu
nuevvelde imlâ, tahrir, aritmetik. 22 
kânunuevvelde imlâ,, aritmetik. 29 
kânunuevvel tahrir, imlâ jeometri. 5 
kânunusani tahrir, imlâ. 12 kânunu
sani aritmetik, jeometri ve imlâ. 26 
kânunusani yurd tedkikleri, aritme
tik. 9 ve 23 şubat jeometri, yurd ted-
kikleri, 2 mart jrurd tedkikleri. 

B U akşam M E L E K * te bir sinema harikası başhyor 
„sa? EN NEFİS — EN EĞLENCELİ BİR MEVZU İÇİNDE 

ŞAHANE BİR İHTİŞAM — EMSALSİZ BİR LÜKS 

A Ş K 
TERZİHANESİ 

1937 yılmm en son keşfi üzerine yapılan birinci ve tamamen TabiS 
RenkU 

Baş rollerde: 

JOAN BENETT - WARNER BAKSTER 
DİKKAT: AMERİKANIN GECEDE 1000 dolar ücret alan meşhur ZENCİ HARİKALAR ORKES
TRA ve DANS HEYETİ bu filmde mühim bir rol oynamaktadır Numarah biletleri evvelden aldırınız. 

Tel. 40862 

r f ^ 

ERTVĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

^ 

Bu gece: ÜSKÜDAR 
(HALE) Sinemasında 

Kudret Helvası 
Büyük vodvil 3 perde. 

20.000 ingiliz 
LİRASINA MAL OLAN 

KADIN ELBİSESİ 
Şu garip dünyamn hep dolar ve İn

giliz lirasma aid garabet numuneleri 
Amerikadan gelir. 

Bu defa da New-York'ım en meşhur 
bir terzi evi 20 bin İngUiz hrasma mal 
olmuş bir elbise yapmıştu*. Tuvalet ha
kikî pırlanta ve incilerle işlenmiştir. 
İngiltere kraliçesinin bile giyemedeği 
bu esvab meşhm* sinema artisti JOAN 
BENETT için United Artist-şüke ti ta-
rafmdan yapılmış ve sevimli artist bu 
elbiseyi «AŞK TERZİHANESİ» filmini 
çevirirken giymiştir. Dört polis hafi
yesi stüdyoda film çevriürken Joan Be-
nett'in yarımdan bir saniye bile ayrıl
mamışlardır. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray Posta sokağımda Garilı, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Heybeliada: 
Tomadis, Büyükada: Merkez, Fatih: 
Saraçhanede îbrahim Halil, Kara-
gûmrük: Mehmed Arif, Bakırköy: İs-
tepan, Sarıyer: Asaf, Tarabya: Yeni-
köy, Emirgân, Rumelihisarmdaki ec
zaneler, Aksaray: Yenikapıda Sarim, 
Beşiktaş: Vidtn, Fener: Defterdarda 
Arif, Beyazıt: Yeni Lâleli, Kadıköy: 
Pazaryolunda Merkez, Modada Nejad 
Sezer, Üsküdar: Ahmediye, Küçükpa-
zar: Hikmet Cemil, Samatya: Yedi-
kulede Teofllos, Alemdar: Cağaloğ-
lunda Abdülkadir, Şehremini: Ah-
med Hamdi. 

Şeker Bayramı için 
en muazzam fümini 

hazırladı 
İPEK 

Sineması 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

ASİ GENERALİN 
SON EIİIIRİ 

Baş rollerde: 
G A R Y C O O P E R 

(Bufalo Birin unutulmaz kahramanı) 
ve 

MADELEİN CAROL — AKİM TAMİROP 
Sergüzeşt — Aşk - Macera — Heyecan -
İsyan Casusluk ve kahramanlık şaheseri 

KAÇIRILMIYACAK BİR FIRSAT! 
Umumi talep ve arzu üzerine, bu akgamdan itibaren 

S Ü M E R sineması 
İki süperfilm birden takdim ediyor: 

ST^^si DEANNA DURBiNMn 
Bütün İstanbul halkım cezb ve gaşyeden Fransızca sözlü 

3 M O D E R N KiaS 
Filminde üâveten: JACK HOLT ve GRACE BRADLEY tarafmdan 

YILMAZ KAPTAN 

•% 

Fevkalâde heyecanlı, kuvvetli bir dram. 
K T 

Pol i s esrar içen birini v e bir 
heroinciy i y a k a l a d ı 

Edirnekapıda Selman admda biri
nin esrar içtiği haber alınmış ve anî 
olarak yapılan cürmümeşhudda esrar 
parçalan, kabak ve saire tutulmuştur. 
Selman yakalanarak hakkında taki
bata başlanmıştır. 

Kaçakçılık bürosu memurları, Be-
yazıd civannda Ömer isminde bir ada
mın heroin satıcılığı yaptığmı haber 
almışlar ve dün Beyazıddan Aksara-
ya doğru inmekte olan Ömerin karşı-
sma çıkarak üzerinde anî bir araştır
ma yapmışlardır. Bu araştırma' neti
cesinde Ömerin ceplerinde 15 paket 
heroin bulunarak müsadere edilmiş, 
kendisi de emniyet direktörlüğüne ge
tirilerek hakkında lâzım gelen tahki
kat ve takibata girişilmiştir. 

Hususî müessese l erdek i ha-
m a l l l a r n e k a d a r yük 

ka ld ıracaklar 
Hususî müessese ve ticarethanelerde 

çalışan hamalların kaldıracakları 
yükün ağırlığı belediyece tesbit edil
miş ve alâkadai'lara tebliğ edilmiştir. 

Bu kal"ara göre 12 yaşma kadar ço
cuklar en çok 20,12 yaşmdan 20 yaş 
arasmda bulunan çocuklar da en çok 
35 kilo yük taşıyabileceklerdir. Ancak 
bu kabil müesseselerde çalışata ha
malların hamal bölüklerine mi, yoksa 
müesseseye mi merbut bulundukla-
rmı anlamak İçin ya kasketlerinde 
bir İşaret bulunması, yahut koUanna 
bir pazubend koymalan lâzımdur. 

TURAN tiyatrosunda Yann 
akşam: 
Ses kraliçesi HAMİYET Yüceses Konseri 

San'atkâr NAŞİD ve arkadaşları 
FOYASI BOZUK vodvü 3 perde 

Dans, Varyete, solo, raks ^g^g^ 

K İ T A R A L A R ÇALARKEN 
Bas [oldes T i N O R O S S I 

Gençlik, aşk, saadet, zevk neşe ve hayat taşıran ve başından sonuna 
kadar tath şarkılarla âdeta inşam kendinden geçiren büyük film. 

Bugün Y I L D I Z sinemasında başlıyor 

r 
B U G Ü N : 

Türkçe 
MACERALAR KRALI 

BUFFALO 
B t L _ 

ilâveten: Tamamen renkli 

Ç İ N G E N E L E R 
iki sinema birden 

Millî Alemdar 

İSTANBULLULAR 
BİR EKSİK TAMAMLANDI 

ALEMDAR sineması 
DÜN MAKİNELERİNİ Değiştirdi 

WESTERN 
Makinesi kondu 

B U a Ü N 
Yeni program 
Yeni makine 

ŞEHİR TİYATKOSU bu akşao^ 
saat 20,30 da 

K R A L L İ R 
5 perde, yasan: W. Shakesp«ar4 
Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 

Fransız tiyatrosu operet kısmı bu akgarn 
Saat 20,30 da tAYNAROZ KADISI) 6 

tablo. Yazan: Celâl Müsahlpoğlu 
Gündüz saat 14 de Çoeuk Tiyatrosu 

L A F O N T E N B A B A 
Yazan: Ekrem Reşid. Müzik: Cemal Reşid^ 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu gece 20^0 da 

Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu Küçük Semih j^^ 

ve Misel varyetesi 
tFTRA KURBANLARI 

Komedi 3 perde 
Perşembe akşamı 
HAMİYET konseri 

YENİ Nİ!;$RİYAT " 

ÇOCUK DUÎGDSU 
Çok faydalı yazılar ve resimlerle intişaU' 

etmekte olan Çocuk Duygusu gazetesi-» 
niıı onuncu sayısı çıkmıştır. 

Çocuklarımıza bilgi veren ve 3rardu-< 
muzda en çok okunan bu güzel mecmua-* 
yi bütün çocuklara tavsiye ederiz. Fiatl̂ ^ 
her herde 5 kuruştur. 

SİNEMA OBJEKTİPt 
En son sinema haberleri Ue hafta mi 

fUm kritiklerinin ve son şapka modelleri 
Ue bir çok fUm mevzularını yüklü olan bU, 
salon mecmuasmın da 8 iod nyıa çıt-vj 
mıştır. 



StYASl tCMAL: 

R©maıınıvaıdl< fÇBmrt 
Romanyada zaten içtima müddeti 

bitmek üzere bulunan şimdiki parlâ
mento devamlı teşrii faaliyette bulu-
namîyacağından feshedildi. Umumi 
yeni intihap kânunuevvelin son haf
tasında yapılacaktır. Partiler yeni 
\intihaba hazırlanıyorlar. Gariptir M 
^Siyasî akideleri taban tabana zıd olan 
partiler intihap mücadelesi için bir-
}eşmişlerdir. 

Meselâ Romanyanm en büyük sol 
.partisi Millî çifçi partisidir. Bir çok 
defa intihaplarda ekseriyeti kazana-
tak hükümet başına gelen bu partt 
:Vmumî intihaplara mukaddeme olan 
ion belediye intihaplarında büyük 
fnuvaffakıyet göstermişti. 

Bu işaret üzerine Kral kabineyi 
değiştirmeğe lüzum gördüğü vakit 
istifa eden liberallerin lideri Tatares-
conun yerine kabineyi teşkil etmeğe 
Millî köylü partisi lideri Mihalakeyi 
memur etmişti. Fakat bu partinin 
\kendisinden resmen değilse de fiilen 
:0.ynlan Rumen cephesi grupu ve bu
nun lideri Vaida Voevod ile teşriki 
mesai eylemesini şart koymuştu. Mi-
halake bu şartı kabul etmediğinden 
Kral tekrar eski Başvekili başka par
tilerin teşriki mesisini temin ederek 

yeni kabineyi teşkil etmeğe davet et
mişti. 

Tataresco üe Vaida Voevodun Ru
men cephesinin ve Kralın hocası olup 
bir zaman kuvvetli partisi ve ekseri
yeti olduğu halde Kralın müzahereti 
üe hüküm süren profesör Yorganın 
Millî demokrat grupu üe işbirliği yap-
nuş ve kabinesinde ticaret, sanayi ve 
ziraat gibi Romanyada en mühim sa
yılan nezaretleri bunlara vermiştir. 

İntihap zamanında iş başında bu 
lunan kabineye mensup partilerin 
muvaffakiyet ihtimalleri çok kuvvet
lidir. Millî çifçi partisi lideri Mihalake 
kendi sinesinden kopan ve fikren ken
disine çok yakın olan Vaida Voevod 
üe birleşmiyerek hem hükümete gel
mek fırsatını, hem de mütecanis bir 
müttefikten mahrum kalmıştır. Bun
dan müteessir olan parti liderini de
ğiştirmiştir. Yenisi partisinin intihap
ta büsbütün açıkta kalmaması için 
gayet müfrit faşist olan Codreannın 
(herşey vatan içindir) şıannı taşıyan 
parti ve mutezü liberallerle birleştir
miştir. Bu zıd partiler intihabın ser
best olması için mücadelede bir safta 
yürüseler de hükümet ve parlâmento
da beraberce çalışmalarına imkân 
yoktur. Feyzullah Kaian 

Yeryüzünün on milyarderi 
1936 yılında yeryüzünde on milyar

der vardı. Bunlardan biri, meşhur 
top ve mitralyöz tüccarı Zaharoftu 
servetinin miktarım lıendisi de bil
mezdi. öldiL 

tkiud milyarder. Amerikanın alo-
minyum kralı B. Mellondur. Üçüncü
sü John Rokfellerdir. 

Dördüncü milyarder otomobilci 
Forddur. Bay Fordun 70 milyarı oldu
ğunu söylüyorlar. 

i' Yer}üzünün beşinci zengini bay 
Pier Morgandır. Servetinin derecesi
ni tahmin edemiyorlar. Adını «dünya 
bankeri» koymuşlar. Morgan iktisadi, 
ticari, sınaî tam 2,450 işi idare etmek
tedir. 

Altıncı milyarder Cenubi Amerika-

dadır. Bolivyah bay Silmon Patino 
mUyarlan kazandıktan sonra politi
kaya atılmış, hariciyeye intisab etmiş
tir, 

Yedinci milyarder Haydarabad Ni
zamidir. Harpten sonra elmaslannm 
listesini yapmak ve değerlerini tah
min etmc^ üzere üç mütehassıs ge
tirtti Bu üç mütehassıs bu işi ancak 
üç senede görebildiler. 

400 lüks otomobiü vardır. Harp es-
nasmda İngiltere hükümetine 50 mü-
yon İngiliz lirası vermişti. 

Baroda mahracesi sekzînci milyar
derdir. Senelik geliri 200 mUyondur. 

Dokuzuncu mUyarder Ağahan, 
onuncu milyarder de Japonyah Ken 
Kişi Kagamidir. 

Macarlar da tezek 
kurutuyorlar 

Kışın yalnız Ana
dolu köylülerinin 
tezek yaktıklarını 
Eannetmeyiniz. Ma
car köylüleri de 
tarlalarda biriken 
tezekleri topluyor
lar, onlan birer bi
rer istif ediyorlar 
ve kışın sobahlann-
da yakıyorlar. Te
zeğin neşrettiği sı

caklık kuvveti maden kömüründen 
daha fazla imiş. 

Kedilerin en kibarı 

Garib bir fotorafçı 

Kedilerin en klban resimde gördü
ğünüz bu Siyam kedisi olsa gerektir. 
Çünkü Nevyorkta Panamaya kadar 
jrapüğı seyahatte birinci sınıf lüks 
kamarada gidiyor. Kamarasuun ayn-
ca banyosu da vardur. Seyahat ücreti 
yüz elli Türk lirasıdır. Adı Puens Ra-
hula olan bu kıymetli kedi Nevyarkta 
oturan bayan Latham Panamada bu
lunan kocasma hediye olarak gönderi
yor. 

Ayının çektiği fotoğrafa bakinizi 
diyeceksiniz ama yanıhyorsunuz. O 
ayı fotoğraf çekmesini bilmiyor. Or
manda ahlat ağacına tınnamyonun 
zannediyor. Tesadüfen odada hazır 
bulunan hakikî bir fotoğrafçı da onun 
enstantanesini çekiyor. 

Tenbellik ilâhi 
Tembelliğin bir de ilâhı olduğunu 

biliyor muydımuz? Rivierada La 
Napul şehrinde senede bir gün tem
bellik ilâhı şerefine merasim yapılır. 

O gün hiç kimse çalışmaz. Büyük 
bir çam ağacım tutuştururlar ve bu 
ateşin etrafında dans ederler. 

Bu törende musiki, içki, şarkı, 
dans mühim yer tutar. La Napul hal 
ki o gün şafaktan güneş batıncaya 
kadar durup dinlenmeden dans eder. 
çalgı çalar, şarkı söyler, içki içer... 

100 Sene evvel 
Karantina ihdas edildi 

îstanbulda müthiş bir kolera başlamıştı. Bunun önüne geçmek için 
karantina usulünün ihdas edilmesine karar verildi. Fakat bazı softalar, 
karantinamn «âdatı frengiyeden olduğundan ehli islâm indinde buna 
riayet caiz olmadığı» m ileri sürdüler. Bımunla beraber sıhhî tedbir bir 
üıtiyaçtı. Viyanadan bir kaç da mütehassıs getirtilerek teşkil edilen «Mec
lisi sıhhî» karantinanın bütün esaslarını hazırladı, îstinyede Mısır kethü
dası Gülzade Nazif bey tarafından yaptırılan karantina yerinde bütün 
vapurlar onar gün bekletildi. 
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Amerika, kıtlık seneleri 
için bolluk senelerinde 

stok yapmağa karar verdi 
Dünyamn' bugünkü kanşık vazi

yetine başlıca seb?p iktisadî işlerin 
yoluna konulamamasıdır. En mühim 
ziraat maddeleri, bilhassa pamuk ve 
hububat istihsali, dünya piyasasının 
ihtiyacile mütenasip değildir. 

Bu nisbetsizlik en ziyade Amerika-
da hissedilmektedir. Bu yüzden ik
tisadî muvazene iptida Amerikada 
bozulmuş ve buradan bütün dünya
ya yayılmıştır. 

1929 buhranmdan sonra Amerika
da bir çok tedbirler alınımştı. Buna 
rağmen işler tamamen düzelemeırüş 
ve yeniden buhran başgöstermiştir. 

İktisadî vaziyetin bozuk olmasın
dan memleketin dış politikası da mü
teessir oluyor. Çünkü Amerika ha
rice karşı kuvvet ve kudretirü göste
remiyor. Amerikanm dokuz devlet 
kongresinde faal bir rol oynayıp 
dünya politikasım harekete getire-
memeslıün başlıca âmili iktisadî va
ziyetinin bugünkü halidir. Bunım 
için Amerika Cumhurreisl ve ka
binesi, fevkalâde içtimaa davet 
edUen Amerika parlâmentosıma tek
lif edeceği başlıca iş Amerikanm 2i-
raî vaziyetini ıslaha ait plân olar 
çaktır. Bu plâna «Daimî normal hu
bubat amban» namı verilmiştir. 

Binaenaleyh kongrenin bu dev
resinde en ağır vazifeyi Cumhurrei-
sinden sonra Zimat nazırı WaUace 
deruhde etmiş bulunuyor. Bunun 
için nazır Amerikada zirai istihsali 
tevzin ederek kıtlık ve fazla boUuk 
gibi fevkalâde hadiselerin zararlı ve 
felâketli tesirlerinden kurtarmak üze
re gayet ince düşünülmüş bir plân 
hazırlamıştır. 

Bugün Amerikamn hayatmda en 
mühim rol oymyan, buğdaydan zi
yade mısırdır. Çünkü Amerikanın 
köy ve şehirlerindeki et ihtiyacım 
temin eden hayvanat mısır ile besle
niyor. 1934 ve 1936 senelerinde Ame
rikanm mısır yetişen ' mıntakasm-
da tarihte misU görülmemiş kurak-

Amerîka ziraat nazın 
Mısır hakkında mühim 
bir proje hazırhyarak 
parlementoya vermiştir. 
Aynı zamanda buğday 
ve pamuk yetiştirenleri 
himaya etmek için de 
bazı tedbîrler almağı 

kararlaştırmıştır 

ilk olmuştur. Bu yüzden hayvarüar 
beslenemiyerek ölmüşlerdir. Netice 
itibarile et fiatl artmış ve halk çok 
sıkıntı çekmiştir. 

Halbuki 1932 senesinde mısır mah
sulü hadden fazla olup buschel'i 10 
cent'e ve bazı yerlerde 2 cente* ine
rek çifçi harap olmuş ve ayni za
manda şehirler ve sanayi merkezleri 
de bımdan istifade edememiştir. 

Ziraat nazınmn hazırladığı plâna 
göre hükümet mısır mahsulünü, 
köylüye kârh bir fiat temin etmesi 
için, himaye edecek ve bu mahsıüe 
karşılık borç para terecektlr. Bu su
retle köylü elindeki mısın boUuk 
zamamnda ucuz fiatle satmağa mec
bur kalmıyacak ve her sene öbür se
neye yanm milyar buschel mısır 
devredUecektir. 

Kuraklık ve kıtlık yülannda köy
lünün elinde kâfi derecede ihtiyat 
mısn^ bulunacağından hayvanların 
yemsizlik jrüzünden öldürülmesi icap 
etmiyecek ve şehirlerde sanayi mer
kezleri et sıkmtasına uğrarmyacaktır. 

Amerikamn at, katır, sığır ve ta
vuk gibi hajrvanatmı Ijeslemek için 
senevi 2,370,000,000 buschel mısıra 
ihtiyaç vsırdır. İhtiyat olarak sak
lamak üzere yanm milyar buschel 
lâzımdır. İlk sene iki milyar sekiz yüz 
elli nülyon kUe temin edilip te her 

sene iki milyar üç yüz yetmiş mil
yon kile istihsal yapılacak olursa 
Amerikamn iktisadî muvazenesinin 
esası Icunümuş olacaktır. 

Hükümetin yapacağı ikrazlardan 
istifade için köylülerin kendi aralar 
nnda bir kooperatif yaparak eidle-
cek ve ambarda gelecek sene için 
saklanacak mikdarlan tayin etmele
ri şart konulacaktır. Kooperatife da-
hü olmayıp düediği kadar mısır ye
tiştirenler ve muayyen mikdarda 
depo yapmıyanlar istikrazlardan is
tifade edemiyeceklerdir. Ambarlar, 
istihsal mahaUerinde son fennî usul 
üzere tesis edileceğinden nakil ücrö-
tinden ve arsa fiatinden büjrük ta
sarruf yapılacaktır. 

Buğday üe pamuğa gelince; bu İM 
maddenin fiatl, hariçte müşteri bu
lamadığından düşük bulunuyor. Ha^ 
riçte müşteri bulunmaması ise mU-
letlerin fakirleşmesinden ve döviz 
bulamamasından ileri geliyor. Hükü
met buna karşı ecnebi memleketler
den gelen maUann gümrük tarife
sine zamlar yapacaktır. 

Bu zamlann hasılatı Ue buğday 
ve pamuk yetiştiren köylülerin mal-
larma mükâfat ve prim verilecektir. 

Mısır meselesinde Amerika hükü
metinin bulduğu çareye hariçteki 
milletlerin bir dijreceğt yoktur. Fa
kat buğday ve pamuk meselesine İti
razdan geri dunmyacaklardır. 

Bütün dünya ticaretinin canlandı-
nlması için başhca çare jrüksek 
gümrük tarifelerinin indirilmesi ol
duğunda bütün dün3ra Iktlsadçüa-
rmın İttifak ettiği bir zamanda Ame
rika hükümetinin gümrük tarifele
rini köylülerine yardım için jrükselt-
mesini hariçteki devletler şiddetle 
protesto edeceklerdir. 

Hulâsa Amerika kongresinin şim
diki fevkalâde içtimaında verilecek 
kararlar Amerikamn ve dolayısUe 
bütün dünyamn iktisadî vaziyeti Ue 
sıkı alâkadar olacaktır. — F. 

igagg^gagagaı 

Yugoslavya bugün 
kuruluşunu kutluyor 
Dost ve müttefik memleket 19 jal içinde 

çok kıymetli bir siyasî varlık oldu 
Kânımuevvel, dost ve müttefik Yu

goslav milletinin hayatmda tarihi 
bir gündür. Bundan tam on dokuz 
yıl evvel Llyubliana ve Zagrepten 
Belgrada gelen Sloven ve Hırvat mu
rahhasları, Sırp arkadaşlarUe birle
şerek kral naibi prens Aleksandrdan 
yeni teşekkül eden Yugoslav krallığı-
run tacım kabul etmesini rica et
mişlerdi. Binaenaleyh dost Yugoslav-
yada büyük ve parlak tezahüratla 
kutlanan bu gün, cenup Slâvlanm 
bir araya toplıyan Yugoslav devleti
nin kuruluş bayramıdır. 

Şıplar, Hırvatlar ve Slovenler, bu 
ideali tahakkuk ettirmek için acı fe
dakârlıklara katlanmışlardı. Bu üç 
İcardeş milletin azmi, sebatı, ve kuv
vetli iradesi, umumî harbin sonunda, 
bu vahdeti temin etti ve bugünkü 
kuvvetli Yugoslav devletini doğurdu. 

Bu tarihi gündenberi bü- araya 
gelen cenup Slâvlan, kuvvetli millî 
bir his ile sarsılmaz bir birlik temin 
ederek Avrupa siyaset aleminde, dal
ma ehemmiyetli bir âmil olarak te
lâkki edilen, dostluğu şiddetle aranı
lan siyasî bir varhk vücude getir
mişlerdir. 

Yugoslavya sulhperver bir devlet
tir. Yegâne gayesi Avnıpada sulh ve 
müsalemetin istikrarına yardım et
mek, muahedelerin çizdiği milli hu
dutları içinde dahilî refah ve inki
şafına çalışmaktır. Bu iki umdeyi, 
kppftiRinft esas siyaset İttihaz eden 

Yugoslav kral 
naibi prens Pol 

Yugoslav Başvekili 
Dr. Stoyadinoviç 

Yugoslavlar, daima sulh davasuun 
en ateşli ve sadık yardımcısı olmuş
lar, Avnıpada beynelmüel muahede 
ve taahhütlerin ve bugünkü statü
nün ezelî ve daimî bekçisi vazifesi
ni gören Küçük İtilâf ve Balksm an
tantı manzumelerinin en esaslı rtU 
künleri olmuşlardır. 

Türklerle Yugoslavlar arasında 
muahedelere ve dostluklara vefa ve 
sadakat, mertlik, fedakârlık gibi ah
lâkî meziyet ve vasıflar bakımından 
da kuvvetli bir karabet vardır. Mil
letleri temayüz ettiren ve medeniyet 
ailesinde kendilerine şerefli bir mev
ki temin eden bu meziyetlerden ba^ 
ka, iki millet arasında, her hangi bir 
sahada ihtilâf bulunmak şöyle dur
sun siyasi menfaatlerinde tam bU: 

Hagfada asılan 
şeyh 

Filistin arap 
reislerinden şeyh 
Farban Essadi. 
İngiliz memur
ları tarafmdan 
yakalanarak İda
ma mahlcûm edU-
diğinl geçen gün 
telgraf havadisi 
olarak yazmıştık. 

Son gelen Fran
sız gazetelerine 
göre şeyh Far
ban Essadi Hay-
fada asılmak su-
retile idam edll-
mşltlr. 

Şeyh, Filistin arap ihülâl hareke
tinin en belli başh reislerinden biri 
idi. Bir musevi polis çavuşunu öl
dürmek ve derede yıkanan bir tn-
gülz askerml de yaralamakla müt-
tehlm bulunuyordu. 

Son zamanlarda Musul - Hayfa 
petrol borularım tahrip ettiren da 
^yfa Fartaan Essadi idi. 

Bir Arab şefi suikasde uğradı 
Kudüs 30 (A.A.) — MutedU arap 

partisinin mühim âzasından Faiz 
Hamdullah Tülkarem civannda 
Anasta köyünde bir suikasd teşebbü
süne uğramış, fakat kendisine bir 
şey olmamıştır. 

Şeyh Farban Essadi 

iştirak ve birlik mevcuttur. 
Bunca manevî ve siyasî bağlarla 

bağh bulunduğumuz dost ve mütte
fik Yugoslavlara bu millî bayram-
larmı candan kutlar ve takip ettüt-
leri yükselme ve ilerleme yolunda 
ayni hızla yürümelerini temenni 
ederia. 
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Ingilîz-Fransız konuşması 
hakkında tebliğ neşredildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
liyemem. Yann (bugün) neşredilecek 
tebliği bekleyiniz.» 

Gazeteciler Delbostan da beyanatta 
bulunmasını rica etmişlerdir. Halbu
ki Delbos beyanatta bulunmamıştır. 
Maamafih öğrenildiğine göre, İngiliz 
ve Fransız Nazırları, müstemlekât işi
nin tedkikini başka bir zamana bırak
makta mutabık kalmışlardır. Zira bu 
meseleye îngiltereden başka Belçika 
ile Japonya da alâkadardır. Orta Av
rupa meselesine gelince, sıkı bir müza
kereden sonra Avusturya ile Çekoslo-
vakyanm tam istiklâlinin muhafaza 
edilmesi lüzumu tasdik edilmiştir. 

Bundan başka İngiltere ile Fransa-
mn diğer her hangi bir memleketle mü
nasebetlerine zarar vermeksizin Ber
lin - Roma mihverile Paris - Londra 
mihveri arasında bir mukarenet tesi
sine çalışılması icab ettiği tasdik olun
muştur. 

Milletler cemiyetinin ıslahı, İspanya 
ve Uziak Şark meseleleri bugün görü
şülecektir. 

Resmî tebliğ 
Londra 30 (A.A.) — İngiliz - Fran

sız görüşmeleri neticesinde aşağıdaki 
resmî tebliğ neşredilmiştir: 

29 ve 30 teşrinisanide Londrada ika
metleri esnasında B. Chautemps, Del
bos, İngiltere Başvekili, Hariciye Na
zın ve İngiliz kabinesinin diğer muh
telif âzasile müteaddid görüşmelerde 
bulunmuşlardır. 

Halifax, Fransız nazırlarına yakında 
Almanyada yaptığı görüşmelerini an
latmıştır. B. Chautemps ve Delbos, lord 
Halifax'ın hususî ve gayrı resmî mahi
yeti dolayısile derhal bir netice çıkma
sı beklenmiyen ziyaretinin beynelmi
lel suitefehhüm sebeplerini bertaraf 
etmeği istihdaf eylediğini ve havayı iyi
leştirecek mahiyette bulunduğunu 
müşahede eylemekle memnun olmuş
lardır. 

Avrupa umumî meseleleri, gerginli
ği izale ümidleri ve silâhsızlanma ihti
malleri tedkik edilmiştir. 

Bu mühim meselenin tedkikinde İn
giliz - Fransız Nazırları, Fransa ile Bir
leşik kraliyet arasındaki münasebetle
rin çok mesud evsafını teşkil eden 
hattı hareket ve noktai nazar birliği
nin yeni burhanlarını bulmuşlardır. 

Nazırlar, müstemleke meselesinin 
bütün cephelerden iptidaî tedkikini 
yapmışlardır. Nazırlar, meselenin yal
nız olarak ele alınamıyacağını ve diğer 
taraftan birçok diğer devletleri de alâ
kadar eylediğini müşahede etmişlerdir. 
Bu hususta daha derin bir tedkik lü
zumu kabul edilmiştir. 

Fransız nazırları, İngiliz meslektaş-
lannıin, B. Delbos'un yakında Merkezî 
ve Şarkî Avrupanm muhtelif memle
ketlerine yapacağı ziyaretten bahset
mişlerdir. Nazırlar her iki hükümetin 
Avrupanın bu kısmında sükûnun ida

mesine gösterdikleri müşterek alâka
yı kaydetmekle memnun kalmışlardır. 
İspanya anlaşmazlığmadan ve Akdeniz 
şeraitinden doğan vaziyet heyeti umu-
miyesile tedkik edilmiştir. Bütün güç
lüklere rağmen İspanya hattındaki 
ademi müdahale siyasetinin tamamile 
doğru çıkmış olduğu ve anlaşmazlığın 
enternasyonal akislerini anlatmağa 
yardım eylediği müşahede olunmuş ve 
siyasete bütün müessiriyetini vermek 
için iki hükümetin gayretlerinde de
vam etmesi kararlaştırılmıştır. 

İngiliz ve Fransız nazırları, vahame
tini kabul eyledikleri Uzak Şark vazi
yetini de tedkik eylemişlerdir. Nazırlar, 
hukuk ve menafii siyanet etmek ve 
dünyanın bu kısmına aid enternasyo
nal muahedelerdeki taahhüdlerini ifa 
eylelmek için ayni vaziyette bulunan 
diğer devletlerle iş birliği yapmağa ha
zır olduklarını müşahede hususunda 
mutabık kalmışlardır. 

Fransız ve İngiliz nazırları bundan 
sonra karşılıklı bir emniyet zihniyeti 
ile her iki memleketi de alâkadar eden 
enternasyonal meselelerin diğer safha
larını da gözden geçirmişlerdir. 

Enternasyonal iş birliği hakkında te-
yid eylemekten hiçbir zaman fariğ ol
madıkları düşüncelerinden ayrılma
mak suretile nazırlar, hükümetlerinin 
serbes ve sulhperver müzakereler usu
lü ile gerginliğin umumî bir izalesine 
varmak müşterek eseri yolunda bütün 
memleketlerle iş birliği yapmak arzu
sunu teyid eylemişlerdir. 

Fransız nazırları Parise 
hareket ettiler 

Londra 30 (A.A.) — Chautemps ve 
Delbos, saat 16,30 da Parise hareket 
etmişlerdir. 

Çekoslovakya memnun 
Prag 30 (A.A.) — Fransız Başvekili 

B. Chautempsm dün akşamki be
yanatı, Çekoslovak diplomasi maha-
filinde büyük bir memnuniyet tevlid 
etmiştir. Bu mahafil, Londra müza
kerelerinin netayicinden Pragda hiç 
kimsenin şüphe etmediğini söylüyor. 
Fransız gazeteleri ne diyor? 

Paris 30 — Partsinax, Echo de Paris 
gazetesinde yazdığı bir makalede di
yor ki: «İngUiz ve Fransız Başvekil
lerinin şu suale cevab vermeleri icab 
ederdi: 

Lord Halifaxın Berlin seyahati ile 
açılan yola devam etmeli midir? İngi
liz ve Fransız Nazırları bu suale ne 
evet ve ne de hayır cevabım vermiş
lerdir.» 

Matin de diyor ki: «Lord Halifax 
tarafından başlanmış olan müzakere
ye devam edilmesi, iktisadî, siyasî ve 
müstemleke noktasından bütün me
selelerin bütün alâkadar devletlerin iş* 
tirakile halledilmesi temenniye şaşan 
olduğu müttefikan tasdik edilmiştir.» 

Oeuvre gazetesi de şu mütalâayı 
yürütüyor: «İngiltere, orta Avrupa-

Hatay dâvası 
behemehal 

hallolunacaktır 
(Baş tarafı nci sahifede) 

bilâkis mecburîdir. Manda idaresi bu 
ilk mecburiyetini yerine getirmemek, 
hattâ bu hâdiseyi silâh kuvvetile ya
sak etmek suretUe Milletler Cemiyeti 
karanndan çıkan ilk teahhüdünü boz
muştur. Milletler Cemiyeti konseyi, da
ha ilk adımda karannı yerine getirme
yen Fransaya ne diyecek, bilmiyoruz, 
fakat Türkiye Hatay meselesinde tam 
bir hareket serbestisi elde etmiş saja-
Ur. 

Cenevredeki müzakerelere iştirak 
etmiş olan Fransız ricali ve mütehas
sısları pek âlâ büirler ki yeni rejimin. 
Manda idaresile telifi mümkün olduğu 
nisbette tatbik olunacağı kaydmı ko
yan komisyon, Fransanm Hatayda bu 
yeni idareyi tedricen, adım adım tat
bik edeceğini, halkı bu yeni müstakil 
idareye tam bir şekilde ve az zamanda 
eriştirmek için bir nevi mürebbîlik va
zifesi göreceğini kaydetmişti. Eğer 
Fransız idaresi, yeni rejimin tatbike 
başlandığmı ilân etmeyi dahi -Millet
ler Cemiyetinin sarih kararına rağ
men- Manda idaresile telif edemiyor
sa, o zaman Konsey kararım tatbik 
için ilk şart Fransız idaresinin he
men şimdiden Hataydan tamamen çe
kilmesi olur. 

Hataym yeni idare şekline girmesi 
için Milletler Cemiyeti Fransaya vazi
fe verdi. Türkiye bu vazifenin yapıla
cağına inandı. Hatay bu sayede, tedri
cen, az zamanda istiklâline sahip ola
caktı. İlk adımda aksi sabit oldu. Ba
sit bir millî sevinç hâdisesini, Hatayda 
Fransız idaresi bu kanlı manzaraya 
büründürürse, yann intihap ve saire 
gibi karışık işlerde neler yapılacağım 
kestiremeyiz. 

Türk efkârı heyecandadır. Bu heye
canı, Cumhuriyet hükümetine ve bu 
millî dâvaya ehemmiyet verdiğini her 
fırsatta izhar eden büyük Şefe sarsıl
maz itimadı teskin ediyor. 

Hatay dâvası behemehal halledile
cektir. 

Necmeddin Sadak 
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da asla cebir ve kuvvet kuUanmıyaca;-
ğmı taahhüd ederse, AImanya:nm 
siyasetini istediği gibi tedvirden me-
nedilmemesini Fransanm kabul et
mesini istiyordu. Her halde İngiliz -
Alman ve İngiliz - İtalyan müzake
releri yakında başlıyacak gibi görün-
miyor.» 

Epoque gazetesi de şu fikri yürü
tüyor: «Londra mülâkatlanndan iyi 
bir intiba sızıyor. İngilterenin ittifak 
ve dostluklarımızı feda etmeğe lüzum 
göstermesinden korkuluyordu. Şimdi 
bu cihetten emin ve müsterihiz. İn
giltere, başka milletlerin hayatî men
faatleri bahasına bir sulh istemiyor.» 

Jour gazetesi de diyor ki: «Tehlike 
bertaraf edilmiştir. Öyle görünüyor 
ki bu defa Fransız Nazırları maziden 
daha azimkar davranmışlar ve gayri 
melhuz hadiselerle dolu müzakerelere 
sürüklenmeğe razı olmamışlardır.» 

Kâğıdhane deresi 
taştı 

(Baş tarafı nci sahifede) 
Bundan başka Kâğıdhane köyünde 

bazı evlerle hükümete aid altı bina 
su altmda kalmıştır. Bu binalar bo
şaltılmıştır. Kâğıdhane köyünün jan
darma karakolu ile köye aid bazı 
ahırlar da su altında kalmıştır. 
Dün öğleye doğru yağmur biraz ha

fiflediği için öğleden sonra saat 13 
den itibaren suyun seviyesi biraz düş
müştür. Ancak yağmur tekrar şiddet
lenirse Kâğıdhane köyünün daha cid
dî bir tehlike karşısında kalacağm-
dan korkuluyor. 

Böyle bir tehlikenin önünü almak 
için - yağmur durmazsa - köyün ta
mamen tahliye edilmesi ihtimali var
dır. 

Dün Beyoğlu kaymakamı B. Daniş 
yanmda Beyoğlu başmühendisi B. 
Şevket ve Şişli nahiye müdürü olduğu 
halde Kâğıdhaneye gitmişler, sellerin 
tahribatmı gözden geçirerek alınacak 
tedbirler etrafında tedkikat yapmış
tır. Sellerin şiddetine ve Kâğıdhane 
deresinin taşmasına raiğmen insanca 
zayiat yoktur. 

Yapılan tedkikata göre Çağlıyan 
kasrı önündeki bendde de gözlerin 
sellerin getirdiği kum ve çakıllarla 
dolması derenin taşmasma ve Kâğıd
hane köyünün bir kısmı ile buradaki 
arazinin su altında kalmasına sebeb 
olmuştur. Sular biraz inerse bendde-
ki gözlerin açılması temin edilecek
tir. 

Bir ev yıkılmak tehlikesi 
gösterdi 

Dün Beyoğlunda eski ve köhne bir 
evin yıkılmak tehlikesi gösterdiği gö
rülmüştür. Bina sahipleri aranmış ve 
mal sahiplerinin Boğâziçinde bir yer
de oldukları anlaşılmıştır. Ev boşal
tılmıştır. 

Bostanlarda vaziyet 
Yağmurun fazlalığı bostanlar için 

de zararlı olmuştur. Bir çok bostan
ları su basarak ekinleri bozduğu gibi 
fazla' yağmurdan bazı ekinler de çü-
rümeğe başlamıştır. Geçende ekilen 
bezelyalardan bir kısmı çürümüştür. 

Karadenizde fırtına 
Karadenizde fırtına devam ediyor. 

Dün Boğazdan ancak altı vapur çı
kabilmiştir. Ankara va'puru dün do
kuz saat teehhürle gelmiştir. Fırtma 
Akdenizde de şiddetlidir. 

Hava vaziyeti 
Memleketimizin hemen her tara

fında hava kapalıdır. Trakya, Kocaeli, 
Ege rmntakalarile orta' Anadoluya yer 
yer yağmur yağmaktadır. Bazı yer
lere de kar yağıyor. Edimeden sonra 
dün Çorluya da kar yağmıştır. 

İstanbulda dün termometre en yu
karı 6, en aşağı 4 derece idi. 24 saat 
zarfında bir metremurabbama 9 ki
logram yağmur yağmıştır. Barometre 
763,3 dür. 

KADIN KÖŞESt 

Spor mantosu 

Klasik biçimde kruaze spor manto
su. Kumaşı kahve rekli ve bejli dia-
gonaldandır. Düğmeler kahve rengi 
kadifedir. Eşarpı da ayni kadifeden
dir. 
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Yaşlı kadınlar 
gençleşecek 

Bunun için küçük bir 
ameliyat kâfi gelecekmiş 

Viyanalı meşhur kadın profesörü 
Novak kadınlardaki hormonlar hak
kında yapılan tetkikata dair geçen 
gün Viyanada mühim bir Konferans 
vermiştir. Profesör Novrak'm iddiası
na bakılacak olursa ana rahminde 
çocuğu büyüten hormonun tabiî kadı-
nm beyninde bir kiraz çekirdeği kadat 
büyük olan bir çıkıntıdır. Bu nokta 
kadm için her şeydir, kadını kadm o-
larak yaşatan yerdir. Rahimde çocu
ğun büyümesi için lâzım olan hormon-
larm mıkdanm da orası temin ve ayar 
eder. 

Hormonlar hakkındaki tetkikat bu 
dereceye kadar ilerledikten sonra ka
dm hormonunun sımî olarak elde e-
dilmesine de çaüşılmış, bunlara mu
vaffak olunmuştur.. Bir ameliyat ne
ticesinde kadınlık hislerini kaybeden 
28 yaşında genç bir kadma sunî ka
dm hormonu aşısı yapılarak kadınlı
ğı iade edilebilmiştir. Bundan da an
laşılacağı veçhile kadınların gençleş
tirilmesi için lâzım olan eksir, kadm 
hormonu, artık bir hakikat şeklini al-
naıştır.. Yalnız şimdilik, bu hormon 
umumî tatbik sahasına geçilecek ka
dar fazla mıkdarda istihsal edilemi
yor. Fakat buna da bir iki sene zarfm-
da muvaffak olımacağl ümid ediliyor. 

Voronof aşısı ile erkekler gençleşti-
riliyordu. Şimdi kadınlann da gençleş-
rilmesi temin edilmiş oluyor. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 19 

Şimdi; kısa bir zaman içinde tam-
çıp anlaştığım bu merd erkekten bek
lemediğim bir anda vaki olan teklif 
beni şaşırtmıştı. 

Hayat ne beklenilmiyen tesadüfle
rin ve ne umulmıyan tahavvüllerin 
esiri idi! Bundan on on bir sene evvel 
bu dürüst ve samimî sual karşısında 
kalsaydım hiç şüphe yok ki bu ka
ranlık bağ yolları saadet meşalelerim
le aydınlanan bir cennet bahçesi olur
du.. Ne yazık ki senelerimi kendine bir 
esir gibi bağhyan kuvvet bugün karşı 
karşıya bulunduğum saadete de mâni 
olmaktan geri kalmıyor. 

Bir hiç uğtunda hazana yaklaşan 
gençliğimin son günlerinde bir şifa 
membaı sevincile bağlandığım insa
na bütün ıztırabımı dökmek için yam-
yorum. 

Muhakememin arka arkaya sıraladı
ğı bir çok sebeplerle, bana benliğimi 
İade edecek, şahsiyetime kavuştura
cak olan o bağı silkip atarak, sevdi
ğim insana tâbi olmanın imkânsız
lıklarını anlatmak için söze nereden 
başlıyacağımı bilemiyerek kıvranıyo
rum. 

Nihayet titriyen sesimi kendim zor 
tanıyorum: 

— Beni affet Cehdi.. bugüne kadar 
hakikati sakladığım için çok muzta-
ribim. Fakat korktum., talihsiz haya
tımın ilk ve son şifasım da kaybet
mekten korktum. Beraber geçen gün
lerimizin zevkini 

— Sus^anu! Sus! Bu kadar muzta-
rib olmana tahammül edemiyorum. 
Benden şimdiye kadar sakladığın ha
kikate vâkıfım., başka birine aitsin 
değil mi? 

— Evet! 
— Onu seviyor musun? 
— İlk nişanlandığımız zamanlar 

evet! Fakat bugün bütün mevcudiye
timle nefret ediyorum. 

— Ben de buna kani olduğum, - kı
sa bir zaman da olsa - ruhunu, yaradı
lışını gayet iyi anladığım için bugün 
hayatımızı birleştirmemizi rica etmek 
cesaretinde bulundum. Kaç senedir 
nişanlısınız?. 

— On sene oluyor. 
— Nasıl olur Banu? Evlenmenizde 

maddî hiç bir engel yokken bu kadar 
uzun bir zaman beklemekteki mânayı 

anlıyamıyörum? 
Senelerdenberi benim bile sebebini 

anlıyamadığım bu suale verecek cevap 
bulamıyor, gözlerimden durmadan 
yuvarlanan yaşları titriyen parmak
larımla kurutmağa çahşıyordum.., 

— Banu emin ol ki bu dakika seni 
her zamankinden çok takdir ediyor ve 
seviyorum: Bu kadar güzel ve iyi bir 
kızın on sene gaddar ve insafsız hisle
re tâbi olarak beklemesi, bekliyebil-
mesi ne kudretli bir karakter sahibi 
olduğuna delildir. Tanımadığım o in
sana lanet etmekten de kendimi ala
mıyorum. 

Ne ise Banu.. bunlann hepsini unut
mak ve beraber mesud olmakta ben 
hiç bir mâni görmüyorum. Artık 
üzüntülerin sona ersin., resmî forma
liteler biter bitmez seninle derhal îs-
viçreye hareket ederiz. 

— Söz veriyorsun değil mi Banu? 
Benimle evleneceksin değil mi çocu
ğum? 

— Maalesef hayır Cehdi! 
— Beni sevmiyor musun Banu? 
— Seviyorum, hem pek çok., yalnız 

düşünmelisin ki bugün yalmz kendim 
İçin değil, bütün ömrünü bana vak
fetmiş bir ihtiyar kadm için yaşıyo
rum. Bu vaziyet dahilinde onu bera
ber götürmemize imkân yok. Burada 
kalırsa ona kim bakar? Ben olmaym-
ca kısa bir zamanda üzüntüden ölür. 

gider., sonra daha mühimmi Enis o 
kadar muhteris ve egoist bir insandır 
ki saadetimize darbe vurmaması im
kân haricindedir ve bu hislere mağlûb 
olarak en feci cinayeti işliyecek ka
dar cesurdur da., ve hepsinden mü
himmi her ne kadar haklı olursam 
olayım bu hareketi vicdanımla katiy-
yen kabUi telif bulamam. Zaten bu 
şekilde mesud olmamıza da imkân 
göremiyorum. Vicdan azabile saadet 
yanyana gidebilir mi? Bunu yapamam 
Cehdi yapamam. Düşündüklerimi an
latmak çok güç ve uzun., yahuz şu 
kadar söyliyeyim ki: Seni ilk ve son 
sevdiğim yegâne insan telâkki ede
cek, bu hislerle hatırlıyacak ve baş
tan başa talihsizliklerle dolu bir öm
rün ümid ışığı olarak seni anacağım., 
en muztarib ve bedbaht zamanlarım
da seni düşünerek avunacağım. Fakat 
bir daha biribirimizi görmemek üze
re aynlacağız. Bu mutlak böyle ola
cak Cehdi.. her şeye rağmen hayatımı
zı birleştirmiyeceğiz., eğer beni daha 
fazla muztarib etmek istemezsen ka
rarıma derhal kabul edersin. 

Zavallı sevgilim beni ikna için çok 
uğraştı, çok şeyler söyledi. Fakat ne
ticede kararımda ne kadar musir ol
duğumu anlayınca, fikrimi kabulden 
başka çare bulamadı: 

— Peki Banu. Mademki birleşmemi
zin seni daha çok bedbaht edeceğine 
eminsin o halde sana tâbi olmaktan 

başka çare yok. Fakat şunu da derhal 
ilâve edeyim ki: Bütün hayatımda yal
mz seni düşünerek ve seni severek ya-
şıyacağım ve bir sene, beş sene, on se
ne sonra da olsa beni çağırdığın gün 
şu andaki hislerimle ve belki daha 
derin bir iştiyakla koşup geleceğim. 
Her an senden bir haber bekliyerek, 
karanm değiştireceğini ümid ederek 
yaşıyacağım... 

Sesi titriyor, ağlar gibi, hıçkırır gi
bi konuşuyordu,.. 

Bu kadar muztarib olduğumu, bu 
derece azab çektiğimihatırlamıyonınv 

Ondan nasıl ayrıldım, nasıl eve gel
dim hiç bilmiyorum. 

Yalmz son sözlerimiz şunlar oldu: 
— Banu yarın son bir defa gelmen 

misin? 
— Çok mu istiyorsun? 

" — Pek çok,, herhalde gel Banu, 
- - O halde yann üçte beni buralar

da bekliyebilirsin... 
Ve bu buluşmak karan kafamda 

rüya gibi silik bir iz bıratı. Karanlık
lara daldım, Kamyan kalbimi dindir
mek, ıztırabı herkesten saklamak için 
bir yaralı kuş gibi saatlerce gecenin 
sessizliğinden şifa aradım. 

— Nişanlınızın Almanyadan avde
tinde sizi Cehdile beraber gördüğünü 
söylemiştiniz. Maktul bu tesadüfü na
sıl karşılamıştı? Anlatınız. 

(Arkası var) 



• i Sîunı^vvenfST A K Ş A M âahife 7 

ÜÇ hayatın üç dilimi 
Mozart - Beethoven - Schubert 

Mozart 
1762 tarihli Alman gazeteleri, göz

leri bağlı da olsa, her havayı klavö-
Mnde mükemmel çalan bir çocuktan 
bahsediyorlardı. 

Bu çocuğu Vlyanaya gitti, krala 
tamtmak için saraya götürdüler. 
Çocuk kabul salonundan şöyle bir gir
di, bir iki adım attı, ayaklan biribiri-
ne dolandı, yere düştü. 

Kralm yanmda duran küçük bir 
kız hemen koştu, kolundan tutup kal
dırdı. Çocuk ayağa kalkmca yardımı
na koşana teşekkür etti: 

— Siz buradaki insanların en iyi-
sisiniz, dedi, büyüdükten sonra evle-
nelinh. 

1763 de yedi yaşmda bir çocuğun 
mükemmel piyano çalacağına inana-
mıyan İngiliz doktor Barrington onu 
müşahede altına aldı. Hüviyet cüz
danını tedkik etti, nüfus müdüriye
tinde tahkikat yaptı, çocuğu ölçtü, 
tarttı, piyanonun basma oturttu. 

Çocuk büyük bir konsertoya başlar
ken odaya doktorun kedisi girdi. Ke
diyi gören çocuk piyanonun önün
den kalktı, yere yattı, kedi ile oyna
mağa başladı. 

Sarayda düşen çocuğu yerden kal
dıran Mari Antuanet; düşen de, İn
giliz doktorunun yedi yaşmda oldu-
ğıma bir türlü inanamadığı Mozartdı... 

1786 da «Figaronun evlenmesi» ila 
admı dillerde destan eden Mozarta, 
1791 de arkadaşı Şikaneder yanayakı-
la baş vurdu: 

— Ne olursa senden olvu", bana yar
dım et, dedi. 

Mozart boynunu büktü: Kendisi 
muhtacı himmet bir dede, nerde kal
dı gayriye himmet ede... 

da soğuk, yann odunu unutmıyayun» 
diye söylendi. 

Ertesi sabah Mozartı yatağmda çok 
hasta buldu. Büyük bestekâr artık 
ölüm döşeğine yatmıştı. 

5 kânunuevvelde kansma: 
— «Sihirli flüt> ümü çalan olsa da 

dinlesem, dedi. 
Arkadaşı Roser yanmdaydı, hemen 

piyanoya oturdu. Sihirli flütü çahp 
söyledi. 

Mozart o gece öldü... 

Mozart 

Şikaneder istediği yardımı etrafile 
anlattı: Tiyatrosunun işleri bozuk gi
diyordu, kalkınması için sermayeye 
ihtiyacı vardı. Biri istediği parayı ve
recekti amma bir şart koşuyordu.. 

— Bu şart nedir?. 
•— Senin bir opera yazman. 
Mozart teklifi kabul etti, operayı 

yazdı. Eser 30 eylülde sahneye kon
du, on altı defa oynandı. Teşriniev
velde yirmi dört kere daha temsil edil
di. Sekiz bin dört yüz kırk üç flören 
hasılat yaptı. Şikaneder Mozarta an
cak bir ekmek parası verdi. 

Ük üç temsüde orkestrayı bizzat 
idare eden Mozart dördüncü gece hal
siz düştü; mecalsızlıktan idareyi bı
raktı. Bir teşrinisani akşamı, her za
man gittiği birahaneye girdi. Şarap 
ısmarladı amma içemedi. Yüzü sapsa-
n, altm saçları darma dağındı. Bi-
rahenenln sahibi Deiner onu teselli efc-
ti: 

— ]3ohemya seyahatinde fazla yo
rulmuşsunuz; muhakkak çok bira 
İçtiniz. 

Mozart içini çekti: 
• - Midem zannettiğinden daha 

sağlamdır, herşeyi hazmetm^l çok
tan öğrendiml.. 

Parayı verdi, çaraln Deinere bırafc-
İl, ertesi sabah odun getirmesini rloa, 
>tti, gitti. 

Ddner şarabı İçerken ölümden bah-
leden gencin haline aculı: «Havalac 

Beethoven 

Karü bir kış günü... Kaldırımlar 
don tutmuş, tipi ortahğı kasıp kavu
ruyor», Tipi altında bir cenaze gidi
yor... Cenazeyi takip edenler yavaş 
yavaş geri dönüyorlar... Tabut dört 
hamalın sırtmda mezttrhğa geliyor... 
ölü bir çukural atüıyor: Mozart böyle 
gömüldü. 

Hasta olduğu için kocasınm cena
zesinde bulunamıyan kansı üç gün 
sonra mezarhga geldi, mezarcıya sor
du: 

— Bestekâr Mozartı nereye göm
dünüz?.. 

Adam düşündü, tajşmdı, başım sal
ladır 

— Bu natoda bir ölü geldiğini ha
tırlamıyorum! dedi. 

Beethoven 
1792 de Renaniyi istUâ eden Fransıa 

ordusunun saflarmdan geçerek Vlyar 
naya gelen Beethoven tam olgunluk 
çağmdaydı, 

1797 de kulakları duymamağa baş
ladı. 1800 e kadar kimsenin çekmediği 

• iztırabı çekti: Herkesten fazla işitme
si lâzım gelirken, herkes gibi işitmedl-
ğiıü nasü itiraf edecekti?. 

O sene 1800 senesinde Jülietaya 
âşık oldu. Günün gürültülerini duy-
mıyan bestekâra gecenin sessizliği bir 
tılsım tesiri yapıyordu. SevgUisi ile 
beraber kolkola, omuz omuza, başba* 
ça dolaştığı mehtaplı gecelerin nefes
lerini ruhunda duyuyordu. Gecenin 
her sesi, aşkm mucizesinden kuvvet 
alarak kulaklarmda çmlıyordu. <Ay-
ışığı» sonatı 1802 ye kadar devaim 
eden bu sevdanm mahsulüdür... 

O hiç birşey duymazken, yanmda-
kilerin herşeyi duyduklarını duyuyor 
ve bu duygu ile küçülüyor, kahrolu-
yordu... Sağırlığmı saklamıyordu ar
tık... 

1808 da Terez dö Brünsvike âşık 
oldu. Onu büyük bir ızturabm taham
mül edilmez acüarüe kuduran bir ada-
mm vahşî hissiyle sevdi. Sağır 
olduğu kadar da: körleşmişti. Kıza 
körükörüne âşıktı, yalnız hissile hare
ket ediyor, damarlarile, adalelerile 
yaşıyordu. 

1809 a kadar devam eden bu ihti
raslı sevdadan da «Apasslonata» doğ
du. 

o zamanki Viyanalılar için Beetho
ven kimdi? Bir orkestra şefi, büyük 
bir musikişinas olduğu muhakkaktı, 
atoma garip bir adamdı; hergün Mi
lano kahvesine gelir, dizlle kapıyı 
açar, ocağm basma geçer, kahvesini 
kendi elUe pişirirdi... 

Bir gece bir polis memuru komisem 
haber getirdi? 

*.. Bh* serseri yakaladık, mütemadi

yen: Beni bırakmız ben Beethovöüıfl 
diye haykınp tepiniyor. 

O gece Beethoven sokağa terlilde, 
şapkasız çıkmıştı. Zabıtada bir serseri
yi arıyordu. Beethoveni yakaladılar. 
Hüviyetini söylediği zaman da polis 
güldü: 

— Sen serserinin birisin, ben Beet
hoveni gördüm, onun başmda şapka
sı vardır... 

*** 
1824 de Viyanada mühim bir musi

ki hâdisesi oldu. Beethovenin «Doku-
zımcu senfoni>si çalındı. Bu çalman 
şaheseri yalnız orkestrayı idare eden 
kendisi işitemedi. 

1827 de öldü. Tabutımu üç kişi ta
kip etti. Bu üç kişiden biri de Şchu-
bert'ti. 

Schubert 
1808 de saray kilisesinin korosun

da bir soprano münhaldi. Bir müsaba
ka açüdı. Müsabakayı kazanan çocuk 
Franz Schubert'ti. Fakir bir öğretme
nin oğluydu. 

1813 de «Birinci senfoni»yi 1814 de 
«Messe en fa>yı yazdı. 1814 den 1815 e 
kadar 144 tane «lied» besteledi. «Mar-
görit o Rue» ile «Oln kralı» da o sene
lerin mahsulüdür. 

Schubert askerliğini bitirdikten 
sonra musiki öğretmenliğinden de 
kurtulmak istedi. Esterhazi prensinin 
kızlarma hususî ders vermeği kabul 
etti. 1824 de meşhur olmağa başla
mıştı, amma 1823 kântmusanidenberi 
hastaydı. 

Büyük bestekânn mariz ruhlu ol
duğu mektuplarından anlaşılıyor. 

17 haziran 1816 da, on dokuz yaşm
da İken: 

«Bugün Uk defa para kazanmak 
İçin beste yaptım» diyor. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 19 

'* Sen hemen Kulcayı terkedeceksin. Kervanı idare 
eden adamı bularak tehlikede olduğunu bildireceksin...,, 

Schubert 

21 şubat 1818 de, gece yansı bir ar
kadaşına şu mektubu yazıyor: 

«Aziz dostum, dosUuğumım bir ni
şanesi olarak şimdi bestelediğim bir 
liedi gönderiyorum. Seninle buluşsak 
da, karşı karşıya bir kadeh punç iç-
sek.» 

Dört arkadaşma da şöyle yazıyor: 
«Benim sevgili aziz dostlarım, sizi 

unutmama imkân var nudır? Nasılsı
nız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Allah 
gibi yaşıyor, Allah gibi besteler yapı
yorum.» 

1823 hastahğmdan sonra şen Schu
bert değişti. Mayısta «Dua» yi yazdı. 
Canhıraş bir feryadla AUaha yalva-
nyor, başka bir dünyada yeniden di
rilmek istiyordu. 

3 mayısta arkadaşı Kupelnizere şu 
mektubu gönderdi: 

«Yeryüzünün en talihsiz insamyım. 
Sıhhati düzelmiyecek bir adam tasav
vur et ki, bu ümidsizlik içinde her
şeyi günden güne fena görsün... Ig-
te ben!» 

««« 

Schubert yirmi yedi sene çalışıp 
dört sene ıztırap içinde kıvrandıktan 
sonra teşrinisani 1828 de öldü. 

Selâvü Sedes 

Ciğerlerimiz havaya ne kadar 
iKuhtaçsa, miUetçe rahat yaşa-
manımn (Kanad) a o kadar Vu-
Uyaci vardır, Fitrelerimizi TM 
Haoa Kurumuna ayvrdltm. 

Bu sUâhlar Rus Türkistanma geçi-
rilecekmiş. 

Olga işittiği bu tafsilâtın ehemmi
yetini şimşek süratUe kavradı. 

— Japonca mektup yanmda mı? 
diye sordu: 

— Evet. 
— O halde ver onu bana. Bir de 

kendim okuyayım. 
Ahmed Abud bu emre itaatle kuşa-

ğımn arasmdan çıkardığı kâğldı uza-
tüan ele teslim etti. Olga kâğıdı cebi
ne yerleştirdikten sonra Ahmede sor
du: 

— Demek silâh taşıyan bir kervanı 
Japonlar ele geçirmek istiyorlar. Bu 
silâhlar Rus Türkistanma geçirilecek. 
Pek âlâ. Bu mektuplarm sende bu
lunduğunu Japonlar biliyorlar mı? 

— Evet, büiyorlar. 
— Burada olduğunuzu da biliyor-

lîir mı? 
— Pek ihtimal vermiyorum ama, 

korkarım ki biliyorlar. 
— Dün gece odamıza giren adam-

larm biri o Japonlardan birisi miydi? 
— Evet, o idi. 
— O halde muhakkak surette se

nin de burada olduğunu haber almış
lar. Şimdi beni dinle! 

Olga Feodorovna çabuk karar veren 
bir insandı. Larsen tarafmdan sevko-
lıman kervanın ne Japonların, ne de 
Ah-Singin eline geçmemesi için der
hal icab eden tedbirleri almağa karar 
verdi. Bu karannda artık Rus mena-
fiini de düşünmüyordu. O, tabiî şevke 
kapılarak ve niçin olduğunu bilmiye-
rek, tehlikede bulunan kervam kur
tarmak istiyordu. O silâhlarm Türk
lüğe hizmet edeceğini düşündüğü için 
mi, yoksa ne de olsa Türk olduğunu 
hatırladığından mı böyle hareket edi
yordu, bu noktalan pek iyi kestiremi-
yordu. Evvelâ kervanı kurtarmağa ça
lışacak ve kurtarırsa ondan sonrasmı 
İleride düşünecekti. 

Onun için Ahmed Abuda: 
— Yanıma yaklaş!- dedi. - Türkmen 

genci bu emre itaat etti. Olga fısıldı-
yarak ona dedi ki: 

— Sen hemen Kulcayı terkedecek
sin, kervam idare eden adamı bularak 
tehlikede olduğunu ona bUdireceksin. 
Bu adamın ismi Larsendir. Galiba bir 
Alman. Kaşgarda Hacı Mehmed İsa 
tarafmdan gönderildiğini söyliyecek-
sln. Kervana karşı yapılmak istenen 
suikastı anlatacaksın. Bunun için ker-
vamn tuttuğu yolu değiştirmesi lâ
zım geldiğini izah edeceksin. Kervan 
tehlikeden kurtulmak istiyorsa, diye-
celtsin, nerede olursa olsun Çin hudu-
dımu biran evvel aşmah, Çin toprak-
larmdan uzaklaşmahdır. Çinlüerle 
Japonlar kervanı zaptetmek için elele 
vermişlerdir. 

Sen bu işi yaparken ben de Kaşga-
ra gideceğim ve tehlikeyi Hacı Meh
med Isaya bUdireceğîm. Sen bana ha
ber göndermek istersen bu Hacı Meh
med îsaya yollarsm. Söylediklerimi iyi 
kavradm mı? Şayed bu işi becermeğe 
muvaffak olursan sana bol mükâfat 
var. Hem sen biran evvel Larsen deni
len adamın gözüne girerek ona İlti
hak et ki Japonlîinn takibatından 
kurtulabilesin. 

Ahmed Abud bir müddet yerinden 
kımıldamadı, sesi de çıkmadı. Ondan 
sonra dedi ki: 

— Emirierini harfi harfine yerine 
Ş:etireceğim. Sen büyük, akıllı, cesur 
bir kadınsın! 

— O halde hemen hareket et, düş
manlarımız çok yakımmızda. Odamı-
«m tavamna yerleşmişler, oradan bizi 
dinliyorlar. Kendini emniyet altma 
ahnak için bir dakika bile kaybetme. 
Derhal bu gece bu ham terket. îlk kal
kan kervana katıl. Ondan sonra dağ
lan aşarak Korlaya git. Pek zannet
mem ama, şayed kervan oradan geçip 
gitmişse ata binerek arkasmdan koş
tur. İstersen sana biraz para vereyim. 

— Hayır istemem, param var. 
•— O halde hazırlan, hayatmm 

tehlikede olduğunu unutma! Ben ar
tık odama gidiyorum. 

Ahmed Abud büyük bir ihtiyatla 
kapıyı açtı. Ay henüz doğmadığı için 

galeri karanlıktı. Vakit geç olmadığı 
için avluda bağ^rışarüar, gülüşenler 
vardı. Avlunun şurasında burasında 
yanmakta olan ateşlerden alevler çı
kıyordu. Ateşlerin etrafında oturan ve 
yahut serilip yere yatan adamlann 
sühuetleri görülüyordu. Ahırlara tıkı
lan hayvanlann boğuk tepinmeleri 
işitUiyordu. 

Olga Ahmedin odasından çıkmca 
koşa koşa kendi odasına girdi. Kapı 
kilitli değildi. Odanın içinde her şey 
yerliyerinde duruyordu. Masanm üs
tünde yanan lâmba etrafı aydınlatı
yordu. 

Sonya minderin üzerine uzanmış, 
arkası dönük olduğu halde yatıyordu. 
Olga arkadaşmm minder üstünde ya
tışma hayret etti. Çünkü Sonya uza
nacağı zaman her vakit kendi yatağı
na yatardı. Onun için bir taraftan 
kapıyı kilitlemeğe çalışırken diğer ta
raftan: 

— Sonya, hasta mısın? diye sordu. 
Arkasını döndüğü zaman Malçıkm da 
iki sandık arasına gizlendiğini ve tir-
tir titremekte olduğunu gördü. 

Olgayı âni bir korku istilâ etti. Her 
şey sakin ve sakit gibi göründüğü hal
de etrafta korkuya ve tehlikeye delâ
let eden bir şey var gibi geliyordu. 
Sonya minderin üzerine uzanmış, 
köpek sandıkların arasında titriyor, 
sevinçten üzerine sıçnyacağı yerde ye
rinden hiç kımıldamıyor! Bu ne de
mekti? 

Olga gözlerile etrafı araştırdı. Oda
nın içinde daha ileriye gitmekten çe
kindi. Evvelden duyduğu bir his ona 
«bu odada bir şey var!» diyordu. Bir 
kere daha: 

Sonya, kardeşim! Nen var, hasta 
mısın? diye daha yüksek bir sesle ba
ğırdı. 

Hiç cevap yok. Yalnız lâmbanın fi
tili titriyor, Malçık da vızlıyordu. Sağ 
taraftaki yatak odasının karanlık 
methalinden sonra içeri tarafları ar
tık gözle görülemiyordu. Olga, gözleri
ni o karanlığa dikerek yatak odasının 
içini uzaktan araştırmağa çalıştı. Bu 
suretle içeriye gözünü dikerek ve ku
lak vererek etrafı dinlemekte ve kal
binin çarpıntısını bile duyacak kadar 
bütün hisleri ayaklanmış bir vaziyette 
durmakta iken yatak odasındaki san-
dıklarm arkasmdan gölge kadar teş
his edebildiği küçük bir insan vücu
dunun yavaş yavaş yükseldiğini gör
dü. Bu gölgeye benziyen vücudun 
elinde bir alet, bir küçük kama, par-
hyordu. O vücud kızın üzerine atılma
ğa hazurlandı. O anda Olga gayriihti-
yarî denilecek bir hareketle ko.Umu 
kaldırdı. Elindeki rovelver bir defa, 
iki defa, üç defa keskin keskin patla
dı. Grölgeye benziyen vücud biran için 
ayakta durduktan sonra daha ziyade 
yükselmek istiyormuş gibi gülünç bir 
hareket yaptı ve nihayet birdenbire 
Olganm gözü önünde kaybolup gitti. 

Henüz heyecanını teskin etmeğe 
muvaffak olamıyan Olga daha ziyade 
dikkatle yere Ijaktı. Orada boydan bo
ya uzanmış olan bir şeyin, arada .sıra
da âzasmı iumıldatmakta, bazan da 
dalgalanarak kabanp düşmekte, kıv
ranmakta olduğunu ve nihayet büs
bütün hareketsiı bir hale geldiğini 
gördü. Malçık kudurmuş gibi acı acı 
havlamağa başladı. Fakat Olga ye
rinden hiç kımıldamadı. 

Nihayet, kız bir müddet sonra ileri
ye doğru yürüdü. Yerde yatan ölüye 
baktı, onu tanıyor gibiydi. Evet, ta 
kendisi, Ah-Singin uşağı ve bir gün 
evvel şifreli mendili getiren siyah 
takkeli, zayıf suratlı adamdı. Elinde
ki kısa, geniş kama biraz ötede yere 
düşmüştü. Galiba onu avucundan bı
rakmak istememişti. Çünkü keskin 
aleti tutan eli yan açık vaziyette du
ruyordu. 

Olga ölüye doğru iğildi. Attığı kur
şunlardan biri burnunun sağ tarafın
dan yüzüne girerek orada küçük bir 
delik açmıştı. Şimdi o delikten yana
ğından aşağıya parmak kalınlığında 
kan akıyordu. 

^̂ (Arkası var) 
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ifARI CtDDÎ YARI ŞAKA 

Sahaya fırlıyan çantalı (fedakâr)!... 
Futbol maçlarında elbet gözünüz

den kaçmamıştır. 
İM ojruncu şiddetle çarpışırlar. Bd-

ki biri kasden ötekine favul yapmış
tır. Tekme yiyen veya çarpışmada 
matlûp olan oyuncu 3rere serilir. Ha
kem düdüğünü çîdar. Oyım durur. 

Oyımcular arasmda dil kavkası... 
Hakeme itirîîzlar... Seyircilerin hay-
kırışınalan,,. Oyım zevkini kaybet
miştir. 

i te bu sıralarda tac hattmdan biri 
fırlar. Elinde bir çanta uçar gibi sa
baya dalar. Yaralanan oyuncunım ya-
nma koşar. Derhal onun tedavisine 
koyulur. 

Hiç merak etmediniz mi? Kimdir 
bu çantalı? 

-^ Klübün doktoru mıdır? 
— Hayıı*!... 
— Klübün antrenörü müdür? 
— Bilemediniz!... 
— Klübün baş kaptanı mıdır? 
— Değil!... 
— İdare heyetinden biri midir?. 
— Hayır!... 
— Klübün fahrî eczacısı mıdır? 
— O da değil!... 
— O gün takımda 03mamıyan oyun

lulardan biri midiri?. 
— Gene bilemediniz!... 
— Saha müdürü veya saha komi

seri midir?. 
— Bilemediniz!... 
Pekâlâ! Kimdir bu çantalı?. 
Bu (Çantalı) yi bir kelime ile tanıt

mak İcabUdir. Klübün bir numaralı 
(fedakâr) 1. 

Bir numaralı (Fedakâr) ı daha yar 
kmdan tedkik edelim. 

Ona göre klübü için bir insan bü
feyi yapabilir, her kahba girebilir. O, 
klübün fedaîsidir. Sırası gelirse bir nu
maralı fedakâr, klüb aşkı için, dok
tor, eczacı, massör, antrenör herşey, 
amma herşey olmağa katlanır, çan
talı (Fedakâr) sportmen komple'dir. 
Her spordan anlar ve çakar. Futbol, 
güreş, atletizm, denizcilik, boks ilh... 

ilh... 
Onun için hayatta (olmaz) kelime

si yoktur. Bir cemaat içinde spordan 
bahsedilsin de bizim (fedakâr) fikrini 
söylemesin. Buna imkân yoktur. 

Yalmz bir kusuru vardır. Benliğini 
çok sever. Bazan tavsiye ve iddialan-
nm yanhşlığı yüzüne vurulur ve kar
şılık görürse tahammül edemez, kö-
pürür. Futbol bahsinde otuz senelik 
meslekî tecrübesi olan İngiliz antre-
nörlerUe boy ölçüşmeğe kalkar. 

Başkasının sp>or bahsinde kendisi 
gibi konuşmasma tahammül ede
mez. 

Bazan tanınmış doktorlann tedavi 
usullerini istihfaf ile karşılıyacak ka
dar malûmat saymayı ileri götürür. 

Tarif edebildim mi?. 
İşte oyunda sakatlanan oyuncunun 

tedavisine, imdadına koşan çantalı 
(Fedakâr) böyle bir tiptir. 

Elinde taşıdığı çantayı açacak olur-
satuz, içi bir yaralıya ilk anda yapıla
cak yardım eczalan ile doludur. 

Fakat esefle ilâve edelim ki bir nu
maralı (Fedakâr) bu ilâçlann isimle
rini ve nasü kullanılması lâzım gel
diğini bilmez. Yalmz (Tentürdiyotlu 
şişedeki renginden tanır. Böyle ol
makla beraber gene tedavi usulleri 
tavsiyeden biran geri kalmaz. Klüp 
aşkı bu... Bu aşk herşeyi mubah 
küar!... Bereket versin ki, ekseriyetle 
yaralı zannedilen ojruncular fedakâ-
nn tedavisine mahal kalmadan iyile
şir. 

Iztıraplan aSzalır, baygınlıklan ge
çer, sersemlikleri zaU olur da tek
rar oytma devam ederler. 

Aşağı yukan her maçta böyle hâ
diselere sık sık şahid oluruz Şimdi dü
şünelim. 

Unutmıyalım ki, bu çantalı (Fedar 
kâr) 1ar klüp hastasıdırlar. Kendisi 
hasta olanlara birisinin tedavisi naşı) 
havale edilir?. 

İşin tuhaf tarafı da bu değü mi?.. 
• • • 

stanbul voleybol şampiyonası 
Beyoğlu Halkevi salonunda her se

ne tertib edilen volejrbol şampiyona
sı geçen hafta başlamıştır. Üç katago-
ri üzerinden hazırlanan karşılaşma
lar neticede üç katagoride İstanbul 
şampiyonlarını verecektir. Bu sene 
birinci katagorlye 6, ikinciye 8, üçün
cüye 12 ekip iştirak etmiştir. 

Bir hafta evvelki maçlarda birinci 
katagoride Haydarpaşa lisesi İstan-
bulsporu, ikincide Mühendis mektebi 
Barkohbay, Mecldiyeköyü Beyoğlu 
Halkevi takımına, Akınspor Beyoğlu-
spora, Çelikkcd Haydarpaşaya galip 
gelmişlerdi. 

Bu haftaki maçlarda birinci kata
goride Mühendis mektebi İstanbulspo-
ra, Galatasaray Hilâle, Haydarpaşa 
lisesi Vefaya, ikinci katagoride Mü
hendis mektebi Yeni Şişliye, Hajrdar-
paşa Kurtuluşa, Fatih Vefaya, üçüncü 
katagoride Mühendis mektebi Hay
darpaşa lisesine, Galatasaray Beyoğ
lu Halkevi takımma, Çelikkol Bar-
kohbaya, İtalyan mektebi Mecidlye-
köye, Avusturya mektebi Amavudkö-
ye galib gelmişlerdir. 

Bu sene birinci kategorinin en kuv
vetli takımlan Mühendis mektebi, Ga
latasaray, Haydarpaşa lisesi ve Hilâl 
takımlandır. Bu takımlar arasmdakl 
maçlann çok çetin olacağı tahmin edil
mektedir. 

Maamafih her üç kategoride de şam-
piyonluğım gene her seneM gibi Mü-
lıendis mektebinde kalacağı ümld edil
mektedir. Filvaki voleybol mühendis 
mektebinin âdeta ananevi sprodur. Bu 
takım senelerdenberi şampiyonluğu 
fasılasız muhafaza etmiştir. 

Bu münasebetle maçlan organize 
eden Beyoğlu Halkevinin mühim bir 
nokta üzerine dikkatini celbetmek is
tiyoruz: 

Pazar günkü maçlarda bilhassa Ga
latasaray - Hilâl maçı esnasmda ta
raftar bazı seyircilerin sporla kabili te
li/ olmıyacak şekilde tezahüratta bu
lundukları görülmüştür. Gençliğe, he
le böyle temiz bir spor heyecam için
de yuğrulan gençliğe hiç yakışmıyan 

Trabzonda spor hareketleri 
Trabzon (Akşam) — Bayram kupa 

maçlan için bu hafta karşılaşan Nec-
miati, Trabzonspor birinci takımlan 
büyük bir kalabalık huzurunda 
cereyan eden çok heyecanlı bir maç 
sonunda Necmiati takımı Trabzon-
sporu 4 - 0 mağlûp etmiştir. İkinci 
oyımda a3mi şerait altında karşılaşan 
İdmangücü, İdmanocağı takımlann-
dan İdmanocağı Güç takımım 3 -O 
mağlûp etmiştir. Finala kalan Ocak 
Necmiati takımlan bayram kupasım 
almak için önümüzdeki haftaya tek
rar karşılaşacaklardır. 

Bugünlerde burada bütün sporcıüa-
n alâkadar eden bir sergi açılmıştır. 

Halkevi spor komitesi bu yaz uzun 
bir turneye çıkan Doğu muhtelitinin 
temas ettiği mmtakalarda yaptığı 
maçlarda cansiperane çalışarak gös
terdiği muvaffakiyetleri tamamile tes-
bit eden bir sergi açmıştır. Sergide ta
kınım kazandığı kupalar, bajrrakiar, 
resimler ve matbuatın bu seyahate ait 
yaptığı neşriyatı gösterir birer köşe 
mevcuttur. Üçüncü umumî müfettiş 
sergiyi törenle açmış ve gençliğin bun
ca imkânsızlık ve mahrumiyetler için
de gösterdiği spor sahasındaki muvaf
fakiyetinden dolayı fevkalâde müte
hassis olduklarım beyan etmiştir. 

Umumî müfettiş bay Tahsin üzer 
gençlerin bu muvaffakiyetlerini kar-
şıhksız bırakmıyacaklanna ve kendl-
lerile daha yakmdan alâkadar olarak 
her türlü müzaherette bulunacaklan-
na dair söz de vermişlerdir. 

Kasımpaşa güreşçileri 
Adapazarında 

Şehrimizin en kuvvetli güreş klüp-
lermden Kasımpaşa bayramın ikinci 
günü Adapazanna bir ekip göndermek
tedir. Adapazar güreşçüerile karşılaş
malar yapacak olan bu ekip daha ziya
de Kasımpaşamn ikinci smıf güreşçi
lerinden teşkil edilmektedir. 

Negrepontiye cevap 
Güneş - Enosis maçının 

hakemi Nihad ne diyor? 
Güneş - Enosis maçından sonra 

Yıman futbolcülerinden eski Perah 
Negrepontis, maç hakemi Nlhadın 
lüzumsuz ofsaytlarla oyunlarım boz
duğunu, bu itibarla eskiden iyi bir 
futbolcu olarak tanıdığı Nihadın har 
kemliğini beğenmediğini söylemişti. 

Enosis futbolcusunun bu düşün
celeri gazetemizde çıktıktan sonra 
Nihadın bu husustaki fikrini sorduk. 
Maçın hakemi bize şunlan söyledi: 

— Hiç bir zaman kusursuz bir ha
kem olduğumu iddia etmem, esasen 
böyle bir iddiada bulunacak hakem 
de tasavvur etmiyorum. Buna rağ
men katiyetle söyllyebUirim ki Neg-
reponti ofsaytm ne olduğunu bilmediği
ni gazetenize söylediği sözlerle isbat et
miştir. Bu futbolcu zannediyor ki 
ofsayt vaziyetindeki bir oyuncu top 
kendisine verilirken hemen geri kaç
makla ofsajrt vaziyetinden kurtulur. 
Enosis muhacimlerinin hemen hepsi 
bu kufnazhğı yapıyorlar ve Negre-
ponti de anlaşılan benim bu kur
nazlığı jrutmadığıma kızıyor. Yenil
dikleri, hele az bir farkla yenildikleri 
zaman hakemin fenalığım ilk koz 
olarak Ueri süren her misafir fut
bolcu gibi Negrepontinin de bu bar 
haneyi öne sürmekten kurtulamıyı-
şım, mağlûbiyetlerinin bir teselli
si olarak kabul etmek lâzımdır. 

— Enosis takımım nasıl buldunuz? 
— Takımı teşkü eden oyımcula-

nn hepsi koşan, uğraşan, atlıyan, 
sıçrayan, kısacası atletik kabiliyet-
lerile enerjilerini karıştırarak didinen 
kimselerdir, fakat oynadıklan futbol 
değildir. Bunun için mütemadiyen 
hasım oyunculan itiyorlar, favul 
yapıyorlar, tekme atıyorlar. Bu şe
kilde oynıyanlann maçmda hakemlik 
etmek zor bir şeydir. 

Eğer Güneş takımı, ertesi günkü 
lig maçım düşünerek oyımculanm 
fazla yormamak için ük devredeki 
hücum hattmı olduğu gibi muhafa^ 
za etseydi Enosise bir kaç gol daha 
yapması muhakkaktı. Böyle olduğu 
halde Güneş umumiyetle tek kale 
oynadı. Maçın bu cereyan tarzım 
unutarak mağlûbiyeti hakeme yük
lemeğe kalkmak , daha evel de söy
lediğim gibi, işin teselUsinden ibar 
rettir. 

Türk efkârı 
heyecandadır 

bu gibi hallerin hemen önüne geçmek 
lâzımdır. 

Bunun için Beyoğlu Halkevinin lâ
zım gelen tedbirleri almasmı bekliyo
ruz. 

Galatasaraylılar çayı' 
Şeker bayramının üçüncü gününe te

sadüf eden 6/12/1937 pazartesi günü saat 
17 de Tokatlıyan salonlarında verile
cektir. 

Davetiyeler: Cemiyet binası, mektep ka
pısı ve Spor klübünden tedarik edilebilir 
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WmiĞrismoi'^^ 
1 Kânunuevvel 937 Çarşamba 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi. 12.50: HavadU. 13,05: 
Plâkla Türk musikisi. 13.30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18.30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Bimen Şen ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sarkı
lan. 19,30: Radyo fonik komedi (Bir va
ka», 19,55: Borsa haberleri, 20: Mustafa 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan. 2030: Hava raporu. 
20.33: Ömer Rıza tarafından arabca söy
lev. 20,45: Nezihe ve arkada^lan tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan (Saat 
ayan), 21,15: Şan orkestra refakatile: 
Bedriye Tüzün tarafından. 21,45: ORKES
TRA: 1 - Glüıka: Ruslan etludmila uver
tür. 2 - Verdi: Traviata, S - Delly: Me-
nuet Pastoral, 4 - Olinka: Valse fanta-
Ble, 5 - Drlgo: La for^t magique, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve (H>eret parçalan. 23: SON. 

Ankara — öğle neşriyaU: 1230 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşıiyatı. 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan. 
13.15 - 1330: Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 1830 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı. 19 - 1930: Türk musikisi 
ve halk şarklan (Servet Adnan ve arka
daşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat. 19,45 - 20,15; Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Haldun ve arka
daşları), 20,15 - 2030: Konferans, 20,30 -
21: Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Meyerber: Dans le aux 
falmbeaux, 2 - Paul Llncke: Die Mus-
terslnger Von Berlin, 3 - Borodine: Danse 
les Steppes de l'Asie Central, 4 - Le Coeq: 
La fille de Madame Angot, 5 - ürbach: 
tntermezzo MachUiche, 21,55 - 22: Ya-
nnki program ve stiklâl marşı. 

2 Kânonnevrel 931 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı; 12,30; Plâkla 

Türk musikisi, 12.50; Havadis, 13,50; 
Plâkla Türk musUdai. 13.30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
teklifinde bulunduğundan Maarif iş
leri hakkındaki konuşmalar gelecek 
içtimaa talik olundu. 

2 — Bundan sonra söz alarak ktir-
slye gelen Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Araş Hatay hakkında Cemiyeti 
akvam kararmm tatbik saihalarma 
dair uzun izalıat verdi. 

Bu hususta söz alan bazı hatipler 
grupun hassasiyetine tercüman oldu. 
Bundan sonra kürsiye gelen Celâl Ba-
yar bu mevzu üzerindeki hükümetin 
noktai nazarını ve hükümetin alacağı 
tedbirleri izah etti. 

Başvekilin ve Hariciye Vekilinin 
izahatı sürekli alkışlarla karşılanarak 
hükümetin Hatay hakkında takib et
tiği hareket tarzı ittifakla tasvib 
olundu. 

Ankara 30 (Telefonla) — Vekiller 
heyeti bugün Fırka grupu içtimam-
dan sonra Büyük Millet Meclisi bina
sında toplanmış ve geç vakte kadar 
müzakerede bulunmuştur. Bu Içtima-
da Hatay meselesinin de görüşüldüğü 
tahmin ediliyor. 

Hataylıların teşekkürü 
Aankara 30 (A.A.) — Hatayın yeni 

rejimi dolayısile Hariciye Vekili dok
tor Rüştü Arasa aşağıdaki telgraf 
gelmiştir: 

Hataylılar namına Halk fırkası 
mümessilleri şimdi konsolosluğa ge
lerek istiklâllerine kavuştuklanndan 
dolayı Atatürke ve Türkiye Cumhu
riyeti hükûmetile büyük Türk mil
letine teşekkür ve minnettarlıklarının 
iblâğım beyan ve rica etmiş oldukla
rım arzederim. 

Başkonsolos Feyruz Kesim 
Ankara 30 — Hatay rejiminin me

riyete girmesi dolayısile Cumhuriyet 
Halk partisine bugün de DiyarbaJar, 
Kayseri, Ceyhan, Adana, Antep, Kon
ya, İzmir, Antalya, Edime, Kilis ve 
Siirtteki Hataylılar adma şükran tel
grafları gelmiştir. 

Garonun marifetleri 
Hama 30 (Hususî muhabirimiz

den) — Sancak delegesi Roje Garo
nun ilk zamanlarda sözde bitaraflığı
nı muhafaza eder bir şekilde hareket 
ettikten sonra Sancakta tahrikçi rolü
nü oynamağa başladığını yazmıştık. 
Bilhassa hristiyanlar, Çerkesler, Kürd-
ler ve Araplar arasmdakl faaliyeti 
dikkate şayan safhalar geçiren Roje 
Garo hristiyanları Türkler aleyhine 
teşvik eden tek adamdır, denilebilir. 

Roje Garo, hiristiyanlan Türklerle 
anl£işmaktan men için şeflerine birçok 
emirler vermiş ve bu emirlerden sonra 
köyleri ziyaret etmiş, bazı tezahürlerin 
yapılmasını tasvib etmiştir. Bugün 
bunlardan birkaç tanesini size bildir
meği faydalı buldum: 

İntihabatta hristiyanlarm her han
gi bir şekilde Türklerle anlaşmalarına 
mani olmak İçin raice efkân umumiye-
jri karıştırmağü usul ittihaz edinen Ga
ro, îskendenmda Ogüs Şasavl, Kayser 
Vasık ile görüşürken: 

— Meclis için namzedlerinlzi koyu
nuz. Fransa, eskiden olduğu gibi, mem
leketi idare edecektir, demiştir. 

Delegenin bu sözleri yukarıda işaret 
ettiğim gibi îskenderunda halk ara
sında efkârı kanştırmak gayesme ma
tuftur. Sancağm Fransızlarda kalaca
ğı hakkındaki mütalâalarım takviye 
İçin de kendisinin bir takım adamlan 
istidalarla Milletler Cemiyeti heyeti 
azasına müracaate sevkettiğlni burar 
da kaydetmek yerinde olur. 

Belediye reisi Nikola ile Edvar, Andon 
ve Marselden mürekkep bir heyet Fran
sız mandasmm on sene daha Sancakta 
devamım, yahut bir Fransa hâkiminin 
tayinini temin için kendisine müraca-
atte bulunmuşlardır. Heyeti teşkil eden 
zevat ötedenberi İslcenderunda kolo
ni memurlanmn bendeliklerini yapan
lar, Türkler değil, Türk olraıyanlar 
arasmda da itibari olmıyan, yalmz 
müstevlilere dayanarak yaşıyabilen 
kimselerdir. 

Fransa lehine tutulmuş adamlarla 
tezahürat yaptırmak hususunda Ga
ronun faaliyeti, Milletler Cemiyeti aza
sının fikirlerini çekmek gayesini takib 
etmektedir. Bu maksadla Milletler Ce
miyeti namına tskenderunda irad edi
len bir nutkun delege muavini Döne 
tarafmdan tahrif ettirilerek tercüme 

ettirilmesi, arapça ve türkçe olarak 
neşredilmesi Garonun Sancakta oyna--
dığı tahrikçi ve fesadcı rolünün yeni 
bir misali olarak gösterilebilir. 

Belediye reisi Nikola bu nutuk mü-
nasebetUe kiraladığı adamlara şunlan 
tembih etmişti: «Fransa kelimesi geç
tikçe alkışıUyacaksımz.» 

Garonun beyanatı 
18/10/937 tarhinde tskenderundaki 

Fransız mektebini ziyaret eden Garo 
şu beyanatta bulunmuştu: 

— Buramn Suriyeden asmlmasına 
hiç müteessir olmayımz. Sancak Suri
yeden ayrılmakla Suriyelilikten çıkmış 
değildir. Bu, sizi Fransanın daha ziya
de himaye etmesine sebep olacaktu* ve 
Fransızlar sizleri ebediyen koruyacak
tır. 

Garonun bu sözleri Sancak dâvası 
hakkındaki noktai nazarmı sarih bir 
surette göstermektedir. 

21/10/937 tarihinde Süveydiyeye gi
den Garo hristiyanlarla temasında 
da şunlan söylemişti: 

— Burada ne Suriye, ne de Türkiyo 
vardır. Fransa mevcuddur. Her şeyi 
Fransa yapacaktır. 

Nihayet 12/11/937 de yanında askerî 
kumandan olduğu halde Ermeni lideri 
Derkalosyan'm evine misafir olan ve 
orada Ermeni ve Fransız bajrraklarile 
süslenmiş bir salonda karşılanan Ga
ro, yarımdaki zevatla berebar Musada-
ğma çıkmış ve öğle yemeğini dağdekl 
âbidenin önünde yem/tir. 

Garo bu münasebetle Ermenileri 
tahrik edici bir nutuk irad etmiştir ki, 
bu nutkun esaslarmı bilâhare İsken-
derunda verdiği bir nutkunda tekrar
lamıştır. Garo, bu nutkvmda ezcümle 
demiştir ki: 

— Ne korkuyorsunuz?.. Fransız 
mandası iki sene daha sürecektir. Bun
dan sonra da Milletler Cemiyeti tara
fmdan Fransaya tekrar manda verile
cektir. 

İşte Garonun Sancak hristiyanları 
arasmda intihabattan önce ojmamak 
istediği oyunlardan son bir numune.^ 

gemiler 
Amerika her ihtimale karşı 

bunları satmıyacak 
New - York 30 (A.A.) — Bahriye 

encümeni reisi B. Kennedy, bundan 
böyle harp esnasında inşa edilmiş ve 
hali hazırda silâhlarından tecrid 
olunmuş ticaret gemilerinin satılma
sına mezuniyet vermiyeceğini ve her 
türlü ticari ve askeri ihtimallere 
karşı bunları muhafaza etmek arzu
sunda bulunduğunu bUdirmiştir. Bu 
filo, hail hazırda 113 cüzütamdan 
mürekkep bulunmaktadır. 

Bu karar, bahriye müteahhitleri
nin bu gemilerin yeniden, teslih edi
lerek rekabet sahasmda karşılanna 
çıkanlmasmdan korkmaksızın deniz 
inşaatlarım tevsi etmelerine medar 
olacaktır. 

İzmit Halkevinde daktilo 
kursu 

İzmit 30 (A.A.) — Halkevimizdo 
bir daktilo kursu açılmıştır. Kurs bü
yük bir alâka görmüş ve altmışa yar 
km talebe kaydedüerek ders almağa 
başlamıştır. Aynca temsil kolu tara
fından muntazaman temsiller veril
mek üzere bir program hazırlanmış 
bulunmaktadır. TemsU kolu bu hafta 
Beyaz kahraman ve Mahcublar adU 
piyesleri kalabalık bir halk önünde 
temsil etmiştir. 

Şehir suları hakkında bir 
rapor hazırlandı 

Sıhhiye Vekâleti tstanbuldakl bü
tün sularm vaziyetini ve nasıl ıslahı 
mümkün olacağını belediyeden sor
muştu. B. Muhiddin Üstündağm reis
liği altında mütehassıslardan mürek
kep bir komisyon bu tedkikatını bi
tirmiş ve bir rapor hazırlıyarak Ve
kâlete göndermiştir. 

Bu raporda sulann menbalanndan 
itibaren şehre nasıl dağıtıldığı, kim
yevî terkipleri, akış sürati ve nihayet 
ne gibi esaslara riayet edUerek ıslah 
edileceği bildirilmiştir. 

Sıhhiye Vekâletinden gelecek tal^ 
mata göre belediye bütün şehir sulak 
nnm ıslahı için bir proje hazu:hyar 
caktu*. 
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YIKILAN TAÇ! 
Çin tarihçilerinin uzun uzadaya 

bahsettikleri, Baykai gölünün aşağı 
garp kısmındaki «Kadınlar kraUığı-
nm» mümtaz kraliçesi Race: Gunır 
Ve haşmetini, taç ve tahtımn kendi
sine verdiği kibri bir aşkm önünde 
biraz kırmak mecburiyetinde kal
mıştı. 

Kabile şairinin kendisini sevdiği-
îü söyliyen manzum aşk mektupla-
n; vaktile kraliçeyi günlerle kahka
halar içinde bırakmış, saatlerce eğ
lendirmiş ve nihayet: 

^ Budala, sefil şair! Benim bir 
kraliçe olduğumu bilmiyor mu?! 

Sözile cüretkâr âşığmı susturmuş, 
«araymın kapısmı bedbaht şairin 
yüzüne karşı kapattınvermişti. 

Bu vakadan tamam bir yıl geç-
iBişti. Şairin yoksuzluğu, kraliçenin 
kalbinde bir hicran yuvası vücude 
getirmekten de hâli kalmamıştı. Bi-
Unmiyen bir his ile şimdi, evvelce 
ilendiği sefili, şairi, o budala der
bederi anyordu. Tekrar görmek, 
onun ağzından bir kaç şiir İşitmek 
en canh bir hayali, bir arzusu ol-
Bitıştu. Bahusus elden ele geçerek 
kendisine kadar geleh isyankâr şürL 
kalbini büsbütün ezmiş; tahakküm 
etmeğe, ezmeğe ahşmış ruhımda, o 
sefil «derbederi» ayaklan dibinde yal
varttırarak, ağlatarak ezmek, kah
retmek arzusu büyüdükçe büyümüş
tü. Ezecek, ağlatacak, ondan sonra 
da affedecekti! Zaten kendi kendi
ne, kalbine karşı da yalancı olamaz
dı ki. Görmek, görüşmek, tekrar 
onunla buluşmak istiyordu... 
jOnun bu arzusuna kim mümanaat 

edebilirdi? Küçük bir hüküm, kü
çük bir irade... Bütün istekleri ha
yalden hakikate geçmesi olacaktı. 

Maiyetindekilerden birisini çağıra
rak: 

— Şaire söyleyiniz, gelsin beni gör
sün!... 

Dedi. 
Şimdi ipek haklı olarak bekliyor

du. Daha onu ilk nazarda ezebilmek 
için ne kadar da iyi giyinmişti. Bu 
elbiseler onun beyaz rengine ne İ3ri 
gidiyor, n u ' ne kadar parlak göste
riyordu.' 

Alık «derbeder», bu güzeliğin kar
cısında kim bilir ne kadar şaşıra
cak, hasret çeken gözleri kim büir 
ne kadar ışıldıyacaktı!... 

Bu düşünceler içinde beldiyordu. 
Kapı açılarak giren uşak elinde kü
çük bir kâğıdla içeriye girdi: 

Kraliçe asabî parmaklarla mek
tubu kapar gibi aldı. Hemen okuma
ğa başladı. Şair şu küçük cümleler
le davetine mukabele etmişti: 

[Haşmetmeap; 
Ya siz çok büyüksünüz, ben çok 

sefilim; bu takdirde huzunmuza 
gelip te sizi ve muhitinizi telviste ne 
mâna var?... Ya ben pek büjrüğüm 
siz çok küçüksünüz! Bu halde de 
ayağınıza kadar gelmek benim için 
bir zUlet teşkil etmez mi?] 

Yıldınmla vurulmuşa dönmüştü. 
Oturamıyor, asabî dolaşıyor; gene 
duramıyor terter tepiniyordu! artık 
hem kraliçelik, hem de kadınlık ru
hu kabarmıştı. O derbeder şair mu
hakkak gelmeli ve yalvarmalıydıl 
Onu cebren de getirtebilirdi. Fakat o 
vakit bir kıymeti kalmazdı ki... 

Saatlerce bu halde kaldı. Düşün
mekten yorulan dimağı, nihayet tek
rar şairi çağırabilmek yolunu bula-
bUmişti. Onun gelmemesini korktu
ğuna hamledecek, bu sefer mektup
la, iki satır yazı üe tekrar davet 
edecekti. Kalemi £ildı ve yazdı: 

[Korkmadan, çekinmeden gelebi
liriniz! Çünkü affettim!] 

Bu sefer de bu mektubu bir baş-
kasile gönderdi. 

Çok geçmemiş, bunun da cevabı 
gelmiştL Şair gene yoktu. Tarafın
dan vekil olarak şu kelimeleri gön
dermişti: 

[Haşmetmeap! 
Geciken bir affa teşekkür etmek 

eahmetine bile katlanamıyacağım. 
Eğer dün olsaydı bu affın bence bü
yük bir kıymeti olur, başımzdakl 
muazzam tacı madd! taşlardan da
ha kıymetli; alınması satılması müm^ 
kün olmıyan manevî incilerle, keli
melerle, şiirlerle donatırdım. Fakat 
dün ile bugün arasındaki fark o 
kadai' büyük ki, en zikudret hüküm
darlar bile kaybolan dünü tekrar 
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getirebilmek imkânını bulamıyorlar! 
Giden ve kaçan dün bir daha geri
ye gelmiyor! Hisler, düşünceler, aşk
lar da böyledir. Kınlan kalbler, çat-
hyan çömlekler gibi kolayca yapışa-
maz! 

[Dün ben de, mümtaz ve yüksek 
kadınlan sevmekte, onlarm kucakla-
n arasmda bulunmakta, bir zevk, 
bir ferah duyacağımı zannederdim. 
Ne kadar yanlmışım! O taç denen 
kibir kumkumasmda, nezih hisse, 
aşka bir yer, bir mevki ayırabilmek 
imkâm olabilir miydi? Bugün bunu 
anlamak ve du3rmakla bahti3ranm. 
Bizim aramızda en büjrük engel, ba-
şımzda gurur Ue, sevinç ile taşıdı-
ğmız taçtır. O taç ki İlme, kaleme, 
dehâya karşı eğilmeyi kendi hesabı
na bir zület, bir tenezzül telâkki 
eder. 

[Riyakâr kollar arasmda kibir ve 
gururunuzla yaşaymız! Beni sor
mayınız! Çünkü ben düne nisbetle 
bugün tamamile değişmiş bir insa-
mm. Dün küçük ayaklan seviyor
dum, bugün ise büyükleri!] 

Kraliçe artık tahammül edemezdi. 
Göz yaşlarım kimseye göstermemek 
için odaya kapanmış, saatlerce ağla-
mışb! 

Günler geçiyor, zayıf kalbi ezil
dikçe eziliyor; kendisini derbeder 
şairden ayıran tacma bile nefretle 
bakmağa başh3rordu. 

Buna bir çare, bir deva bulmak 
için kabUenin en ihtiyarım çağırt
mış, ondan, onun fikirlerinden bir 
medet beklemeğe başlamıştı. İhti
yara hislerini, bütün açıklığüe ve ta
mamile anlattı. Ve sonra göz yaşla
rı aı^ısmda yalvaran bir sesle: 

— Artık biliyorsunuz! Bana bir yol 
gösteriniz! Bir çare bulunuz!... Da-
yanamıyacağım, dayanmak ihtimali 
yok!,.. 

Dedi. 
İhtiyar gözlerini kapadı. Bir müd

det düşündü. Dimağında geçen za
manlara ait kalmış aşk efsanelerini 
araştırdı. Bunlarm hemen hepsinde 
bir netice, bir yol, bir çare görüyordu. 

Nihayet yorgun sesUe anlattı: 
— Haşmetmeap! Tarihin aşka ait 

olan bütün sahifelerini kanştınnız. 

Orada aşkm katili olmak üzere sade 
bir şey bulursımuz: 

Kibir ve gurur!. Onu atımz... O 
vakit muvîiffak olursunuz!... 

Aradan bir ay geçmişti. Race sal
tanatından çekilmek için meclisi 
toplamış; senelerce başmda zevk Ue 
taşıdığı tacım, onlarm önüne koya
rak, memnım ve mütebessim şu söz
leri söylemişti: 

— Ben taç ve tahtın değil, kalbi
min hükümdan olmak istiyorum. 
Hayatta en büyük saltanat sevdiğin 
ve sevUdiğin kollar arasında bıüun-
maktır. Aşkm izini takip edebilmek 
İçin kibir ve gururu çiğnemenin lâ-
zımgeldiğini pek geç anladım. Zan
nedildiği gibi saadetten sefalete de
ğil, sefaletten saadete ancak şimdi 
koşabUiyorum. Bir kadm için mad
dî incilerle süslenmekten ziyade şür-
lerle sanlmak elbette daha iyidir. 
Kadm kadınhğımn haşmetini, his
seden bir kalbin karşısında görebi
lir. İşte ben de onu görmek ve bul
mak için yola çıktım... 

Artık kraliçe değildi. Her kadın 
gibi o da kaçanın ve ezenin arkasın
dan koşmağa başlamıştı. 

R. Çavdarlı 
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(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı 
dahili 
1933 İstikrazı 
Ünltürk I 

> n 
> m 

Mümessie I 
> n 
» m 

t | Bankam 
> hamiline 
> Mûessis 

94 

96 
13,95 
13,30 
1330 
89 
40;20 

10,10 
10.20 

75 

Türkiye Cum- 96 
burlyet MerkM 
Bankası 
Anadolu H. 25,50 
Telefon 7.25 
Terkos 7 
Çimento 10.20 
tttihaâ Degi£- 13,25 
menleri 
Şark Değir- 1,05 
menleri 

Pars (Çek flatteri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
MİI&no 
Atina 
Cenevre 
BrOksel 
Amsterdam 

23,57 
624 
030 

15.20.83 
8758 

8,46.20 
4,70.75 

1.44 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
2aotl 
Pengo 
Bûkde9 
Moskovo 

64,1025 
22,73,55 
1.98.50 

13,78,20 
34,57,50 
4.22.60 
4,02.56 

106.89.10 
23.58.25 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLARA 
KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan GRİPİN'in 10 tanelik yeni 
ambalajlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağnlara karşı 

ihtiyattı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde İsrarla Grîpin isteyiniz. 

MifimMSMA 
Grip, Baş ve Diş Ağnlan, Nevralji, Artriüzm, Romatizma 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. SertelU.^M^M Tefrika N a 74 ••«>• 

Greçyano: "Allaha giden yolu ben daha iyi bilirim! „ 
diyordu. Rakkasenin karnındaki çocuk büyüyordu. 

«— Beni affetmiyeceğini biliyo
rum, Tannm! Ve buradaki adamlan 
benim yüzümden cezalandırdığım da 
seziyorum... > 

Greçyano, ihtiyar balücçımn yü
züne hajrretle baktı: 

— İşitiyor musun, Andrea? 
Bahkçı dudaklarım bükerek bir 

adım geriledi: 
.— Kulaklarıma inanmak istemi

yorum, sinyor! Antoniyi Allahla baş-
başa bırakalım., dönelim. 

Greçyano müstehzi bir gülüşle 
ilâve etti: 

— Hayır. Peygamber gibi taptığı-
mz bir adamın hakikatte ne b ü 3 ^ 
bir günahkâr olduğunu kulağınla 
işitmekten çekinme, Açdrea! Ve an
la ki, insanlar hiç bir zaman görün
dükleri gibi değUdir. 

Andrea kulübenin önünden çe
kildi. 

Rahip Antoni, canından bezmiş bir 
adam bedbinliğile hâlâ yalvanyor-
dU: 

— Beni affetmiyeceksen, canımı 
al, Tannm! Ben artık bu iztıraplara 
tahammül edemiyeceğim. Bu yıl 
oğlumım yüzünü de bana gösterme
din! İşte şimdi bu cürmümü de iti
raf ediyorum, ulu Tannm, her yıl 
buraya beni ziyarete gelen Tijello d% 
benim ga3rri meşru çocuğumdur. Bu
güne kadar itiraf edemediğim bu 
günahım, benim günahlarumn en 
büyüğüdür. Sen beni affet, Tannm! 
Tijelloyu dünya gözile bir kere da
ha göster bana! 

Andrea ilerliyemiyordu. 
Bir aralık Greçyanonun yüzüne 

baktı: 
— Sinyor Ciyovani, dedi, sen çok 

akıllı bir adammışsm! Biz, yıllar-
danberi ona tapıyoruz da onım nı-
htmu ve sırlarım anhyamadık. Sen 
altı ay içinde onun iç yüzünü öğre-
niverdin! 

Ve başmı sallıyarak söylenmeğe 
başladı: 

— Demek ki, onun gayri meşru 
bir çocuğu daha varmış! Biz yalnız 
Rozitamn adım bUiyorduk. Bugün 
bir isim daha öğrendik: Tijello. 

— Bunu yeni mi öğreniyorsu
nuz? 

— Evet. Tijelloyu tanırdık amma..» 
Kimin nesi olduğunu bilmezdik. 

Greçyano kaşlarım kaldırarak sor
du: 

— Rahibe bir diyeceğin var mı? 
—, Hayır... 
.— Haydi dönelim öyleyse ... 
Yürüdüler., kıüübelerine geldüer. 
Greçyano o günkü itiraf hadise

sinden çok memnundu. Andrea ar
tık günahkâr rahipten nefret edi
yordu. 

— Bira daha onun ayağım değil, 
elini bUe öpmiyeceğim. Hilekâr he
rif, Allahı bile aldatmak istiyor. Yir
mi yıl bu sırrı nasıl içinde sakla
mış! 

Greçjrano rahipten öç almak fik
rinden vazgeçmemişti. Bu tesadüf, 
onun kara düşüncelerini daha çabuk 
ve daha kolay tahakkuk ettirebUe-
cekti. 

Düne kadar vaziyet tamamile onun 
aleyinde idi. Rahibe el uzattığı da- ' 
kikada bütün münzevîlerin ona hü
cum edeceğini biliyordu. Fakat şim
di işin şekli değişmişti. Andrea, çar
çabuk, bütün duyduklannı dosUan-
na anlatmış ve: 

— Biz burada Antoninin jrüzün-
den Iztırap çekiyoruz. 

Demekten kendini alamamıştı. 
Greçyano şimdi (Tijello) nun hü

viyetini anlamak merakına düşmüş
tü. Eğer kendisinin bir erkelc çocu
ğu olsaydı, ondan da şüplıelenecekti. 

Rozita meydanda duruyordu. 
Greçyano, çok sevdiği Rozitamn 

hakiki babası olmadığım düşündük
çe rahip Antoniyi dişlerile parçala
mak istiyordu. 

Kulübeye döndükleri zaman, Zora 
isocasmı güler yüzle karşıladı: 

— Baba Antoninin duasında bu-
lunmadmıs mı?... Neden bu kadar 
çabuk döndünü2? 

Diye sordu. 
Greçyano susuyordu. 
Andrea, İspanyol rakkasesine ce

vap verdi: 
— Artık o hilekâr adamın adım 

ağzma alma, yavrum! 
Zora birdenbire şaşırdı: 
— Niçin?... All^a bu kadar ya-

km bir rahibe böyle hakaret edülr 
mi? 

Greçyano: 
— Onun iç yüzünü ben biliyor

dum, dedi, bugün de Andrea öğren
di. Garip bir tesadüfün meydana 
çıkardığı acı hakikatler karşısında 
susmak abdaUıktır. t 

Ve kansma döndü: 
— Andreamn dediği gibi, bir da

ha o sahtekâr herifin adım anmıya-
caksm! 

— Pazar dualarına da gitmiyecek 
miyiz? 

— Allahı bulmak için, rahibin pe
şinden gitmeğe lüzum yok. Bundan 
sonra duamızı kendi kulübemizde 
yapacağız. Allahm kulağı bizim se
simizi nerede olsak işitir. Vasıtaya 
ihtiyacımız yok artık... 

Zora bu sözleri dinlerken hayret
ten hayrete düşüyor, söyliyecek lâf 
bulamıyordu. 

Andrea kendi kulağile duydukla
nnı anlattıktan sonra: 

— Belki bundan sonra kurtulu
ruz, yavrum! dedi, şimdi anlaıdım 
ki, bütün çektiğimiz iztıraplar onun 
yüzündendir. Yer yüzünde bu dere
ce günahkâr bir adam yoktur. Allah 
konuştuklarımızı dujmyorsa, gelinia 
hep birlikte el açıp yalvaralım: 

— Allahım, sen bizi affet! Bizi bu 
cehennemden, bu sonsuz iztiraplar-
dan kurtar! Antoninin işlediği gü
nahların 3raııada bizim suçumuz, 
derya içinde bir damlajra laenzer. 
Onun yüzünden bizi de heder etme! 

Andreamn sözlerini tekrarladılar. 
Ve Allaha yalvardılar. 

« B e n i d e n i z m i ç e k i y o r ? » 
Greçyano o gece sahile inmişti. • 
Gök yüzü yıldızlıktı. 
Sular durgundu. 
Venedik şövalyesi kansma olan 

kinini bir türlü yenemiyordu. O 
günlerde mümkün olsa kansının ce
sedini mecardan çıkanp dişlerile di-
dikliyecekti. Şimdi bu hmcmı kı-
zmdan almak istiyordu. Kumsalda 
ayaklarını uzatıp oturdu: 

— Benim kanımdan gelmiş bir ço
cuğum olmadığına şimdi ne kadar 
müteessirim, diyordu, eğer buralar
da ölüp kalırsam, ne yazık ki, bü
tün servetime Rozita sahip olacak. 
Herkes onu benim kızım samyor. HaVt 
tâ bir kaç ay öncesine kadar ben 
de böyle sanıyor ve onun hasretini 
çekiyordum. Fakat şimdi ondan da 
nefret. ediyorum. 

Meğer, uzun yıUardanberi bağn-
ma basıp sevdiğim Rozita benim kı
zım değUmiş. Ah Antoni! Alacağm 
olsun senin! Tesadüfler seni niha
yet benim elime düşürdü. Bu
rada benim (Greçyano) ailesine 
mensup olduğumu Zoradan başka 
kimse bümiyor. Seni bu gece gebert
mek ve pis kanım bu esrarh ada-
mn kara topraklan üstüne akıtmak 
istiyorum, Antonyo! Artık elimden 
kurtulamıyacaksm! Kim büir, belki 
de Allah beni senden intikam almak 
İçin buraya göndermiştir. Benim gi
bi bir insamn havsalası bundan fas
la tahammül edebilir mi? Biraz rüz
gâr bekliyorum, Antonyo! Serin bir 
rüzgâra ihtiyacım var. Göğsüm ya-
myor.. beynimdeki uğultulan atncak 
serin bir şimal rüzgân dağıtabilir, 

(Tijello) nun sımm anhyamadığı 
ma çok müteessirim. Acaba dünyaya 
piç olarak bıraküğm bu genç kor
san kimin çocuğudur? Bunu anlar 
mak istiyorum. Ne olursa olsun. Dar 
ha (azla beklemeğe tahammülüm 
kalmadı. Bu sır da varsm seninle 
beraber toprağa göçüp gitsin! 

(Arkası \'ar) 



30/11/937 Sah «rünü 
İstanbul Ebılinde toptan satı lan ya ; meyr», 

Te sebzelerin fiatleri 
En aşağı En yüksek 

Cinsi MUı:yası Flatl F i aü 
Kr. S. Kr. S. 

50 
40 
50 

Sakızlcabağı Kilo 20 — 
Barbunya kırmızı » 15 — 
Kır domatesi » 1 0 — 
Pırasa » 2 50 
Ispanak » 7 — 
Lahana » 2 50 
Havuç » 4 — 
Kereviz kök » 7 — 

» yaprak Demet 3 — 
Dolmalık biber Kilo 7 — 
Sivri biber » 1 0 — 
Panca r Demet 2 
Patl ıcan baş Adet 5 

> orta 9 4 
» ufak » 2 

Yeşil sa la ta 100 » 80 
Soğan Kilo 3 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı » 
Müşküle üzümü » 
£ lma Amasya » 

» Gümüşhane » 
» Ferik » 

: » İnebolu » 
Armud Ankara » 

» Karadeniz » 
Ceviz » 
Ayva » 
Nar > 
k e s t a n e » 
Muşmula » 
Muz > 
Kuru incil* » 
Kuru üzüm » 
Kuru erik » 
Trabzon hurması Adet 
Ağaç kavunu » 
Limon yeril 100 

» ecnebi » 
Por takal : 

» Dörtyol 64 lük sandık 300 — 

— 2 50 

— 4 50 

100 » 
•Kilo 

Demet 

Kilo 

— 50 1 — 
2 

150 
120 

22 
20 
12 
3 

10 
3 
6 
9 
3 

10 
12 
2 
6 
4 
3 

150 
3 

3 
3 

24 
50 
20 
18 
14 
30 

6 
15 
14 
9 

15 
6 

150 
18 
28 
18 
1 
5 

200 
180 

50 

50 

50 

50 
75 
80 
50 

» » 
» Fenike 

Mandalin: 
» Fenike 
» Dörtyol 

» 80 Uk 
» 100 lük 
» 150 İlk 

Alanya 80 İlk 
100 
160 

* Alanya 1" ' 
» Bodrum lOu 

180 
140 
130 
250 
170 
300 

200 
150 
150 
250 

325 
225 
160 
160 
320 
225 
330 

450 
350 
400 
600 

TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 
İSTANBUL 

3»/ l l /93 t 

P t A T L A B 
CtNSt Aşağı r u k a n 

Kr, Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır s a n 
Keten tohumu 
Susam 
Keçi kılı 

6 9 
S 35 
4 7i 
4 17 
4 27 
10 5 
16 10 
51 — 

6 16 
6 — 
4 9 
4 21 
4 30 

16 30 
57 — 

G B L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Fasulye 
Susam 
Pamuk 
Razmol 
Nohut 
Pamuk yağı 
Mısır 

384 
330 

15 
136i 
116i 
47 
54 
14i 
21 
45 

Ton 

G İ D E N 

Un 
Razmol 
Kepek 
Yapak 
Tiftik 
Kü 

120 1/4 Ton 
321 > 

18 » 
97 1/4 » 
23 3/4 » 
14 > 

D I Ş F t A T L A R 

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

5,24 
4,16 
4,64 
4,65 
4,04 
7,35 

Profesör Kömürca*nın 
Amelî ve tatbiki kambiyo ' Kr. 35 
Yeni muhasebe usulü 122,50 
Ticari malûmat ye bankacılık 105 
îktisad ilmi ' 87,50 
İhtisas muhasebeleri (şirket, sanayi, 
ziraat, banka) 175 
Ticarî ve malî hesab 1 inci kısım 70 
Zihni hesab kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Yeni hesabı ticarî (mufassal eser) 200 
Malî cebir (istikraz ve sigorta h e -
sablan) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabeyi 

İnkıbazı, hazımsızlığı 
i D E 

ekşilik ve yanmalarını 

M A Z O N 
İKEETVA T U Z U a t D E R İ R . 

MİDE ve barsaklan alı§tırmaz. İçilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yeri
ni hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasma dik
kat. Deposu: MAZON ve BOTON ecza deposu. İstanbul yeni Postahane arka
sında No, 47. 

• • SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden; 

MÜTERCİM ARANIYOR 
G e n e l D i r e k t ö r l ü ğ ü m ü z d e i s t i h d a m e d i l m e k ü z e r e T ü r k ç e ve İng i l i zcey i 

b i h a k k ı n b i ü r ve b u l i s a n l a r d a b i l h a s s a t e k n i k m e v z u l a r ı t e r c ü m e e d e c e k k a 
b ü i y c t t e b i r m ü t e r c i m e i h t i y a ç v a r d ı r . A l m a c a k m e m u r a i k t i d a r l a n n a g ö r e 
200-2."»0 l i r a ü c r e t ve a jTica m u a y y e n A n k a r a p a h a h l ı k z a m m ı ve r i l ecek t i r . 
T a l i p l e r i n 5 B i r i nc i k â n u n 1937 t a r i h i n e k a d a r B a n k a m ı z P e r s o n e l s e rv i s i ne 
v e y a h u t İ s t a n b u l ş u b e m i z e t a h r i r e n v e y a ş i f a h e n m ü r a c a a t l a r ı . 

Bayramda yalnız 

— 18 — 

KIZILAY gazetesi 

MOTORLU VASITALAR 
Adnan Halet Taşpınar 

otomobil kullananlra ve şoförlere 
motor işlerinde çalışanlara lâzım bir 
kitabdır. Kitabcılardan arayınız. Tev
zi yerleri: İstanbulda İkbal ve Suhu
let, Beyoğlunda Haset Kltabevleri. 

Dr. MEHMED İZZET 
DahUiye mütehassısı 

Muayenehane: Cagaloglu Nunıosmanlye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımam pa
zardan maada hergûn 13-17 hastalarımı 
kabul eder. Telefon: 2392S 

Çıkacaktır 
t l â n l a n n m v e r m e k l e h e m k e n d i n i z e ve h e m d e K ı z ı l a y a y a r d ı m 

e t m i ş o l a c a k s ı m z . 
M ü r a c a a t y e r l e r i : İ s t a n b u l d a , P o s t a n e k a r ş ı s m d a Kız ı l ay s a t ı ş 

b ü r o s u . Te le fon : 22653. 
İ s t a n b u l d a p o s t a n e a r k a s ı n d a K a h r a m a n z a d e h a m n d a b i r i n c i 

k a t t a İ l â n c d ı k KoUekt i f Ş i r k e t i . Te le fon : 20094 - 95 . 

Doktor aranıyor 
Mühim bir müessesenin Şarkî Anadoluda şimendifer güzergâhında 

bulunan işletme idaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu 
doktorun birinci sımf emrazı dahiliye mütehassıslarından olması ve ica
bında operatörlük yapabilmesi lâzımdır. Tadip olanlar yaşlannı, muhtasar 
tercemei hallerini ve istedikleri ücret miktarım bildiren talepnamelerini 
(Posta kutusu 216 Ankara) adresine göndermeleri. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numunesi mucibince 50000 metre kırmızı çizgili kanaveçe 

pazarlıkla satın almacaktır. 
II — Pazarlık 16/XII/937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir, 
rv — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8090) 
• 

I — Şartname ve projesi mucibince Maltepe enstitüsünde yaptırılacak ve-
getation oTenebbüt» hâli inşası pazarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

n — Keşif bedeli 1915 lira 59 kuruş ve muvakkat teminatı 143,67 liradır. 
III — Eksiltme 16/XII/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 10 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 

müdürlüğü inşaat şubesinden ahnabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek asoıca vesika almaları lâzımdır. 
VI — İstekülerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

pacalariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (8089) 
• 

I — Şartnamesi ve numunesi mucibince 64000 kilo siklop çenberi pazarlık
la satın almacaktır. 

II — Pazarlık 14/XII/937 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarhk için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) (8000) 
Galatasaray lisesi alım satım komisyonu başkanlığından 

Erzakm cinsi Miktarı 

Kayısı Malatya çekirdekli 2000 Kilo 
Üryani eriği 1500 » 
Elma Amasya • 6500 » 
Elma Gümüşhane 7000 » 
Portakal 64 lük 6000 adet 
Portakal 80 lik 16500 » 
Portakal 100 lük 8000 » 
Mandalina 12000 » 

Muhammen F. 
K. S. 
50 : 
50 : 
22 : 
17 : 
6 : 
4,25 : 
3 : 
4,25 : 

İlk teminatı 
L. K. 

131.25 

334.59 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cinsi 
ve miktariyle ilk teminatı yazıh erzaklardan kayısı ve üryani eriğmin 8/12/937 

. çarşamba günü saat 14 buçukta diğer erzaklann aym günde saat 15 de İstan
bul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhaısebeciliğinde toplanan Komis
yonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler şartnameyi görmek üzere pkul idaresine ve Ticaret oda-
smm yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (7901) 

Maliye Vekaletinden: 
Mahfuz şartnamesi mucibine^ Dolmabahçe Kırtasiye Deposu ile civar 

iskeleler arasmdaki eşya nakliyatına aid münakaşa neticesinde bulunan fiat 
haddi lâyık görülmemiş olduğundan on beş gün müddetle münakaşası temdit 
olunmuştur. İsteklUerin ihale günü olan 1/12/937 çarşamba günü saat 14 de 
125 lira teminat paralarile beraber Dolraabahçede saat kulesi karşısındaki Kır
tasiye deposuna müracaat eytemeleri. (7734) 

En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün] 
I katı üâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri sayam diltkattir. 
I Bütün eczanelerde bulunur. 

İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
Beyoğlu, İstanbul 

NEZLEDEN KORUNUNUZ 

Nezleden korur ve nezleyi er) kısa 
zamanda tedavi eder 

C e b i n i z d e t a ş ı y a c a ğ ı m z b i r t ü p G O M E N T A L sizi b ü y ü k f e l â k e t l e r d e n 
k u r t a r ı r . H e r e c z a n e d e n ı s r a r l a a r a y ı n ı z . F i y a t ı d a g a y e t u c u z d u r . 

ŞİŞMAN YANKO 
Emniyet Mağazası 

istanbul. Yeni Postahane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda: Mantoluk ve ropiuk yünlü kumaş
lar, ipekliler, pamuklular ve ketenlerin envai. Her cins 
patiska ve çarşaflıklar. 

T u h a f i y e d a i r e s i n d e e n z e n g i n çeş i t h a z ı r ve ö lçü ü z e r i n e g ö m l e k , p i j a 
m a , r o p d ö ş a m b r , h a v l u l a r . H e r c i n s sof ra ve c i h a z t a k ı m l a r ı . 

N E F A S E T — M E T A N E T — U C U Z L U K 

Nafıa Vekâletinden: 
15/1/938 cumartesi günü saat 10,30 da Ankarada Nafıa Vekâlsti malze

me eksiltme komisyonu odasmda 2730 lira muhammen bedelli 21.000 adet 
Telgraf fincanının açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 204.75 liradır. 
Bu işe aid şartname ve sair evrak Vekâlet malzeme müdürlüğünden pa

rasız olarak ahnabilir. 
İsteklilerin 15/1/938 cumartesi günü saat 10,30 da komisyonda hazır 

bulunmaları lâzımdu:. «4404» «SOBİ» 

Ankara Tiyatro Okuluna 
Kız talebe alınıyor 

Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe almacaktır. Arzu edenlerin aşağıdaki 
şartlan haiz olmalan lâzımdır: 

1 — En az orta okul mezunu olmak. 
2 — Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 

İsteklilerin 2 Birincikânun perşembe günü saat 11 de İstanbulda Şehir Ti
yatrosunda imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna 
müracaatlan ve o gün tiyatroda bulunmaları ilân olunur. (4342) (7950) 
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son Son çıkan 
. derece müessir KESKİN KAŞELERİ üşütme, grîp, nezleye ve ağrılara bire birdir. BirlUc ve oniuk 

kutuları vardır 

Siz de bu kremden şaşmajanız! 

B A L S A M I N KREMİ 

\ 

Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalnuştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge-
thilmiş yegâne sıhh! kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanhkla 
değil, sıhhi evsafmın Londra, 

Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatım 

D İ K K A T : kazanmış olmakla isbat etmiştir.̂  
Krnır.^ BAwaAmjii%ı O^ndüz İçin yağsız, gece için yağh ve 
KREM BALSAMiPf h^ug acıbadem kremleri olarak dört 

nev'l vardır. 
t^Dirnjt o Aw o A njıtns ötedenberi tanınmış hususî vazQİa-
KREM BALSAMIN nnda satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada İmal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanışh ve zarif olan 

VDtrMjt DAfCA HJttAT ^ûplcri bütün nevilerile tanınmış, ecza 
KKEM ISAL^AMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 

^ bulunur. 
\ İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

ESANS 
İ.OSYONI 

PUDRA» 
fiAauu» 

WaüZELUK.RÜYAai 

L^T.PIVER PARİS 
ftfFflİORİIL^aiMyER.klâaia'ŞakMİ. 

OuMtt B«y. âhnel BcflMktk Nr 66 İSTANBUL 

K Ö 
S 

S 

M Ü R 
O B A L 

A T 
de 

A R I \ 

i E 
' 

V E R E S İ Y E i 

Tercih meselesi 
Mevzuubahis değildir. Kendine 

mahsus formülü ile en makbul 
sinir ilâcı ve çarpıntı damlasıdır. 
KARDOL ismine dikkat. 

OZiPEK PALAS 
Otel ve İjOİsa,ntası j 

Sureti mahsusada otelde çıkartılan 
Halis TEREYAĞI İle yapılmlş 

En nefis yemekler hazırlamaktadır. Lütfen tecrübe ediniz. 

Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Tei. 24394 
Dünyanm meşhur şekercisi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
A k i d e 
B a y r a m şeker i 

Fıstıklı l o k u m 120 k u r u ş 
Kaymak l ı l o k u m 120 „ 

•Satış yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOĞLU - KARAKÖY - KADKÖY 

Taşradan sipariş için: A L I M U L J H B O D B B ^ Bahçekapı, İstanbul 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

1938 Y I L B A Ş I 

Hava Kurumu büyük piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

(500.000) liradır. 
Aynca 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60,000, 50.000, 30.000, 20.000 

15.000 Uralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) lirahk iki adet mükâfat 
vardu*. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır. 
Vakit kaybetmedm hemen bUetinisi alınız. 

^.•«^i 

Hesap Defterleri 
Yeni sene için sağlam ciltli, iyi kâğıtlı, zarif ve 

aynı zamanda ucuz defter almak isterseniz 

lAKŞAM Matbaasına uğrayınız! 
F i y e t l o r 

[Birinci hamur kâğıd veya kalın banka kâğıdı ile] 

200 sahifeîi : J40 — 160 Kuruş 
300 
400 

: 17S — 200 
: 250 — 275 

Piyasanın en elverişli yevmiye ve kasa 
defterleri - Defterikebirler - muavin defterler 

akşam matbaası. Telefon 24240 

GOLUMBİA PKETi ^ 
Bayram münasebet i le | J 0 

Çıkardı]! son pl&kları takdim eder. ^"^ «M^MonA 

-MB»r;awsn!ia. 

17408 EHIİ DİLLER Bay Tesari Âsim, Bayan Semiha 
SAYFİYEDE HAYAT Bay Necmettin Riıa 

17415 HÜNKÂR SULAR Bayan Hamiyel 
ÇARE SAZIM Bayan Hamiyet 

17415 TARLA ŞABIPİYONU Bayan Malunıu«, Bcflktasb Kemal 
NE OLUR KUSURA BAKMA Bayan Mahmure, Beşikta}h Kemal 

17409 ATRIL8AMDA O YARDAN Bayan Süzan 
BİR YAŞ GİBİ Bayan Süzan 

17408 BİLMEM AŞKIMIN EN SON DEMİ KİM Bayan Nedime 
HİCAZ GAZEL ARTIK O GÜZEL GÖZl^RİNİN İsmail HaMa 

17402 ÇORLU KARŞILAMASI Bayan Hayriye Devir t} 
ÇIBn.DAK EMİNE Bayan Hayriye Devir tf 

Scandinavian Near 
East Agency 

OaUteda Tatair ban 3 üned kat 
Td: 44991 - S - S 

Sveıuka Orlent Lbüca GothcBbarg 
Oothenburg, Stokholm. Oslo. Dantzlg. 

Odjmla Copenhag Abo Reval Te bûtOn 
Baltık limanlan çark ve Karadeniz baîlı-
ea limanlan arasında 15 günde bir azimet 
Te avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzig - Gothenburg re Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Blrkaland vapuru 9 K. evvele doğru. 
Odynia vapuru 17 K. evvele doğru. 
Ounborg vapuru ÎJ5 K. evvele doğru 
Takmda latanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynia Oothenberğ, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
lC>n hareket edecek vapurlar.' 

Vaasaland vapuru 1 K. evvele doğru 
Blrkaland vaîîuru 9 K. evvele doğru. 
Odynia vapuru 17 K. evvele doğru. 
Fazla Ufsilât İçin Oalata'da Tahir han 

I ttnca katta k&ln acentahğma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

Çok dikkat! 
(FEMİL ÂDET BEZLERİ) kam 

emici ve muhafaza edici beyaz ve 
kınnızı iki cins husu^ pamuktan 
yapıldığı için tâlıriş etmez, rahat
sızlık vermez, katiyyen kam harice 
sızdırmaz. En ince elbiseleriniz aî-
tmda çıkmtı yapmaz. Kadınlık âle
mini ihya eden çok mühim bir icad-
dır. Bayanlanmızm candan alâka
dar olması menfaatleri icabıdır. 
Bir defa kullanan bayan ebediyen 

F E M I L ' d e n 
aynlaımjracaktır. Her eczanede paı-
fümöri ye tuhafiye mağ!azalannda 
kadm BERBERLERİNDE kutusu 
65 kuruştur. 

UMUMÎ DEPOSU: İsmet Ecza
nesi ve lâboratuvan, İstanbul, Ga
lata. Tel. 49247. 

SON MODA 
RENKLERDE 

Yeni Venüs Rujları 

^^^^ 

ORANJ, MANDARİN, RUBİ, 
KAPSIN, PURPÜR VE KIRMIZI 
renklerde her simaya yaraşan ve 
ya]aşan VENÜS Rujlan reklâm 
flatına satışa çıVtanlTmştar. Çok 
ublt ve cazibeli ve şayanı tavsiye 
bu yeni VENÜS Rujlarım muhak-
keOn tecrübe ediniz. 

Nureddin Evliya Zade 
Müessesesi, İstanbul 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
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iSSSS^St 

Hasta olup sonra çareler aramak, ilâçlar almaktan ise hastalanmazdan 
>vvel buna mâni olabilecek tedbirler almak en doğrusudur. Soğuk al-

'Sfinlığma karşı alınacak en sıhlıî tedbir İse, sıcak bir fincan çay İçine bir 
kaşık KANYAK koyup İçmektir. Tabiî KANYAK temin ettiği büyük faydaya 

rağmen çok ucuzdur. 

15 santilitrelik bir şişe 40 kuruştur. 


