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Bir mahallede 400 müşteri
den 80 tanesi borç «taktığı» 
için bir dükkâncı iflâs etmiş... 
Dögünerek derdini anlattı... 
Bu, sade bir tek misal midir? 

Ailelerimiz bütçe yapmasmı 
öğrenmelidir; esnafa da yazık! 

AKSANI İ - " • V 

Mektep müdürleri şikâyet ^v) 
ediyor: fÇ^^^l 

— Ebeveyn, çocuklarile bir | 7 / (\ 
olarak mektebe yalan maze- UJ [ \j 
retlerle mektup yazıyor, evlât- ^ J ^ ^ 
larmı yalancılığa alıştırıyor- foM^l 
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Brüksel konferansında tam bir 
anlaşma tahakkuk etmek Gzere 

Dûn tanzim edilen deklarasyon 
projesini 11 devlet kabul etti 

Projeye muarız kalan Italyanın Japonyadan 
mütemmim izahat istenmesi talebi reddedildi 

Brüksel 13 (Akşam) — Dokuzlar 
konferansı, bu sabah toplanmış ve 
Jponyanın red cevabı okunmuştur. 
Bu münasebetle Çin murahhası Wel
lington Koo söz alarak Japonyamn 
cevabını küstahlık ile tavsif eylemiş, 
bunun devletlere karşı bir sille oldu
ğunu söylemiş, sonunda da Japonya-
ya malzeme ve iptidaî maddeler veril
mesinin yasak edilmesini istemiştir. 
Konferans öğleden sonra yeniden top
lanacaktır. 

Konferansa iştirak eden büyük dev
letler murahhasları, konferansın âki-
beti hakkında son kararlarım vermiş
lerdir. 

İngiltere ile Fransa murahhasları, 
Japonyamn cevabım katı bir red te
lâkki ettüclerinden Japonyaya tekrar 
müracaat edilmesi fikrinden vzage-
çilmiştir. 

Amerika heyeti murahhasası, kon
ferans neticesinin bir rapor halinde 
tespit edilmesini ve bu raporun heyeti 
umumiyede münakaşa edilmesini ta-
leb etmektedir. İngiliz ve Fransız mu
rahhasları, Amerikanın bu noktai na
zarına iştirak etmişlerdir. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

ingiliz ve Fransız Hariciye Nazırları B. Eden ile Delbos Amerika murahhası 
B. Norman Davis ile görüşüyorlar 

ingiliz Başvekilinin nutku 

Sulha çalışmamız bizim için bir 
zaaf telâlcki edilemez 

Ingilterenin arkasında tahdid edilemiycek 
derecede geniş menbalar vardır 

Londra 13 (A.A.) — Röyter bildiri
yor: 

Chamberlain, dün akşam Edin-
bourg'da söylediği nutukta sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

«Bundan bir kaç gün evvel şöyle 
bir sual sormuştum: Hepimiz ne için 
çalışıyoruz? Sulh için, sükûnet için, 

saadet için mi? Yoksa, her milletin 
komşularına olan endişelerinden do
ğan ve hakikatta hiç bir esaslı te
meli mevcut oimıyan korkuların önü
ne geçmek üzere birbirimize karşı si
lahlar yığmakta devam mı etmeliyiz? 

(Devamı 6 inci sahifede) 

Romanya ile ticaret itilâfı 
müzakereleri başlıyor 

— — 

Iktisad vekâleti müsteşarının riyasetindeki 
heyet dün Bükreşe hareket etti 

Ticaret odasında B. Faik Kıırtoğluriun riyasetinde yapılan içtimadan bir intiba 
(Yazısı 6 inci sahifemizdedir) 

Yeni Rumen kabinesi 
liurujuyor 

Kabineyi yalnız Nasyonal 
köylü partisi teşkil edecek 

Bükreş, 13 __ 
( Akşam ) — B. 
Tataresconun is
tifası üzerine ye
ni kabinenin teş
kiline memur 
edilen nasyonal 
Köylü fırkası re
isi B. Mihalake-
arkadaşları ile 
müşavere et
meğe başlamış
tır, B. Mıihalake 
kendisi ile görü
şen gazetecilere 
bu müşaverelere 
devam ettiğini 
söylemekle iktifa etmiştir. 

(Devamı 6 net sahifede) 

Rumen nasyonal 
Köylü partis reisi 

B. Mihalake 

Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kli^e); 

Atatürk Sıvastan sonra 
Çetînkayaya vasıl oldular 
Büyük önder Sıvasta liseyi gezdiler, vagon 

atelyelerini dolaşarak izahat aldılar 
Sivas 13 (A.A.) — Reisicumhur 

Atatürk beraberlerinde Başvekil Ce
lâl Bayar, DahUiye VekUi ve C. H. 
Partisi genel sekreteri Şükrü Kaya, 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve maiyet-
lerindeki zevat bulunduğu halde bu 
sabah saat 9,30 da hususî trenle Si-
vasa gelmiş, istasyonda vali, komu
tan ve daha evvel hususî trenle Si-
vasa gelmiş olan davetli mebuslar, 
hükümet erkâm, bando, askerî kıta; 
mektepliler, izcUer, resmî hususî teş-

^kil&t mümessilleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafmdan karşılanmış
lardır. 

Atatürk istasyonda karşüayıcıla-
rm ellerini sıkmışlat, kendilerini se-
lâmlıyan tazim kıtasmm önünden 
yürüyerek geçmişler, asker ve mek-
teplüere ve istasyonu dolduran hal
ka iltifat etmişlerdir. 

Buradan otomobillerle doğruca 
Cumhuriyet Halk Partisine gelmiş
ler bütün güzergâhta yollara dökü
len halkm çılgmca: tezahüratile kar
şılanmışlardır. 

Sivas 13 (AA.) — Reisicumlıur 
Atatürk, C. H. Partisinden sonra Si-
V£us kongresinin aktedilmiş olduğu 
lisejri şereflendirmişlerdir. Lisede 
dersaneleri gezmişler, talebeye bazı 
sualler sormuşlardır. Müteakiben lo
komotif ve vagon atelyeleri inşaatı
na gidilerek altı aya kadar inşaatı 
ikmal edilecek olan atelyeler hak-
kmda izahat almışlardır. 

Saat 11,10 da büyük tezedıürat 
arasmda Çetinkayaya müteveccihen 
Sivastan ajrrüan Atatürk, aynlışla-
rmda da top atılmak suretile selâm-
lanmışlardır. 

(Devamı 6 uıcı sahifede) 

Belçika endişe içinde 
Almanyanın Kongoyu 

istemesinden korkuluyor 
Londra, 13 — 

Star gazetesi, 
yakmda Londrayı 
ziyafet edecek 
olan Belçika kra
lı Leopoldun İn
giltere, Fransa, 
İtalya ve Alman
ya arasmda bir 
Garp misakmın 
akdi için sarfet-
tiği mesaiyi zik
rettikten sonra 
diyor ki: 

Kral) Leopold, 
iktisadî sahada 
İngiliz hükümet 

Belçika kralı 
Leopold 

adamlarile beynelmUel ticareti ıslah 
etmek ve gümrük takyidatı yüzünden 
doğan ticarî geminliği izale etmek 
çarelerini konuşacaktır. 

Uzak şark harbine gelince, Belçl-
kamn Cinde mühim iktisadî, ticari 
ve sınai menfaatleri vardır. Kral 
Leopold, Belçikamn bu harb yüzün
den uğradığı büyük zarar ve ziyan
dan ciddî endişeler duyuyor. 

Almanyahm müstemleke talepleri 
de Brükselde büyük bir endişe hü
küm sürüyor. Ahnanyamn, Belçika 
kongosunun bir kısmmı taleb etme
sinden korkulmaktadır. 

•••HHiııiMiHimumııııııııunnıııiNiııııtııauıiHiınıın ınıııııııınnıiHiıuııiHiiilHiııtııııııııuıııııınıınnıııııımıımııımiHmıııiİNİÎHİ 

El arabasında estetik! 

Hamallık yasak edildi, sırtta taşı
nan eşya el arabalarile naklediliyor. 

Bu arabaların nasıl olması lâzım 
geleceğine dair her gün haberler oku
yoruz. Arabaların cinsi, şekli ve sai-
resi hir talimatname ile tespit edile
cekmiş. 

Taşıma vasıtalarının şeklini bir 
memleketin tekniği, sokakların hâli, 
sermayenin derecesi, taşınacak eşya
nın cinsi tayin eder. 

El arabalarının biçimine kadar ka-
nşmıyalım. Dünyanın her şehrinde 
bunların türlü türlüsü vardır. Mu
hacir arabası gibi en iptidai nakil va
sıtası işleyen bir şehirde küçük el 
arabalarında estitik arawifiûjyçadat^ 
müşkilpesend olmayahri. IİLİİ KOTOPHI||E Doktorun biri uMinarenin tepesine çıkan kadıfı güzelleşir!» dese 
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Dİİ1& Greceki v e B u S a b a H k i H a b e r l e r 
ingiltere île italya arasın

da başlıyan müzakere 
italya ile anlaşmak için Ingilterenin ileri 

süreceği teklifler nelermiş ? 
Roma 13 (A.A.) — Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Alâkadar mahfiller Chamberlainin 

beyanatı il© İnformazione diplomati-
camn notlan neticesinde İtalya ile 
İngiltere arasında bir yakınlık başlan
gıcı belirmeğe başladığını teyid etmek
tedirler. 

İki memleket Başvekâletleri arasın
da temas hasıl olduğu itiraf edilmek
le beraber, bu temasın bir itilâf akdi 
için lâamgelen şartlarm raevcud olup 
olmadığım tayin etmek üzere yapıl
dığı tasrih edilmekte ve mevsimsiz 
bir nikbinliğe karşı ihtiyatsız bulunul-
masmm önüne geçmek istenilmekte
dir. 
Roma 13 (A.A.) — Giornale d'İtalia, 

Londra muhabirinin aşağıdajci tel-
graimı neşretmektedir. 

Chamberlain, Guildhall'daki nut
kunda söylediği veçhile, Almanya ve 
İtalya ile sıkı bir anlaşma yapılması-
m cidden arzu etmektçdiı-. Maamafih, 
müsbet neticeler istikametinde fazla 
nikbinlik göstermek, daha zamansız
dır. 

Londra siyasî mahafilinde bir fikir 
değişikliği vukua gelmiş olduğu doğ
ru değildir. 

Londra 13 (Akşam) — Evening Newş 
gazetesi, İngilterenin İtalyan İmpa-
ratorluğuılu tanımak için şu şartlan 

koşacağım yazmaktadır: 
1 — İtalya Mısır ve Füistinde İngil

tere aleyhindeki propagandalardan 
vazgeçmelidir. 

2 — Trablusda almakta olduğu bir 
takım tedbirlere nihayet vermelidir. 

3 — Afrikadaki bazı hudud mesele
leri hakkında uyuşulmahdır. 

4 — İngiltere Akdenizde serbesce 
geçmek hakkını mııhafaza eylemeli
dir. 

İngiltere İtalya ile yapacağı bütün 
müzakerelerde Fransa ile sıkı sıkıya 
teşriki mesai edecektir. 

Londra 13 (A.A,) — Yorkshire Post 
gazetesi lord Halifax'ın Berline yapa
cağı seyahat hakkında lüzumundan 
fazla nikbin davranmamak lâzımgel-
diğini kaydederek diyor ki: 

«Mülakat istikşaf mahiyetini iktr* 
sab etmektedir. Führer üe hüküme
tinin hakikî siyaseti bu mülakat ne
ticesinde anlaşılabilirse beklenilen 
gaye elde edilmiş olur.» 

Londra 13 (A.A.) — Ewening Stan
dard gazet^inin., yazdığına göre, B, 
Eden yarın Brükselden döner dönmez 
lord Haiifax'la temas edecek ve lor
dun Berline götüreceği son talimatı 
tesbit edecektir. Lord Halifax'm Ber-
linden sonra Romaya gideceğine dair 
çıkan haberler esassız olduğu selâ-
hiyettar mahafilde beyan edilmekte
dir. 

B. Menemencioğlu 
Beyrutla hastalandı 

Müsteşar tedavi edilmek 
üzere Ankaraya dönüyor 

Ankara 13 (A.A.) — Hariciye siya
sî müsteşan B. Numan Menemencioğ
lu Fransanm Suriye fevkalâde komi
seri kont de Martel'i Beyrutta ziyaret 
etmiş ve fakat bıınu müteakib hasta
lanması üzerine seyahat programınm 
alt tarafmı tamamlıyamamıştır. Bey
rutla temas ederek aldığımız malûma
ta göre sıhhî ahvalinde endişeye mey
dan verecek bir cihet yoktur. 

B. Menemencioğlu bu akşam refa
katinde bir doktor olduğu halde tren
le Ankaraya müteveccihen Trabulus 
Şamdan hareket etmiştir. Rahatsız
lığının eski ameliyat yerinde haricî 
bir iltihaptan ileri geldiği zannolun-
maktadır. Profesör Nisson, tedavisine 
bakmak üzere îstanbuldan Ankaraya 
gelecektir. 

Adana hava yolu açılıyor 
önümüzdeki hafta Ada-

naya posta tayyareleri 
işlemeğe başhyacak 

Adana 13 (Akşam) — Hava sefer
leri hakkmda tedkikatta bulımmak 
üzere hava yolları umum müdürü B. 
Sabri bugün öğleden sonra buraya 
gelmiştir. 

Tecrübe seferleri önümüzdeki haf
ta içinde şimdUik posta müraselâtı 
ile başhyacak, biı- müddet sonra da 
yolcu nakline başlanacaktır. 

Hava yollan umum müdürü bura
da iki gün kalarak tedkikatmı ikmal 
edecek ve Ankaraya dönecektir. 

İtfaiyeler kuvvetlendirilecek 
Ankara 13 — İtfaiyeler hakkında bir 

talimatname hazırlanmıştır. Talimat
name mucibince itfaiyeler, harpte ken
dilerine düşen vazifeleri yapabilmeleri 
için kuvvetlendirileceklerdir. 

Dünkü fırtına 
Hava dün yine bozulmuştur. Öğle

ye doğru başlıyan yağmur bütün 
gün devam etmiş ve hava soğumuş
tur. Bu yüzden dün Ankara - İstan
bul hava seferleri yapılamamış, ne 
Ankaradan buraya ve ne de buı*adan 

GÜNÜN HADİSELERİ 

İspanya, silâh tecrübe 
poligonu! 

ispanyada, general Frankonıın işgali 
altında olan kısımda Pampelun şehrini 
evvelki gün on tayyare bomardıman et
miş, bir çok ölü, yaralı var. 

Rivayet muhtelif: 
İtalyan ve Alman mahafiline göre bu 

tayyareler Fransız tayyareleri imiş. Fran-
sadan gelen haberler ise bu tayyarelerin 
İspanya Cumhuriyet hükümetine aid ol
duğunu bildiriyor. 

İspanyada harbeden her iki tarafa da 
yardım edilmemesine yeniden karar V3-
rildiği sırada bu hadise bir çok dedikodu
lara meydan verecek. 

Öbür taraf: «Madem ki Fransız tayya
releri işe kanştı, biz de tayyare gönderip 
hükûmetçilerin elindeki şehirleri bomar
dıman. edelim!» diyecekler. 

İspanyanın bol silâhı zaten yoktu. Ne 
Frankonun, ne hükümet kuvvetlerinin 
tayyareleri İspanyada yapılmış değildir, 
hep dışardan geliyor- Büyük devletler ye
ni yeni yaptıkları toplan, tankları, tayya
releri İspanyada tecrübe ediyorlar. Hiç "pir 
askeri tecrübe veya -manevra İspanya 
harb sahaları kadar, silâh yapan devlet
lerin işine yaramamıştır. Meselâ, yeni 
muharebelerde tankların hiç işe yarama
dığı, en basit tayyarelerle hareketten atıl 
kaldığı İspanya tecrübelerinde anlaşıl
mış. 

Bu bombardıman hadisesi de diğerleri 
gibi, en çok bir protestodan sonra kapa
nıp gidecektir. ' ^ 

Japon ordusu iki 
şelıir dalıa işgal etti 

Ricat halinde bulunan 4 Çin fırkası 
karmakarışık dağılmağa başladı 

Şanghay 13 (A.A.) -^ Japon ordu
su namına söz söylemeğe salâhiyettar 
bir zat matbuata beyanatta buluna
rak, Japon kıtalarımn saat 9 da Kia-
ting'e girdiklerini bildirmiştir. 

Sukiang'dan gelen Japon kuvvet
leri, Şanghay - Nankin şimendifer 
hattmda Anting'in garbinde ilk is
tasyon olan Tienfuan'ı işgal etmişler
dir. 

Tokyo 13 (A.A.) — Şanghayda 
Hangşov körfezinin şimalinde karaya 
çıkarılan Japon kıtalan 11 sonteşrin-
de öğleden sonra Paihokang civarın
da kâin Şoşov nehrini geçmişler ve 
şimal istikametinde ilerlemeğe devam 
ederek akşam Antingşen'i işgal et
mişlerdir. 
Bu kıtalar Nanhsiangşen ile Kiating 

arasmdaki Çin mevzilerinin gerilerini 
tehdid etmektedir. Diğer taraftan bu 
mmtakada ÇinlUere taairruz etmekte 

Tekirdağının kur
tuluş yıldönümü 

Dün bütün halkın 
iştirakile kutlandı 

Tekirdağ 13 (Akşam) — Tekirda-
ğımn on beşinci kurtuluş yıldönümü 
binlerce yurttaşın coşkun sevinci 
ve tezahüratile kutlandı. Saat 9,30 da 
bütün Tekirdağlılar Muradlı yolu üze
rinde bulunan tak yanmda toplan
mışlar ve şehre giren kıtayı karşıla
mışlardır. Saat 10 da kıtanm kol ba-
şmda gelen tümen komutanı yolu 
kapıyan kordelâyı kesmiş ve takın al-
tmda şarbay kendilerine bir buket 
sunmuştur. 

Bımdan sonra memur ve teşekkül
ler mümessilleri belediyede toplana
rak kutlama yapmışlar, oradan tü
men karargâhına gidilerek şehrin 
şükranını komutana bildirmişlerdir. 
Gece vali konağında bir balo verilmiş 
fener alayları ve muhtelif eğlenceler 
yapılmıştır. 

Bursa plânı 
Profesör Vandenberg 

şehir plânını yapacak 
Bursa 13 (Akşam) — Bu sabah be

lediyede valinin riyasetinde yapılan 
toplantıda Bursa şehir plânımn pro
fesör Vandenberge verilmesi kabul 
edUdi. 

975 hektatlık sahayı ihtiva eden 
plân bir yılda bitecek, beher hektar 
için dokuz lira ücret verilecektir. 

Bursa fabrikaları gece 
çalışmıyacak 

fH Bursa 13 (Akşam) — Bir kısım 
halkın şikâyeti üzerine şehir içinde
ki fabrikalann ikinci bir ekiple çalış-
malan menedilmiştir. 

Fabrikalar bu yüzden işsiz kalacak 
olan gece amelelerine İş buluncıya ka
dar gece faaliyetlerine devam edecek
tir. _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ankara imar müdürlüğü 
Ankara 13 — Ankara imar müdür

lüğüne Ankara şehir meclisi azasmdan 
mühendis Muhlis tayin edilmiştir. 

B. Stoyadinoviç Romaya 
gidecek 

Berlin 13 — Yugoslav Başbakanı 
B. Stoyadinoviç bu ayın sonunda Ro- . 

Son dakika 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

Lord Halifaksın 
Berlin seyahati 

B. Edenin gazetesi mühim 
bir makale yazdı 

- ™ — « 

Londra 14 (Akşam) — B. Edenin 
fikirlerini neşreden Yorksheir Post 
gazetesi, Lord Halif aksın Berline ya
pacağı seyahat münasebetile yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

«Fazla nikbinliğe kapılmak doğru 
değildir. Bu seyahat vaziyeti aydın
latmak için bir istikşaf mahiyetin
dedir. Müstemleke meselesi görüşü-
lürse Lord Hşılifaks İngüterenin 
noktai nazarını açıkça anlatacaktır. 
Bu noktai nazar B. Eden tarafmdan 
geçende söylenilen ve bütün siyasî { 
fırkalar tarafmdan kabul edilen fi- j 
kirdir. Bu fikre göre Almanya teh
ditle müstemleke ele geçirmek ister
se devamlı sulh ilamaz.» 
Beytüllahim'de bir evin duva

rı içinde silâhlar bulundu 
Londra 14 (Akşam) — Kudüsten 

bildirildiğine göre polis Beytüllahim'de 
bir evin duvarı içinde birçok silâh, ro-
velver, fişek, barut, bomba yapmağa 
mahsus levazım bulmuştur. Evin sahi
bi ve kardeşi tevkif edilmişlerdir. Bun
ların ikisi de hıristiyan Araptır. 

Japonyaya 
verilecek cevap 

"Japonya 9 devlet mîsakını 
yanlış tefsir ediyor,, 

deniliyor 
Londra 14 (Akşam) — Brükselde, 

Fransa ve Amerika tarafmdan teklif 
edilen metinde hülâseten deniliyor ki: 

«Japonya 9 devlet misakmı yanhş 
tefsir eder. Japonya, komünizmin önü
ne geçmek için Cinde harekette bulun
duğunu söylüyor. Siyasi ve içtimaî fi
kirleri, kendi toprağından başka mem< 
leketlerde müdafaa için kuvvet istima
li caiz değildir. Japonya ve Çin yalnız 
bırakılırsa aralannda anlaşamazlar.» 

Bu metin devletlere bildirilmiştir. 
Pazartesi günü cevaplar tedkik edile
cektir. 
ttalyada bazı sınıflar silâh 

altına çağrıldı 
Roma 14 — Resmî gazetede çıkan 

bir emirnameye göre 927, 28, 29 smıf-
lanndan bazı efrad silâh altına çağrıl
maktadır. 935 sınıfından bazı müte
hassıslar silâh altında tutulacaklardır. 

İzmir valisi tzmire dönüyor 
Bir haftadanberi mezunen şehri

mizde bulunan İzmir valisi B. Fa^ü 

olan Japon kuvvetleri 12 sonteşriude 
sabahleyin saat 5 de Nanhsiangşeni 
işgal etmişlerdir. 

Nanhsiangşen'de bulunan 16, 90, 
96 ve 105 inci Çin fırkaları karmaka
rışık bir halde ricat ederken dağıl
mağa başlamışlardır. 
Fransız mmtakasında ölenler 

Şanghay 13 (A.A.) —- Fransız im
tiyaz mmtakasmda öenler 16 kişidir. 
Bunlann içinde Daily Telegraph ga
zetesinin İngiliz muhabiri, Fransız 
polis idaresinde çalışan Çinli polis 
hafiyesi ve gajrri muharib 14 Çinli 
bulımmaktadır.' Yaralananlann ade
di 20 Çinli ve bir Fransız olmak üze
re 21 kişidir. 

Paris - Soir gazetesinin muhabiri 
Laurens, yüzünden hafifçe yaralan
mıştır. Fransız askerî müfrezesinden 
ve ihraç edilen bölükten kimseye bir 
şey olmamıştır. 

Üçler paktı ve 
Yugoslavya 

Yugoslavya bu pakta 
iştirak etmek niyetinde 

değildir 
Belgrad 13 (A.A.) — Hükümet 

partisinin gazetesi olan yan resmî 
Slovence gazetesi, antikomünist pak
tı karşısında Yugoslavya hükümeti
nin vaziyetini şöyle tarif etmektedir: 

Yugoslavyamn Sovyetler birliği ile 
hiç bir münasebeti yoktur ve bolşe-
vikliği nizam ve sulhun ölümü ola
rak telâkki eder. Binaenaleyh Üçler 
paktını komünistliğin genişlemesine 
karşı müessir bir vasıta addeder. Bu 
pakt dolayısile Yugoslavyayı komü
nistliğe karşı himaye etmektir. 

Ancak Yugoslavya devletler arasın
daki türlü ihtilâflara ne doğrudan 
doğruya ne de dolayısile karışmak is
temiyor. Yugoslavya büyük devletler 
ve kabU olursa bütün memleketlerle 
iyi siyasî ve iktisadî münasebetler 
idame etmek arzusundadır. İdeolojik 
hiç bir bloka iştirak etmek fikrinde 
değildir. 

Binaenaleyh Berlin - Roma - Tokyo 
paktını Avrupa medeniyetinin korun
ması yolunda methedlimeğe değer bir 
eser olarak telâkki etmekle beraber 
bu pakta âkid taraf sıfatile iltihak 
etmek arzusunda değildir. Keza, bu 
Üçler ttifakma karşı koymak ihda-
sma teşebbüs edilebilecek her hangi 
bir mukabil bloka girmesi yolunda 
kendisine davet yapılmasına da mü
saade etmiyecektir. HususUe ki. Bel-
gradm salâhiyettar makamatı bu 
paktı olduğu gibi yani gizli siyasî ve 
askerî hükümleri ihtiva etmiyor su
retinde tefsir edebUecek malûmata 
malik bulunuyorlar. 

Çifçilere toprak 
Hususî bir komisyon bu 
meseleyi tedkik ediyor 
Ankara 14 (Telefonla) — Gerek 

Atatürkün nutuklannda, gerek hü
kümet programmda mühim yer alan 
çifçilerin topraklandınlması ve bu
na müteferri meseleleri tesbit etmek 
üzere Ziraat Vekâletmde hususî bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Komisyon tedkiklerinde Partice 
hazu:lanan toprak kanun projesini 
esas tutacak ve bu proje, lüzum 
görülecek tadiller yapıldıktan sonra 
meclise gönderilecektir. 

Devlet sermayesile 
Malî, idarî, hukukî rejimi 

hakkında lâyiha 
hazırlanıyor 

Ankara 14 (Telefonla) — İktisad 
Vekâleti devlet serinayesile kurulan 
bankalann ve bu bankalar idaresi 
altmda bulunan teşekküllerin tâbi 
olacakları malî, idarî ve hukukî re
jimi tesbit ederek bu bapta bir ka
nun projesi hazırlamak üzere tedkik-
lere girişmiştir. 

Bütün dünyada evolüsyon halinde 
bulunan, bu itibarla uzun tedkiklere 
ihtiyaç gösteren bu mühim mesele
nin bil" an evvel başanlabilmesi için 
Vekâlette hususî bir komisyon teş
kil edilmiştir. 

Komisyon, projenin bu içtima dev
resine yetiştirilmesine çalışacaktır, 

SıhüJyeVekâlatinıie 

Bütçede varidat fazlası 
Ankara 13 — 937 bütçesinde haziran 

iptidasmdanberi tahmine nazaran 
22 milyon lira fazlalık görüldüğü bil
dirilmişti. Bu sene bütçe varidatmın 
250 milyon lirayı bulacağı tahmin edi-

tstanbula aid olanları 
bildiriyoruz 

Ankara 14 (Akşam) — Sıhhiye Ve
kâletinde yeni bazı tayin ve naküler 
yapılmıştır. Bunlardan İstanbula ait 
olanlan bildiriyorum: 

Heybeliada verem sanatoryomu 
asistanı Fehmi Haydarpaşa Numune 
hastanesi dahiliye asistanlığma, Gu-
reba hastanesi röntgen asistanı Ce
lâl Muğla menüeket hastanesine, 
Beyoğlu hastanesinden Celâl Gureba 
hastanesi asistanhğma, açıkta rönt
gen mütehassısı Saadet Kâmil İs
tanbul emrazı sariye hastanesi rönt-ı 
gen mütehassıshğma, çocuk hasta
nesi asistam Kâzım Ankara Nümure; 
hastanesi dahüiye muallimliğine» 
Haseki hastanesi hariciye asistanı 
Medeni Aydın hastanesi operatörlü
ğüne, Haydarpaşa hastanesinden £3 -̂
rem Burdur memleket hastanesi da
hiliye asistanlığma tayin olunmuş
lardır. 

Mütekaid mare^allara ^ver^ 
generallere emirber verilecek; 

Mütekaid mareşallara bir subay ya
ver, generallere de emirber olarak 
rütbelerine göre çavuş, onbaşı ve er 
tahsisi hakkmda bir lâyiha hazırlan-' 
mıştır. Lâyiha meclise verilmiştir 

Mayısta Istanbulda Balkan 
matbuat kongresi toplanacak 

Mayıs aymda Istanbuida Balkan 
matbuat kongresi toplanacaktır. Kon
greye başka memleketlerden de muralv 
haslar gelecek, bu suretle içtima bey
nelmilel bir mahiyet alacaktır. Kongra 
Yıldızdaki eski merasim dairesinde top» 

ktır. 
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İnhisar maddeleri 
fiatlerinde tenzilât 

Peyderpey tenzilât yapıl
ması prensip itibarile 

kabul edildi 
Bir müddetten beri Ankarada bulu

nan İnhisarlar ujuvun müdürü B. 
Mithat dün şehrimize dönmi' " ir-
Umum müdür Gümrük ve İnhis^ılar 
Vekâletile muhtelif inhisar işleri etra-
fmda temaslarda bulunmuş ve direk
tifler almıştır. 

Ankaradaki görüşmeler bilhassa ba
zı inhisar maddeleri üzerinde yapıla
cak tenzUâtla alâkadardır. Bir kısım 
inhisar maddelerinde geçen yıllar ya
pılmış olan tenzilâttan iyi neticeler a-
İmmış, sürüm artmış ve biruıetice kar-
şıhklı istifade temin olunmuştur. Bu 
bakımdan imkân görüldükçe inhisar 
maddelerinde peyderpey tenzilât icrası 
prensip olarak kabul edilmiştir. 

Yapılmış olan tenzilât sürümü art
tırdığına göre, kabul edilecek olan fi-
at indirmesinin yeniden istihlâkin ço
ğalmasını temin edeceği düşünülerek 
fabrikalar teşkilâtının da tevsii lüzu
mlu görülmüştür. Hangi inhisar mad
delerinde ve ne nisbette tenzilât ka
bul edileceği yapılacak olan tetkikat-
tan sonra belli olacaktır. Bu itibarla 
fabrikalar teşkilâtının genişletilmesi-
de yeni tenzilâttan elde edilecek tec
rübelere göre ele alınacaktır. 

D ü k k â n ve apart ımanîar ın 
t e m i z l e n m e s i 

Dükkân, mağaza, apartıman gibi 
binaların sokağa bakan yüzleri sa
hipleri tarafından yıkanup temiz
lenmektedir. Belediye, günün kala;-
balık saatlerinde sokaklardan gelip 

^geçenlerin üst ve başlarınm kirlen
memesi için bunun menini muvafık 
görmüştür. Bu gibi temizleme işleri 
ancak tenha zamanlarda yapılacak
tır. Hilâfmda hareket edenlerden 
para cezası alınacaktır. 

Istanbulunşi İşleri 
Eyüp tarafında 70 çeşme 
yapılacak, Kadıköy suyu 

ıslah edilecek 
Kırkçeşme sulan 15 kânunuevvel

den itibaren kesileceği ilân edilmişti. 
Belediye, bu suyu kullanan alâkadar 
resmi dairelere de tebligat yapmış, 
karar katî olduğu için hiç bir itirazın 
varıd olmadığını bildirmiştir. 

Kesilecek Kırkçeşme suyu yerine 
yapılacak Terkos çeşmelerinin mik
tarı da tesbit edilmiştir. Esasen son 
zamanlarda yeniden 80 Terkos çeş
mesi açılmıştı. Görülen lüzum üzerine 
yetmiş çeşme daha açılması münasip 
görülmüştür. Bu çeşmeler, bilhassa 
Eyüp kazasında tesis edilecektir. Bun-
lann tesisatı 15 kânunuevvele kadar 
ikmal edilecektir. 

Beyoğlu ve civarına akan Terkos 
su miktanm artırmak için bir müd-
dettenberi Feriköyünde yapılan 7500 
metremükâbı istiabındaki su hazi
nesi bitmiştir. Bu suretle Beyoğlunun 
en yüksek binalarına kadar su çıka
bilecektir. 
• Terkos su idaresi, tesisatı bedava 
olmak üzere ayda 63 kuruş sarfiyat 
parası verilmek suretile birer mus
luklu Terkos suyu vermeğe karar 
vermiştir. Şimdiye kadar bu şekilde 
su alanların miktarı 100 kadardır. Su
lar idaresi, Kadıköy su şebekesinin 
ıslahile ayrıca meşgul olmağa başla
mış, bunun için iki proje hazırlamış
tır. 

Projelerden biri âcil ihtiyaçlan 
derhal karşılıyacak tesisata, diğer 
proje de 938 malî senesinde tatbik 
edüecek kısma aiddir. Bu ikinci pro
je bütün Elmalı su şebekesinin baştan 
başa ıslahım ve su miktannın artınl-
masını temin edecektir. Bu iki proje 
Alâkadar makamlar tarafından tet
kik edilecektir. 

Sokaklarda tasmasız köpek 
gezdirilmiyecek 

Şehrin yol ve meydanlannda sürü 
halinde hayvan dolaştırılması, sokak
larda yularsız, ağızlıksız köpek gez
dirilmesi, sinema, tiyatro, park Q;ibi 
umumî yerlere tasmalı da olsun kö
pek götülülmesi Belediye tarafından 
menedilmiştir, Bu karar, alâkadarla
ra bildirilmiştir. 

I Ş E H İ R HiLBE:itI.BRÎ 
Tüccara kılaylık 
Müşküllerini hal 

için direktif 
verildi 

İktisad Vekâleti ihracat ve ithalât 
tacirlerinin her türlü müşküllerim 
imkân dahUinde hal için alâkadar
lara yeni direktifler vermiştir. 

İktisad Vekâleti çok hassas dav
randığı bu meselede Türkofis teşki-
lâtınm rolü mühimdir. Ofis müdür
lükleri, kendilerine müracaat eden 
her tacirin sorgularına mufassal ve 
tatmin edici cevaplar vermekle mü
kellef tutulmuşlardır. 

İktisad Vekâletinden sorulması icab 
eden meselelere gelince: Bunlar sürat
le Vekâlete bildirilecektir. Bu gibi 
meseleleri süratle halletmek için Ve
kâlette de icab eden tedbirler esasen 
alınmış bulunduğundan netice en kı
sa zamanda Ofise bildirilecek ve Ofis 
de bımları bekletmeden tacirlere gön
derecektir. Aynca Merkez bankası da 
ihracat ve ithalât tacirlerinin her 
öğrenmek istediği mesele ile yakın-
daıı alâkadar olub icab eden izahatı 
verecektir. Bu cihet pek yakında 
Merkez bankasına tebliğ edilecektir. 

İŞ yerleri 
iç talimatnamelerini 

vermiyenler takip edilecek 
iş kanunu mucibince iş yerlerinin 

hazırlamağa mecbur oldukları dahili 
talimatnameler için verilen mühlet 
yarın bitmektedir. Son bir kaç gfün 
zarfında bir çok müesseseler talimat
namelerini hazırlıyarak iş dairesi ü-
çüncü mıntaka amirliğine vermişler
dir. 

Arada vakit kalmamasına rağmen 
halâ talimatname vermiyen müesse
seler de çoktur. Bölge amirliği bunlar 
hakkında kanunî takibat yapılması 
için müddeiumumîliğe müracaat ede
cektir. Sanayi birliğinin, birliğe ka-
yıdlı sajıayiciler için hazırladığı dahi
lî talimatname örnekleri dün tama-
men dağılmış ve sanayiciler de bu ör
neklere göre talimatnamelerini ha
zırlayıp dün bölge amirliğine vermiş
lerdir. 

Diğer taraftan haftada 48 saatlik 
mesai zamanı hakkındaki nizamna
meye göre, 48 saatin günlere taksimi
ni gösteren cedvellerin hazırlanması 
için verilen mühlet de bitmek üzere
dir. Bu cedvelleri de ayın yirmisine ka
kar bölge amirliğine teslim etmiyenler 
müddeiumumîliğe verüeceklerdir. 

- • • - •••mi 

Dövizjacakcılığı 
Bir sarraf, cürmümeşhud 

halinde yakalandı 
Kaçakçılık takibatUe meşgul me

murlar; bir döviz kaçakçılığı meydana 
çıkarmışlardır. 

Memurlar, Galatada sarraflık eden 
bir adamın döviz kaçakçılığı yaptığı
nı habpr almışlar ve bir kadına para 
vererek ingiliz lirasına tahvil etmek 
için fûmk göndermişlerdir. Sarraf ka-
dma verilen paraları İngiliz lirası ile 
değiştirirken cürmümeşhud halinde 
yakalanmıştır. 

Manol ismindeki bu adam memurlar 
tarafından mahkemeye tevdi edilmiş 
ve tahtı tevkife alınmıştır. Tahkikat 
ilerlemektedir. 

I Ç u k u r a d ü ş t ü 
Altmış yaşlannda Ahsavet isminde 

bi ermeni kadım Nişantaşmdan geç
mekte iken bir çukura düşmüş ve teh
likeli surette yaralanmıştır. Polis, ya
ralı kadını hastaneye kaldırmıştır. 

Bir zincir y ü z ü n d e n cerh 
Sanat mektebi hademelerinden Sıt

kı ile ayni mektebte Hüsameddin, kay
bolan bir zincir yüzünden birbirlerile 
kavga etmişler, Sıtkı, Hüsameddini 
sopa ile tehlikeli surette yaralamıştu*. 
İşe el koyan polis; Hüsameddini Cer
rahpaşa hastanesine kaldırmış, Sıtkı-
yi da yakalamıştır. 

Haklı şikâyetler 
Anadoluda mahrukat 

sıkıntısı var 
Anadölunun muhtelif yerlerin

de mahrukat müşkülü çekildiği
ne dair haberler gelmektedir. Bu 
sıkıntının önüne geçmek için ted
birlere ihtiyaç olduğu anlaşılı
yor. Gazetemize vaki olan şikâ
yetlerden birini dercediyorus : 

.*. 
Düzce ve köylerinde odun buhranı 

vardır. Yeni orman iıanunu mucibin
ce odun ihtiyacı için tesbit edilecek 
bir mmtaka köylüye gösterilecek ve 
ancak buradan odun kesilebilecektir. 
Fakat kanun tatbikatına geçlldvt,i 
hazirandan beri elan böyle bir or
man parçası gösterilmemiş ve bım-
dan ötürü odun sıkmtısı da bütün 
şiddetile başlamıştır. Evvelce 60 ku
ruşa kadar alınan bir araba odunun 
geçen gün Düzcede 300 kuruşa sa
tıldığını söylersem sıkmtınm derecesi 
hakkında bir fikir edinebilirsmiz. 
Yağmurlar başladı. Yollar çamur ha
linde. Şimdiden sonra yer gösterilip 
katiyata izin verilse dahi sağlam 
öküzler bile bu çamurda odun çeke
mez. Yolları daha düzgün olan köy
lüler ise ekimle meşgul olduğu için 
hayvanlarını odun taşımağa ayıra
maz. Velhasıl öyle bir vaziyet ki ne 
yapacağımızı şaşırdık. Alâkadar ma
kamın bu vaziyet üzerine nazan dik
katini çekmenizi rica ederiz. 

İmza: Düzcede Taşköprü köyünde 
sabık ziraat memuru Süleyman Naci 

Nişaııta|ijel(tebi 
Gelecek seneden itibaren 

lisye çevrilecek 
Nişantaşında kız orta mektebinin 

bütün ihtiyaçları karşıUyamadığı gö
rülmüş ve binaya ilâveler yapılması
na karar verilmişti. Bu ilâve inşaatın 
mühim bir kısmı bitmiştir. Diğer kıs
mı da önümüzdeki yaz içinde ikmal 
edilecektir. 

Nişantaşı, Maçka ve civan nüfusu 
günden güne artmaktadır. Bilhassa 
Beyoğlu taraflarında resmî bir kız 
lisesi olmadığından lise tahsilini yap
mak istiyenler İstanbul tarafına geç
meğe mecbur oluyorlar. 

Maarif vekâleti bu zarureti o;öz 
önüne alarak \ Beyoğlu ve civanmn 
kız lisesi ihtiyacını karşılamak üzere 
binası genişliyen Nişantaşı orta mek
tebinin gelecek seneden itibaren bir 
kız lisesi haline konulmasına karar 
vermiştir. 

K a d ı k ö y ü n d e Atatürk 
heykel i 

Kadıköy meydanma Atatürkûn 
heykel veya' büstünün konmasına 
esas itibarile karar verilmiştir. Bu 
hususta tedkikat yapılacaktır. Büs
tün açüacak müsabakada bir sanat
kâra yaptırılması düşünülüyor. 

Açık göz müşteri 
Suçlu beş lirayı ve şekeri 

aldığını reddediyor 
ismail Hakkı adında biri Küçükpa-

zar civarında Şemseddinin bakkal 
dükkânına gitmiş, dükkân sahibi o 
esnada dükkânda bulunmadığı için 
çırağı on bir yaşındaki Fethiye: 

— Bana bir kilo şeker ver. Fakat 
bütün bir beş liıa vereceğim, bunun 
da üzerini ver. 
Demiştir. Ustası dükkânda olmadığı 

için küçük Fethi komşu dükkâncıya 
giderek, sonra iade etmek üzere beş 
lira ufak para almış ve getirib şeker 
parasım ayırdıktan sonra beş liranın 
üzerini İsmail Hakkıya vermiştir. 

İsmail Hakkı beş liranın üzerini al
mış fakat beş lirayı vermeden çocuğa: 

— Şu rafdaki konservelerden de bir 
kutu ver. diyerek çocuğu tezgâh ba
şından uzaklaştırmıştır. Fethi raftan 
konserveyi indirip geriye döndüğü za
man İsmail Hakkımn şekerle beş lira
yı da alıp savuşmuş olduğunu görmüş
tür. Küçük Fethi polise koşmuş ve bi
raz sonra İsmail Hakkı yakalanarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Dün asliye döndüncüceza mahke
mesinde yapılan muhakemede İsmail 
Hakkı suçunu inkâr etmiştir. Şahidle-
rin çağrılması için muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

İskân hakkı 
Serbes iskân 

vesikaları 
kaldırıldı 

iskân muamelelerinin tasfiye edü-
mesine rağmen evvelce tamamen ve
ya kısmen iskân haklarından istifade 
edemiyenlerin hakları büsbütün zi-
yaa uğramamak için İstanbul ve İz
mir vilâyetleri müstesna olarak diğer 
vilâyetlerde alâkadarlara serbest is
kân vesikası veriliyordu. 

Dün Sıhhat ve İçtimai muavenet 
vekâletinden gelen bir emir üzerine 
dünden itibaren bu tarzda vesika ver
mek usulüne nihayet verilmiştir. 

Evvelce bu tarzda vesika alıp ta 
henüz istifade edemiyenlerin nasıl 
bir muameleye tabi olacakları henüz 
belli değUdir. Vekâlet, bu hususta ga
yet esaslı surette tedkikler yapacak, 
bundan sonra bu vesikaların ne su
retle muteber olacağı ayrıca bildirile
cektir. 

F i d a n hırsızı 
Şehremiründe arabacılık eden Meh-

med, Yenibahçede evkafa aid fında-
lıktan fidan çalmakta iken memurlar 
tarafından görülerek yakalanmıştır. 

3 yangın 
Ateş büyümeden her üç 

yerde de söndürüldü 
Dün üç yerde yanğm başlangıcı ol

muş ve itfaiyenin gayretile söndürül
müştür: . ., 

1— Üsküdarda Hâkimiyeti MUlîye 
caddesinin Kanaat lokantasmm bacası 
tutuşmuş ve genişletilmesine meydan 
verilmemiştir. 

2 — Çarşıkapıda Gedikpaşa cadde
sinde: yeni inşa edilmekte olan bir a-
partımamn alt katında kaynatümak-
ta olan zift kazam parlamış, alevler 
ahşap kısma sirayet etmişse de tevsi-
inin önüne geçilmiştir. 

3 — Büyükadada Çınar caddesinde 
Fransuvanın ahşap evinde mutbakta 
yakılan ateşten sıçınyan kıvılcımlarla 
döşeme tutuşmuş, bir mıkdar yandık
tan sonra söndürülmüştür. Evin si
gortalı olduğu anlaşılmış, tahkikat ge
nişletilmektedir. 

T r a m v a y , can kurtaran 
o tomobi l in i çarptı 

Sirkeci - Yedikule hattında sefer ya
pan vatman Şabanın idaresindeki tram

vay arabası, Etyemezde şoför Raşi-
din idaresinde bulunan Cankurtaran 
otomobiline çarpmış ve Hasara uğrat
mıştır. Vatman Şaban yakalanarak 
lâzım gelen takibata girişUmiştir. 

AsmaalMceri) 
Çorapçı Yusuf, arkadaşı 

Kanberi bıçakla vurdu 
Dün sabah Asmaltında iki İranlı 

çuvalcı arasında bir yaralama vakası 
olmuştur. 

Bunlar Yusuf ve Kanber isimlerin-
dedir. Bu iki çuvalcı bir gün evvel, bir 
alışveriş meslesinden kavga etmişler, 
münaazayi müteakib de barışmışlar
dır. 

Dün sabah ; bu iki meslekdaştan 
Kanber; evinden gelmekte iken, Yu-
sufla karşılaşmış.Yusuf, bir gün ev
velki münazaayi tekrar tazeliyerek 
bıçağını çekmiş ve Kanberi arkasın
dan yaralamıştır. 

Zabıta memurları vaka yerine gele
rek Kanberi Haydarpaşa hastanesine 
göndermişler, Yusufu da yakalıyarak 
hakkında takibata girişmişlerdir. , 

Belediye emirlerini 
dinlemiyenler 

Dün Eminönü mmtakasmda 23, 
Fatih mmtakasmda 19, Beyoğlu mm
takasmda da 45 kişi belediye suçu iş
lediğinden para cezasına çarptınlmış-
lardır. 

Beyoğlunda tartısı noksan 53 ek
mek ve 38 fırancala, Eminönünde de 
85 ekmek müsadere edümlştlr. 

İSTANBUL HAYATI 
Hem konser, hem temsil! 

Kapının iki tarafında renk renk bo
yalarla, kalınlı inceli, kargacık burga
cık yazılarla doldurulmuş, köşelerine 
fotoğraflar yapıştırılmış bir sürü lev
ha asılı. ((Dünyanın en tanınmış şar
kıcısı bayan (R...) ile sesinin her tit
reyişi yürekler parçalıyan bayan 
(M...) bu gece büyük bir konser vere
ceklerdir.» Öteki levhada: «En meş
hur sazcıları dinliyerek hoş bir rama
zan gecesi geçirmek istiyenler derhal 
bu akşam gazinomuza koşmalıdırlar.» 
Diğer birinde: «İnsan yüreği dayana-
mıyacak kadar acıklı kukla temsilleri
mizi bir defa görünüz.» 

İç kapının önüne kadar iki tarafh 
koridor duvarlarını dolduran levhaları 
seyrederek bu, bin bir çeşid eğlence 
yerine girdim. Zemini toprak döşeli, 
üzeri örtülmüş, geniş bir meydanlık. 
Ma l l a r , iskemleler sık sık dizilmiş ve 
hemen hepsi de dolmuş. Sigara du
manından göz gözü görmüyor. Zor
lukla bulduğum boş İskemleye otur
dum. Garsonla konuşurken keskin bir 
çıngırak sesi duyuldu. Karşıda, yük
sekçe bir setin üstüne kurulmuş sah
nenin allı yeşilli perdeleri açüdı. Et
raftan kulak zarlarımı tırmahyan bir 
alkış başladı. Biri yeşil, öteki pembe 
ipekten, uzun entariler giyinmiş meş
hur şarkıcılar etrafı selâmüyarak sah
nenin önüne dikildiler. Arkadan ses
ler duyuluyor: 

— Ulan, çabuk olsana. Kızlar çık
tılar, sen hâlâ kemanım bulamadın 
mı? 

— Sus be. Ne bağırıyorsun? Müşte
riler patlamadılar ya. Biraz beklesin
ler. 

Bağnşmalar, küfürler arasında ke
mancı, utcu, defci de birer birer gelip 
oturdular. Gene şiddetli alkışlarla 
konser başladı. Meğer hakikaten ne 
meşhur artistlermiş de, benim habe
rim yokmuş! Şarkılar, türküler, na
ralar, alafranga, alaturka havalar 
biribirine karıştı. Müşteriler, alkışla 
hızlarını alamaymca parmaklarım 
ağızlarına sokup olanca kuvvetlerile 
ıshklar çalıyorlar. Meşhur şarkıcılar 
coşuyorlar, etrafm gürültüsünden da
ha baskın çıkmak için ağızlarını bi
rer kanş açıp tepine tepine haykırı-
yorlar... Islıklar, alkışlar, naralar çın 
çın çınladı. Bereket versin, konser ile 
kukla temsili arasında fasıla verildi de 
biraz dinlendik. 

İkinci bir çmgırak zırıltısile ve gene 
sürekli alkışlar arasında perde açıldı, 
kukla temsili başladı. Birer kanş boy
lu Leylâ ile Mecnun, kırmızı fistanla-
rile kınta kınta çıktılar. Seviştüer, sa
rıldılar. Fakat Leylâmn ailesi, kızları
nı bir türlü Mecnuna vermiyorlardı. 
Onların inadı, etraftaki müşterileri 
de fena halde hiddetlendirdi. Mecnun, 
Leylâmn aşkile dağlara çıkarak tees
süründen taşlan, kayaları tırmalar
ken; Leylâmn anası, etraftaki müşte-

* rilerin savurdukları küfürleri duysay
dı mutlaka düğünü kendi elUe yapar
dı. 

Bana da Leylâmn anası kadar inat
çı bir uyku bastı. Oyunun sonunu 
bekliyemedim. 

Cemal Refik 
•ınııiHiıııııııııınıııııııııı •••••nıııııınıııııııiHiuıuıııııınıınınıına 

Bir apar t ıman hırsızı 
y a k a l a n d ı 

Emıüyet direktörlüğü ikinci şube 
memurları apartımanlara dadanan 
bir hırsız yakalamışlardır. Galatada 
oturan Yasef ismindeki bu hırsız, 
son defa Hanımeli sokağmda Danyal 
apartımanına girmiş ve burada eline 
geçirdiği kıymetli eşyalan alıp sa-
vuşmuştur. 

Yasef, çîddığı eşyaları Çarşıda sat
makta iken memurlar tarafmdan gö
rülerek yakalanmıştır. Bu apartıman 
hırsızı hakkındaki tahkikat genişle
tilmektedir. 

Palto hırsızı yakalandı 
Üniversiteden vakit vakit çalman 

paltolan kimin aşırdığı aranmakta ve 
bir türlü yakalanamamakta idi. Em
niyet direktörlüğü ikinci şube sirkat 
masası memurlan dün bu işin failini 
meydana çıkarmışlar ve çaünan pal
toların bir kısmım da satıldıkları yer
lerden müsadere etmişlerdir. 

Bu işin faili olmak üzere yakalanan 
adam; îhsan İsminde yirmi iki yaşla
nnda biridir. Hakkındaki tahkikatın 
genişletilmesine lüzum görülmüştür, 
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İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

Tepebaşı 
Dram kısmı İ S P A N Y A BAHÇELERİNDE 

Piyes: 3 perde 

Fransız Tiyatrosunda 
Dram kısmı ATES" CEÛİ 

Komedi: 4 perde 

Her yer 50 Kuruş 
Pazar matine 15,30, suvare 20,30 da 

İlân ettiği programlanıu harfiyen tatbik eden 
Şelızadebaşı FERAH SİNEMA 16/11/937 

Sah akşamı 
Büyük RAMAZAN VARYETELERİNE Uâveten 

Bayan S A F İ Y E ve arkadaşları 
KONSERİNİ temine muvaffak olmuştur. 

İzdihama mahal kalmamak üzere biletlerinizi 
evvelden aldınmz. Telefon 21359 

f 
I 

Kahkahalar krah, Avrupanm en şen komiği M t L T O N 
GENÇ KIZLAR MEKTEBİNDE 

En güzel, ve en şen filminde neşeler veriyor. FRANÇOİSE ROSAY - PİERRE 
LARQUEy, ROBERT ARDOUX. İlâveten: EKLER SON DÜNYA HABERLERİ 

B u g ü n T Ü R K s i n e m a s ı n d a 
saat 11 de tenzilâth matine ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

GİNGER ROGER'S 
D t C K P O W E L L — P A T O ^ R 1 E N 

20 MİLYON ONA AŞIK 
Güzel yıldızın en şık, en güzel, en zarif, en büyük müzik filmi. Dünya Radyo 

yıldızlarının geçit resmi, meşhur Zenci Mils kardeşler ve diğer orkestralar, ay
larca dillerde dolaşacak şarkılar, aşk, zevk ve müzik 

YARIN A K Ş A M TÜRK S İNEMASINDA 

Şanh ordumuzun Ulu Önder Atatürk huzurunda yaptığı 

EGE MANEVRALARI 
Türkçe sözlü ve sesli muazzam film 
Bugün matinelerden itibaren 

tean»„M. İPEK - SARAY - MELEK ve SAKARYA 
tzmirde E L H A M R A V C T A Y Y A R E slnemalannda birden gösterüecektir. Pek Yakmda: 

Ankarada: Yeni, Halk, Adanada: Asrî ve Alsaray, Eskişehîrde: Yeni, Bursada: Tayyare sinefhalannda 
DİKKAT: Ege manevraları filmi filmcilik T. A. Ş. tarafından filme çekilmiş olup bu filmi isteyen sinema müdür

leri FİTAŞ adresine telgrafla müracaat etmelidirler. 

«PAMPA» mn yıldızh gecelerinde... Başdöndürücü 1 
nağmeleri altında... 

N İ N O M A R T İ N İ ' n i 
Muhrik ve altm sesi, yann akşam 

S A K A R Y A Slnemasınd 
Ş E N H A T B I T : 

(ESTRELLİTA) Fransızca heyecan, hareket, macera do 
filminde sizi gaşyedecektir. 

Rejisör: ROUBİN MAMOULİAN'm bir fUmidir 

DÜNYA SİNEMACILIĞININ ŞAHESERİ — BEYAZ PERDENİN GÖZ BEBEĞİ 

L A B O B ES 
DAHÎ BESTEKÂR PUÇİNİ'nin ölmez eseri 

Baş rollerde: MARTHA EGGERTH — JEAN KİEPVRA 
İstanbul sinemacıhk âleminde ilk defa olarak: 

Sinemalarmda birden 
gösterilecektir. 

La Boheme filminin 4*7 ikinci teşrin çarşamba 
ilk gösterilmesi şerefine i l günü akşamı 

sinemasında ve 18 ikinciteşrin perşembe 
akşamı SARAY sinemasında 2 büyük 

sinema müsameresi verilecektir. Fiyatlarda zam yoktur, biletler şimdiden satılmaktadır. 

E L E K V8 S A R A Y 
n i V V A T ^^ Boheme filminin 4*7 
U l ^ ^ n I I ilk gösterilmesi şerefine i I 

MELEK 

Buflüll! MELEK s inemasında 
Aşk - Güzellik - Musiki - Dans ve gençlik filmi 

AŞIKLAR YOLU 
Fransızca sözlü zevk ve neşe filmi Baş rollerde: 

Dick Powell - Madelein Caroll 
Aynca: İlâve olarak: Paramount dünya havadisleri ve 2 kısımlık renkli, 

Perüer dans ediyor filmi ve BÜYÜK EGE MANEVRALARI 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

ŞEHZAOEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20^0 da 

Sanatkâr Naşit ve arka
daşları, okuyucu küçük 
Semiha ve IMUşel varye
tesi, Gündüz: (SÖNEN 
GÖZLER) facia 2 perde 
Kadın Parmajh komedi 
1 ]»erde. Gece: (BALIKÇI 
KIZI) komedi 3 pn-de 

ŞEHİR TİYATROSU bu akşam 
saat 20,30 da (İspanya Bahçe
lerinde) 3 perde. Yazan: Joze 

Felingadina. Türkçesi: 
M. Feridun. 

Fransız Tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
saat 20,30 da (Ateş Böceği) 4 perde ko
medi. Yazan: Malnar. Türkçesi: K. Necati 

Pazar günleri saat 15,30 da matine. 

ERTVĞRUL SADİ TEK 
T İ Y A T R O S U 

( A K S A R A Y ) da 
Bugün saat 15 de 
UNUTULAN ADAM 
Yazan: Nazım Hikmet 

Bu gece saat 21 de 
(Atı alan Üsküdan feçti) 

Vodvil 3 perde 

Bugün Yalnız S o m a r Sinemasında 
yerinde sesli ve sözlü .olarak alınan hakikî 1500 metrelik 

EGE B O Y O K MANEVRALARI 
filminde bütün Türkiye halkı büyük Atasını dinliyecek ve kahraman yenil

mez şanlı ordusunu aUaşIıyacaktır. 
Sümer sineması müdüriyeti, bütün vatandaşları bu tarihî filmi gör

meğe davet eder. 
Bu film İzmirde: Tayyare sinemasında ayni zamanda gösterilecektir. 

ALDAN MAYIN İZ 
Beyoğlunda SÜMER ve izmirde TAYYARE 

sinemalarından başka hiçbir sinemada ATATÜRK'ün, heyeti vekilenin ve 
kahraman ordumuzun kumandanlarının haldkî seslerim dinliyemiyeceksiniz 

İlâveten: BEETHOVEN 
Hayatı, aşkları ve eseri 

H A R R Y B A U R T A R A F I N D A N 
ve ekler jurnal 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

HOLLİVUDDA YILDIZLAR müsaba-
kasmda birinciliği kazanan 

DOROTY UAMOUR 
VAHŞİ ve ESRARLI ORMANLARIN 

DİŞİ Tarzanıdır. 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Muazzam aşk ve macera şaheseridir. 

Hayda rpaşa l isessi Sa t ına lma 
K o m i s y o n u n d a n : 

Cinsi Miktarı Tahmin İlk İhale gün ve saati 
bedeli Teminatı 

6000 Kilo 660 Lira 
7000 ) 1260 » 173 Lira 25/11/937 perşembe 

10000 Adet 375 » saat: 15 

Ayva 
Gümüşhane elması 
Portakal «80 lik,) 

Tereyağ 
Ka3nııak 

Reçel 

22^ 
1000 Kilo 950 
SOO » 360 

1310 
İOOO » 450 

Ö9 

34 

25/11/937 perşembe 
saat: 15,30 
25/11/937 perşembe 

saat: 15,45 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu için yukarıda cinsi, miktan, ilk teminatları 

ve ihale gün ve saatleri yazılı yiyecekler açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebecüi-

ğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnameleri görmek üzere Okul Direktörlüğüne müracaatları 

ve ilk teminatlanm Liseler mühasebecüiğine yatırmaları, belli gün ve saatte 
sene Ticaret odası vesakalarile birlikte komisyona gelmelerL «7599» 

İnhisarlar £/• Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli Eksiltme saati 

195 takım elbise, ceket, yelek, 
Pantalon, kasket: . 4095 Lira 14 
51 adet palto 561 » 15 
217 çift fotin 1085 » 16 

1 — Şartname ve nümvmeleri mucibince mıkdar ve muhammen bedel
leri yukanda yazılı melbusat ve fotin eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme 24/XI/937 tarihine rastlıyan çarşamba günü her birerle
rinin hizalarında yazıh saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İsteklUerin eksiltme için tayin olıman gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (7564) 

Ankara Vilâyetinden: 
1 — VUâyet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satm almacak 100 adet iki de

mirli pulluğun 25/11/937 perşembe günü saat 15 de açık eksiltmesi yapıla* 
çaktır. 

2 — Pulluklarm muhammen bedeli 4500 liradır. 
3 — Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinden meccanen 

verilir. 
İsteklilerin pulluklarm % 7,5 tu tan olan meblâğı Banka mektubu veya 

hususî muhasebe direktörlüğü veznesine yatınlmış makbuz ile birlikte eksilt
me günü gösterilen saatte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri ilân olunur. 

«4130» «4547» 

Ankara Vilâyetinden: 
1 — Vilâyet çiftliklerine dağıtılmak üzere satm almacak 75 adet iki te

kerlekli pulluğun 25/11/937 perşembe günü saat 15 de açık eksUtmesi yapı
lacaktır. 

2 — Pullukların muhammen bedeli 1875 liradır. 
Şartname Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinden meccanen verilir. 
İsteklilerin pulluklarm % 7,5 tu tan olan meblâğa aid Banka mektubu 

veya Hususî Muhasebe Direktörlüğü veznesme yatınlmış makbuz ile birlikte 
eksiltme günü gösterilen saatte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri ilân 
olunur. .«4131̂ ) «7548» 



StYASt ÎCMALs. 

İngiliz Başveldli B. Neville Ciıamberlaln İngiliz 
imparatorluğunun lıaricî siyasetini bizzat eline aldı 

Bütün dünyanın muvazenesi son 
siyasî ittifaklar ve hadiseler ile bo-
zulmuş olduğundan İngiltere gayet 
ihtiyatkâr bir politika takîb etmek
tedir. İngiltere Başvekilinin son nut
ku bu devletin şu veya bu siyasî ve 
içtimaî mezhep ve temayüle kapıl
mayıp münhasıran İngiliz İmpara
torluğunun maddî menfaatlerini ve 
selctmetini korumağı düşündüğüne 
^phe bırakmamış idi. 

Şimdi de Başvekil Neville Cham-
berlain İmparatorluğun haricî poür-
tikastnm dümenini doğrudan doğru
ya kendi eline almıştır ki bu, dünya 
ahvalinde İngilterenin tarihte miM 
az görülen bir fevkalâdelik hissedil
diğini ispat ediyor. Genç Hariciye 
Nazın B. Eden şimdiye kadar Fran^ 
sa, Amerika ve Sovyet Rusyası ile 
sıkı münasebette bulunduğundan 
bunlara karşı manevî ve hususî veya 
resmî mahiyette olsa da birçok teatv-
hüdlerde bulunmuş olduğundan ha
rici politikanın istikametini birdeur 
bire değiştirecek vaziyette değildir. 

Diğer tarfdan muhafazakârlar ara
sında Almanya ve İtalya düşmanı 
cereyanların tarafdarlan B. Eden 
üzerinde ötedenberi müessirdir. B. 
Mussolini İngiliz Hariciye Nazırının 
Roma ziyaretlerini soğuk karşıladığı 
gibi Berlinde dahi hoş görülmiyen 
bir devlet adam.ı sayıldığından B. 
Edenin bu devletlere karşı şahst in
tibaları da iyi değildir. 

IHIIIIIIimilllUIIIUINNİlM 

İngiliz Başvekili bütün bu nokta
lan düşünerek haricî politikada yal
nız kendisinin müessir olmasına ka
rar vermiştir. Zaten Akdeniz anlaş
masında Başvekil mühim rol oyna
mıştı. İspanya meselesinde İngiltere 
ile İtalyanm arası ahiren fena halde 
açüdığı zaman İngiliz Başvekili İtal
ya Başvekiline hususî bir mektup görv-
derip doğrudan doğruya B. Musso
lini île muhabere ederek gerginliğin 
önünü almıştı. İngiliz Başvekilinin 
bu müdahaleleri muhafazakârlann 
bazdan arasında ve bahusus liberal 
ve amele partileri mahafüinde hiç de 
hoş görülmemişti. 

Şimdi de B. Eden Brüksel konfe
ransında Japonyaya ve bunun müt
tefiki Almanya üe İtalyaya karşı 
Amerikanın ve Sovyetlerin ve Fran-
sanın beraberce yürümelerini temi
ne çalışırken Chamberlain Almanya-
nın ötedenberi samimî dost ve taraf-
dan lord (Halifaksı Berline gönderip 
Almanya He İngiltere arasındaki bük
tün meseleleri ve bahusus müstemr 
lekeler işini halletmeğe karar ver
miştir. 

Bu karar yukarıda söylediğimüı 
mahafilden başka Hariciye Nazın BL 
Edene dahi gayet ağır gelmiştir. Mu
maileyhi teskin için Londradan Brük-
sele hususî bir memur gönderüm.iş-
tir. Fakat İngüiz Başvekili İngiliz^ 
İmparatorluğunun haricî mukadde
ratını kendi eline katî olarak almış 
bulunuyor. Feyzullah Kazan 

RiıııııımnmmHinıiHitıımıımmiiiııııınHiıııııııııuıiHiıiHUlinııııiMi 

iki bostan sahte evrakla 
Belediyeye mi satılmış? 

I l l l l f T M - -- " 

Suçlular, muamelede ve evrakta sahtekârlık 
bulunmadığım iddia ediyorlar 

Ağır ceza mahkemesinde bir sah
tekârlık davasma bakılmıştır. İddiar 
ya nazaran, Maryora adında bir ka-
dmla kocası Mateo ve arkadaşları 
Yusufidi, Angelos, Sotiri elbirliği yar 
parak Kristiyan admda birine aid 
Yenibahçede Cami sokağmda iki bos
tanı sahte evrakla Maryoraya mal 
etmişler ve sonra da bu bostanları 
Maryora namma belediyeye altı bin 
liraya satmışlardır. 

Sahtekârlık meydana çıkmca suç
lular yakalanmışlar ve nüfus ka-
yıdlaruu teşviş, sahtekârlık, memur
lara yalan beyan suçlanndan rnaor 
nunen ağır ceza mahkemesinde mu
hakeme altına almmışlardır. 

Mahkemede suçlulardan MîU7ora 
diyor ki: 

— Bu bostanlar Kristiyahın değil, 
benimdir. Büyük babam Hristodan, 
babam Nikolaya miras kalmıştır. Bir 
müddet sonra babam Nikola diğer 
kardeşlerim ölünce bostanlar bann 
kalmıştır. Büyük babamm başka ço
cukları olup olmadığını bilmiyorum. 
Fakat babam Nikolanm varisi benim. 
Muamelede sahtekârlık yoktur. 

Sotiri de şunlaTi söylemiştir: 
— Bu bostanlardan birinin bir kı

sım hissesi bana büyük babamdan 

inükal etmiştir. Ben hissemi Ferri 
adında birine ipotek etmiştim. Son
ra Maıyoramn hisselerile birlikte 
hepsini altı bin liraya sattık. Sahte
kârlık yapmadık. 

Diğer suçlu Angelos da bu işe hiç 
karışmadığını, muameleci olması 
münasebetile arsalarm ipotekten çı-
kanlması ve belediyeye satılması iş
lerinde tavassut ettiğini söylemiştir. 

Maryoranm kocası Mateo: 
— Biz sahte bir şey yapmadık. Va

ris benim kanmdır. Kanma intikal 
eden bostanlan sattık. 

Diyor. Yusufidi kendini şöyle mü
dafaa etmiştir: 

— Veraset ve satış evrakı sahte de
ğildir. Hepsinin üzerinde resmî mü
hürler ve İmzalar vardır. Ben, Mar
yora ile Sotirinin vekili olatak bos
tanlan belediyeye satmak ve ipotek
ten çıkarmak işlerinde takrir ver
dim. Sahtekârhk yapmadım. 

Mahkeme, evrakm sahte olup olma
dığının tespiti için evrak üzerindeki 
mühür ve iraza sahiplerinin bıüun-
dukları dairelere tezkere yazılarak 
mühür ve imzalarmm birer suretle
rinin getirtllmesine ve şahidlerin 
çağınlmalarma karar vererek muha
kemeyi başka güne burakmıştır. 

Temiz ve saf süt 
Belediyenin yapfağı 

tedkikler hayli ilerledi 
Belediye, İstanbul halkına teiniz 

ye saf süt içinnek için bir müddet-
tenberi tedkikat yapmakta idi. Bu 
tedkikat neticesinde Almanyada süt 
isthsal ve tevzi usulünün daha iyi ol
duğu ve bu usulün şehrimizde baa 
tadilât ile tatbiki muvafık görülmüş
tür. 

Ancak, iyi süt istihsal* etmek için 
behemahal bir fabrika tesis etmeğe 
ihtiyaç vardır. Avrupada muhtelif 
memleketlerin fabrikalan arasmda 
İtalyan süt fabrikalannm tipleri be
ğenilmiş ve bu hususta tetkikat ya
pılmağa başlanmıştır. Gerek fabrika 
tipinin tercilıi, gerek istihsal ve tevzi 
İşlerhıin tetkiki ikmâl edilince sal süt 
î i tatbik sahasına konulacaktır. 

Beygir kuduz mu? 
9 yaşında bîr kzıcağızı 
omuzundan fena halde 

ısırdı 
Dün Abidei Hürriyet caddesinde 

bir kızcağız, bir beygir tarafından teh
likeli surette ısmlmi|tır. Vaka şöyle 
olmuştur: 

Pangaltıda Bozkurt caddesinde 18 
numarada oturan Aleksandr, yamnda 
dokuz yaşmdaki kızı Mari ile Âbidei 
Hürriyet caddesinden gitmekte i-
ken arabacı Musamn beygirlerinin bi
ri kızı omuzundan yakalıyarak fena 
halde ısırmıştır. Aleksandrm müraca
atı üzerine kız tedavi alUna alınmış, 
arabacı Musa yakalanmış, beygir de 
kuduz hastanesine gönderilerek mü
şahede altına alınmıştır. 

Beyaz Rusların reisi Kerenskinin 
Pariste telefonla mûkâlemelerini 

dinliıjen gizli bir şebeke keşfedildi 
Paris zabıtası beyaz Ruslann tele

fon muhaberelerini dinlemek için ku
rulmuş gizU bir dinleme şebekesi mey
dana çıkarmıştır. Paris gazeteleri, şu 
tafsilâtı veriyor: 

Fondaminski nammda bir Rus, Ver-
say civarmda mükeffel bir apartıman 
tutmuştur. Apartımanm Jasmin san-
traüna bağU bir telefonu vardu:. Bu 
beyaz Rus, Çarhğın sukutundan son
ra bir aralık Rusyada hükümet başı
na geçmiş, sonra Bolşeviklerin gelme
si üzerine oradan kaçmış Kerenskinia 
dostudur. 

Kerenski Pariste La Russie Nowelle 
naımnda bir gazete çıkarmağa baş
lamış, Fondaminski ile Zenzinof na
mmda diğer bir Rusun yazı ile yardı-
ımm temin etmiştir. 

Gizli dinleme merkezi 
Kerenski ile iki arkadaşınm siyasf 

faaliyetini yakmdan tarassud etmek 
istiyen Steinberg namında Rumen ta-
büyetinde bir kuyumcu, İspanyol ta-
biyetinde trikotajcı, Beneveniski na
mında birine bir kaç metre büjrük bir 
bina kiralamıştır. Fakat Beneveniski 
binayi işgalden vazgeçtiği cihetle, Big>-
vard nammda kimya mühendisi bir 
Fransıza devretmiştir. 

Steinberg üe arkadaşlan bir kaç 
hafta evvel gene Jasmin telefon san-
traüna bir telefon makinesi almışlar 

Bu tertibatı yapanlar, 
istedikleri zaman Ke-
reneskinin evini dina
mitle uzaktan havaya 
bile uçurabileceklermiş. 

KerensU 

ve iki telefon hattınm bağU bulundu
ğu direğin dibindeki yer altı kablosu
na bir tel bağlıyarak Kerenski ile ar
kadaşlarının telefon muhaberelerini 
haberleri olmaksızm dinlemeğe başlar 
mışlardır. 

Hattâ bu gizli telefon teU o kadar 
mükemmel bir surette vazedilmiştir 
ki, Kerenski ile arkadaşlan işgal ettik
leri binada bulunmadıklan zaman te
lefon zili onlar namma kendilerim tap 
rassud eden Steinberg üe arkadaşlar 
rınm konuşmalan ve Kerenskiye bir 
randevu yeri tayin etmeleri de kabil 
imiş. 

Hattâ mütahassıslann iddialanna 
göre bu gizli tesisatın en feci tarafı şu
dur: Steinberg ile arkadaşlan, gizli 
bir manivela ile Kerenski ile arkadaş-
lannm işgal ettiği binayi havaya u-
çurmalan işten bile değilmiş ve bu su-
ikasdm izini de keşfetmeğe imkân 
yokmuş. Fransız zabıtası bu şebeke
nin reisi olduğu anlaşılan Steinberği 
yakalamak için yaptığı araştırmalar, 
neticesiz kalmıştır. Aleyhine bir tev
kif müzekkeresi kesilmiştir. 

Stenbergin arkadaşlan, manifatu
racı İsbanidiUe Fransız kimya mühen
disi zabıtaca yakalanmışlardır. Gizli 
dinleme yerinin bulunduğu evin orta 
hizmetini görmekte olan bir kadın hiz
metçi, bir daktUo ve iki teknisiyen za
bıtaca şiddetle aramyorlar. 

İKTİSADÎ MESELELER: 

Türkiye - Romanya ticareti 
Dost ve müttefik Romanya ile, ye

ni bir ticaret anlaşması müzakere
lerine başlanacaktır. Yeni anlaşma
dan sonra iki memleket arasmdaki 
ticaret münasebetlerinin daha ziya
de inkişaf bulacağma şimdiden emin 
olabiliriz. 

Yeni anlaşma münasebetüe, Tür
kiye - Romanya • arasmdaki ticaret 
münasebetlerini kısaca izah edelim: 
Merkez bankası bültenlerinde gör
düğümüz istatistiklere göre, 936 se
nesinde Türkiyeden Romanyaya 520 
bin lirahk ihracat yapümıştır. Ro-
manyanm bize olan ithalâtı ise bir 
milyon 507 bin liradır. Bu rakam
lardan anhyonız ki Türkiye- Ro
manya arasındaki ticaret münase
betleri her iki memleketi de mem
nun edemiyecek derecede azdır. Dost 
ve müttefik memleket Romanya üe 
daha geniş ticaret münasebetlerinin 
teessüs ve inkişaf etmesini arzu 
ederiz. Bir kaç güne kadar Bükreşe 
gidecek Türk heyetinin bunu temin 
edeceğine kaniiz. 

Alâkadarlardan elde ettiğimiz ma
lûmata göre, Türkiye - Romanya ti-
fiaret münasebetlerinin daha ziyade 
artmasına imkân vardu-. Romanya 
ile aramızdaki ticaret münasebetle
rinden başka iktisadî bir bağ daha 
vardır. Bu da Köstence transit yolu
dur. Bu transit yolu, Türkiye - Ro
manya arasmdaiki ikMsadî münase
betlerde büyük bir mevki tutmak
tadır. Seneler geçtikçe transit mü
nasebetlerinin ehemmiyeti daha zi
yade artacaktır. 

Köstence transit yolu, Türkiyeyl 
bir kısım Avrupa pazarlanna bağlı-
yan en kısa bir ticaret yoludur, Ru
men hükümeti bu ticaret yolunun 
inlaşafı için, demir yoUannda liman 
işlerinde, bilhassa Romanya seyri-
sefain dairesüıde tüccara karşı bü
yük kolayhklar göstermiştir. Demek 
oluyor ki bu kolayhklar daha ziya
de artacak olursa, Köstence yolu 
Türkiyenin birinci derecede ticaret 
yolu olacaktır. Bu yolun Romanya
ya da büyük menfaatler temin ede
ceğine şüphe yoktur. 

Romanyanm bize müşteri olacağı 
mallann başında taze ve tuzlu ba
lıklar gelmektedir. Ötedenberi Ro
manya balıklanmızın en büyük müş-
terislydi. Son senelerde müşterile
rimiz arasında Romanyaya tesadüf 
edemiyoiTiz. Yeni ticaret anlaşmar 
smdan, îst?T>bıı! balıkçılannm bü-

* yük bir ümiUi vdic'ii. — H. .1 

Azgın bir ayı 
10 kişiyi yaraladıktan 

sonra itlaf edilmiş 
Adana — Vüâeytimize bağh SUvan 

tüccarlanndan Ramazan Parlağm 
koyunlarmm içine büyük bir ayı gir
miş ve koyunlan parçalamağa; başla
mıştır. Bunu gören çoban Mehmed 
elindeki silâhla ayıyı yaralamış ise 
de yarası hafif olan aja çoban Meh-
medin üzerine saldırmış fakat çoban 
kaçıp kurtulmuştur. 

Yaraü ayı kudurmuş bir vaziyette 
etrafa saldırırken tesadüfen oradan 
geçmekte olan Hoşigan köyünden 
Hasan oğlu Rizgo ile karşılaşmış ve 
derhal üzerine hücum ederek bir saat 
kadar boğuştuktan sonra Rizgoyu 
kafasından,, kolundan, belinden dar 
ha muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamıştır. O sırada bu boğuşmayı 
gören Hanife admda bir kadm Riz
goyu kurtarmak maksadile ayıya bir 
kaç taş atmış ayı Rizgoyu bu:akarak 
bu sefer Hanifeyi ayni akibete dü
şürmüştür. 

Hadiseyi haber alan Rizgonun ka
rısı Ayşe koşarak gelmiş ve ayıya taş 
atmağa başlamıştır. Ayı hemen Ha-
rüfeyi bırakıp Ayşeye hücum etmiş 
bvmu da ağır surette yaralamıştır. 
Yarasının acısından kuduz köpek gi
bi bir hale gelen a3a o civarda bulu
nan 15 kadar çadırm üzerine saldır
mıştır. 

Çadırdakiler heybetli bir aymm 
üzerlerine doğru geldiğini görünce 
her biri bir tarafa; savuşup saklan
mışlardır. Ayı çadırlara girip de kon
seyi bulamayınca orada çanak, çöm
lek, yağ, bal, ve peynir küplerini par
ça parça etmiş, yatak yorgan ne var
sa hepsini çadırda yanan ateşin içe
risine atmıştır. Bunu gören çadır 
halkı feryad etmeğe başlamışlardır. 
Bu feryadlan işiten köylüler yetişe
rek 40 kişi bir saat kadar sopalarla 
uğraştıktan ve bu esnada bir kaç ki
şi yani ceman on kişi daha yaralan
dıktan sonra bu büyük ayıyı öldür
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Serseri köpekler 
Zehirli gazle öldürülmele

rine lüzum görülmüyor 
istanbul sokaklanndaki başı boş 

köpekleri öldürmek için Avrupadan 
zehirli gaz neşreden tabanca getirü 
ceğini dün bir gazete yazıyordu. 

Bu haber etrafında alâkadarların 
malûmatına müracaat ettik. Alâkar 
darlar İstanbulda serseri köpeklerin 

birkaç sene evveline nisbetle azaldığım 
temin ettüer. Belediye, köpek topla
mağa memur olanlara evvelce maaş 
verdiği halde, son zamanlarda bu 
usulü terketmiş, köpek kuyruğu ve
yahut tutulan canU köpek başına mı*» 
ayyen bir ücret vermeğe başlamıştır. 
Köpelderin kısa bir zamanda azalmar 
sındaki sebeb, maaş yerine muayyen 
bir ücret verilmesidir. Bundan dolayı 
köpeklerin zehirli gazla öidürülmed 
için katî bir lüzum görülmüyor. 

Bundan bşka zehirli gaz kullanıl
ması esasen tehlikeli görüldüğündea 
Bdediye şimdiki usule ciddi riayet 
edilmek şartile köpek vücudunun tar 
mamile ortadan kalkacağına emindir. 
Binaenaleyh zehirli gaz için tabanca 
veya sair âlet getirtmeğe lüzum gö-
rtflmüyor 

Sokakta düşerek yaralanmîf 
Beşiktaşta Kıhç Ali MahaUesind» 

oturan Zeyneb admda bir kadın dün 
akşam üzeri evine giderken sokakta 
düşmüştür. Bu düşme neticesinde Zey
neb başından tehlikeU surette yaralan
mıştır. Yarah kadm hastaneye kaldı
rılmış, dün adliye doktoru kendisini 
hastanede muayene etmiştir. 

Barut çalaiA iki a m e l e 
Barut inhisar idaresinin Sütlücede 

bulunan deposunda son zamanlarda 
bir hayli barut aşınldığı tesbit edilmlfl 
ve yapılan tahkikatta AU ve Haydar 
isimlerinde iki amelenin bu işi yaptığı 
tesbit edilerek çalman barutlar mey
dana çıkanlmıştır. 
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Ankara Vilâyetinden: 
1 — Vilâyet çiftlcilerine dağıtılmak üzere satm alınacak 25 adet üç demir

li sandıkh ve ekici puUuğun 25/11/937 perşembe günü saat 15 de açık eksilt
mesi yapüacaktır. 

2 — Pulluklann muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 — Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde meccanen 

verilir. 
İsteklilerin pulluklann % 7,5 tutan olan meblâğa aid Banka mektubu 

veya hususî mutıasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz üe birliktf 
eksiltme günü gösterUen saatte Vilâyet Daimî Encümenine gelOAİai Uâa 
olunur. «4128» «7550» 



Sahife 6 

Bandırmada içme suyu 
tesisatma başlandı 

Kapıdagından getirtilen bu su, lıem nefistir, 
lıem de ilıtiyaca yetecelt Itadar boldur 

Kapıdağından şehre getlrflen içme snyu numuneleri davetlilere gösteriliyor 

Bandırma (Akşam) — Bundan 
iki ay evvel münakaşaya çıkanlıp 
Kapıdağından Bandırmaya getirile
cek içme suyunun şehre tevziatı bir 
Türk şirketine ilıale edilmiştir. 

Kapıdağmda 140 rakımda bir top
lama deposu yapılarak buradan iti
baren Bandırma şimendifer depo is
tasyonuna kadar 17 kilometre bir 
mesafeye 200 milimetre kutrunda 
borularla getirilmiş olan içme suyu 
muhtelif membalardan toplanmıştır. 
Suyun mikdarı saniyede 18 litredir. 

Şirket Cumhuriyet bayramında 
(600) tonluk su deposunun küşad 
resmile işe başlamıştır. Şehir tevzia
tında musaddak plâna göre borula
rın geçecekleri yerler tamamile tes-
bit edilmiş ve işaretlenmiştir. Şirket 
Bandırma haricinde tesis edilecek 
olan su deposunun hafriyatına baş
lamış ve geçen on beş gün zarfında 
hafriyatın dörtte birini hemen, he
men ikmal etmiştir. 

Şehir dahilinde yangın musluklu 
18 çeşme inşa edilecek ve ayrıca 60 
adet yangın musluğu da şehrin muh
telif mahallerine kurulacaktır. Su 
deposunun ve şehir tevziatının pek 
kısa bir zamanda sona ereceği mu
hakkaktır. 

Evvelce Bandırmaya Kapıdağından 
kayıklar vasıtasile ve fıçılarla gayet 
az bir mikdarda getirilmekte olan 
içme suyunun modern tesisatla şeh
re isalesi için büyük bir varlık ve 
fedakârlık gösteren Bandırma bele
diyesinin bu hayırlı ve büyük işi ba
şarması takdire değer. 

Kapıdağmda 18 kilometre murab-
baı sahada granit taşlar arasından 
geçen bu içme suyunun membalarda 
mikyası mâ derecesi (2) dir. 

Bu suyun emsaline nazaran çok 
yüksek bir derecede bulunması ve 
çokluğu dolayısile de şehrin ileride
ki ihtiyacına da kâfi gelmesi dolayı-
sUe memleket üzerinde ifa edeceği 
tesirler pek mühim olacaktır. 

A K Ş A M 

Romanya ile ticaret itilâfı 
müzakereleri başlıyor 

İktisad vekâleti müsteşarı
nın riyasetindeki heyet 

dûn Bükreşe hareket etti 
Türkiye - Romanya yeni ticaret 

anlaşması müzakerelerinde buluna-
caİE olan İktisad Vekâleti daimî müs-
teşan B. Faik Kurdoğltmun riyase
tindeki heyet, dün Romanya vapu-
rile hareket etmiştir. Bükreş müza
kerelerinin bir haftada neticelene
ceği zannolunuyor. 

B. Faik Kurdoğlu dün hareketin
den evvel ticaret odasına gelerek ta
cirlerle hasbühalde bulunmuştur. 
Evvelâ Türk - Rumen ticarî münase
betlerinden bahsederek tacirleri ten
vir etaniş, sonra İzmir ve Karadeniz 
havalisinde birkaç firmanın çirkin 
hareketlerini anlatarak bvmun bir 
çok balamdan za:rarlarını saymış ve 
sözünü, mevzuubahs firmaların ce-
zalarmı görmek üzere adliyeye verU-
miş olduklarmı söylemekle bitirmiş
tir. 

Müteakiben müsteşar, birçok dev
letlerle ve ezcümle Almanya, İtalya 
ile mal mübadelesi hakkında tacirle
rin sorduğu muhtelif suallere mufas
sal izahat vererek onları tatmin et
miştir. Tacirler, dünkü toplantıdan 
çok memnun olmuşlardır. 

1937 

Brüksel konferansı İngiliz Başvekilinin 

Karasaz bataklıpı 
Bataklık kurutuldu, 

suları akıtmak için bir 
kanal açıldı 

Aksaray 14 (A.A.) — Aksaray civa
rındaki Karasaz bataklığının kurutul
ması için 1934 senesinde başlıyan ça
lışmalar muvaffakiyetle sona ermiş
tir. 

Bataklığın sularını akıtmak için bir 
ana kanala bağlı altı kanal açılmış
tır. Kanalın üzerine her türlü vesaitin 
geçmesine müsait dört köprü kurul
muştur. 

Bu suretle sekiz bin hektarlık mün-
bit arazi kazanılmıştır. 

Dün batak ve stıma kaynağı olan 
bu topraklar üzerine göçmenler için 
dört yüz haneli bir Sağhk köyü yapıl
maktadır. Yeni köyün seksen evi bu 
ay sonunda bitecek ve göçmenler ev
lerine yerleşecektir. Diğer evlerin de 
biran evvel bitirilmeleri için inşaatına 
hız verilmiştir. 

Atatürk 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Sivas 13 (A.A.) — Atatürk, liseyi 
ziyaretlerinde Sivası ilk teşriflerinde 
kaldıkları odayı ve Sivas kongresinin 
toplandığı salonu gezdiler. O günkü 
dekoru muhafaza eden bu oda ve sa
londa o güne aid hatıralarından bah
settiler. 

Çetinkaya 13 (A.A.) — Atatürk be
raberlerinde Başvekil, Dahiliye, Nafia 
Vekillerile refakat ve maiyetindeki 
zevatla birlikte bugün saat 16,45 de 
Sivas - Erzurum - Kafkas hattının il
tisak noktası olan çetinkayayı teşrif 
ettiler. 

Bir sarhoş yakalandı 
Yeniköyde oturan Necati isminde bi

ri; o semtte oturan Polidorya isminde 
bir rum kızının evine sarhoş olarak 
gitmek ve kendisini tehdid eylemek 
suçlarından poliçe yakalanmıştır. 

Rumen kabinesi 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Nasyonal köylü fırkası, Kralın bü
tün fırkalann iştirâkile bir kabine 
teşkil edilmesi hakmdaki tavsiyeleri
ne rağmen nasyonal Köylü fırkası, 
yeni kabineye başka fırkalardan na
zır alınmaması hususunda ısrar edi
yor. Binaenaleyh yeni kabinenin 
münhasıran nasyonal Köylü fırka-
smdan teşkil edileceği kuvvetle tah
min ediliyor. 

B. Mihalakenin bugün Kral ile 
yaptığı mülakata büyük bir ehem
miyet verilmektedir. 

[Akşam: B. Mihalake, bir çok defalaü 
nazır olmuş hakikî bir köylüdür. Siyasî 
hayata atılmadan evvel ilk mektep mu
allimi olan B. Mihalake, sonradan huku2 
tahsilini ikmal etmiştir. Fevkalâde faal 
bir zattır. Haricî siyaset sahasmda Fran-
sanm muhibbi telâkki edilmektedir.] 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
On bir devlet tarafından 

kabul edilen proje 
Brksel 13 (A.A.) — Pasifik konfe-

ransınm öğleden sonraki celsesinde 
konferans reisi, 27 teşrinievvel ve 12 
teşrinisani tarihli Japon notalannı 
şiddetle reddeden müşterek bir dekla
rasyon projesini konferansa tevdi et
miştir. 

Bu projeye 11 devlet yani İngiltere, 
Fransa, Amerika', Avusturya, Kanada, 
Portekiz, Bolivya, Meksika, Norveç, 
İsveç ve Çin mzaharet etmişlerdi!. 
Hollanda, bazı kayıtlar altında mü-
zaharet göstermemiştir. Yalnız İtal
ya' bu deklarasyona muariz kalmıştır. 
İtalyan delegesi, Japon cevabının şu 
aşağıdaki fıkrası üzerine konferansın 
nazarı dikkatini celbetmiştir: Japon 
hükümeti işbu notada, arzolunan 
noktai nazara ıttıla peyda ettikten 
sonra Şarkî Asyada istikrara vaziye
tin icabettirdiği şekilde ygtrdım ede
bilirlerse minnettar olur. 

İtalyan delegesi, bu fıkra hakkında 
Japonyadan mütemmim izahat iste
nebileceği mütalâasmı ileri sürmüş
tür. 

Amerikan ve İngiliz delegeleri der
hal bu mütalâayı reddetmişlerdir. 

Spaak, konferans reisi sıfatile, Ja
ponyadan mütemmim izahat talebi
ni konferansın terviç etmediğini söy
lemiş ve deklarasyon metninin müza
keresine geçilmesini teklif etmiştir. 

Konferans, derhal bu metnin mü
zakeresine başlamıştır. 

K o n f e r a n s p a z a r t e s i y e 
tekrar toplanıyor 

Brüksel 13 (A.A.) — F r a n s a Hari
ciye Nazırı Delbos Paris Trenine 
binmek üzere kanferanstan saat 19.30 
da ayrılmıştır.. 

Tam bir anlaşma tahakkuk etmek 
üzeredir. Bugün elde edilen neticeler
den ve Amerikan, İngiliz delegele-
rile yaptığım halisane konuşmalar
dan çok memnunum. 

Saat 19,45 de de konferans nihayet 
bulmuştur. Konferans deklarasyon 
heyeti umumisini kabul ettikten son
ra pazartesi günü saat 16 da tekrar 
toplanmak üzere dağılmıştır. Pazar
tesi günü akdedüecek hususî bir cel
sede mezkûr deklarasyon katî olarak 
kabul olunacaktır. Bu mühletin ve
rilmesine sebeb delegelerin katî tali
mat almak üzere hükûmetlerile temas 
etmek arzusunu izhar etmiş olmala-
ndır. 

Uyuşma oldu mu? 
Brüksel 13 (A.A.) — Haber alındı

ğına göre, Pasifik konferansı müza
kereleri sırasmda Çin lehinde alına
cak bazı tedbirler hakkında uyuşul-
muştur. Bu tedbirler meyamnda bil
hassa Çine silâh mühimmat ve para 
verilmesi vardır. 

Bu yardım, Çine devletler tarafın
dan münferiden ve kendi mesuliyet
leri altında yapılacaksa da Fransamn 
talebi üzerine bu yüzden çıkacak her 
hangi bir hadisede karşılıklı yardım 

nutku 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Zannımca bu korkulann ve endiş-
lerin esas ve mahiyeti hakkında da
ha derin bir tetkik yaparak bunlann 
giderümesinin mümkün olup olma
dığını anlamak üzere yeni bir gayret 
daha yapmak zamam gelmiştir. 

Böyle bir gayret sarfı, İngiltere içli? 
bir zaaf telâkki olunamaz. Zira İngil
tere bugün çok kuvvetlidir ve gün 
geçtikçe daha kuvvetli bir hale gel
mektedir. İngilterenin a'rkasmda, he
men hemen tahdid edilmiyecek de
recede geniş menbalar vardır ve esa
sen bizzat bu kuvvetimizdir ki, insan-
lann istikbali için muazzam saadet 
ve yahut betbahtlık ihtimalleri taşı
yan meselelerin halli için makûl dü
şüncelerimiz, insaniyet filürlerimizi 
ve hüsnü niyetimizi harekete getir
mek için diğerlerini davette bulun
mamızı, bizim için çok kolaylaştır
maktadır.» 

Başvekil, bundan snora İngiltere
nin endüstri vaziyetini tahlil ederek 
demiştir ki: 

«İngiltere, bugün dünyamn her 
hangi endüstriyel memleketinden 
çok daha büyük bir refah içindedir. 
Silâlanma programmm bitmesi üze
rine, memlekette bunun aksülameli 
görüleceği hî«kkındaki düşüncelere 
cevaben şunu diyebilirim ki silâh
lanma programmm sonu daha o ka
dar yakın değildir. Korkarım ki bu 
silâhlanma bizi daha uzun seneler 
işgal edecektir. Her halde muhakkak 
olan bir şey varsa, o da programın 
hemen derhal birdenbire değil, fakat 
yavaş yavaş nihayete ereceğidir.» 

esası nazarı itibara alınmıştır. 
Sovyet delegeleri bütün müzakere

lerin cereyanından haberdar edilmiş
ler ve tam bir müzaherette bulunmak 
vadinde bulımmuşlardır. 

J a p o n y a Çin i l e b a ş b a ş a 
bırakı lmasını ist iyor 

Brüksel 13 (A.A.) — Dokuz devlet 
konferansının notasına verdiği cevap
ta Japon hükümeti, konferansa işti
rak etmek tekUfini reddettikten sonra 
ezcümle şöyle demektedir: ı 

«Muhik bir hal sureti bulmanın en 
iyi çaresi iki alâkadar tarafın mese
leyi halletmenin yolunu aramalarıdır. 
Çünkü, be3melmilel bir teşekkülün 
müdahalesi iki memleket efkân umıi» 
miyesini heyecana getirecektir. .\ 

Konferans tarafından tevdi edilen, 
uzak şarkta alâkası bulunan konfö» 
ransta hazır devletlerin muhasematj 
dolayısile menfaatlerinin haleldar ol
duğu hakkındaki kısma Japon hükftı 
meti tarafından verilen cevapta ec
nebi devletlerin Cindeki hak ve men
faatlerine riayet edilmesi için ne la
zımsa yapıldığı kaydedilmekte ve Ja
pon hükümetinin meseleyi mucibi 
memnımiyet şekilde halletmek sure-
tile uzak şarkta devamlı bir sulh te
sisine büyük bir ehemmiyet verdiği 
ilâve edilmektedir. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 2 

İşte bu son gidişleri oldu; bir kaç 
gün sonra geminin müthiş bir fırtına
ya tutularak Girid açıklarmda bir tek 
insan kurtulmadan battığını öğren
dik... 

Bu felâketin tarihçesini kısaca din
lediğim o geceden sonra bir daha bu 
bahsi katiyyen açmadım. Pek küçük 
yaşta kafama inen bu hain hayat dar
besini benimsemek ve zavallı ihtiyar 
teyzeleri üzmemek lâzımdı. Küçücük 
aklımla vardığım bu netice bana gele
cek günlerim için bir destek oldu. Ve 
bütün muhabbetimi, sevgimi hayatla-
nnı bana vakfeden iki ihtiyar kadına 
bağladım, 

Onlan incitmemek, istemedikleri bir 
yola sapmamak için her şeye razı 
idim. 

Küçük teyzem taşrada mutasarrıf 
iken ölen kocasından sonra çocuğu 
olmadığı halde hiç evlenmemişti. Bü
yük teyzem ise gençliğinde çok mü§-
külpesend olduğu için kimseleri beğe
nip varmamış, yaşı ilerileyince de 
kimse onu beğenip almamış. Ellisine 
yakın olduğu halde bekâr kalmıştı. 

oturduğumuz köşkle Pangaltıda bir 
apartıman ve Karaköyde iki dükkâ
nımızla küçük teyzemin kocasmdan 
kalan maaşından başka gelirimiz yok
tu. O zaman hayat nisbeten ucuz ol
duğu için elimize geçen para bizi mü-
kemmelen idare edebiliyordu. 

Teyzelerim öksüzlüğümü hissedip 
incinmiyeyim diye benim için her fe
dakârlığı yapıyorlar, akranlarımın 
arasında parmakla gösterilecek ka-

*dar refah içinde yaşatıyorlardı. Orta 
mektebi bitirince lisana olan istidadı
mı görerek beni Dam dösyona verdi
ler. Bir sene içinde hemen kendimi 
sevdirmiştim. Hocalardan tutun tale
belere kadar herkesten sevgi ve şef
kat görüyordum. Bilmem neden kim
se beni incitmek istemiyordu. Halbu
ki yaşım ile mütenasip olmıyacak de
recede haşarı bir çocuktum. Buna 
rağmen kimsenin kalbini kırmaz, ya
ramazlıklarım etrafa zarar vermediği 
için daima hüsnü niyetle karşılanırdı. 

Mektebi bitirmeme iki sene kalmış
tı. Bir hafta sonu eve geldiğim zaman 
tanımadığım bir misafirle karşılaştım: 

Fatma hammefendi... Teyzem beni 
takdim ederken bu hanımın kim oldu
ğunu derhal anlamıştım: İki ay evvel 
Ankaradan gelerek yakınımızdaki bü
yük köşke yerleşmişti. Kocası Ahmed 
bey bundan altı sene evvel vefat et
miş, çok mühim bir yekûn tutan ser
vetinin kısmı âzamim şimdi Fransada 
mühendislik tahsil eden oğlvma bırak
mıştı. 

Fatma hammefendi son zamanlar
da biraz rahatsızlandığı için doktorlar 
tebdilhavaya lüzum görmüşler, bil
hassa İstanbulda yerleşmesini tavsiye 
etmişlerdi. Bunun üzerine kirada bu
lunan köşklerine yerleşmek için bura
ya gelmişlerdi. Yanında emektar iki 
hizmetçisinden başka kimsesi yoktu. 
Gayet nadir sokağa çıkar, çok sade ve 
kibar giyinir, ağır başlı bir kadındı. 
Kırk yaşlarında kadar tahmin etti
ğim bu kadını tasavvurumdan çok hoş 
bulmuştum: Bilhassa garib bir ahenk
le konuşması, kelimeleri teker teker 
telâffuz etmesi ona tamamile bir hu
susiyet veriyordu. Yüzüne en ufak 
bir makiyaj yapmadığı halde parlak 
ve renkli teni, koyu siyah saçlarile 
kurunu vüsta tablolarını andıracak 
kadar güzel görünüyordu. 

Yaz tatilini geçirmek üzere bir kaç 
ay sonra yanına gelecek olan oğlun
dan uzun zamandanberi haber alama
dığı için fransızca bir telgraf çekth:-

mek istediğini söyledi. Ve bunu ben
den bilhassa ricaya geldiğini de ilâve 
etti. 

Ve işte o günden sonr^ iki aile çok 
samimî dost olmuştuk. 

On altı yaşıma girdiğim gece idi... 
Evvelce de söylediğim gibi teyzele

rim benim şerefime bir gece eğlencesi 
tertip etmişlerdi. Bir hafta evvel Enis 
de (Sent Etiyen) den döndüğü için 
Fatma hammefendi ile birlikte oğlu
nu da davet etmeği münasip bulmuş
tuk. 

Mehtaplı, ılık bir yaz akşamıydı... 
Köşkün önündeki geniş düzlükte 

renk renk yanan kâğıd fenerler altm-
da saatlerce dans ettik, güldük, eğ
lendik... 

O gece hemen bütün genç kızlar 
Enisi çok beğenmişler, nazarı dikka
tini celbetmek için ne lazımsa yap
mışlardı. Fakat bilmem neden o her
kese lâkayıd kalmış ve yalmz benimle 
meşgul olmuştu. 

Giderlerken kendilerini bahçe kapı
şma kadar geçirdim. Annesi veda edip 
bir kaç adım ilerileyince Enis iğilip 
elimi öptü ve zor duyabileceğim bir 
sesle: 

— Öyle zannediyorum ki Banu ha
nım çok iyi arkadaş olacağımız gün
lerin arifesindeyiz, dedi ve benim ce
vabımı beklemeden yavaş yavaş uzak
laştı. 

o gece geç vakite kadar uyuyama
dım. Yan aralık kirpiklerimin arasın
dan hafif dalgalı siyah bir başı, sim
siyah iki manalı gözü, çekik ve mun
tazam bir burunu, ince uzun endamil» 
O güzel vücudu hafızama nakşetmek 
ister gibi düşünüp kaldım. 

— Maktul vefat ettiği zaman ni
şanlı mıydınız? 

— Evet! 
— Bu münasebeti cinayetten an

cak bir gün evvel gazeteler vasıtasilf 
ilân etmiştiniz değil mi? 

— Evetl 
— Halbuki uzun zamandanberi nl-

şanü olduğunuzu söylüyorlar. 
— Çok uzım bir zamandanberi. 
I— Müddet tasrih etmiyorsunuz? 
— On senedenberi. 
Hâkim asabiyetle: 
— Biraz daha hızü söyleyiniz! diye 

bağırdı. 
Genç kız kirpiklerinde biriken yaş

lan içine akıtmak ister gibi yutkundu 
bütün kuvvetini toplıyarak tekrarla
dı: 

— On senedenberi. 
H- Bu kadar uzun zaman nişanlı 

kaldığınız halde cinayetten ancak bir 
gün evel ilân edişinizin sebebini İzah 
edebilir misiniz? 

(Arkası var^ 
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Kiş satıcıları meydana çıktılar 

Aşkmı sevgilisine anlatmalı için 
keten üelyacı olan adam 

"Onu o kadar çok seviyordum ki, esmer 
olduğundan, üstüne alınır diye (Ah ne beyaz 

keten helvam) diye bağıramıyordum. Nihayet...,, 
Sakiden kış gecelerinde evlerde 

toplanıp keten helvası çekmek âdet 
hükmünde idi. Dışanda lapa lapa 
kar yağarken sıcak odada toplanan 
mahallenin genç kızları ve erkekleri 
büyük bir tepsinin etrafına dizilir
ler. Kocaman halka halinde ortaya 
dökülen bir tencere şeker ağdasını 
*®reyağmda kavrulan ımun içinde 
çevire çevire mütemadiyen çekerler
di. Bu arada şarkılar söylenir ve ma
niler okunurdu. Gülüşmeler, konuş-
Jûalar ve arasıra da köşe minderin- : 
Be oturan ihtiyann anlattığı tatlı 
hikâyeler arasmda halka gittikçe bü-

! yür, unu yuttukça kahnlaşır, niha
yet Noel babanın sakalı gibi 
bembeyaz ve tel tel olmuş keten hel
va meydana çıkardı. 

Şimdi bu külfet ve zahmete kat-
lanmaktansa parayı verip kapıdan 
geçen keten helvacıdan İstediği ka
dar ahvermek daha pratik oluyor. 

Bugün size turşucu, bozacı ve 
«alepçiler gibi kışm meydana çıkan 
Batıcılar arasında şair diye adı dola
şan bir keten helvacımn başından 
geçen merakh aşk macerasını anla
tacağım. 

Oldukça temiz giyinmiş, uzunca 
boylu, esmer, Duğlas bıyıklı ve tah
minen 25 - 30 yaşlarında bir deli
kanlı. Ona bir evin penceresi altın
da: 

— Aaaah ne beyaaaz keten hel-
faaaam!... 

Diye bağırır ve pencereden bakan 
kızlara mani okurken rasladım. Bu 
delikanh beş sene evvel mahallesin
de genç bir kıza tesadüf etmiş ve 
birdenbire kalbini bu genç kıza kap
tırmış. Onu çıldırasıya seviyormuş... 
O macerayı şöyle anlatıyor: 

— Kalb kalb değil, sanki bir mik-
natis imiş. Nasıl oldu bilemiyorum, 
İlk görüşte seviverdim onu... O ge
ce sabaha kadar bir saniye bile uyu
madım, uyuyamadım ve esmer gü
zeli bu kızcağızla konuşup anlaşma
lım yolımu düşündüm. Şık bir ke
ten helvası kutusu yaptırdım. Çün
kü sevgilimin kapışma gidip aşkımı 
ona okuyacağım manilerle anlat
maktan başka çare yoktu. 

Kıştı. Müthiş kar yağıyordu. Hel
vamı hazırladım ve doğruca sevgi
limin kapısı önüne giderek gücüm 
yettiği kadar bağırmağa başladım: 

— Keten helvaaam... Ah ne gü-
leeeel keten helvaaam... 

Keten helvacı birdenbire sustu ve 
Üâve etti: 

— Ah ne beyaz keten helvam di
ye bağıramıyordum. Çünkü sevdi
ğim kız esmerdi. Üstüne alınır- da 
yüz vermez diye düşünüyor ve ken
di kendime gelin güvey oluyordum. 
Doğru değil mi bayım. Ah ne güzel 
esmer helvam diye de bağıramazdım 
ya... 

Üç dört gecem böyle geçti. Başka 
kapılarda alışveriş oluyor, ille ve lâ
kin bir türlü sevdiğim esmer kızın 
kapısında bir dirhem keten helvası 
satamıyordum. Fakat inadım inat
tır, dedim. Her akşam ayni pence
renin altından sık sık geçtim: 

— Helvam, keten helvaaam!... 
Diye bastım yaygarayı... Zorum 

hzı pencereye çıkarmak. Bu kadar
la kalsam iyi ya hayır. Her akşam 
şu maniyi de okumaktan usanmı
yordum. 

Keten helvacı bir elini şakağına 
koydu. Tıpkı gazele başlıyacak bir 
hanende tavrile okumağ abaşladı: 

Gözleri elâ kaşlan keman 
Beyazın adı varsa esmerin tadı yaman 
Kalbimi kaptırmışım bir esmere aman... 
Ah ne güzel keten helvaaaam.... 
Nihayet bir hafta on gün sonra 

İdi, bir gece pencere açıldı. Açıldı 
amma açılması ile yüre^m de hop di

ye ağzıma geldi sanki., bir de ne 
göreyim o... O., ta kendisi, sevdiğim 
esmer güzel değil mi?... Bir on ku
ruşluk uzatarak: 

_ Ver... 
Dedi. Bende can kalmadı ki... El

lerim zangır zangır titriyor bir ta
raftan, kalbim çarpıyor, diğer taraf
tan... Aksi olacak ezberlediğim ma
nileri de unutmıyayım mı?. Halbuki 
ben neler kuruyordum neler... Kar
şıma çıkar çıkmaz derhal bir mani 
okuyacağım. Arkasından bir daha., 
bir daha, bir daha derken içimde-
kileri manilerle dökecektim. Olmadı. 
O gece bedavaya gitti. Ümitlerim 
kırıldı. 

Böyle mani ile muni ile kızı yola 
getirmenin zor olacağını görünce Al-
lahm iznile isterim dedim.. Fa
kat kimsem yok ki... İşin tuhafı bu 
işten fazla para kazanmağa başladı
ğımı gördüğüm için keten helvacıh-
ğmı da bırakamıyordum. Keten hel
vacı oldukça da kendimi kızdan çe-
kemiyordum. Seviyordum onu. Vel
hasıl kanşık, çetin bir iş!... 

Keten helvacı bir müddet durdu. 
Bir sigara yaktı. Derinden bir <ah» 
çektikten sonra deva metti: 

— Tam üç ay kar demedim, yağ-' 
mur demedim. Hep o pencerenin 
önünde bağırdım ve mani okudum. 
Dayak yemediğime de şükür. Kışın 
sonlarma doğru idi, artık birbirimi
ze alışmıştık. Benden maniler isti
yordu. Kapmm önünde konuşuyor
duk. İşte gördünüz mü aşkı... 

Helvacı birdenbire sustu: 
— Bu kadar mı dedim, aşkın sonu 

gelmedi mi?. 
Bıyık altından gülerek: 
— Sonu nasıl gelmedi. Geldi ba

yım geldi... Evlendim- Tosun gibi 
iki de oğlum var. Aşk bana hem 
sevdiğim kızı kazandırdı, hem de 
para... İşte hâlâ da keten helvacı
yım ve keten helvacı kalacağım.. 

Fotoğraf makinemi çıkararak hel
vacımn bir resmini almak istedim. 
Elile dur işareti yaparak: 

— yoooo, dedi. îşte bu olmaz. Gâ -
zetede ne resmimin, ne de İsmimin; 
çıkmasmı İstemiyorum. Bu benim 

için bir sırdır, elâleme karşı ayıp 
olur. 

Yandaki dar sokağa giren keten 
helvacı esmer sevgilisine kavuştuğu 
için olacak artık korkusuzca avazı 
çıktığı kadar bağınyordu: 

— Aaah ne beyaaaz keten hel
vaaam!... 

Cemaleddln Bildik 

Hırsız çırak 
Ustasından çaldığı iplikleri 

yine ona satmak istemiş 
Mevlânekapı civarmda dokumacı

lık yapan Mehmed admda biri, yanm-
da çaUşan Aliye iplik veriyor ve Ali 
bu ipliklerie kendi evinde bez dokuya
rak gündelik mukabilinde ustasına 
getiriyormuş. 

Çırak Ali, her zaman ustasından bez 
dokumak üzede aldığı ipliklerden bir 
mıkdarmı alıp saklıyarak ustasına 
noksan bez götürmek suretile bir hayU 
iplik biriktirmiş ve bir gün çaldığı ip
likleri ustasına satmağa kalkışmıştır. 
Mehmed, ipliklerin kendi verdiği ip
liklerden çalınmış olduğunu anlamış 
ve Ali aleyhine emniyeti suiistimal da-, 
vasr açmıştır. 

Dün birinciceza mahkemesinde ya
pılan muhakemede Alinin altı ay hap
sine karar verilmiştir. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şında Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cad
desinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut Emin
önü: Beşir Kemal, Heybeliada: Halk, 
Büyükada: Halk, Fatih: Vezneciler
de Üniversite, Karagümrük: Ahmed 
Suad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Os
man, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, 
Rumelihisanndaki eczaneler, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Süleyman Recep, Fener Balatta Mer
kez, Beyazıd: Kumkapıda Belkis, Ka
dıköy: Pazaryolunda Rıfat Muhtar, 
Modada Alâaddin, Üsküdar: İmrahor, 
Küçükpazar: Hasan Hulusi, Samat-
ya: Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Top-
kapıda M&zım. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C, Denker Tefrika No. 2 
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Bir çayhane 

Maamafih, takib eden adamların, 
Kunges nehrinde yalmz basma yüzen 
kalpağım vurduktan ve suya batır
dıktan sonra kendisini öldürdüklerini 
zannettiklerine ve onun için kovala
maktan vaz geçerek geri döndükleri
ne ihtimal verdiğinden, kulübesinde 
geçireceği günleri pek o kadar uzat
mak istemiyordu. 

Koynundaki paketin içinde duran 
ve Ahmed Abud için pek mühim bir 
servet demek olan İngiliz banknotla
rından biran evvel istifade etmek ar
zusu da zihnini gıcıkladığmdan kulü-
besindeki hayata nihayet vermek is
tiyordu. Eline geçirdiği servetten isti
fade etmek için Kulca şehrine gide
cek ve orada tanıdığı kimselere müra
caatla banknotları birer birer Çin pa
rasına tahvil ederek mükemmel bir 
hayat sürecekti! 

Ahmed Abud her gün Kunges sa
hillerine kadar gidiyor, nehirde baUk 
avlıyor ve bu balıklarla geçiniyordu. 
Akşamlan, aranılsa bile bulımamıya-
cak kadar gizli bir yerde, kamışlıklar 
arasında kurulu kulübesinde yemeği
ni yedikten sonra koynundan paketi 
çıkarıyor, renkli banknotları birer bi
rer sayıyor ve gene koynunda saklı
yordu. Diğer vesikaları ajm bir paket 
yaparak aba ceketinin cebine yerleş
tirmişti. Kim bilir belki onların da bir 
kıymeti vardır, diye düşünüyordu. 

Ahmed Abud bu suretle bir hafta 
kadar kulübesinde yaşadıktan sonra 
Kulca yolunu tuttu ve üçüncü günü 
akşamı oraya vasıl oldu. Burası, Kaş 
ve Kunges nehirlerinin birleştikleri 
noktaların gerisinde ve îli nehrinin 
kenarında yirmi bin nüfuslu bir şehir
dir. Geniş tarlalar ve bahçelerle mu
hat bulunan ve Rusyaya giden en bü
yük kervan yolu üzerinde son Türk-
Çin şehri olan Kulcada daimî bir faa-
hyet görülür. Çinin içerilerinden ge
len yollar burada biter, garpte Vyer-
noyi tızerinden Taşkente ve İrana gi
den, şimalde Alatau dağlarının gar
binden geçerek Sibiryaya varan ve 
cenupta Musart geçidinden geçerek 
Çin Türkistanma, Aksuya, Kaşgar ve 
Yarkente, Tibete ve Hindistana geçen 
yollar hep Kulacada başlar. 

Şehrin dar ve çamyrlu sokakların
da bütün gün insanlar ve hajrvanlar 
nihayetsiz bir kafile halinde gelip ge
çerler. Uzun entarili Çinliler, aba ce
ketli kirgizler, atlı MongoUar, satıcı
lar, kürk avcıları ve baUkçılar sokak
ları geçilmiyecek bir hale getirirler. 

' Bu kargaşalık arasına ağır jrürüyüşlü 
develerden müteşekkil kervanlar da 
karışır. Derme çatma yapılı ahşap yük 
arabalarının gıcırtısı, tozlu topraklı 
seyahat arabalarının iniltisi ve kaldı
rımı bozuk sokakların çukurlarında 
biriken çamurlara saplanan araba te
kerleklerini çıkarmağa çalışan araba
cıların feryad ve figanları da sokak 
manzaralarının ahengini teşkil eder. 

Bu kervanlar ve arabalar bir ker
vansarayın ve yahut hanın geniş ka
pısından içeriye girdikten sonra so
kakların izdihamından kurtulmağa 
muvaffak olurlar. Fakat, kervansa
rayların vasi avlularında yeni bir vel
vele başlar. Ötede beride yakılan ateş
lerin üzerinde kaynıyan yemeklerin 
fıkırdaması, develerin sırtından denk
leri indiren devecilerin savurduklan 
küfürler, merkeplerin malûm olan 
nağmeleri, sırtlarındaki ağır yükler
den kurtulan atların kişnemesi o av
luların dört duvarı arasında büsbü
tün başka bir musiki yaratır. 

Şimdi bütün bu manzara, sert kışın 

buzlu soğuğunu defeden orta Asyanm 
bahar güneşine bürülüdür; çok geç
meden o sert kış, birdenbire uzun yaz 
günlerinin kızgın sıcağına yerini bıra
kıp gidiverir. Oûdan sonra, bizde ol
duğu gibi orada da sivrisinek, pire ve 
tahtakurusu yaz mevsiminin en faal 
uzuvları sırasma geçer. 

Tao-Tay denilen Çin valisi. Kulca 
mmtakasında intizam ve asayişin bo-
zulmamasma dikkat ve nezaret eden 
yegâne ve mutlak hâkimdir. Fakat 
hanlarda ve gizli evlerde karanlık kuv
vetler entrikalarım çevirmekte gene 
devam ederler. Pek uzaklarda kalan 
deniz kenarlarındaki şehirlerde, Şan-
gayda, Hankovda ve hattâ Pekinde 
hazırlanan tuzakların ipuçları bu 
noktada birleşir ve merkezleri garpte, 
İranda ve Afganistanda olan türlü 
türlü suikastlerin, siyasî tertibatın ve 
intrikaların ipuçlarile iltisak peyda 
eder. 

Mogolistandan gelen açıkgöz tacir
ler, budist ise Lassadan ve islâm Türk 
ise Hicazdan gelen hacılar, orta As
yanm kabile reisleri tarafından birer 
gizli vazife ile gönderilen murahhas
lar Kulcada Çinin kurnaz tacirleri ve 

siyasî entrücalar çeviren İngiliz ve Sov
yet ajanlarile karşılaşırlar. Esraren
giz buluşmalar ve konuşmalar, kuru
lan ve tekrar bozulan plânlar, düşü
nülen suikastler, bu suikastlere karşı 
alman korunma tertibatı ve bunların 
3öizlerce, hattâ binlerce kilometre 
uzaklarda tesirlerini göstermesi Kul
cada günün meselesini teşkil eder. 

Ahmed Abud dikkatle sağma ve so
luna bakarak kargaşalık arasında iler
liyordu. Kaybolan kalpağın yerine 
başını sardığı kalın bez yüzünü de 
hemen büsbütün denilecek kadar giz
lediğinden, hiç belli etmeden etrafını 
tarassud edebiliyordu. O zamana ka
dar şurada burada yüklerini hafiflet
miş olduğu kimselerden birisi tarafın
dan tanılması muhtemel olmamakla 
beraber, böyle bir tehlikenin mevcut 
olduğunu daima gözönünde bulundur
mak lâzımdı. 

Bilhassa Urumçide iltihak ettiği 
kervanı idare eden o esrarengiz iki ya
bancıyı soyduktan ve banknotlarla 
vesikaları ele geçirdikten sonra bir 
kat daha dikkatli hareket etmesi lâ
zım geliyordu. O iki yabancı her ne 
kadar Çinliye benziyor, mükemmel 
cince konuşuyor ve nereye varsalar 
orada Çin ekâbiri gibi merasimle kar
şılanıyorsa da onlar Çinli değildiler. 
Ahmed Abud, Çin memurlarının onla
ra karşı gösterdiği iyi kabulü bir hür
met eserinden ziyade o yabancıları 
tarassud altında bulundurnnak arzu
suna atfediyordu. 

Ahmed Abud, hangi millete mensup 
olduklarını anlıyamadığı o iki yaban
cının Kulcaya uğramıyacaklarını, 
Urumçiden sonra şimale doğru gide
ceklerini biliyordu. Bununla beraber 
gene ihtiyatı elden bırakmıyordu. 
«Cesaretin en iyi tarafı ihtiyata ria
yettir!» diyen ata sözünün ifade etti
ği derin mânayı pek güzel takdir eder
di. 

Ahmed Abud, yıkılmağa meyyal san 
badanalı bir duvarla sokaktaki çukur
lardan birisine batarak dingilini kıran 
bir seyahat arabası arasında durma
ğa mecbur oldu. Çünkü önünde ve ar
dında biriken insanlar ilerilemesine 
mâni oluyorlardı. Ahmed Abud, biri-
birlerini iten kakan bu insanlar ara
sından bir yol açılmcıya kadar bekle
meğe mecbur kaldı. 

(Arkası var),' 
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Haftanın notları 
Istanbulda on bin liralık oyuncu! - Antrenöre ne 

lüzum var! - Sporda kıyafetin rolü - Bizim 
İdarecilerin iıiineri - Pazar günkü izdiham 

tstanbulda (10,000) lira 
eden bir oyuncu 

Pazar günü sabahı Taksim stadın
da bir futbol maçı seyrediyoruz. Fe
dere bir klüp federe^ olımyan bir 
klüp ile maç yapıyor. 

Pazar günleri sabahleyin yapılan 
ve federe olmıyan klüpler arasınr 
da cereyan eden maçlan hiç gördü
nüz mü? 

Görmedisenlz... Size tavsiye ede
rim. Gtdip görün. 

O maçlarda hasta klüp taraftar-
lanı^m neler yaptığım, nasıl bağır-
dıklannı, tuttukları renkleri nasıl 
teşci ettiklerini görmek insana çok 
hoş bir vakit geçirtir. 

Ne diyorduk. Geçen pazar sabahı 
böyle bir maç seyrediyorduk. Ma-
çm en hararetli zamanında bir se
yirci bağırdı: 

— Hey! Aman Allah... Şu on bin 
liralık oyuncuya bakın!... 

Ben bir şey anlamadım. Etrafım
da bir tanıdık aradım. Sordum: 

— Yahu nede bu oymıcuya böy
le (10,000) liralık oyuncu diyorlar? 

Şu cevabı aldım: 
•— Bu oyuncu yakında nişanlana

cak ve evlenecektir. Drahuma olar 
rak (10,000) lira alacakmış ta ondan 
böyle bağınyorlar. 

Psu*a ile oyuncunun kıymeti yalnız 
Avrupada ölçülmez yal... Bakm bi
zimkilerin içinde (10,000) lira kıy
metinde olanlar da varmış. Ne der
siniz.? 
Antrenöre lüznm var mı? Tok mu7 

Geçen hafta oynanan maçların 
birinde... haftayim oldu. 

Oyuncular sahamn bir kenarına 
çekildiler. 

Bir klübün mutaassıp bir idare
cisi etrafına takımdan tam dokuz 
oyuncuyu toplamış onlara her halde 
ikmci devrede ne şekilde oynama-
lan lâzım geldiğini anlatıyor. 

Bu idareciyi biz iyi tanıyoruz. Fut-
boldeki bilgisi daima meçhul kalmış 
bir arkadaştır. 

Gene ötede klübün antrenörü 
yalnız tek bir oyuncuya bazı izahat 
veriyor. 

Bu antrenörü de iyi biliyoruz. Sa-
natinin ehli bir adamdır. Belki de 
haftayimde antrenörün tavsiyesi, 
idarecinin tavsiyesinin tamamile ak
si olabilir. 

Buna çok şahid olduk. Bu vaziyet
te zavallı futbolcu ne yapsın.? Kimi 
dinlesin.? Futbolu nasıl oynasın.? 

Ve o takımda beraberlik, ahenk na* 
sil olsun? 

Bilmem doğru mu düşünüyoruz. 
Zaten antrenörlü klüplerin mühim 
bir derdi de bu değil midir? 

Sporda (kıvafet) in rolü: Aferin 
(Topkapı) lılara 

Geçen hafta yapüan maçlardan bi
rinde en eski klüplerimizden birine 
mensup bir takımı sahada şöyle bir 
kıyafette gördük: 

— Solmuş formalar ve hâki renk 
kısa pantalon. 

Samimî olarak tenkid ediyoruz. 
Evvelâ hâki renk pantalon futbol-

cülerin pek nadir veya hiç giymedik
leri, hiç tercih etmedikleri bir renktir. 

Esasen bir futbolcüye bu renk te 
pek yakışmıyor. 

Mevsim başındayız. Solmuş renkU 
fanilelerle çıkmamak ta çok isabetli 

r ınç oyunculan, daha küçükten 
r~ ntazam ve tertemiz sahaya çık-
m^'.a alıştıralım. 

İyi giyinmiş bir sporsunun mane
viyatı ve klübe bağlılığı o nisbette 
candan olur. 

Geçen pazar günkü maçlarda kı-
jafe t itibarile birincilik hiç şüphesiz 
(Topkapı) ovunculannda idi. 

Bu itibarla (Tnpkapı) nm ida
reci ve oyuncularını talcdir re tebrik 
ederiz. 

Bizim klüp idarecilerinin en 
büjrük hüneri 

Bizim klüp idarecüerinin en bü
yük hüneri nedir? 

Onlarca bir klüp idarecisi nasıl 
hareket etmelidir? 

Biz gördüMerimizi, tecrübelerimi
ze dayanarak yazıyoruz. Bizde ida
reci telâkkisi şudur: Bir klüp idare
cisinin en büyük hüneri klübün 
maçı olduğu gün meydana çıkması
dır. 

Bir stadda seyircUer tribünlerde, 
davetlUer ve anaforcular da balkon
da oturur. Bizim idareci daima her 
yerden görünecek bir yerde oturmar 
malıdır veya ayakta durmahdır. 

Bu da ancak sahamn içine gir
mekle kabildir. Taç çizgisinin yam-
na otururlar. Muavinleri ve diğer 
idarecilerin muavinleri, hepsi bu su
retle saha kenarmda bir grup olur
lar. 

Bunlar spor muhabbeti, ekseriyet
le de dedikodusunu yaparlar. 

Maçta kendi oyuncusuna kanştr-
1ar, rakip takım oyuncusuna lâf atar
lar, hakem ile şakalaşırlar. Velhasıl 
adamakılh kaynatırlar. 

Biz, bu idarecilere nedense ısı
namadık. Bu şekilde idareciliği tas
vip edenlerden değüiz. 

Çünkü en usta idareciler klüplerir 
lü taç çizgisinden değil, belki de 
stada girmeden idare ederler. 

Bizim aradığımız, bize lâzım olan 
işte böyle idarecüerdir. 

Pazar günkü izdiham neden oldu? 
Pazar günü mevsimin ük ve mühim 
maçı sayılan (Fener - Beşiktaş) ma
çı stadyuma (5,000) seyirci kadar 
topladı. 

Fakat seyircilerin maça girmek 
için verdikleri para mukabilinde çek
tikleri sıkıntı ve gördükleri müşkü
lât görülecek ve ibret almacak bir 
manzara idi. 

Bu neden oldu? 
İşte sebebi: 
Sabahleyin saat (10) da Galata

saray ile Şişli takımı ojmadı. O maç
tan sonra da Güneş ile Beyoğlu spor 
karşılaştı. 

Bu maçlan görmek için gelen hal
kın mikdan (3,000) e yakmdı. 

Bu maçlar saat bire doğru bitti. 
Birden sonra sabah müşterileri olan 
bu (3,000) seyirci stadyomu boşalttı. 
Bu iş bir saat sürdü. Ondan sonra 
lig müsabakalanm görmeğe gelen 
seyirciler girmeğe başladı. 

Biletini alıp saatlerce stad kapı
sında bekliyen bu «seyirciler bin müş
külât ile satada girdiler. Bu jnizden 
kapıda mahşeri kalabalık saatlerce 
devam etti. 

Burada kabahat böyle mühim bir 
maç günü sabahleyin iki mühim 
müsabaka yapılmasına razı olan Tsık-
sim stadı direktöründedir. 

Pazar günkü hadise belki İlerisi 
için bir ibret olur da, stadyom ida
resi kendisini yaşatan halkm, 
seyircilerin böyle âkibetlere düşme
mesini temin eder. 

14 Teşrinisani 937 Pazar 
tstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13: Bey
oğlu Halkevi gösterit kolu tarafından bir 
temsU. 14: SON. 

Akgam neşriyatı: 18,30: Plâlda dans 
musikisi, 19: Safiye: Piyano ve keman 
refakatile. 19,30: Konferans: Selim Sim 
Tarcan (İnsanlar ve hayvanlar Aksel 
munte). 20,00: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve lıalk şarkıla-
n . 20,30: Ömer Rıza tarafmdan Arabca 

'söylev. 20,45: Bay Muzaffer ve arlcadaşlan 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
(saat ayan). 

21,15: Orkestra: 22,15 Ajans lıaberleri. 
22,30: Plâkla solo: Opera ve operet parça
lan. 22,50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23,00: Son. 

15 Teşrinisani 937 Pazartesi 
tstanbul — öğle neşriyatı: 12,30 Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Tanburi Cemil 
plftkia: Segah taksim; kemence: Müstear 
taksim, tanbur: Süzidilâra taksim, tanbur; 
Pesendide taksim, kemence: Zavil tak
sim, kemence: Suzidil taksim, tanbur, 
19: Çacuk tiyatrosu: Arslan harbe gidi
yor, 19,30: Hava raporu, 19,35: Konfe
rans: Ali Kâmi Akyüz: Çocuk terbiyesi. 
19,55: Borsa haberleri, 20: Rıfat ve ar
kadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20.30: Ömer Rıza tara
fmdan arabca söylev, 20,45: Belma ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi vo 
halk sarkılan (Saat ayan), 21,15: Stüd
yo orkestrası refakatile radyo fonik ope
ra: Rigoletto, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Rigoletto plâkla, 22,50: Son lıa-
berler ve ertesi günün programı, 23, SON. 
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Bugünkü spor 
hareketleri 

— LİK MAÇLARI — 
Beşiktaş stadında: Saat 13 de 

Beykoz - îstanbulspor. Hakem Ca-1 
fer. Vefa - E3rüp hâkem Said Sa-
lâhattin Galatasaray - Süleyma-
niye hâkem Basri. 

Fenerbahçe stadmda: Saat 13 
de Fenerbahçe - Topkapı hâkem 
Sami Beşiktaş - Güneş hâkem 
NuriBusut. 

— Güreş — 
Taksim stadmda: Saat 15 de. 

Hindli - Mülayim 

PB O R S A 
13/11/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLEEİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstiliTazı 
dahUl 
1933 istilcrazı 
Ünitürk I 

> n 
» m 

Mümessil I 
» n 
> m 

tg Bankası 

94,50 

95,75 
13.05 

14,4750 
14,45 
39,10 
40.10 

10,10 
» haml ime 10.20 
> Müessis 75 

Para (Çel 

Paris 
Londra 
Nev York 

Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,62 
633 

79,32,50 

15.22 
87,72 

3,46,75 
4 J 1,50 
1,44,70 

Türkiye Cum- 95 
hurlyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu H. 25,10 
Telefon 7,25 
Terkos 7 

ÇİÇmento 11,10 
I t t ihad Deglr- 12,50 
menleri 
Şark Değit- 0,95 
menleri 

c fiatleri) 

Sofya 64,20,50 
Prag 22,77,20 
Berlin 1,98,45 
Madrid 12.68 
Belgrad 34,59 
Zlotl 4.22.30 
Pengo 4,02 
Bükreş 108.66,75 
Moskova 23.57 

Başı ağrıdan 
çatlıyacak gibi 
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NEVROZİN 
En şiddetli baş ve 

diş ağrılarını 
dindirir. 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser. 

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

kaşe alınabilir. 
tsim ve markaya dikkat^ 
taklidlerinden sakınınız* 

Avrupada hürriyetperverier arasında 
çıkan İhtilâflar ve bunun nneşrutiyet-

ten sonraki tesirler! 
İstanbula gelen İttihatçılardan Ar

navut Necip Draga bey - kaza kajnna-
kamlıklarmda bulunmuştu - bir gün 
mülkiye mektebinden arkadaşı olup 
bu esnada Sabah gazetesi muharrir
lerinden bulunan Abdülgani Seni be
ye bu teessürünü açmıştı: (1) 

— Bu inkılâbı yapanlar arasında 
önayak olanların bir kısmı da Firzo-
vik yaranıdır. Benimle Arnavut rüe-
sasmda» daha bir kaçı ta haziramn 
- rumî - ilk günlerindenberi durup 
dinlenmiyerek çalıştık. Arnavutluğun 
her tarafmdan Firzovike bir çok 
halk topladık. (2) Orada yapılan 
içtimada her reis kendi takıımndan 
adamlar getirmiş, bu kuvvetlerin ye
kûnu altı bin silâhlıyı bulmuştu. Fir-
zovikte birleşen bu rüesa aralarında 
on sekiz maddelik bir ahidname imza
lamış ve bunu Arnavut besası ile sağ
lamlaştırmışlardı. Temmuzım - rumî -
sekizinci günü akşamı imzalanan bu 
ahidden bahsile ve oradaki beylerin 
imzalarile mabeyine bir telgraf çekil
di. Bunda iş enine, boyuna anlatıldık
tan sonra (eğer yirmi dört saate ka
dar kanunu esasi dairesinde mebusan 
meclisinin toplanmasına irade çık
mazsa altı bin müsellâh Arnavut ile 
İstanbul üzerine yürüneceği ve oraya 
varmcıya kadar bu kuvvetin elli bini 
bulacağı) açıkça ve katî bir ifade üe 
bildirilmişti. Hakikaten temmuzun 
dokuzu tarihüe muvafakat cevabım 
almıştık. (3) Bütün bu hareketleri
miz, karar ve icraatımız cemiyet mer
kezindeki arkadaşlarımızm malûma-
tile cereyan ediyordu. 

Hal böyle iken meşrutiyetin ilânın-
danberi ağızlarda, gazetelerde dolaşan 
isimler arasında bir Arnavut sözü 
var mı? Hep (yaşasın Enver, yaşasın 
Niyazi, yaşasın falan!) avazeleri... Bun
ların arasında şahsî adlanm istemi
yorum; fakat bir kere de (yaşasın Ar
navut kardeşler!) demek yok mu? Ben 
bunda bir kast, bir bilmezliğe vuruş 
görüyorum. Bunun için üzülüyor, sıkı
lıyorum. 

Temin ederim ki ben şahsî bir hırsa 
kapılacak zayıflardan değilim. Hepi
mizin çalıştığı büyük ve mukaddes ga
ye uğurunda ferdî düşüncelerden uza
ğım, Yalmz ürktüğüm bir nokta var 
id o da bu gayeye büyük bir fedakâr
lıkla çaüşmış, bımu elde etmek için 
her şeyi göze almış, bu yolda (besa) 
vermiş olan bizim Arnavut beyleri böy
le aykın bırakıldıklarım görünce mü
teessir ve muğber olacaklardır. Bu 
adamlann arasmda dar fikirlileri de 
vardır. Bunlar adlarmm bu sırada zik-
redilmemesinden hiç hoşnud kalmı
yorlar. Tavı geçmeden fedakârüklan 
anılmazsa, haklan olan takdirleri gör
mezlerse bunun ileride hiç te arzu edil-
miyen bir tefrikaya yol açmasmdan 
korkuyorum. 

Abdülgani Seni bey hakikatlerin 
gizli kalmıyacağı hakkmda temi
nat verdikten sonra Necip Draga 
beyden Firzovik içtimai hakkmda not
lar almış ve ertesi günü için Sabah 
gazetesine yazdığı bir makalede Arna-
vutlarm meşrutiyeti istihsalde sabke-
den hizmetlerini şükranla yadeyle-
mişti. 

Fakat bu makalenm intişarmdan 
sonra da diğer gazetelerin bu nokta
da sükûtta devamlan işte Arnavutla
ra karşı bir kasd olduğu şüphesini te-
yid edecek bir emare gibi görünmüştü. 
Bununla beraber Necip Draga bey his
leri okşamak mülâhazaslle Sabah ga-
izetesinin bu makaleyi ihtiva eden nüs
hasından 150 kadarım Arnavut bey
lerine göndermişti. 

Ohri kaymakamı iken ben de meş
rutiyete hizmette en ileri safta yer 
alan Ohrililerin fedakârhklan gazete
lerde ihmal ve nisyan ile geçiştirilme
sinden müteessir olduklarına bizzat 
şahid olmuştum. 

îttlhad ve Terraki merkezi umumi
si Niyazi beyin hatıratı intişar ettik
ten sonra inkılâba edilen hizmetler 
hakkında ferdî ve mahallî'eserler neş-
redilmemeslni ve toplanacak malû

matın cemiyetin neşredilecek umumi 
tarihe geçirilmek üzere merkezi umu
miye gönderilmesini tamimen merkez
lere bildirmişti. OtırUIlerin bu yoldar 
ki hizmetlerini tesbit ve tebarüz ettir
mek üzere kaleme aldığım (Ohri mil
lî taburu) da bu sebeple neşrolunamar 
mıştı. (4) Merkezi umumî âzası ara
smda bazılarımn bu yolda neşriyat ile 
istemedikleri kimselerin nam alma
larına meydan vermemeği düşündük
leri hatıra gelmez değildir. 

Ancak merkezi umumîce cemiyetin 
tarihi neşredilmemiş olduğu (5) için 
Necib Draga beyin sözlerinden anla
şıldığı üzere Amavutlann meşrutiye
te hizmetlerini diğerleri nisbetinde 
takdir etmemekte veya bunları ketmey-t 
İçmekte kast bulunduğu hakkmda 
bugün bir hüküm vermeğe imkân gö
remiyoruz. 

Avrupada Ahmed Rıza bey partisin
den ayn yol takib eden Sabahaddin 
bey İstanbulda İttihatçılara muhale
fete müstaid gördüklerini etrafmda 
topluyordu. 

Ben bu itikaddayım, ki bütün bu 
vatanseverler böyle günlerde eskiden 
kalblerinde yerleşmiş hırslan devlet 
ve millet nefine teskin üe aralannda 
müttahid bir cephe ve bir (hürriyet
perverier bloku) teşkil etmemiş ol
makla tarih nazarında kendUerine 
ağır mesuliyet celbeylemişlerdir. 

Senelerle Avrupada mihnetlere, se
faletlere katlanarak istibdada karşı 
halkm fikrini bazan müttahiden, ba-
zan ayn, ayn tenvir ile uğraş! 

Sonra umumî maksadı elde edince 
mütekabil fedakârlıklarla birleşerek 
devletin selâmetini temine çaüşacak 
yerde eski geçimsizliklerin, istirkabla-
nn, kinlerin tesirlerini İstanbulda bir 
kat daha şiddetlendir! 

ûe kör bir siyasetti bu! 
Bu ihtilâflar yalmz meşrutiyeti de-

ğU, devletin hayatım tehdia edecek 
bir şekil aldığı, 31 martı tevlid eden se
beplerin hemen başında geldiği için 
bunlarm nasıl kökleşmiş olduğımu 
daima gözönünde tutmak icab eder. 
(Yıldız ve Jön Türkler) mebhasinde 
bunlara dair hayli malûmat vermiş
tik. Bunlara mütemmim olmak üzere 
Avrupada bu ihtilâflar arasında yaşa
mış olan eski Ankara mebusu bay 
Mahir Saidin (Politika) gazetesinde 
neşretmiş olduğu (31 mart) tefrika-
smda verdiği izahatı da hulâsa ede
rek iktibas edeceğim: 

(Avrupadaki Jön Türkler arasında 
mevcut ihtilâflar Sabahaddin beyin 
teşebbüsile 1902 şubatında Pariste 
aktedilen kongrede iftirak derecesine 
varmıştı. 

Sabahaddin bey kongrede müzake
reye esas olarak şu dört maddeyi tek
lif eylemişti: 

1 — İstibdad idaresi ile Osmanlı 
milleti arasında her türlü iştiraki red, 

2 — Muhtelif Osmanh anasırınm 
hattı hümayunlar ve muahedeleri» 
tasdik'edilmiş haklanndan bUâisvisra 
istifadelerini temin, mahallî idarelere 
iştirak hususundaki meşru taleblerl-
nin tam olarak is'af edilebilmesi için 
lâzım gelen vesaiti ihzar, tekâlif ve 
hukuk itibarile aralarmda müsavatı 
muhafaza, ittihadm bekasım temin 
edebilmek kuvvetini yegâne haiz bulu
nan saltanat makam ve hanedanma 
karşı sadakat hislerini tenmiye; 

(Arkası var) 

(1) Bay Abdülgani Seninin Ankara-
dan bana gönderdiği bir mektuptan, 

(2) Necib Draga beyin Firzovik içtl-
mamdakl rolünden aşağıdr belısedile-
çektir. 

(3) Necib Draga bey Abdülhamtdln 
mebusan meclisinin toplanması mesele
sinde muvafakat cevabını ruml temmu
zun dokuzunda verdiğini beyan etmekt* 
hata etmiştir. Abdülhamldin meşrutiyeti 
İadeye ne gün ve saatte muvafakat ira^ 
desini verdiğini biz bundan evvelki meb-
haste İzah eylemiştik. 

(4) Hâlâ basılamamıştır. 
(5) Haber aldığıma göre îttlhad ve Te

rakki cemiyeti tarihini kaleme alması İçin 
toplanılmış vesllçalar ve evrak merked 
umumice Ahmed Raslm beye vertlml(̂  
Ahmed Raslm beyin bu tarihi yazmağa 
ömrü vefa etmemiş; evrak ta ya oğlundA 
kalış, yahut perişan olmu .̂ 

f 
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Serbest kadın 1 
1 Aynı muhitten değillerdi. Biribirle-
rine dair hiç bir şey bilmiyorlardı. 
Uzun uzun nazarlannı yekdiğerleri 
üzerinde du rdu rduk t an sonra, briç 
oynamaktan çıktıkları apartunanın 
ka'pısmda erkek kadma sormuştu: 

— Yann beşte... Beraber çay içe
bilir miyiz? 

Melâhat cevab vermişti: 
— Olur... Alman sefaretinin önün

de... Yokuşun başmda tam beşte r.i-
d beklerim... Otomobilimde buluna
cağım... 

Biribirleri hakkmda bildikleri sa
de şımdan ibaretti: Bu kadm bayan 
Turhalcızadenin arkadaşı, belki de 
dostuydu. Ve erkeğin ismi Ramiz Ali 
yahud Âli idi. Kadm bıma pek iyi 
dikkat edememişti. 

Bir gün evvel, Ramiz Ali, Beyoğlu 
caddesinde bay Turhalcızade'ye ras-
lamıştı. Bu zat servet sahibiydi. Bü
tün ömrü, Avi'upa seyahatlerinde, 
avda, kumarda geçerdi. Vaktile ayni 
lisede, ayni sımfta beraber okumuş
lar, mektepten birlikte koğulmuş-
lardı. 

— Vay Turha! (Sımf arkadaşlaıı 
ona bu ismi takmışlardı.) Göbek sal
mışsın yahu... 

— Sen Âli'ciğim! Eski tekir kedi
sin (kedi gibi çevik, sıska ve karınsı.î 
Olan Ramiz Âliye de, mektepte (bu 
lâkabı vermişlerdi.) Ulan karata! 
Hâlâ saçaklarm kenaı-ında yürüyen 
kedi gibi sinsi sinsi gidiyorsun ! 

İkisi de otuz beşini geçmemişlerdi. 
Bir gazinoda oturdular. Birer kadeh, 
vermut içtiler. 

— E, ne var ne yok bakalım, Âli? 
— Otomobil satıyorum... Daha doğ

rusu satamıyorum... Bu mevsim iş
lerim pek parlak gitmedi... Ya sen? 
^•^— Avrupadan yeni geldim... Bir 

kaç bin lirayı bakarada erittin... Bu
rada avla, briçle meşgulüm... Sen de 
briç oynarsın, değil mi?... Eh, öyley
se gel ba:kalım yann akşam... Serü 
kanma ve karımın harikulade dost-
lanna tanıtaiyım... 

Ramiz Âh hayatta, maalesef, oto
mobil satmaktan ziyade kadmlarp, 
gönül veiTnekle meşguldü. Daha doğ
rusu, kadınlar ona âşık olurlardı. Bu 
kedi, uzun uzun gözlerini dikdikten 
sonra, kuşları büyüler, pençesine 
düşürürdü. 

Melâhatle de aym hal olmuştu... 
Melâhat!... Şimdi, gözlerini yumu

yor, bu ismi çok güzel buluyordu... 
tik gençliğinde de Melâhat adında 
Wr sevgilisi vardı... 

Bu tahassüsler içinde iken, bir 
«Spor arabasmın» önünde durdu. 
Saat beşe beş vardı. * 

Erkek, otomobile yerleştiği slraıla, 
kadm ona: 

— Bütün randevulanmda daima 
böyle muntazamımdır! - dedi. 

Rainiz Âli Şişli taraflarında I)ir 
bahçeli birahaneden bahsetti. Kadm 
itiraz etmedi; arabayı o tarafa doğ
ru sürdü. Erkek neşeU neşeli konu
şuyordu. Kadın gülümsiyor, fakat 
makineyi seksen kilometre süratle 
sürdüğü için başım çevirmiyor, zarif 
tebessümünü göstermiyordu. 

Melâhat, zayıf, fakat mütenaaib 
bir kadındı. Maharetle ve kibarca 
boyanmıştı. Bebek gibi güzel olan 
binlerce kadmdan lâletta3^n birine 
benziyecekti; şayed kalın dudakları
nın âdeta mütemadi denecek bir 
kıpırdaması olmasa'... İşte Ramız 
Ali de onun pek cazib olan bu husu
siyetine kapılmıştı. 

otomobil, tereddüdsüz olarak bah
çeye girdi. Burada, umumî salonlar, 
çardak altlan ve başbaşa vakit ge
çirilecek odalar vardı. 

Bir terbiyeli - ve önüne bakan -
hizmetçi, yiyecekleri, içecekleri ver
dikten sonra sessizce çekildi. Kadm 
şapkasını, çıkanp kısa kesilmiş saç
larını arkaya doğru sallıyarak, güzel 
bir tebessümle: ı •^jn.curTjny-j.-n^, 

lanBiıııiHimıınıuınıııiMiıiHiıınııiMiUHHtHiııııııiNiiMiıııiırııııııınıınıiMinııınıııııııııııiiiınııııııııııııuıııııııınııtıırMiııııiHiHirınıtiMiııı^^ 

Ankara Vilâyetinden: 
1 — Vilâyet çifcilerine dağıtılmak üzere satın almcak 75 adet yerli ma-

mûlâtı tek tekerlekli Pulluğun 25/11/937 Perşembe günü saat 15 de açık ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 — Pulluklann muhammen bedeli 1087,5 liradır. 
8 — Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde meccanen 

terilir. 
İsteklilerin Pulluklann % 7,5 tutan olan meblâğa aid Banka mektubu 

Teya Hususî Muhasebe Direktörlüğü veznesine yatu:ılmış makbuz İle birlikte 
eksiltme günü gösterilen saatte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri ilân 
olunur. «4129» «7549» 

— Bu yaptığımız saçma iş... Fa
kat aynı zamanda hoş... Çünkü bi-
ribirimizi tanımıyoruz! - diyordu. -
Ben sizi hayal imde şöyledir böyledir 
diye tahmin ediyorum... Siz de beni 
tahmin ediyorsunuz... İşte, hoşuma 
giden bu meçhuldür... 

Oturdular. 
Kadm pek az içti... Beyaz dişlerüe 

baton sale'leri ısırdı. Davetkâr bir 
nazarla erkeğe baktı ve erkek bu na~ 
zann manasım anladı. Tecrübeli ol
duğu için fırsattan istifade etmesini 
büdi. İkisi de inkisara uğramadüair... 

Ve nihayet, gene yanyana oturdu
lar. Konuşmağa başladılai". Kadın, 
sorulan suallere kısa kısa cevablar 
verdi: 

— Evet, evliyim... Ne ayrümış, ne 
de dul... Kocam iyi bir adamdır. Ken-
disüe arkadaşız... Şu sırada, Adana 
yolunda" bulunuyor... Tabiî, tabiî be
ni aldatır... Eğer bıma aldanmak 
denirse... Niçin bundan dolayı bed
baht olmamı istiyorsunuz? 

— Bedbaht olmanızı istiyordum... 
Sizi teselli etmek için, Melâhat... 

— Bu akşam beni kâfi derecede 
teselli edemediğinizi mi sanıyorsu
nuz? 

— Beni sevmerüzi istiyorum. 
Kadm gülmeğe başladı. Derken 

kalktı, büsbütün giyindi: 
— Haydi, gidelim... 
Otomobil, tereddüdsüz, bahçeden 

çıktı. Gene seksenle yol almağa' baş
ladı. 

— Sizi tramvay duraklarından bi
rinde bırakayım mı? 

— Yann tekrar buluşamaz mıyız? 
— İsterseniz öğleyin benimle ge

lin. 
— Maalmemnuniye... Adresinizi 

verin. 
— Telefon defterinde bulursunuz. 
Erkek otomobilden henüz inmişti 

ki, araba hemen hareket etti. 
Ramiz Âli, defterde yeni dostunun 

adresini buldu. Ertesi gün öğleye 
doğru, vakti bilek saatinde ayarlıya-
rak, Melâhatin evine girdi. Rabıtalı 
bir uşak tarafından karşılandı. 

Melâhat onu - ai'iya bir resmiyet 
koyan . bir tavırla salona aldı. Hiz
metçisine: 

— Yemek hazır olsun! - Emrini 
verdi. - Çocuklara da haber verin. 

Hemen o anda, kapı eşiğinde, biri 
erkek biri kız iki çocuk, mürebbiye-
lerile birlikte peyda oldu. 

— Ellerini göster Metin... Mükem
mel... İşte tırnağm gene çıkıyor... 
Bak söylediğim gibi yaptm, iyi olu
yor... Eh, sen, Gönül?... Uslu otur-
dun mu bakalım? 

— Çok uslu oturdu, hanımefen
di... Vazifesini de ya'ptı... 

— Bımlar çok iyi çocuklardır, .Ra
miz Ali bey. 

— Ali değil, Âli efendim... 
— Affedersiniz... Hafızam zayıf

tır. 
Çocukları çekildikten sonra, bir 

salondan öbürüne geçerken, bayan 
Melâhat: 

— Hafızam o kadar zayıftır ki, 
dün, hayatınım mukaddes gayesi 
olan çocuklanmı bile unuttum... -
dedi. 

Bir kaç saat sonra, Turhalacızade 
üe buluştular. Ramiz Âli sözü dön
dürdü, dolaştırdı, Melâhate getirdi. 
Arkadaşmdan da şu izahatı aldı: 

— Haı-ikûlâde bir annedir... Esa
sen serbes kadınlann ekserisi öyle 
değil midir? Veli Nuri 

UİZAR 
Münderecatunızm çokluğu do-

layısile (Kap tan Paşa geliyor) 
tefrikamız b u g ü n dercedilemedi. 
Okuyuculannuzdan özür dileriz. 

KüC 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İş ARIYANLAR 
i ş ARIYOR — Rodos İtalyan ticaret 

mektebinden mezun ve türkçeden başka 
İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve Eum-
cayı bilen bir Türk genci müesseselerde 
münasip bir iş anyor. İstiyenlerin Akşam 
gazetesine M. H. rumuzuna mektup gön
dermeleri. — 1 

İLÂN — Fransız lisesinden mezun bir 
Türk genci öğleden sonra bir müessese
de iş anyor. Müracaat: Akşam gazetesin
de (K. Y. T.) rumuzu. — 2 

İNŞAAT RESSAMI — Frasızcaya vâkıf 
betonarme ve kagir köprülerden anlar 
bir inşaat ressamı iş arıyor. Akşamda 
i. R. rumuzuna mektupla müracaat. — 2 

BİR TÜRK GENCİ İŞ ARIYOR — 
Kimsesiz okur yazar çalışkan bir genç 
müessese, şirket, ticarethane ve buna 
mümasil yerlerde her ne iş olursa olsun 
çalışır ve kanaatkardır. Bir İş anyor. İs
teklilerin Akşamda (N A) rumuzuna mek
tupla müracaatları. — 2 

2 - ÎŞÇt ARIY ANLAR 
DİPLOMALI BİR EBE — Ue iki hem

şireye ihtiyaç vardu:. DUeklilerin Kadı-
köyünde Mahmut Ata hastanesine baş 
vurmaları. —^ 

3 — SATILIK EŞYA 
İYİ PİYANO UCUZ SATILIKTIR — 

Beyoğlu Kuloğlu sokak 7 ap. 3. M.me 
Rachil. — 2 

SATILIK YENİ BİR OTOMOBİL — 
1937 modeli gayet az kullanılmış yeni ve 
kapalı bir Şevrole ucuz satılıktır. Saat 
14 den sonra telefon 20547 müracaat. — 2 

SATILIK DAKTİLO MAKİNESİ — Ya
zıhanelere elveriri ijrl bir makine satılık
tır. Gazetemiz ilân memurluğuna müra
caat. 

SATILIK RADYO — Meşhur Alman 
Blau Pımkt markalı 8 lâmbalı bir radyo 
makinesi satılıktır. 40024 numaraya tele
fon edilmesi. — 6 

SATILIK PİYANO — Pek az kullanü-
mış Alman markalı büyük formaü bir pi
yano içi hep demir kordlar çapraz acele 
satıüktır. Müracaat: Beyoğlu Balıkpazar 
Duduodaları sokağında 26 numaralı dük
kânda. — 1 

BİR TANE PEDAL TAB MAKİNESİ VE 
BİR DE BIÇAK MAKİNESİ SATIN ALI
NACAKTIR — Satmak istiyenler makine 
hakkında izahat ve kat'i fiatini Sirkecide 
Liman hanmda 18 numarada Kemal ad
resine bildirmeleri. 

SATILIK OTMOBİL — Buik marka 
çalışır bir halde ve içi kaloriferli maktuan 
250 liraya. Görmek istiyenler saat 15 t^n 
17 ye kadar Osmanbey Halaskar Gazi 
caddesi Şeref süthanesi 269. — 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
KADIKÖYÜNDE SATILIK KAGİR HA

NELER — Şifada yirmi numarada mülk 
iki kat üzerine sekiz oda kagir müfrez iki 
hane satılıktır. Binası metin havadar her 
tarafa yakınlığı vardu-. Ayn ayrı ve birtik-
te satüıktır. iki yüz metre bina altı yüi 
elli metre arsası vardır. Mahallinin şerefi 
itibarile apartunan şeklinde de kiralanır. 
Yanındaki sahiplerine müracaat oluna
bilir. — * 

İI,AN Nazilli kaza merkezinde ayda 
vasati 500 lira kâr temin eden rakipsiz 
bir iş sahibinin Nazilli'den ayrılması se-
bebile devren satüık ve yahut icara ve
rilecektir. Akşam gazetesi idarehanesin
de ilân memurluğundan bu iş hakkında 
izahat ve adres alınır. Mamulâtı maktu 
fiatli satışa Ubi olduğu için zarar mev-
zuubahs olmadığı gibi kâr nisbeti de düş
mez yalnız artabilir^ — 3 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
almır, kâr teminathdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. - 3 

SATILIK KELEPİR EV — Beşiktaş Ye
nimahalle Funm sokak (12) numarah ha
ne yedi oda mutfak, banyo, terkos ve 
elektrik, ayrıca büyük sarnıç ve bahçesi 
vardır. Mezkûr sokakta avukat bay Ferid 
evine müracaat. — 1 

KİRALIK DAİRE — Çarşıkapıda Ge-
dikpaşa başında tramvay ve otobüs ma
halline 10 metre mesafede Cemal Akm 
apartımanmda bahçeye nezaretli 3 oda, 
hamam, hela ve mutfağı havi bir daire 
kiralıktır. İçindekilere müracaat. — 1 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. İl müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol mahiye 
yetmiş lira kira getirmekte olan üç daireli 
apartıman acele satılıktır. İçindekilere 
müracaat. — 1 

KİRALIK UCUZ EV _— Sultanahmed 
Firuzağa camii karşısı "tramvaya yirmi 
metre çıkmaz İncili sokak No. 5. (4) oda, 
su, elektrik - yanmdaki (7) No. h eve ve
ya 22T75Telefon^ — 2 

KİRALIK DOKTOR MUAYENEHANE 
Sİ — Doktor ve Diş tabibleri için muaye
nehane olmağa fevkalâde raüsaid ve ev
velce Doktor Bay Hadi İh.sanın muayene
hanesi olan Taksimde Sıraselvi caddesin
de Güneş klübü yanında 59 numaralı evin 
birinci katmdaki bir veya iki oda müsait 
şeraitle kiralıktır. Görmek istiyenler her 
zaman mezkûr eve müracaat edebilir. Te
lefon: 49284 — r 

KİRALIK APARTIMAN — Taksimde 
Talimhanede Şehit Muhtar caddesinde 
77 No. İl Altıntepe apartımanınm 5 odalı 
bir dairesi kiralıktır. Odalar geniş güneşi 
bol ve iki tarafı açıktır. Kapıcısına soru
nuz. -- 2 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
TIMAN — Cihangirde, Cihangir caddesi 
Güneşli sokak 43 No. lı senevi yedi yüz 
Ura iradı bulunan apartıman altı bin beş 
yüz liraya acele satılıktır. Üçüncü kata 
müracaat. 

SATILIK PEK NEZARETLİ BİR AR
ŞA — Aksarayda, Büyük Lângada yanmı.ş 
İmrahor hamamı karşısındaki adada, de
nize, şimendifere, bostanlara nazır, Ga
zi bulvarmdan ve tramvay durağından 
5 0 - 6 0 'metre mesafede 8,25 metre yüz ve 
230 metre murabbamda bulunan arsa 
satüıktır. 20718 telefonla müracaat. — 4 

5 — MÜTEFERRIK 
SAATİ 50 KURUŞA FRANSIZCA 

DERSİ — Paris ihtisas enstitüsünden me
zun, psikloji ve mükemmel usulile ders 
vermektedir. Akşamda Çelebi rümuzmıa 
müracaat. — 2 

UCUZ ALMANCA DERSLERİ — Ak
şamda (C. E.) rumuzuna mektupla müra
caat. — 4 . . 

MiıuıiMiımmııiiiıııııiimııwıııuııuııııııııııııııınııtıııınııtııwıııuıiHHiiiiıııınııııııııııııınıııııııııııııiHiıııııııııiHiH 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
IçUı) — Berlin üniversitesinden edebi3mt 
ve felsefe agrejeliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü husuâ veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracat. — 13 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu smıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflann taleblerinl pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşnıtlyeı 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. —30 

RİYAZİYE DERSLERİ — Muktedir bir 
muallim tarafmdan orta mektep ve lise ta
lebelerine riyaziye ve fen bilgisi dersleri ve
riyor. Size az zamanda derslerinizi öğ
retir ve imtihanlarınıza hazırlar. Akşam 
gazetesinde A. Demir rumuzuna mektup
la müracaat. — 1 

D.ANS BİLMİYENLERE MÜJDE — JSn 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31 1 ci kat. — 11 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

Prof M. M. C E — E A 
namlarma gelen mektuplan İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 
keser, tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

îsim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

İnhisarlar u m u m müdürlüğünden: 
İmtihanla memur alınacaktır 

İdaremiz mülhakatuida açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur 
alınacaktır. İmtihan Istanbulda 30/11/937 salı günü saat 13 de Sirkecide İnhi
sarlar Memurin kursu büıasında yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin, 
aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz ohnaları gerektir. 

1 — Lâakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 — Askerliğini (-Filî veya kısa hizmetli» bitü-miş olmak. 
3 — 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukan olmamak. 
4 — SıhhatU olmak ve vazife ifasına mâni bir rahatsızlığı bulunmamak, 
5 — Eyi ahlâk sahibi ohnak. 
Bu beş maddedeki şartlarm muhakkak tevsiki gerektir. 

İmtihan mevzuu şunlardu*. 
1 — Hesap: Adadi mürekkebe, taksim gurema, halita, tenasüp, faiz ıskonto 
2 — Hendese: gatıhLır, hacimler. 
3 — Muhasebe: Usulü defteri «İhtiyarîdir.» 
4 — Coğrafya: Umumî lürkiye 
5 — Kitabet: Orta ta.h.sile göre 
Not: 
İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı müsbiteleriy-

le üç adet fotoğrafla birlikte idaremiz memurin şubesine müracaat etmelidirler. 
B — İmtihan netic^si.ıde ayni derecede muvaffak olanlar arasmda Ecnebi 

lisanına vakıf bulunanlaıT\ 'nuhasebe sualine doğru cevap verenler tercih edi
lirler. (7662) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 GümrüK muhafaza örgüdü için 3 tane aı-azözün kapah zarfla eksilt
mesine istekli çıkmadığından 20/11 937 cumartesi günü saat 11 de pazarlığı 
yapılacaktır. , 

2 — TasınlyJian lutan 10500 Uradır. 
S Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 — İsteklıle.in ilk teminat olarak 788 lirahk vezne makbuzu veya banka 

mektupları ve kanunî vesikalariyle birlikte o gün Galatada Eski İthalât Güm
rüğü binasmdaKi komisyona gelmeleri. (7434) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları ^ 

Cinsi 
Hurda demir 
Hurda çinko 
Müstamel çimento çuvah 

İlk teminat Muhammen bedeli 
Miktan Kuruş S. Lira Kuruş İhale günü 

3 00 
11 00 116 40 25/11 937 per-
2 75 şembe S. 15 de. 

Ayasofyadaki İnşaat ambannda 

40,000 Kilo 
2,500 » 
2,800 Adet 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünün 
mevcut bulunan yukanda cins ve miktan yazılı demir vesaire açık arttırma 
suretile satılacaktır. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte müdürlük biuaMn-
da toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım kale; 
görülebilir. (7603)̂  

İstanbul Nafıa müdür lüğünden: 
26/11/937 cımıa günü saat 15 de îstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (10,000) 

lira keşif bedelli Halkah Ziraat mektebi tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme, Bajandırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 

proje/keşif hulâsasile buna raüteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (750) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idaıelerin-

den alımş olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazıl» 
mış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (7565) 
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OTELE CİOEMEYECÇ.CJK 
K\RlKUâ»M VAR. . .VA2 

G E Ç E L İ M . . . . A. BEN BU KAOAR W«IR 
LAMDIM.' CİOELir 

CAN\M/ 

V / (W -] â. 

"\y-\̂ />Si 

—I Jy\ 
^7 \ 

J^BkAı'-rv^Jl 1 •..î' k.'-v\ 

BİR FIMCAN ÇAVA 
3İR Ç0RBM\A^ l5 |TAf iÜ 
KANYAK KOy OETİR.. . 
bAYADA BİR ^ t Y SÜYLEME 

MAVÖl CANIM lULK. ' TAM 10 
î)AAT UYUDUN. . . BU K A N V A K U 

< i *Y l İ Ç . . . 
MA.' bÜN AK$A^I 

t t O i C l M BUMV» ? FEVK
ALADE BİR ŞEY D0ÛRU5U 

"Akşam,, Matkaannıı 
Hesap Defterlı 

Bütün piyasa defterlerine nisbetle: 

Daha sağlam 
Daha güzel ve... 

Daha UCUZ 
Yevmiye ve kasa defterleri - Defteri kebirler 

muavin defterler 
lÜT Kamilen İngiliz prese kartonile cildli 

Fiyetler 
Birinci hamur kâadile 

200 sahifeli 140 kuruş 
300 » 175 » 
400 » 250 » 

Kalın banka kâadile 
200 sahifeli 160 kuruş 
300 • 200 » 
400 y> 275 » 

Bu fırsattan tıemen istifade ed in iz ! 

•laoıC flOTt» Maruf 
bestekârımıı Yesari As ım seyahatten 

döndü 
• « O l '^iHîîn 

ilk Şarkdarım 

Altın sesli Bayan HAMİYET'e meşketti 
Bu şarkılar birer melodi nümunesidir. 

Bayan Hamiyet'in sesi ve değeri bu şarkılarda tamamile anlaşılmaktadır. 
Bu kanaate varmak için plâğı baştan sonıma kadar dinleyiniz. 

Birinci plâk numarası: 17405 

Çaresazım - Hünkâr Suları 
Münhasıran COLUMBtA plâklarmda 

HtS — NEŞE — RUH — SAN'AT 
Bayan Hamiyet'in COLUMBİA plâklarına okuduğu diğer şarkılar da 

peyderpey satışa çıkarılacaktır. 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRillAELERi 
Çokjtemlz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

.önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

İ L Â N 
Eti Bank Ereğli Kömürleri 

İşletmesi Kömür Satış 
Şubesinden: 

Istanbulda ve bilâhare icabmda Zonguldakta muhasebe işlerinde 
çalıştırılmak üzere seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihanla müb-
tedî bir memur alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulun
maları lâzımdır: 

1 — Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak 
2 — Askerlik hizmetini yapmıg bulunmak 
3 — Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
4 — En az lise veya orta Ticaret Mektebi mezunu olmak 
5 — Sıhhat raporu ibraz etmek 
6 — Bir suçla mahkûm olmadığına dair vesika ibraz etmek. 
Bu şeraiti haiz bulunanlarm imtihan günü olan 10 llkkânun 1937 

ye kadar Tophanede İskele caddesinde 28 numaradaki daireye müra
caatları. 

PROFİLÂKSİN 

Zevkimi 
okşıyan , 
yalnız 

TVVOVADO 
saati olmuştur. 

ZARİF - SAĞLAM - HASSAS 
158 birinci mükâfat kazanmıştır. 

Bütün saatçilerde bulabilirsiniz. De
posu: Sultanhamam, Havuzlu Han 1. 

B^soguklugu 
^>r.ejf>RE^QlYE yakalanmamak için 

* J en iyi ilâjç ancak ' ^ 

PROTEJİNDİR 
N A Ş 

Markalı, Ambasadör model, rad
yolu, lâstikleri yeni, kapalı, mü
kemmel bir otomobil satılıktır. 

Müracaat Tl. 42628 

mgjden korur. 

Bahçelerinize ağaç ve 
fidan dikme zamanı geldi 

ETEM ve 

Kardeşler 
Bahçesinde her istediğinizin en 

iyisini bulabilir ve tfm bir emni
yetle alıp bahçenize dikebilir
siniz. 

Adres: Şişli Sıra Ceviz sokağı 
No. 80 

\ 

AVUKAT 
DÜRRÜ TESAL 

Yazıhanesini Karaköyde, Fermeneci-
lerde İlyadi hanında 3 numaraya 

nakletmlştir. 

TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 
İSTANBUL 
13/11/937 

F t A T L A R 
CİNSİ Aşağı Yukan 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
6 16 
5 32i 
4 10 
4 22i 

Buğday yumuşak 6 7 i 
». sert 5 30 

Arpa Anadol 4 7 i 
Çavdar 4 20 
Yulaf 3 25 — — 
Keten tohumu 10 15 
Susam 16 30 
Ceviz iç 31 20 '32 — 
İç fındık 32 — 32 20 
Yapak Anadol 55 — 58 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Mısır 
Un 
Yulaf 
Yapak 
Susam 
Nohut 
Tiftik 

551 
225 
30 
48 
79 
69 
11 
18 
6 
2 

Ton 

O t D EN 

Arpa 
Susam 
Yapak 
îç fmdık 

50 'Ton 
128 » 
91 » 
27 D 

D I 8 F t A T L A R 

Buğday: liverpul 
» : Şikago 
» : Vinlpek 

Arpa: Anvers 
Hi'nr: Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık ö. : Hamburg 
FJidJs L. ; Hamburg 

5,72 K. 
4,27 » 
5,36 » 
4,92 » 
4,04 » 
7.81 . 

Sonbahar geldi, havalar soğudu. 
Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

• H ' 

ALINIZ 

^^ 

I « ^ # 
:/ 

"'r 

s E F A L İ r r 
/IPcltkctn, sonra BUtrurt 
ağrıParotan fi^untuidurrL^ 

NEZLE - GRİP -BAŞ - DİŞ ve ROMATİZMA 
İcabında günda 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakmmız ve isratla SEFALİN isteyiniz. 

1 İlk ve 12 lik ambalajı vardır. 

K A 

MlİÜLMlMâ 
Grip, Baş ve Diş Ağnian, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Saclarınızı DiiltlilıneittBn Koruyunuz! 

) J 
) 1 

^ 

^y^jc^ o C£s^^ 

^ H 

1 KTı • . 
1 Lksırı 

A 
f^' ^ 

l(f> 
B ' - " im HIM» • 

1 

SAÇ EKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların kölelerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
m&men giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU . İSTANBUL 

İktisat Vekâleti^ 
tş dairesi 3 ncü bölge amirliğinden: 

iş kanununun hükümleri şümulüne dahil tutulma tasnifini bildiren tel>-
liğnameyi alıp da amirliğimize göndermekle mükellef bulunduklfûı imzalan
mış kısmını imzalı olarak iade etmeyen ve 11 Teşrinievvel tarihinden itibaren 
saisinin günlere taksimi şeklini dairemize bildirmeyen iş sahiplerinin bu mü
kellefiyetleri 20/11/1937 tarihine kadar yerine getirmeleri ve aksi takdirde 
haklarında kanunî takibata geçileceği ehemmiyetle ilân olunur. (7670), 
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"Adeta bîr harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bir Hafta Zarhnda 
Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu. 

Arkadaşları, şayani hayret 
tenine gıpta ediyorlardı. 

Bayan JALE'nin bir haftalık 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evvelki hakikî 
fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor; «Benim içia 
bu, bir harikadır» bir hafta zar
fında bu derece cazib bir şekil ala
cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar-
kadaşlanm, daha genç ve daha 
sehhar göründüğümü söylüyorlar. 
Cidden şayani hayret olan böyle 
bir teni temine muvaffak olduğu
mu gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evvelâ, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkibinde. Viyana Üniversitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara-
findan keşfedüen ve «Biocel» 
tabir edilen gençlik cevheri mev-
cuddur. Siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir.ve yüzdeki 

Bayan JALE'nin bir hatta sonraki 
retuş görmemiş hakiki fotoğrafı 

sabahleyin kalktığınızda daha 
çizgi ve buruşuklukları izale eder. 
genç görünürsünüz. 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremini kulla-
nmız. En sert ve esmer bir cüdi 
yumuşatıp beyazlatır. Siyah ben
leri eritir ve açık mesameleri 
kapatır. Yalnız Tokalon kre
minin temin ettiği bu cazib, seh
har ve güzel tene malik olunur. 

P A T I 
Kan çıbanları, el ve ayak pannaklannın kaşmtılar, dolama, meme iltiha
bı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk-

altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari lâboratuvan T. A. Ş. 

DEHİ-SEH 
SİYAH 

A: ^ 

KBAH(EMRABI. 

da sodJJbJı 

yi LT., UT., T 
Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat*î İçimi kolay 

en İyi mllshll şekeridir 
Bilûmum cczanejerde bulunur. Posta kutusu 1255 

. c>" ' . 

I !#J !Hi\ 'A 
D K S U R U K ŞURUBU 

!ü»AlZrODCNCN 
S KUPONLU^DEU 

AEVDUAT ! 
l«4-«nHı ı l ^ t ı h e s i : R n H r - ^ K*5=ır>ı - T ı a c Ms»r> "TîöHîNnLÂ?r"nı 

Şehıâmizin çok tamnmış 

IP t e l ^fVAtı 

p/K«.H' 

vf 

»A»V 
Coot" 

^i"--î>îvS^' 

'•^m 

' ' ln„„n\v\\\ 

REJANS 
Lokantası; bütün kış müddetince 

mükemmel bir 
Viyana Orkestrasının 

icrayı terennüm etmekte olduğu-
'nu sayın müşterUerine müjdeler. 

OF: BAŞ İM-

I KAŞE 
t^ '" 

\ \^\^\^^' 
^N * \ 

vNVx .^'iN^N 
•̂  "».'.v »̂  \ .> * V 

\\^;\\ vNN\ V ^ \ l':̂ ' 
'^^V 

\Vv\ -^^ 

KEOKALHİHA 
G P î P . N E Z L E / 

BASVEDİŞ.KIRIKLIK 
* üjr,jn AÜi.n9RI DINDIRIR. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Selâmi Sedes 

En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün j 
I kafî ilâadır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri sayam dikkattir. 
I Bütün eczanelerde bulunur. 

İ N G İ L İ Z K A N Z Ü K E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, İstanbul 

ERGANnAKIRI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Ergani Madenindeki işletme idaremizde çalışmak ve meskenleri şir-
ketimizce temin edilmek üzere tecrübeli 

Bir Muhasip İle bir İdare Âmirine 
ihtiyacımız vardır. Bu vazifelere talip olanlar muhtasar tercümel 

hallerini ve istedikleri aylık mikdarmı bildirir bir mektupla Ankara'da < 
llııs mevdanında Koc hamndaki merkez idaremize müracaat etmelidir. 

Aranıyor 
Anazloluda bulur ve diael ma^ 

lün^eAte işliyen bir elektrik san
tralı için: 

1 makinist ile 
1 elektrikçiye 

ihtiyaç vardır. Talib olanlar ter-' 
cümei hallerini, bon-servislerinin 
birer kopyesile F. T. rumuzile İst. 
176 posta kutusu adresine gön

dermeleri İlân olunur. 

Gayet basit 
Kullanışlı hafa

kan ve sinir dam-
las( KARDOL bü
tün eczalnaneler-
de mevcuttur. 
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Fiatı her keseye elverişli 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterişli' 

bir radyo 

URA YEREREK 
ALINIZ 3 8 MODELİ 

12 ay veresiye S A H İ B İ N İ N S E S İ Beyooiu istiklâl caddesi No. 302 ve acentalarında 
Ankara — Adana — Adapazarı — Antalya — Anteb — Balıkesir — Bandırma — Bursa — Diyarbekir — Edime — Elâziz — Ereğli — Eskişehir — İsparta — İzmir — Kayseri — Konya — Lüleburgaz — 

Malatya — Mersin — Samsun — Sivas — Trabzon — Van — Zonguldak. 

Baş ağrısı mı? Nevralji mi? 
Derhal bir kaşe 

]l%K€«HOS İPLİ 
BUR/A /AERiriQJ" 
FABRİKA!! MAULATI 
CII-C/AAöA / 
BAiLAMiniR. 1 

lOEâ 

İl 

UCUZLUK' VE 
MEFASETiH MASIL 
BiR ARAYA ^ 
öELDIöiNi 

'%: 

y^ 

gâiı 

GRIPIN'in tesiri kafidir. Kolay hazmedilir, müessir maddeleri 
vücude derhal yajnhr. Kalbe dokunmaz. Böbrekleri yormaz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Ademi iktidar i% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I 

HORMOBÎN I 
Tabletleri • = = = • l-ier eczanede arayınız. I 

Posta kutusu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL WK0 

i. KARON. BEYOĞLU. TÜNELMEYDANI 
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