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AKŞAM MODA ALBÜMÜ 

Türkiyede en yüksek sanatkârların yardım-
larile, selâlıiyetle (Hakikî Moda) yi veren bu 
gazetenin Teşrin sayısı (Sonbahar) model
lerine hasredilmiş olarak bugün çıktı. 
B. tsmail Kemal'in 1038 kundura modası 
hakkmdaki beyanatmı okuyunuz. 
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B. Celâl Bayar dün tayyare 
ile Ankaradan geldi 

Atatürk tarafından kabul edildi 
Istanbulda dört buçuk saat kaldı 

Akşam 15,30 da tekrar Ankaraya hareket etti, Atatürk tarafından 
uğurlandı, B. Celâl Bayan Ankara hava meydanında Başvekil 
İsmet inönü ve AdUye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu karşıladılar 

Başvekâlet Vekili B. Celâl Bayar 
dün sabah Ankaradan tayyare ile 
hareket ederek on birde İstanbula 
gelmiştir. Tayyare Yeşilköy tayyare 
meydanına inmiştir. B. Celâl Bayar 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi B. Mu-
hidin Üstündağ ve diğer bazı zevat 
tarafından karşılanmıştır. Başvekâlet 
Vekili otomobile binerek doğruca. 
Floryaya gitmiş, Reisicumhur Atatür* 
ke mülâki olmuştur. 

B. Celâl Bayar saat on beş buçukta 
yine tayyare ile Ankaraya hareket 
etmiştir. Reisicumhur Atatürk, refa
katlerinde Nafıa Vekih B. Ali Çetin-
kaya olduğu halde B. Celâl Bayan 
teşyi buyurmuşlardır. 

Celâl Bayar Ankarada 
Ankara 29 (Telefonla) — Bu sa;-

bah tayyare ile İstanbula giden Baş
vekâlet Vekili B. Celâl Bayar akşam 
üzeri saat 17,30 da; tayyare ile dön
müştür. B. Celâl Bayar hava meyda-
nmda başvekil İsmet İnönü, Dahiliye 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya, Adliye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlu, Emniyet müdürü B. Sadri ve 
daha bir çok zevat tarafından kar-
ûilsınmıstır. 

Atatürk ve OelAl Bayar Dil kurultayında gf&rüşürlerken 

Nafıa Vekili Ankaraya gitti 
Nafia VekiU B. Ali Çetinkaya dün 

akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. 
Vekil Haydarpaşa istasyonunda kala
balık zevat tarafmdan uğurlanmıştır. 

B. Mussolinî bugün 
Romaya dönüyor 

Kendisine suikast yapmak istedikleri 
zannedilen iki kişi yakalandı 

Mareşalimiz 
Fevzi Çakmak 

Dün Dubrovnikten Adate-
pe torpitosile istanbula 

hareket etti 

Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Giresuna tufanı andıran 
yağmurlar yağdı 

Birçok yıldırımlar düştü, bir 
kadın korkudan öldü 

Giresunun ıımumt görttnfişU 
Giresun 29 (A.A.) — Dün saat 15 te 

şimdiye kadar görülmemiş derecede 
şiddetli yağmurlar yağmağa başlamış, 
yağmur gittikçe hızuu arttırarak ade
tâ bir tufan halini almıştır. Bu yüz
den az bir zaman sonra şehrin sokak-
larmdan ve mahalle aralanndan sel
ler gelmiştir. 

Sel sulan birçok evlerin alt katlari-
le dükkânlara zaraT vermiş, cadde-
<̂ lerdeki parkeyi sokmuştur. Bu esnada 

şehrin içine birkaç ta yıldırım düş
müştür. 

Bir genç kadm korkudan ölmüş ve 
bütün şehir halkı saatlerce korku ve 
dehşet içinde kolmıştır. 

Şehrin oldukça sert meyilli arazi 
üzerinde olması fırtmanm şehir için 
hakikî bir felâkete sebep olmasmm 
önünü almıştır. Yuğmurun şiddeti sa
at 19 da kesilmiştir. Yağmurun köy
lere ve kazalara zarar yapmış olmasın
dan korkulmaktadır. 

Karaköydeki tramvay 
durak yeri kaldınldı 

istanbul cihetinden gelen tramvaylar 
Karaköypalas önünde duracaklar 

Belgrad 29 (A.A.) — Dün Belgrad- ' 
dan aynlan Türkiye erkânıharbiye re
isi mareşal Çalonak ve maiyeti bugün 
saat 10 da Saraybosnaya varmıştır. 
Kendisine general Bodi ile Yugoslav
yalım Ankara ataşemiliteri albay Ra-
koçiveiç refakat ediyordu. 

Saraybosna İstasyonunda mareşala 
parlalt bir resmi kabul yapılmış ve or
general Pomiç, valii umumî muavini 
Raskovik, Belediye reisi, fırka kuman
danı ve diğer birçok yüksek rütbeli 
subay ve sivil erkân hazır bulunmuş
tur. General Pomiçin refikası, bayan 
Çakmağa bir buket vermiştir. 

Sabahleyin mareşal Çakmak muh
telif askerî müessesatı, fen mektebini, 
müzeyi ve Şehir rasathanesini gezmiş 
ve Trina umumî valisini ziyaret etmiş-' 
tir. 

Öğleyin ikinci ordu kumandanı ge
neral İliç, Türkiye mareşali ve bayan 
Çakmağm şereflerine hususî bir öğle 
yemeği vermiş ve yemekte Münakalât 
Nazın Mehmed Sipaho, valii umumî 
muavini Lokiç, Belediye reisi ve diğer 
birçok zevat iştirak etmiştir. 

Saat 13 te mareşal Çakmak ve mai
yeti yoluna devem ederek Dobrovnike 

gelmiş ve oradan Adatepe destoriyerine 
binerek merasimle Türkiyeye haireket 
etmiştir. 

Mareşalin Saraybosnada ikameti es
nasında halk tarafından samimî ve 
hararetli bir kabul gösterilmiştir. 

Ötedenberi akşam üstleri Karaköy-
de gidiş geliş güçleşiyordu. Bu yüzden 
köprü üstünde tramvaylar sıralanı-( 
yor, bazan on dakika, bir çeyrek bek
lemeğe mecbur oluyorlardı. Köprüye 
ve bilhassa Karaköye çakılan yaya ge-
çid çivilerinden sonra seyrüsefer bü
tün bütün güçleşmişti. 

Dün belediye fen heyeti müdürü, 
Beyoğlu kaymakamı ve seyrüsefer 
merkezi müdürü mahallinde yaptık-
laH tedkikat neticesinde Karaköydeki 

tramvay durak yerinin oradan kaldı-
rümasma ve çivi yerlerinin değiştiril
mesine karar vermişlredir. 

Karaköydeld, Tramvay durak ma
halli Karaköy palasm önüne nakledi
lecek, bu suretle Beşiktaş, Ortaköy, 
Bebek tramvayları, Fatih - Harbiye, 
Maçka, Kurtuluş tramvaylarını bek
lemeğe mecbur olmadan doğruca Ka:-
raköydeki durak yerlerine gidebile
cekler, diğer tramvaylar da orta yer-
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B. Mussolini ve B. Hitler Berlinde istasyondan çıkarkoı 
(Yazısı 4 üncü sahifemlzde) 

Ankara şehir harici plânı 
tasdik edildi 

Ankara 29 (Telefonla) — Mimar 
Yansen tarafından hazırlanan Anka
ra şehir harici imar plânı Vekiller 
heyetince tasdik edilmiştir. Plân 
mucibmce işe yakında başlanacaktır. 

<»-*«A^>JÛ, 

«LÜKOTOPHME 
ANKARA 

Yeni bir nesil!». 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Şanghay cephesinde 
yeniden harp başladı 
Japonlar büyük bir cephede taarruza 

geçtiler ve bazı mevkileri ele geçirdiler 
Şanghay 29 (A.A.)* — Bu ayın on 

birindenberi Şanghay cephesinde hü
küm sürmekte olan nisbî sükûn, Ja-
ponlann yaptıklan bir taarruz ile bo
zulmuştur. Bu taarruz, Liuchiahang 
yakmmdaki telsiz telgraf istasyonu ve 
diğer bir takım mevzilerin zaptı ile 
neticelenmiştir. 

Japonlar, takviye kıtaatının yetiş
mesi sayesinde 30 millik bir cephe ii-
Krinde bir taarruza geçmişlerdir. Ja
pon taarruzunım acilen elde etmek 
İstediği hedef Lotienchen - Şanghay 
yoludur. 

Şanghay 29 (A.A.) — Japon tayya
releri, Şanghay cephesini, bilhassa şi
mal istasyonu ile Chapei'yi bombar-
cüman etmekte berdevamdır. Chapei-
de bir yangın çıkmıştır. Ve bu yangın 
İmtiyazlı mmtakadan görünmekte
dir. 

Japon tayyareleri, Youtsung sahi
lindeki birçok kasabaları da bombar
dıman etmişlerdir. 

J a p o n y a d a infial 
Tokyo 29 — Japon tayyarelerinin açık 
Çin şehirlerini bombardıman ettiğin
den dolayı Milletler cemiyetinin tak
bihte bulımması Japonyada büyük bir 
İnfial uyandırmıştır. Nankin ve Kan
tonun asla açık şehir olmadıkları bil
diriliyor. 

Bir Japon denizaltı gemisinin Çin 
balıkçı gemilerini batırdığı. Kanton
da: tayyarelerin sivillere aid müessese
leri kasten bombardıman ettikleri ha-
berierinin aslı olmadığı ilâve ediliyor. 
Bu şayialarm Japon harekâtını dur-
duramıyacağı ilâve edilmektedir. 
İngi l terede b o y k o t a j cere

yanı i lerl iyor 
Londra 29 (A.A.) — News Cronicle 

gazetesi Japon eşyasına boykotaj ya
pılması lehindeki propagandasına de
vam etmektedir. % 

- > 

Bir kahramanlık 
Çin askerleri yüzerek 

Japon amiral gemisine 
yaklaştılar ve mayin 

koymak istediler 
Şanghay 29 (AA.) — Karan

lıktan istifade ederek Pootung'dan 
aynlan yirmiden faıla Çin askeri 
kısmen sandallarla, kısmen de yü
zerek Japon amira gemisi tzumu-
ya bir mayın koymak üzere yaklaş
mışlardır. Askerler, İzumu'nun 
etrafmdaki çelik ağa yaklaşarak 
kesemeğe başlamışlar ise de doğ
mağa başhyan günün ilk aydınhk-
lan Izumu gemisinden görülmele
rine sebep olmuştur. 

Bu askerlerin mahvolduklannı 
gören sahildeki arkadaştan mayı-
m karaya bağlıyan kablo vasıta-
sile ateşlemişlerdir. İnfilâk netice
sinde bütün askerler ölmüş ve tzu 
mu bir misket yağmuru altında 
kalmıştır. 

Yanm milden fazla bir mesafe
de bulunan Amerikan kruvazörü 
Augusta'da bulunan birçok zabit
leri infilâkın şiddetinden yattık
ları yerden düşmüşlerdir. 

Leftbook klübü 8 ilk teşrinde bir 
toplantı tertib edecek ve burada bir
çok kimseler boykotaj lehinde söz söy-
liyeceklerdir. 

Meşhur iktisadiyatçılardan Keynes 
Times gazetesine yazdığı bir makalede 
Japonya aleyhinde zecrî tedbirler alı
nacak olursa bunların müessir olaca-
ğmı iddia etmektedir. 

Sovyet - Japon harbî 
ihtimalleri artıyor 

Gelen haberler iki tarafın da bu münasebetle 
büyük hazırlık yaptıklarını bildiriyor 

Londra 30 — Uzak Şarktan gelen 
haberlere göre Japonya, Sovyet Rus-
jra ile bir ihtilâf ihtimaline karşı 
Mançuko ve Korede 600 bin kişilik bir 
kuvvet hazırlamaktadır. 

Şanghay 29 (A.A.) —. Nankindeki 
Sovyet büyük elçisinin tayyare ile 
ansızın Moskovaya hareket etmiş ol
ması bir çok tefsirlere yol açmıştır. 

Siyasi mahafilin kanaatine göre, 
bu seyahatin en melhuz sebebi Sov
yet hükümetinin bugünkü ihtilâfda 
kendisinin ve Çinin mütekabil roUe-
jrlnl tesbit etmek arzusudur. Filhaki
ka vaziyet Çin ile Sovyetler birliğini 
bizzarure anlaşmaya sevketmektedir. 
Moskova ve Nankin esasen dahilî 
mahiyette olan ihtilâflarını unutmak 
temayülünü gösteriyorlar. Tâki, Çini 
çimdi ve Sovyetler birliğini de pek 

yakın bir zamanda tehdid edecek olan 
tehlikenin önüne geçebilsinler. 

Malûm olduğu üzere Japonyanın 
emeli komünizm tehlikesini ortadan 
kaldırmaktır ve müşahitlerin kanaati 
bugünkü harp Japonyanın önüne ge
çilmez telâkki ettiği Japon - Rus 
harbine bir hazırlık mahiyetinde ol
duğu merkezindedir. 

Diğer taraftan zannedildiğine gö
re, Japonya Cinde beklemediği müş
külâta uğradığından Sovyetler birliği 
küvetlerinden bir kısmım Avrupaya 
ayırtmak için bir dünya harbi ihda-
sma çalışmaktadır. 

Binaenaleyh az çok yakın bir âti
de Çin - Sovyet anlaşmasma muhak
kak nazarUe bakılmakta ve Sovyet 
büyük elçisinin Moskova seyahatinin 
de bu anlaşmayı tacil edeceği kanaati 
beslenmektedir. 

Akdenizde 
kontrol meselesi 
ingiltere ve Fransa ile 

italya arasında 
anlaşma oldu 

Paris 29 — Akdenizdeki kontrola 

Syanm da iftiraki hakkında Paris-
rapılan müzakereler anlaşma İle 
celenmiftlr. Bu saİNih bir metin 
rlanmıştır. Metin AİAkadar lıabi» 

1er tarafından tasdik edildilıten son-
H kafi feklini alacaktır. Eksperler ça< 
pok netice dde e<»ıek için prestij re 
teUtika telâkkilerini bir tarafa bırak-
Euflardır. 

• • e, 
bir noM söyliyecek 
Bugün öğleden evvel 

Romaya dönüyor 
Roma 30 (Akşam) — B. Mussolini 

sabaha karşı saat üçü kırk beş geçe 
Aünanyadan Avusturyaya geçmiştir. 
Tren gece olmasma rağmen istas
yonlarda tezahüratla karşılanmıştır. 
| . Mussolini bugün öğleden evel Ro-
ttaya gelecektir. Şehir donanmıştır. 
Şir çok takızaferler yapılmıştır. Mek
tepler tatildir, öğleden sonra fabrika
lar da kapanacaktır. B. Mussolini Baş-
Ttkâlet binasından halka hitaben bir 
nutuk söyliyecektir. 

Garbî Anadolu | 
manevraları 

, — « » . ^ — 

Atatürk tsmet tnönünü 
manevralara davet etti 

Ankara 29 — Teşrinievvelin ilk 
haftasından sonra Garbî Anado-
luda, Aydın havalisinde yapılacak 
manevralara büyük ehemmiyet 
veriliyor. Manevralarda Büyük 
asker Atatürk de bulunacaktır. 
Atatürk vekillerin manevrada ha
zır bulunması arzusunu izhar et
tiği gibi yorgunluğu mâni olmı-
yacaksa İsmet İnönünün de ma
nevralarda bulunmasından pek 
ziyade memnun olacağını bildir
miştir. 

İsmet İnönü Atatürkün davetine 
verdiği cevapta Büyük Şefle be
raber bulunmağı hayatının en 
zevkli hâdisesi sayarak bu dave
tin temin edeceği telâkiyi büyük 
bir neşe ile beklediğini bildirmiş
tir. 

Orta mektep muallinıleri 
Ankaradaki kursu biti
ren muallimlerin tayinleri 

yapıldı 
Ankara 29 (Telefonla) — Orta 

mektep muallimi olmak üzere Gazi 
terbiye enstitüsünde açüan kursa 
devam eden ilk mektep muallimlerin
den yüz küsuru kursu muvaffakiyet
le bitirmişlerdir. Bunlar, muhtelif 
vilâyet ve kazalardaki orta mektep
lere tayin edilmişlerdir. Bir kısmmm 
isimlerini bildiriyorum: 

Nuri Tokat, Fethi Burdur, İzzet 
Kırşehir, Şükran Samsun, Zehra 
Merzifon, Sabiha Bergama, İclâl 
Nazilli, Vecdi Trabzon, Süreyya Edir
ne, Nefise Adapazan, Nuriye İzmir, 
Nazıra Uşşak, Hasan Fehmi Elâziz, 
Münire Çanakale, Nuri İzmir Kara-
taş, Yusuf Trabzon, Nazife Bursa, 
Fethiye Samsun, İffet Derviş Edime, 
Aliye İzmir Buca; Müjgân Tekirdağ, 
Faik Kadıköy, Salâhaddin Manisa, 
Sinur Bafra, Bahriye Eskişehir, İs
met Niğde, Hüseyin Avni Tokat orta 
mektebi muallimliklerine tayin edU-
mişlerdir. 

K o m i s e r l i k i m t i h a n ı n a g i r e n 
p o l i s l e r i n i m t i h a n e v r a k l a r ı 

Ankara 29 (Telefonla) — Komiser
lik imtihanına giren polislerin imti
han evrakları tedkik edilmektedir. 
Tedklkatın bir hafta kadar süreceği 
anlaşıli3^r. 

Türkkuşu filosu 
Tayyarecilerimiz dün 
Ankaraya döndüler 

Ankara 29 (A.A.) — Cenub vUâ-
yetlerimizi takiben Diyanbekire git
miş olan ve Bayan Gökçen üe Naciye 
Toros, Yıldız Uçman olmak üzere üç 
kadın tayyarecimizin <te iştirak et-
nüş olduğu Türkkuşu komutanı yüz
başı Zeki Gülsünün kumandasındaki 
altı tayyarelik motorlu fUomuz, bu
gün saat 15,55 de Kayseriden kalk
mış ve saat 18,05 de Ankaraya gel
miştir. 

Filo Hava meydanında Başvekil 
İsmet İnönü, Başvekil Vekili Celâl 
Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel sekreteri Şükrü Kaya, Adliye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu, Haricye vekâle
ti Vekili Numan Menemencioğlu, Da
hiliye vekâleti siyasî müsteşarı Abdül-
muttalib. Millî Müdafaa vekâleti Ha
va müsteşarı albay Celâl Yatal, An
kara valisi, emniyet direktörü ve ha
va kurumu erknı ve Türkkuşu üyeleri 
ve bir çok kimseler tarafından karşı
lanmıştır. \ 

tzmirde orman yangını 
İzmir 29 (A.A.) — Dün gece Tah-

tahlı köyle Yamanlar arasında Sivri 
Kaya dağında bir ormanda yangm 
çıkmıştır. Kısa bir zaman İçinde geniş 
bir sahayı kaplıyan yangm Jandarma 
ve halk tarafından söndürülmüştür. 

Milletler cemiyeti ispanya işi 
iıai(i(in(la iıenöz icarar vermedi 

ingiltere bir karar sureti teklif etti 
ispanyol delegesi bunu kabul etmiyor 

Cenevre 29 (A.A.) — Sovyet Hari
ciye komiseri B. Litvinof, dün asam
blenin siyasî komisyonunda söyledi
ği nutukta demiştir ki: 

«Eski usullerin suya düştüğü, 
adalete ve Milletler Cemiyetinin pren
siplerine istinat edecek sulhu kur
tarmak için başka usulleri tecrübe 
etmek lâzımgeldiği mütalâasında-
yım.» 

İspanya delegesi B. Del Vayo, ade
mi müdahale siyasetine devanun teş
kil edeceği tehlikeye İşaret etmiştir. 
Mumaileyh, İspanyol milletinin Lon
dra müzakeratmın amelî neticeleri
ni beklediğini ve işltUmemiş bir bey
nelmilel muameleye tahammül et
miş bulunduğunu söylemiştir. İspan
yol murahhası, ilâveten demiştir ki: 

«Vaziyet ve adaletin ilcaatı artık 
mühletlere mütehammil değildir.» 

Mumaileyh, İspanya harbinin bey
nelmilel bir mahiyet aldığını söyle
miş ve ihtilâfa nihayet vermenin tek 
çaresi, hukuku düvele ve Milletler 
Cemiyeti idealine dönmek olduğunu 
ilâve etmiştir. 

Kısa süren bir iki söz söylemeden 
sonra müzakerat kapatılmıştır. 

Bir karar sureti projesi tanzimine 
memur olan komite, hemen toplan
mıştır. 

H e n ü z a n l a ş m a o l a m a d ı 
Cenevre 29 (A.A.) — İspanya ihti

lâfı hakkındaki müzakereler üzerine 
bir karar sureti projesini tanzime 

memur edilen komite saat 17,30 de 
toplanmıştır. 

İngiliz murahhas heyeti, bir metin 
tevdi etmiştir. Bu metinde ademi 
müdahalenin muhafaza ve takviyesi 
hususunda ısrar edilmekte, işin aka
mete uğraması takdirinde meselenin 
heyeti mecmuasımn yeniden nazan 
itibara alınması lâzım geleceği be
yan olunmaktadır. 

Fransız Hariciye Nanzı B. Delbos, 
İngiliz metnine müzaheret etmiştir. 

İspanyol delegesi B. Del Vayo, bu 
metnin müzakere esası olmasnı red
detmiş ve İspanyanın müracaatına 
esas teşkil eden beş noktayı ileri sür
müştür: 

1 — Alman ve İtalyan tecavüzü
nün vâki olduğunun tanınması. 

2 — Milletler Cemiyeti tarafından, 
bu tecavüze nihayet verilecek bir şe
kilde, meselenin müstacelen tetdkikl. 

3 — Muktezi harp malzemesinin 
mubayaası hakkının iadesi. 

4 — İspanyol olmıyan muhariple
rin İspanyadan çıkarılması. 

5 — Akdenizde kabul edilmiş olan 
emniyet tertibatmın İspanyaya teş-
mUi. 

Müzakerat icra edildikten sonra 
İspanya murahhasmın bu sabah sa
at 9 da Valencia hükümetinin bu 
beş noktaya müteallik olarak yapa
bileceği âzami fedakârlıklarm hu
dudunu gösteren bir projeyi tanzim 
etmesi karar altma alınmıştır. 

Masarykin ölümü 
münasebetile 

Atatûrkle Çek oslovakya 
Reisicumhuru arasında 

telgraflar teati edildi 
Ankara 29 (A.A.) — Eski Çekoslo

vakya Reisicumhuru Masaryk'in ölü
mü dolayısile Reisicumhurumuz Ata
türk ile Çekoslovakya Reisicumhuru 
arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

Ekselans Dr. Benes 
Çekoslovakya Reisicumhuru 

. P r a g -
Reisicumhur Masarayk'in asil şah-

smda Çekoslovakyaun uğradığı elim 
matemi bir teessürle haber aldım. 
Sisin ve memleketinizin acısına sami
miyetle iştirak eder, ve içten sempati 
ve taziyelerimi arzeylerim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Reisicumhur Atatürk 
- Ankara • 

Millî matemimiz münasebetile Ek
selansınızın izbar etmek lütfunda 
bulunduğu sempatiden fevkalâde 
mütdıassis olarak en derin teşekkür-
Immin arzına müsareat eylerim. 

EDVARD BENES 

Maslak yolunda 
bir araba devrildi 

Arabacının 
ayaklan kınldı 

Hasan Süleyman isminde birinin 
idaresinde bulunan saman yüklü bir 
araba, dün gece Büyükdereye gitmek
te iken Maslak yolunda devrilmiş, 
arabacımn ayaklan kırılmış ve muh
telif yerlerinden ağır surette yaralan
mıştır. 

Polis işe el koymuş olup, yaralı Be
yoğlu hastanesine kaldınlmıştır. 

Filo Elâzizde iken 
Elâzi2 29 — Türkkuşu filosu Elâ

zizde iken büyük tezahürat yapılmış
tır. Tayyarecilerimizden bayan Sabi
ha Gökçen, Dersimli Seyid Rıza ile 
görülmüştür. Seyid Rıza «hoş geldi
niz, Üç günlük ömrüm kaldı, ne ya
parsanız yapınız» demiş ve büyük te
essür içinde nedamet göstermiştir. 

General Milleri 
kaçıranlar 

General Skobline'in par
mağı olduğu anlaşılıyor 

Paris 28 — Fransadaki eski Rus mu
haripleri cemiyeti reisi general Mille
rin kaçırüması tahkikatı üerlemek-
tedir. Şüpheler bu cemiyet erkânm-
dan general Skobline üzerinde topla-
myor. 

Şahid sıfatile dinlenilen eski Rus 
generallerinden Denikine, general 
Skobline'in kendisini de ka:çırmak is
tediğini söylemiştir. Skobline, Brük-
selde yapılacak bir merasime gitmek 
özere otomobilile biriikte gitmeği ge
neral Denikine teklif etmiştir. Fakat 
Denikine bımu kabul etmemiştir. 

Cinde kolera 
Tiyençin 29 (A.A.) — Tiyençinin 

limanı <^an Tangkeou'da ÇinlUer ara-
smda yeniden yirmi kolera vakası kay
dedilmiştir. 

V e r g i kanunlar ımız ın a n a 
hat ları hakkında k o n f e r a n s 

Ankara 29 (Telefonla) — Maliye 
Vekâleti tedkik heyeti âzasından B. 
Kenan tarafmdan bugün ordu evin
de, harp akademisi ve yüksek levazım 
mektebi mzuıüanna, varidat bütçesi 
ve vergi kanvmlanmızm ana hatları 
hakkında bir konferans verilmiştir. 

N o r v e ç kral içes i L o n d r a d a 
Londra 29 (A.A.) — Norveç Krali

çesi Mand, îngilterey gelmiştir. Ken
di», İngüterede kaldığı müddetçe 
Sandringham şatosunda oturacaktu'̂  

Mareşal Balbo Zagrebde 
Roma 30 (Akşam) — Mareşal Bal

bo üç dört gün kalmak üzere Yugos-
lavyada Zağrebe gitmiştir. 

B.Blum Çek Hariciye nazırile 
Cenevreden Parise gidecek 

Paris 29 (A.A.) — Pazar gününden 
beri Cenevrede bulunan B. Leon Blum 
Mületler cemiyeti nezdmdeki muhte-
111 heyetler ile temaslarda bulunmuş 
ve bilhassa Çekoslovakya Hariciye 
Nanrı B. Krofta ile görüşmüştür. B. 
Kroftanın B. Blum ile birlikte, iki 
günlük bir ziyaret için Parise gideceği 
tahmin olunmaktadır. 
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Alaturka 
Alaturka, biz ve dostum Mazhar 

Müf id yaşında olanlar için bir hatıra
lar davasıdır: Saraybumu nutku ve 
mekteblerin alaturkadan tasfiyesin
den sonra, Türkiyede musiki mesele
si zaten kalmamıştır. 

Radyo gazel söylemeğe başladığı 
vakit, yeni neslin hoparlör önünden 
nasıl kaçtığını görüyorsunuz. EU$ 
eziyet ederek, alaturkanm neden bu 
hale geldiğini düşünmeyiniz: Bu ha
le gelecekti. Onu ahir ömründe müs-
lüman etmeğe de kalkışmayınız: Dal
ma içki masasının başmda idi. Bıra
kınız, Mey ve hey hey başbaşa zevk 
edegitsinler! 

Yesari yazısmdan anhyanlann zev
ki için lâtin harflerini feda edebilir 
miydik? Yahud, Fuzulî gazellerini ta
danlar hat ın için edebiyat ve dil in-
kılâblanm alıkoyabilir miydik? Onla
rın kendilerine mahsus bir güzellik
leri, tatlan, ve çeşnileri olsa da, ha
yatta vazifelerini bitirmişlerdir. 

Askerî kıtaları hicaz peşrevi ile yü
rütmek, yahud izci gençliği besteni-
gârla coşturmak, suzidilden cumhuri
yet marşı veya suzinakten sahne mu
sikisi yapmak, bütün bunlar iflâs et
meğe mahkûm hayallerdir: Bir türlü 
resim, bir türlü mimari, bir türlü hey
kel, ve bir türlü... musikî vardır. O-
nun evvelâ kendisi, bir olan ilmi ve 
tekniği, ondan sonra da millîsi gelir! 
Millî resim minyatür ihya edilerek, 
milli mimarî eski türbeler takUd edi
lerek vücud bulmıyacağı gibi, millî 
musikî de alaturka ıslâh edUerek ol-
:ruyacaktır. 

Ve esasen ilk osmanh uyanış hare-
letini muvaffak kılmıyan şey, bu, 

garb ile şark arasmda muvazaah bir 
uyuşma imkânları aramak gayreti 
olmuştur: Kemalizm, davayı kökün
den halletti. Teni Türk cemiyetinin 
musikisini de bırakalım, kendisi ara-
sm, bulsım! Nitekim aramış, bulmuş
tur da! — Fatay 
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t$ kanunun tatbiki etraf mda 
tedUkikler 

iş kanununun tatbikatı etrafında 
tedkiklerde bulunmak üzere İzmirs 
giden tş dairesi reisi B. Enis Behiç 
yarın şehrimize gelecektir. Reis şeh
rimizde de tedkiklerde bulunduktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Üçüncü mmtaka amirliği tarafın
dan yapılmakta olan tedkikler ve tef
tişler sırasmda bazı iş yerlerinin kar 
çamakh yollara saptıklan görülmüş 
tür. On kişi veyahut daha az insan
la on kişilik iş gören müesseseler ka> 
nuna tabidir. 

Halbuki beş altı kişi çalıştırdığı hal
de on kişilik iş gören bazı iş yerleri 
ondan az işçi çalıştırdıklan iddiasile 
kanuna tabi olmak istememişlerdir. 
Bunun üzerine mmtaka amirliği bu 
gibi yerleri takib ve tesbite başlamış
tır. 
t l â ç z a n n i l e t e n t ü r d i y o t i ç m i ş 

Galatada Tatarbey sokağında oturan 
20 yaşlarmda Salti isminde bir muse-
vi kızı, ilâç zannile içtiği tentürdiyot
la zehirlenmiş ve polis tarafmdaiı Sen-
jorj hastanesine kaldırılmıştır. Tah
kikat yapümaktadu, 

Leylei miraç 
Diyanet İşleri Reisliği İstanbul 

Müftülüğünden: 
Birinci teşrinin ikinci cumartesi 

günü recebin yirmi altısma müsadif 
olmakla yevmi mezkûr akşamı (pa
zar gecesi) Leylei miraç olduğu ilân 
olunur. ^ 

Çocuk bahçeleri 
Gelecek seneğe 

kadar bir çok bah" 
çeler yapılacak 
Çocuklarımızı yollarda ojmamaktan 

kurtarmak için tatil zamanlarmda 
bahçeleri elverişli olan ilk okulların 
bahçe kısunlan kendilerine açık bu
lundurulmuştu. Gelecek sene de mek
tep bahçeleri, tatil müddetince açık 
tutulacak, çocuklarm oynamaları ve 
eğlenceleri için lâzım olan salmca!k, 
top ve saire oyımcuklarm adedi arttı
rılacaktır. 

Bu bahçelerden başka belediyede îs-
tanbulım muhtelif semtlerinde, şehir 
plânma göre çocuk bahçeleri açacak
tır. Fatihteki Sekbanlat mezarlığı ço
cuk bahçesi haline konacaktır. Çar
şambadaki 15 inci ilk mektebin yarım
daki arsa, mektebin bahçesine ilâve 
edilecek, orada bir çocuk kütüphanesi 
inşa edilecektir. 

K a d ı k ö y s u y u i s l â h e d i l i y o r 
Kadıköy suyunun ıslahı için yapı

lan projenin tedkiki bitirilmiştir. Pro-
reje yakında belediye riyasetine arze-
dilecek ve tasvib olunduktan sonra 
tatbikata geçUecektir. 

Radyo taksiti 
ö d e m e müddeti 
bu akşam bitiyor 
Radyo kanununun tatbikine baş

landıktan son^a şehir içindeki radyo
lar, sahiplerine verilen birer ruhsat
name ile tesbit edilmişti. Bir aydan be«! 
ri de radyo taksitleri tahsil olunmak- ! 
tadır. Fakat bir çok kimseler taksit
leri ödememişlerdir. Bu hususta veri
len mühlet bu akşam bitmektedir. 

Yarından itibaren teşrinievvelin so
nuncu gününe kadar ücretler yüzde 
yirmi ceya ile tahsil edilecektir. Bu 
müddet zarfında' da para vermiyenle-
rin ruhsatnameleri istirdad edilecek-
ve kendileri müddeiumumîliğe veri
leceklerdir. 

Diğer taraftan bazı kimseler radyo 
ücreti olan cezasız on ve yüzde yirmi 
cezaU 12 lirayi vermeğe muktedir o-
lamadıklarmı söyliyerek radyolarmm 
bir müşteri çıkıncaya; kadar mühür
lenmesini istemişlerdir. Kanunda bu 
hususta bir kayıd bulunmadığı için 
bu müracaatlar reddedilmiştir. 

Şu vaziyete göre elinde radyosu bu
lunanlar kullansın, kullanmasınlar 
taksitleri ödeyeceklerdir. Posta: tel
graf umum müdürü B. Nazif radyo 
işleri etrafında tedkiklerde bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. Umum mü
dür dün posta telgraf müdürile te
maslarda bulunmuş, izahat almıştır. 
Bugün Ankaraya dönmesi muhtemel
dir. 

S a r h o ş l u k l a s i l â h a t m ı ş 
Evvelki gece Hürriyettepesi civa-

nnda biribirini müteakib atılan si
lâh sesleri civarda jandarma ve polis 
devriyelerinin nazarı dikkatine cel-
betmiş ve derhal yapüatı bir araştır
mada bu süâhlarm o civarda bir ga
zinoda eğlenmekte olan Şuayip isminde 
biri tarafmdan sarhoşlukla atıldığı 
tesbit edilmiş ve kendisi yakalaJımış-
tır. 

Haklı şikâyetler 
Belediye dairesine 

girilemez mi? 
Dün akşam matbaaımza mür 

nevver bir zat müraceuU etU ve şu 
şikâyette Indundu: 

Bir otomobilim var. Altıncı da
irede muamelesini yaptırdım ve 
(cebinden yuvarlak bir kâğıt çı
kardı) şu kâğıdı almak üzere Be-
U^iyeye müracaat ettim. Hade
meler kimseyi Belediye dairesin
den içeri sokmuyorlardı. İş sahip
leri evraklarını bunlara teslim edi
yor, evrak bunlar tarafından ta
kib ediliyordu. Tat>ü uzunca bir 
müddet beklemek lâzım geliyor
du. Bir bekleme odası füân da ol
madığından kapı önünde bekle
mek icab ediyordu. 

Belediye halkın müessesesidir. 
Halk buraya serbesçe girip çıkma
lıdır. Konulan bu kayıtlar işin gö
rülmesini güçleştirmekten başka 
bir şeye yaramaz. Bir zamanlar 
Tapu dairesinde işler bu suretle 
takib ediliyordu. Faydası olmadığı 
anlaşıldığı için bundan vazgeçil
di. Belediye, bu tecrübeyi göz önü
ne almaüdır. 

Sanayi birliğinde bir 
toplantı yapılacak 

Son zamanlarda bazı fabrikalar kü
çülmektedir. Bunun sebebi şudur: 
Fabrikalardan büyüklüklerine göre 
vergi alınmaktadır. Beş beygir kuv
vetinde ve daha aşağı olan yerler mu
amele vegisine tabi tutulmaktadır. 

Bazı fabrikalar beygir kuvvetini a-
zaltarak küçülmeğe başlamışlardır. 
Bir kısmı da fabrikasını iki kısma a-
yırmakta bu suretle vergi vermemek
tedir. Bu nokta millî sanayi birliğinin 
nazatı dikkatini celbetmiştir. Yakın
da birlikte bir toplantı yapüarak bu 
mevzu üzerinde görüşülecektir. 

Bazı kimseler sanayiin küçülünce 
yapılan malm da bozulduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Deri sanayiinden bu yol
da şikâyetlerde bulunulmuştur. Deri
ciler ise mevaddı iptidaiye olarak ha
riçten gelen ve deri sanayiinde kulla-
mlan kebroka hülâsasmm yeni genel 
ithalât serbestisile memlekete serbes
çe girdiğine göre derilerin kalite iti-
barüe evvel senelerden daha iyi ol
duğu iddiasındadırlar. Tahkikat neti
cesinde vaziyet anlaşılacaktır. 

K ı r a v a t s i l e r k e n b e n z i n 
p a r l a d ı 

Heybeliadada Değirmen sokağında 
oturan 30 yaşlarında; bayan Makbule, 
evvelki akşam bir gaz lâmbası önün
de, benzinle kravat silmekte iken ben
zin birdenbire parlamasUe iki ellerin
den yanmış ve tedavi altma almmış-
tır. _ 

H a f t a t a t i l i r u h s a t i y e l e r i n i n 
y o k l a m a s ı n a b a ş l a n ı y o r 
Hafta tatüi ruhsetiyelerile şoför

lerin ehliyetname yoklamalan yakın
da başlıyacaktır. Ruhsatiye almadı
ğı halde dükâmm açanlar da ceza-
landırüacaklardır. 

Misafirlerimiz 
Bugün bir Rumen 

mektep gemisi 
geliyor 

Kapiten Dimitresko adlı bir Ru
men mektep gemisi bugün limanımı
za gelecektir. Karada üç otomobil ve 
denizde de bir motor gemi erkâmnın 
emrine verilmiştir. 

Mektep gemisini efradı gerek ka
rada ve gerek denizde gezmeye çıktık-* 
lan zaman nakü vasıtaları para al-
mıyacaklardır. Bu sabah köprüden 
kalkan bir motor mektep gemisi li
mana girerken istikbal edecektir . 

Gemi kumandanı öğleden evvel 
valiyi ve İstanbul kumandamm ziya
ret edecektir . 

Öğleden sonra bir vapur mektep 
gemisine yanaşarak efradı alacak ve 
Boğazda bir gezinti yapılacaktır. Va
pur Boğazdan dönüşte 'misafirleri 
Heybeliadadaki dMiiz lisesine götüre
cektir. 

Yann akşam Perapalas otelinde 
İstanbul kumandam tarafmdan mi
safirler şerefine 40 kişilik bir ziyafet 
verilecektir. 

Kim vurdu? 
Polis bir yaralama 

hadisesini tahkik ediyor 
Zabıta garip bir jraralama hâdise

sine el koymuştur. Merdiven köyün
de oturan bay Remzi adında biri po
lise müracaat ederek şöyle bir iddiaî-
da bulunmuştur. 

— Hüsameddin, Vahideddin ve Ne
dim isimlerinde üç şahıs ile ötedenbe-
ri aram açıktır. Bunlar bu akşam an
sızın üzerime hücum ederek beni 
dövdüler ve bir ara da sırtımdan 
ve kolumdaiı çakı ile yaraladılar. 

Polis; bu iddia üzerine ilk iş olarak 
Remziyi tedavi altına aldırmış ve mü
teakiben de Hüsameddin, Vahideddin 
ve Nedimi jrakalıyarak hakkmda tah
kikata' girişmiştir. 

Remziyi hangisinin vurduğu tah
kikat neticesinde belli olacaktır. 

B i r k a d ı n v a p u r u n a m b a r ı n a 
d ü ş e r e k y a r a l a n d ı 

Karadenizden limaimnıza gelen 
Güneysu vapuru yolcularmdan 34 
yaşlarında bayan Seniha, geminin 
baş tarafında dolaşmakta iken bir ara
lık anbara düşmüş ve tehlikeli suret
te yaralanmıştır. Seniha, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Küçük sanayi sergisi için 
hazırlık başladı 

Esnaİ cemiyetleri mümessilleri ta
rafından geçenlerde Ticaret odasın
da yapüan bir toplantıda küçük sar 
nayi sergisi açümasma karar veril
mişti. 

Sergi komitesi seçUmiş ve dün öğ
leden sonra Ayakkabıcılar cemiyetin
de ilk toplantı yapılmıştır. Sergi, 
Çarşıkapıdaki Ayakkabıcılar cemiye
tinde açüacaktır. Küçük esnafm el 
üe meydana getirdiği müteaddid eser
ler bu sergide teşhir edilecektir. 

Küçük saHat sergisi Cumhuriyef 
bayramına yetiştirilecektir. 

İSTANBUL HAYATI 
Hademe saltanatı 

Muhtelif şubdere aynhnış büyfik 
bir müessesede bir işimi takip edl> 
jrorum. Bir kapının önüne geldim. 
Kahverengi aba elbiseli, yakalan İş* 
lemeli bir kaç kişi koridorda arkasiB 
iskemlelere otunnuşlar, gü lüşer^ bil 
şejla konuşuyorlar. Birine jtMat-
şarak sordum: 

— ( .~. ) kalemi buran mı?.. 
SÖKÜme kulak bUe vennİ3rerek ar> 

kadaşlarile konuşmağa devam ettL 
İkinci defa daha yüksek sesle wv> 

runca adam hiddetli Ur tavute 
döodft: ' 

— Nebilejrim ben?... Oranm kapı-
cısma sorsana... 

Karşısındaki adam söze karıştı: 
— Ne istiyorsunuz? Kimi göreceli 

siniz? 
— Kimi göreceğimi ' bilmiyorum. 

Kalemin memuru kim ise ona şu ev
rakı imzalatacağım. 

O da hiddetlendi: 
— Bayım. Kimi göreceğini sen 

bilmezsen ben mi bileceğim? Şimdi 
içeriye giremezsin... 

— Daireye iş takibi için girmek ya
sak mıdır?.. 

Adam büsbütün hiddetlendi: 
— Bayım, uzun etme. Burasnn 

ben senden daha iyi bilirim On sene* 
dir kapıcıyım. Benim zamanımda se
kiz tane âmir, elli tane memur değiş
ti. Hepsinin huylarını bUirim. Şimdi 
giremezsin diyorum sana. Başka bir 
gün gel. Allahın günleri tükenmedi 
ya... 

İşimin acele olduğunu söyledim. 
DinlemedUer. Ve artık sözlerime hif 
kulak vermiyerdc kendi konuşmalar 
rina daldılar. O sırada odadan çıkan 
bir adam yanlanndan geçerken hep 
birden ayağa kalktılar Benimle mü
nakaşa eden adam telâşla göğsüm
den yakahyarak beni bir kenara fır
lattı ve öteki zat geçti Kapıcı gene 
bana döndü: 

— İşte, memur bay gitti. Sen hâlâ 
inat ediyorsun... 

— Peki amma, kendisi içeride iken 
beni niçin bırakmadınız? 

Hademe artık çileden çıkmıştı. Yiife 
sek sesle: 

— Bayım, dedi, böyle her kapıya 
geleni içeriye sokup ta memurları 
kızdınrsam sonra ekmeğimden ola
nım. Sen içeriye girdiğin zaman ya» 
bay memurun başka bir işi varsa... 
O zaman, herkesi niçin içeriye salı
veriyorsun, diye bana kızmaz mı?.. 
Senin için ben azar mı işiteceğimT 
Ayağm aşınmaz ya... Bugün git ta 
başka bir gün geL.. 

O sırada odadan çıkan bir memur 
işe müdahale etti ve vaziyeti anUıt-
mam üzerine • nezaketle beni içeriye 
alarak vazifesini yaptL Bu sayede 
ben de hademe saltanatı altında gün» 
lerce sürüklenmekten İmrtuldum. 

C. R. 
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Hususî müesseselerin kam-
yonlarile diğer kamyonlar 

ayn ayrı renkte olacaklar 
Bundan bir müddet evvel arabacı

lar ticaret odasına ve belediyeye mü
racaat ederek bazı müesseselere ald 
kamyonların hususî işlerde de kul» 
lamldığından şikâyet etmişlerdi. 

Belediye bu hususta tedkikat yap
mış ve kamyorüan birbirinden tefrOS 
için ayn ayn renklere boyamağa kar 
rar vermiştir. Kiraya verilen kamr 
yonlann rengi hususî müesseler he
sabına çalışan kamyonların renglik-
den ayn olacaktır. 

Bay Amcaya pföre 

* — Çamlıcada otel yapmak fikrini 
^ k beğendim bay Amca... 

... İstanbula gelen seyyahlar İçin 
güzel bir sürpriz doğrusu!.. 

Dünyanm en güzel bir yerinde, 
bütün modem konforu haiz, muhte
şem bir otelin balkonundan îstanbu-
Itt seyretmenin zevkini düşünt.. 

... însan, Avrupadan değil a, Ame-1 B. A. — Evet, İMdn 
rikadan bile gelmiş olsa, böyle bir I geçip Şirket vapuruna 
yerde kendisini cennette zaımeder!.. I sal... 

OakOdardBB 
ttaanıiı oiouk 
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B. Mussolînî bugün 
Romaya dönüyor 

Berlin 29 (A.A.) — B. Mussolini bu
gün saat 15,50 de hususi trenle Ro
maya hareket etmiştir. Wilhelmstra-
seden istasyona kadar olan bütün yol
lar halk yığmı ile dolmuş bulımuyor-
du. B. Mussolini ve B. Hitler bütün 
yol boyunca şiddetli alkışlanmışlar
dır. İstasyonım her tarafı Alman ve 
İtalyan bayraklarile örtülmüş bulu
nuyordu. B. Mussolini son bir defa 
daha istasyona girerken halka dön
müş ve onlan selâmladıktan sonra 
B. Hitlerle vedalaşarak trene binmiş
tir. 

B. Hitlerin muavini Hess kendisine 
Avusturya hududuna kadar refakat 
etmektedir. 

İnsbruck (Avusturyada) 29 — Pa
ris - Bükreş ekspresinde iki yolcu tev
kif edildi. Bunlar B. Mussoliniye Al-
manyadan dönerken suikasd hazırla
maktan suçludurlar. Tevkif edilenle
rin Fransız oldukları zannediliyor. 

Suçlular böyle bir niyet besledikleri
ni şiddetle inkâr ediyorlar. Polis kendi
lerini nezaret altmda bulunduruyor. 

Berlinde büyük bir geçid 
resmi 

Berlin 29 (A.A.) — B. Hitler ile B. 
Mussolini, bugün saat 11 de otomo
bille askerî geçid resmine gitmişler
dir. Duçe ve Führer, saat 11,10 da yük
sek teknik mektebine vasıl olmuşlar
dır. Derhal geçid resmi başlamıştır. 

Berlin 29 (A.A.) — Askerî geçid res
mi saat 12,45 de bitmiştir. Duçe ile 
Führer yol üstünde biriken halkın 
«Heil» ve «Duçe» sedalan arasında 
Başvekâlete avdet etmişlerdir. 

Resmi tebliğ 
Berlin 29 (A.A.) — Bugün şerefine 

yapılan geçid resminde B. Mussolini 
başında çelik bir miğfer olduğu halde 
hazır bulunmuştur. 

Neşredilen resmî tebliğde deniyor 
ki: B. Mussolininin şerefine tertib e-
dilen geçid resmi ve ondan evvel yapı
lan büyük manevralar isbat etmiştir 
ki, Almanyanm yeni askerî kudreti
nin teessüsü tamamlanmış ve Alman
ya sadık sulh siyasetine hizmet etmek 
üzere kuvvetli bir orduya ve modern 
teçhizata malik bulunuyor. 

Alman - İtalyan i$ birliğinin 
hedefi 

Moskova 29 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor: Mussolininin Almanyayı 
ziyaretinden bahseden İzvestia gaze
tesi diyor ki: 

Alman - İtalyan iş birliğinin esaslı 
hedefleri malûmdur. Tesavüz siyase
tinde birbirine yardım etmek ve 
üçüncü devletlere karşı harekette bu
lunmak için aralarında kendi kıymet
lerini ve bahalannı arttırmak. 

Bunımla beraber, bilhassa bugün, 
bu sistem, az çok muvaffakiyetsizliğe 
uğramış bulunmaktadır. Bütün ku
surlarına rağmen Nyon anlaşması, 
Romaya ve dünyaya şurasını göster
miştir ki, faşist mütecavizlerin mu
vaffakiyeti, Londra ve Parisin bu in-
trikalara göz yummaya hazır bulu
nup bulunmamalarma bağlıdır ve 
İngiliz - Fransız ısrar etmemek slyar 
sethıln de hududu vardır. Bu yeni 
vaziyet, Roma - Berlin mihverinin 
Ud ucunda bariz şaşkınhğa sebebi

yet vermiştir. Bu ziyaret de işte bun
dan dolayıdır. 

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

Paris 29 (A.A.) — Matbuat, Hitler 
ve Mussolini'nin nutuklarile İspan
ya meselesine sütunlannı tahsis et
mektedir. Matın gazetesi şöyle yazı
yor: 

«Hitlerin nutku, Mussolininin kar-
şısmda ve onım tasvibile söylenmiş ol
masından başka bir yenilik ihtiva et
memektedir. Fakat Mussolini yeni şey
ler söylemiş, hiç olmazsa eski formül
leri son hadlerine kadar ileri götür
müştür. 

Mussolininin söyledikleri yalnız ken
disini ve İtalyayı değil, misafiri bu
lunduğu Hitleri ve Ahnanyayı da ta-
£ihhüd altına sokmuştur. Yeni ve cid
dî olan cihet budur.» 

Epoque yazıyor: 
«Duçe ile Führer dünyayı iki bloka 

ayırmak istemediklerini iddia etmek
tedirler. Fakat bunlarm tarzı hareket
leri bu neticeyi istihdaf etmiyor mu? 
Mussolini bütün dünyanın faşist ola
cağını bildiriyor. Binaenaleyh bizim 
itimadsızlık göstermekte hakkımız 
vardır. Memleketimizde komünizm ka-
nunlarmın hüküm sürmesini isteme
mekle beraber faşizmin de Fransayı 
mesud edeceğine kani değiliz.» 

A l m a n g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Berlin 29 — Bu sabahki gazeteler 
dün Mussolini şerefine yapılan teza
hürlerle meşgul olmaktan başka, 
uzım tafsilât vermektedirler. 

Voelkischer Beobachter diyor ki: 
Hitler ve Mussolini, milletlerinin 

hayatmı temin etmek ve milletlerinin 
yaratıcı faaliyetlerine lâzım gelen yer
leri açmak için müşterek düşamana 
karşı yan yana durmuş iki sağlam as
kerdir. 

Berliner Tagebla:tt: «Duçe, «hadise
lerin mantıki ile Avrupa yarm faşist 
olacaktır.» demekle Avrupayı, alaca
ğı en esaslı kararı karşısma koymuş
tur.» diyor ve Berlin ile Roma arasm-
dakl iş birliğinin inhisar altında olma-
dığmı, bunun üçüncü devletlere karşı 
katiyen bir suikast teşkil eylemediği-
ni. Roma - Berlin mihverinin, bir gün 
bir haçlı ordunun hareket edebile
ceği ideoloji cephesi olmadığını da ya
zıyor. 

Deutsche Allgemeine Zeitung da, 
İtalya: - Almanya arasmda karanlık 
hiçbir nokta kalmadığım yazıyor. 

Lokal Anzeger ise diyor ki: 
«Almanya ve İtalya, mukadderatın 

kanunu ile biribirine bağlıdır. O mu
kadderat ki, bu memleketlerin dünya
daki vazifelerini yapmaları için, içle
rinden Führer'i ve Duce'yi doğurmuş
tur. 

t t a l y a - A l m a n - J a p o n 
a n l a ş m a s m a g i r i y o r m u ? 
Berlin 29 (A.A.) — Berlindeki Ja

pon mahafüi, Duçenln ziyareti mü-
nasebetile İtalyanm Japonya ile Al
manyanm Komintem aleyhindeki mi-
saka İtalyanm iştiraki maksadile 
bir takım müzakerelerde bulunduk
ları suretindeki haberden ademi ma
lûmat beyan etmektedir. 

Viyana civarında 
bir mülakat 

Avusturya ve Çekoslovak
ya başvekilleri görüştüler 

Viyana 29 — Avusturya Başvekili 
B. Şuşnig Ue Çekoslovakya Bîtşvekili 
B. Hodza arasında Baden şehrinde bir 
görüşme yapılmıştır. Bu görüşme bü
yük bir alâka uyandırmıştır. 

Söylendiğine göre Çekoslovakya Baş
vekili, Almanyadan aldığı haberler 
üzerine Avusturya; Başvekiline acele 
bir görüşme teklifinde bulunmuştur. 
Avusturya Başvekili bunu derhal ka
bul etmiştir. 

Hükümetin gazetesi görüşme oldu
ğunu yazıyor, yalnız Çekoslovakya 
Başvekilinin Badende bir dişçiye 
dişlerini tedavi ettirmek için gittiği
ni, Avusturya Başvekilinin bundan 
istifade ederek Avusturya ve Çekos-
lovakyayı alâkadar eden iktisadî iş
ler hakkmda B. Hodza ile görüştüğü
nü söylüyor. 

Bu gazete B. Mussolininin Berlin
de B. Hitlerle yaptığı görüşme ile 
Avusturya ve Çekoslovakya Başvekille
rinin mülakatı arasında hiç bir müna
sebet olmadığını söylüyor. 

Viyana 29 — Avusturya; ve Çekoslo
vakya Başvekilleri dün Viyana civa-
rmda Baden şehrinde görüşmüşler
dir. Bu görüşme epeyce zamandanbe-
ri düşünülüyordu. Avusturya maha-
fili görüşmenin fevkalâde ehemmiyet 
verilecek bir tarafı olmadığını söylü
yor. ^^^ ^ _ 

Karaköydeki tram
vay durak yeri 

(Baş tarfı 1 inci sahifede) 
de durmadan Karaköy palasın önüne 
gideceklerdir. Bu suretle Karaköy 
meydanındaki izdihamın önüne geçi
lecektir. 

Bugünden itibaren bu kararm tat
bikine başlanmıştır. Çivi yerleri de de
ğiştirilmiştir. Karaköydeki durak ye
rindeki sımdurma: sökülmektedir. Bu
rası söküldükten sonra Ziraa;t bankası 
önündeki kaldırım daha bir metre ge-
nişletUecektir. 

...'ty»u^jM.v^^tün^ti,iÜ^^iğûK^İn^-,^^j^^^f,ff]g^jj^^il^;j^^ 

Şanghayda Japon bombardınuuıından korkarak iıntlya2İı mıntakaya ka
çanlar çoğalıyor. Yukandakı resimde İmtiyazlı mmtakaya girmek için kapı 
önünd̂ Jblrlken Çinlilerden bir kısmı görünüyor. 

TEŞEKKÜR 
Rabmetli babamız Mühendis MUSTAFA 

OZİL'in cenazesine gelerek ve son teşyi 
merasiminde bulunmak suretile nezaket 
gösteren, veya diğer herhangi bir suretle 
derin kederlerimizi azaltmağa şitap eden 
meslekdaşlarına, aile dostlarımıza ayrı ayrı 
teşekküre ve minnettarlığımızın iblâğı 
gayri mümkün olduğundan hissiyatımızla 
ifadesi için Akşam'm tavassutunu diler ve 
kendilerinden bu suretle hareketimizin 
derin acılarımıza bağışlanmasını rica e-
deriz. EVLÂTLARI 

Plevne Türk kahraman-
larının âhihesi 

Abide dün Cesis de me
rasimle açıldı, çelenkler 

koıf!!a 
Riga 29 (A.A.) — Letonya ajansı 

bildiriyor: 
Şimalî Letonyanm küçük zir kasa

bası olan Cesis'te Türkiye elçisi B. Nu
ri Batu, dün 1877 Türk - Rus" harbin

de Plevnede esir düşerek Cesis'e getiril
miş ve burada ölerek defnedilmiş olan 
26 Türk askeri adına dikilen âbidenin 
küşad resmine riyaset etmiştir. Bu he
yecan verici merasime Türkiye ataşe-
militeri yarbay Mithat Akçakoca ile 
Letonya ordusunun delegeleri, bütün 
mahallî makamlar ve kalabalık bir 
halk kütlesi iştirak eylemiştir. 

Türkiye büyük elçisi, nutukunda, 
bu âbidenin, ayni zamanda ayni sulh 
ve iyi geçinme hedeflerini güden ve 
şanlı ordulara malik bulunan iki mem
leket arasındaki dostluğu da temsil 
eylediğini tebarüz ettirmiştir. 

Türkiye elçisile Türk ataşemilite-
rinden başka, garnizon kumandam mi
ralay Şepko ve Cesis belediye reisi B. 
Kaucis te Plevne Türk kahramanları
nın âbidesine çelenkler koymuşlardır. 

M i l l e t l e r c e m i y e t i k o n s e y i 
t o p l a n d ı 

Cenevre 29 (A.A.) — Milletler Ce
miyeti konseyi, bu sabah B. Delbosun 
riyaseti altında umumî bir içtima ak
detmiştir. Bu içtimada B. Delbos, kon
seyin yeni üç azasına, yani Belçika, Pe
ru ve İran azalarına hoş geldiniz, de
miştir. 

Konsey, iktisadî komite ile İptidaî 
maddeler komisyonunun raporlarını 

asambleye göndermiştir. 
Konsey, asamblenin vereceği karar

dan sonra bu meseleleri ^ k r a r müna
kaşa etmek hakkını muhafaza etmek
tedir. 

B. Delbos, saat 11,50 de celseyi ta
til etmiştir. 

İ n g i l t e r e m a ç l a r ı n d a C h a r l t o n 
g e n e b a ş t a 

îngüterede profesyonellik hayli ile-
rilemiştir. Son hafta maçlarından son 
ra takımların puan vaziyetleri şöyle
dir: 

Maç Puan 
Charlton 8 12 
Seeds 8 11 
Bolton 8 10 
Chebsea 8 10 
Wolverhampton 8 10 

Brentford 9 10 
Arsenal 8 9 
Preston 8 9 

Mevlût 
Teşrinievvelin ikinci cumartesi gü« 

nü ikindi namazını müteakip Ni-
şantaşında Teşvikiye camiinde sabık 
darülfünun müderrislerinden Na
mık Kemal zade Ali Ekrem Bulayı-
n n ruhuna ithaf edilmek üzere bay 
hafız Kemal tarafından mevlidi no» 
bevi okunacaktır. Dostlarının ve ta
lebelerinin teşrifleri 

Celile Ekrem Bulayır 

Teşekkür 
Doktor Hazım Şerafeddin ve kardeşi 

Serrer, babalarının beklenmeyen ölümü 
üzerine cenazeye gelen, kendilerini teselli
ye ko^n dost akraba \e arkadaşlarına bü
yük acıları arasında teker teker yazama
dıklarından gösterdikleri asil alâkadan 
dolayı teşekkür ederler. Merhumun teda
visinde kıymetli ihtimamlarından dolayı 
Doktor Ali Eşref ve Doktor Panayot oğlu
na besledikleri samimî şükranı bir kere 
daha teyid ederler. 

YENİ NEŞRİYAT 

Çocuk Duygusu 
Çoktanberi büyük bir itina ile hazır

lanmakta olan (Çocuk Duygusu) gazete
sinin ilk sayısı bugün beş renkli ve büyüK 
kıtada çok nefis bir kapakla 20 sahife 
olarak intişar etmiştir. Memleketimizde 
ilk defa neşredilen bu güzel ve zengin 
münderlcatlı çocuk gazetesini bütün ço
cuklara ve ailelere tavsiye ederiz. Kenan 
Basımevinde basılmıştır. Fiati her yerde 
5 kuruştur. 

Tepebaşı dıram kısmı 
1/10/937 cuma gününden itiba
ren saat 20,30 da KURU GİT-
RÜLTÜ komedi 3 perde 16 tablo 

Yazan: Shakespeare, Türkçesi 
M. Şükrü 

Eski Fransız tiyatrosu, Şehir tiyatrosu 
operet kısmı 

1/10/937 cuma gününden itibaren saat 
20,30 da TOKA komedi 5 perde, Yaaan: 

Edvar Burde, Türkçesi: Fikri Adil 

ERTUĞRUL SADİ TEK 
Bu gece (Yeşilköy) 

Cuma (Hybeli), Cumar^ 
tesi (Büyükdere) de 
(Donanma Gecesi) 

Selâmı İzzet 

TIYATRO" 
KONUŞMALARı 
Her kitapçıda bulunur. Fiati: 

5 0 kuruştur. 

Eskişehirde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. «Akşam» gazetesine abone 
olanlara hususî tenzüât yapılır. 

Doğum 
Alpullu muhabirimiz Selma Nezihi Er-

derin pazartesi günü Alman hastane
sinde bir kızı dünyaya gelmiştir. Nevzada 
uzun ömürler dileriz. 

Baştanbaşa modern bir şekilde tezyin edilen 

T Ü R K S İ N E M A S I 
KAY FRANCİS ve RİKARDO KORTEZ'in şaheseri 

BEYAZ ZAMBA 
(M A N D AL A Y) 

Fevkalâde güzel, hissî Fransızca film ile 
Yarınki CUMA akşamı yeni mevsime başlıyor. , 

Bu aksam S A R A V sintmasında 1 
Göz kamaştıncı bir lüks 
ve ihtişam numunesi olan Şampanya valsi Fransızca sözlü 

güzel fUminde 

Öhnez «GÜZEL MAVİ TUNA» valsinin şayanı ahyret musikisi, dünyada yekta olan emsalsiz bir orkestra 
tarafmdaH çalındığını dinliyeceksiniz Bu film: Valslerin memleketi olan Viyananın güzellikleri arasmda şar
kıyı, musikiyi, ve cazı birleştirmiştir. 

Oynıyanlar: GLADYS SWARTHOUT - FRED MAC - MURRAY ile dünyanın en meşhur valscileri olan 
ZİEGFİELD - Foli tiyatrosundan VELOZ ve YOLANDA. 

İlâveten: FOX JURNALde: Yeni mevsim için moda. yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Oynıyanlar: FRANCİS FARMER - MADY CHRİSTİANS ve JOEL Mc CREA 

Herkesin hoşuna giden, 
İhtiraslı ve sevimli 
Fransızca sözlü bir film. 

MEŞ'UM KADIN 
HAYATINIZDA GÜLMLEDÎĞİNİZ KADAR GÜLMEK - DOYA DOYA 

EĞLENMEK İSTERSENİZ 

Yarın akşam I P E K sinemasında 
Dünyanın kahka ha kralları 

L O R E L ve HARDI / 
LOREL-HARDİ 
v e t S t Z L E R t 
TÜEKÇE SÖZLÜ BÜYÜK KAHKAHA TUFANI 

ŞAHESERLER ŞAHESERÎNI MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

1 
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SİYASÎ İCMAL: 

Kuru protesto 

-f̂  

Milletler Cemiyetinin 1933 senesin
de Uzak Şarktaki ahvali takib için 
teşkü ettiği 23 devletten müteşekkil 
komite, Almanya ile Japonya iştirak 
etmekdikleri halde toplanmıştır. Ge
len komite Çin ile Japonya arasında
ki ihtilâf üzerinde durmamış ve te
ferruat ile meşgul olmuştur. 

Bu teferruatı da Japon tayyarele
rinin Çin şehirlerini bombardıman 
etmesine aid bulunuyor. Çin murah
hası bile vaziyetin çok ihtiyatkârane 
hareket edilmesi icab eylediğini kay
dederek ihtilâfın esası üzerinde gö
rüşülmesini i:ftememiştir. 

İngiliz muıiıhhası şehirlerde sivil 
ahalinin hava bombardımanları es
nasında siyanet edilmemesinden do
layı îngilterenin evvelce protesto ey
lediğini beyan etmiştir. Maamafih 
murahhas bu iş yalnız bir devlete de-

MiMinıuNHiınımıınNiiMi IMIN ıııiHMNiMiiiimttiM IMI 

ğü, muhtelif devletlere taallûk eyle
diğini kaydetmiştir. 

Bunun üzerine komite açık şehir
lerin bombardıman edilmesini pro
testo için bir karar sureti kabul et
miştir. Çin üe Japonya arasındaki 
hadiselerin büyük bir harp halini al
dığı ve şimdiden Çin topraklarında 
350,000 kişilik bir Japon ordusunun 
bulunduğu Çin murahhası tarafın
dan beyan edildiği halde Milletler Ce
miyeti meselenin esasına müdahale 
etmekten çekinmiş olduğundan nü-
mayişkârane bir surette toplanan ko
mite beynelmilel salibi ahmerin yap
ması icabeden sade protesto ile ikti
fa etmiştir. Komitenin aldığı vaziyet 
Uzak Şark işlerine devletlerin müda
hale tesavvurundan çok uzakta olduk
larım göstermektedir. 

Feyzullah Kazan 

İngil iz gazete ler in in satışı 
İngilterede çıkan bir çok gazete

lerin iki milyon nüsha sattıklarını 
biliyoruz. Bu büyük satışı temin için 
acaba, ne yapıyorlar?.. Karilerine 
doğru ve iyi haber vermekle mi, gü
zel yazılar neşretmekle mi bu satışı 
temin ediyorlar? 

Hayır, çok satmalarındaki hikmet 
bu değildir. İngiliz gazeteleri kari
lerine maddî menfaat te temin eder
ler. Meselâ Deyli Meyil aboneleri, 
bir çok kazaya karşı gazete tarafın
dan sigortalıdırlar. Deyli Meylin bir 
abonesi ölürse ailesi gazeteden 10 
liradan 50,000 liraya kadar tazmi-
na talı^. Kazalara karşı da gazete 
abonelerine 1250 lira verir. Evinize 
hırsız girerse 10,000 liraya kadar taz
min eder. Kıı-k sekiz saat yaşıyan 
ikizlerin annesi gazeteden 25 dolar 
aUr. 

Bugüne kadar Deyli Meylin kari
lerine verdiği tazminat on milyon do
lan bulmuştur. 

Pisikoloji 
Posta güvercinlerinin çabuk gidip 

gelmeleri için garip bir çare bulun
du. Kuşu, hareketinden bir gün ev
vel dişisinden ayınyorlar, hareket 
günü gene dişisinin yanlna bırakı
yorlar, kuş dişisinin yanında başka 
ftir erkek güvercin görüyor, üstüne 
hücum ediyor. Tam bu sırada alıp 
hareket mevküne götürüyorlar. Har 
valanıyor ve çabuk gelip rakibinden 
intikam almak için var hızile uçu
yor ve sahiden de mutaddan çok da
ha çabuk geliyor!... 

Ş a k a deği l , m o d a 
Amerikada bir moda kongresi top

landı. Kongrenin müzakeresi hayli 
enteresandır. 

Meselâ size sorsalar: Kaç ö*ns ço
rap vardır?... 

Ne kadar düşünseniz, nihayet beş 
on cins olacaktır, cevabım vereceksi
niz... 

Halbuki yer yüzünde kaç cins ço
rap varmış biliyor musunuz?.. On bin 
yedi ytiz altmış beş cins! ... 

Seyyar dişçi 
Çekoslovakya köylülerinin dişleri 

bozuktur. Maarif Vekâleti bunu na
zarı dikkate alarak otomobillerde sey
yar diş muayenehaneleri ihdas etti. 
Bu otomobiller, dişçi ile beraber köy
leri dolaşıyor ve mektepli köylü ço-
cuklannın dişlerini tedavi ediyor. 

Bir ayda 15 bin çocuğun dişi teda
vi edilmiştir. 

Kımıldanmasrın ! 
Yer yüzünde en çok resmi çıkan-

lan kimdir?.. Aklınıza derhal sinema 
yıldızlan gelecek. Değil. Kanadada 
doğan meşhur beşizler var ya, işte 
onlarm... 

Bu beş kardeşin resimlerini almak 
inhisan da alındı. Bunun için bir 
sendika teşekkül etti. Senede 50,000 
dolara bu kardeşlerin resimlerini çe
kecekler. 

Yalmz Amerikada 672 gazete bu 
senenin sonuna kadar çekilecek re
simleri satın alacaklarım sendikaya 
büdirdiler... 

Heybeliâdada arteziyen kuyuları 

Pazartesi gününden itibaren Belediye Sular İdaresi tarafından Heybeli
âdada arteaycn iııyulan açılmasına başlanmıştır. Sular idaresi umumî mü
dürü B. Ziya t'^zat işin ilerilemesınl tetkik etmektedir. Yukandaki resimde 
kuyu başında B. Ziya ile Sular idaresi kalfası Yergi Simo kalfa görülmektedir. 

Yüksek mühendis mektebine 
girmek için açılan imtihanlar 

bugün bitiyor 
Yüksek mühendis mektebine alı

nacak 30 leylî meccani ve 70 nahatî 
talebe için açılan duhul imtihanlan 
bugün bitmektedir. 

İmtihanlara 200 den fazla talebe iş
tirak etmiştir. İmtihan neticeleri ayın 
yedisinde bildirilecek ve on birinde de 
derslere basUnacaktır, 

İktisad Vekâleti teftiş heyeti 
reisi tstanbula geldi 

iktisad Vekâleti teftiş heyeti reisi 
B. Hüsnü Yaman dün sabah Ankara-
dan şehrimize gelmiştir. B. Hüsnü Yar 
man Ticaret odasma; gelerek bir müd
det meşgul olmuş, şirketlerin senelik 
içtimalan için tedkikler yapmakta 
olan müfettişlerle görüşmüştür. 

Teftiş heyeti reisi şehrimizde bir
kaç gün daha tedkiklerine devam et
tikten sonra Ankaraya dönecektir. 

İKTİSADÎ MESELELER: 

Esnaf teşkilâtı 
iş kanunu, 10 kişi çalıştıran yerler

de tatbik edilmektedir. Bu gibi yerler
deki işçilerin hukuki vaziyetleri, sağ
lık işleri kanun hükümlerine tabi tu
tulmuştur. 

Fakat on kişiden az işçi ça
lıştıran yerlerdeki işçiler için de 
henüz bir şey yoktur. Bu gibi yerler 
ekseriyet itibarile küçük esnafa aid 
müesseseler ve dükkânlardır. Bütün 
bu esnaf meşguliyetlerine ve meslekle
rine göre, ayn ayrı cemiyetlere dahil
dirler. Estıaf teşküâtına, dahU 
kimsleri, iş'kanununda olduğu gibi, 
koruyan bir kanun ve nizamname 
mevcud değildir. 

Vakıa İstanbul ticaret odasmm de-
lâletile, esnaf teşelckülleri bir araya 
getirilmiş, bunların sağlık işleri için 
de bir dispanser kurulmuştur. Fakat 
bu dispanser ihtiyacı kâfi değildir. 
Esnaf teşekküllerine mensup kimse
ler, bu dispanserde ancak ayakta mu
ayene olmaktadırlar. Bundan bir iki 
gün evvel esnaf teşekküllerine men
sup kimseler, ticaret odasında bir top
lantı yaparak bu dispanserin genişle
tilmesi etrafında tedkikler yapmışlar
dır. Bu sene esnaf teşekküllerinin ge
lirleri fazla olduğundan bahsedil
mektedir. 

Bir zatında söylediğine göre, böyle 
bir hastane yapmak için, esnaf teş
kilâtı bütçesinde, kâfi derecede tahsi
sat vardır. Eğer bu hastane açılacak 
olursa, esnafa daha geniş mikyasta 
yardım edilecektir. 

Buna benzer bir teşekkül de İzmirde 
bulunmakta:dır. :̂  Fakat İstanbul ve 
İzmir gibi yerlerde, esnaf teşekkülle
rinin bu gibi ihtiyaçlar için yardım 
müesseseleri kurfnası kâfi değildir. 
Diğer vilâyetlerde henüz buna benzer 
teşekküller kurulmamıştır. 

Bütün Türkiye esnafma teşmil e-
dilmek üzere, esnaf işlerini daha u-
mumî bir surette tanzim edecek ayrı
ca bir kanuna ihtiyaç vardır. 

H. A. 

Tiyatro mektebi 
Sahne sanatkârlığının 
istikbali teinin ediliyor 

Maarif Vekâleti tarafmdân geçen se
neden beri Ankarada bir tiyatro -
opera mektebi açıldığı malûmdur. 
Maarif Vekâleti bu mektebi açmakla 
sahne sanatkârlığını da, devletin res
men tanımış ve istikbalini temin et
miş olduğu, meslekler arasına dahil et
miştir. 

Opera okulunda temsil, opera şu
beleri vardır. Bunlar devlet tiyatro ve 
operasına lüzumlu elainanlan yetiş
tirecektir. Olaıla her sene imtihan
la yatılı ve yatısız talebe almmakta-
dır. Okula girmek için en az orta o-
kulu bitilmiş olmak lâzımdır. Temsil 
şubesinde tahsil müddeti 3, opera şu
besinde 5 senedir. 

Tiyatro ve opera okulunda konuş
ma tekniği ve mimik, tiyatro tarih 
estetiği, edebiyat, sanat tarihi, kone-
tlk, şan ensteroman. Almanca, İtal
yanca, eskrim, ritmik, jimnastik mil
li ve modern danslar öğretilmektedir. 
Bu sene mektebe rağbet fazladır. 

A m e r i k a d a bir g e m i d e 
bir hadise 

LosAngeles 29 (A.A.) — Nevyorka 
gitmekte olan f*ioneer adındaki Ame
rikan gemisi kaptanı, dün akşam mü
rettebatından 38 kişinin tecavüzüne 
ve fena muamelelerine maruz kalmış
tır. Mürettebatın hemen hemen hepsi 
sarhog idi. 

Biraz sonra gemi, bir doka çarpmış 
ve dalga kırana oturmasına ve müret
tebat geminin süratle limana dahil 
olmasmda ısrar etmeleri dolayısile 
başka bir gemiye çarpmasına ramak 
kalmıştır. 

Sahibinin Sesi artistlerinden 

MeşhurFİKRiYE 
Her akşam en yeni ve modem 

şarkılarım 

NOVOTNİDE 
okumaktadır. 

Fiyatlarda değişiklik yoktur. 

Adliye koridorunda bir bagdma 

Dilenci sanılan adamın 
cebinden 5500 lira çıktı! 

Faizle para vererek bütün 
kazandığını biriktiriyormuş! 

Dün Adliye koridorlarında bir ba-
yüma vakası olmuştur. BeşiktaŞta otu
ran Sülejmıan adında elli yaşlarında 
bir adam, dün İcrada bir işini takib 
etmek üzere Adliyeye gelmiştir. Üstü 
başı pejmürde, ayaklarında' yırtık 
âyakkaplan, başında eski bir kasket 
bulunan ve ilk görüşte dilenci hissini 
veren bu adam, bir müddet orta kat
ta İcra koridorlarında dolaştıktan 
Sonra üst kata çıkmıştır. 

Süleyman, ceza mahkemelerinin 
bulunduğu koridorda kalabalık ara- < 
smda dolaşırken birdenbire üzerine 
fenalık gelmiş ve inliyerek olduğu ye
re düşüp bayılmıştır. Vaka Adliye 
doktora bildirilmiş ve doktor B. 
Enver Karan derhal hastayı muaye
ne etmiştir. 

Bu adamın ânî bir hastalık netice
sinde bayıldığı anlaşılmış ve sıhhî va
ziyeti tehlikeli görüldüğünden derhal 
telefonla Belediyenin hasta otomobili 
çağırılmıştır. 

Baygm adam, kendisine acıyanların 
arasında hastaneye götürülmek üze
re Adliyeden çıkanlırken Adliye dok
toru B. Enver Karan her ihtimale kar
şı bir defa üzerinin aranmasını bil
dirmiştir. Bunun üzerine Adliye za
bıtası tarafmdân ihtiyann yırtık cer 
keti açılmış ve memur elini cebine so
karak büyük bir paket çıkarmıştır. 
Paket açılınca içinde beş bin beş yüz 
lira bulvmduğu görülmüştür. 

Dilenci kıyafetindeki bu adamın 
cebinden bu kadar para çıkması her
kesi hayerete düşürmüştür. Derhal 
paralar sayılarak muhafaza altına 
almnuş ve Süleyman hastaneye gön
derilmiştir. 

Süleymanın, Beşiktaş civarmda ^ 
turduğu ve öteye beriye faizle para ve
rerek kazandığı parayı biriktirdiği, 
dün de yine İcrada bir alacak işini ta
kib etmek üzere geldiği sırada bayıl
dığı söylenmektedir. 

Elektrik Şirkti erkânının 
oıuhakemBsi 

Suçlu vekillerinin cevap
larını hazırlaması için 

muhakeme başka 
güne bırakıldı 

İstanbulun Anadolu yakasmda kul
lanılmak üzere gümrükten muaf ola
rak getirttiği elektrik malzemesini 
şehrin Rumeli cihetinde kullanmak 
suretile gümrük kaçakçılığı yapmak
tan maznım Elektrik şirketi erkânının 
muhakemelerine dün asliye beşinci 
ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, evvelce ehU vukuf 
tarafından yapılan tedkikat netice
sinde tanzim olunarak mahkemeye 
gönderilen rapora gümrük vekilleri 
cevab vermişlerdir. Vekiller, ehli vu
kufun Şirket muamelât ve kayıtlan 
üzerinde ince tedkikat yaparak rapo
runu buna istinaden tanzim etmiş 
olduğunu ve bu rapora karşı bir iti-
razlan bulunmadığını söylemişlerdir. 

Suçlu Şirket erkânının vekilleri ise 
ehil vukuf raporlarının ancak sureti
ni çıkarabildiklerini ve tedkikat yapıp 
cevplarını hazırlıyamadıklannı söyli-
yerek yeniden mühlet istemişlerdir. 
İddia makamı da raporu tanzim eden 
ehli vukuftan B. Kadrinin mahkeme
ye çağınlarak kendisinden izahat 
almmasını taleb etmiştir. 

Mahkeme, suçlu vekillerinin itiraz
larını hazırlamaları ve ehli vukuftan 
B. Kadrinin mahkemeye celbi için 
muhakemeyi başka güne bırakmıştur. 

Bir esrar kaçakçıs ı 21 a y 
hapse m a h k û m o ldu 

Tahtakale civarında şüpheli bir va
ziyette dolaşan Galib adında biri za
bıta tarafından yakalanmştır. Gali
bin üzeri aranınca paketlere sanlı bir
çok esrar bulunmuştur. Bu adamm, 
esrarlan kahvelere girerek esrar müp
telâlarına sattığı anlaşılmış, kendisi 
mahkemeye verilmiştir. 

Dün asliye beşinci ceza mahkeme
sinde yapılan muhakeme neticesinde 
Galibin esrar kaçakçılığı yaptığı sa
bit olduğundan bir sene dokuz ay hap
sine ve iki yüz lira para cezası öde
mesine karar verilmiştir. 

Merkezefendi mezarlığı 
İslah edilecek 

Belediye Merkezefendi mezarüğım 
ıslalıa karar vermiştir. O civarda bir 
çok yollar açılacaktır. Fakat bu yol-
lann çoğu halen mezarlık halinde
dir. Belediye bu mezarların kaldml-
masım sahiplerine bildirecektir. 

Belediye bu hususta 15 gün müh
let vermektedir. 

Profesyonel güreş 
müsabakaları 
Pazar günü taksim 
stadında üç mühim 

maç yapıl ack 
Profesyonel güreş müsabakaları d-

nümüzdeki pazar günü Taksim sta
dında saat 16 da yapılacaktır. 

Hindistan şampiyonu Hazal Muhaitt» 
met Mülayimle karşılaşacaktır. Te-
kirdağU Hüseyin Türkiye şampiyonu 
Olduğu için Hindistan şampiyonunun 
önce Türkiye iklncisile karşılaşması 
muvafık görülmüştür. 

Hindistan şampiyonu kendlslna 
pek güvendiğinden ayni günde Te-
kirdağh üe de karşılaşmayı teklif et
miştir. Bu maçta Hintli pehlivan ye
nildiği takdirde önce MiUâyimle kar
şılaştığı için bir yorgunluk bahane
sinin meydan bulması kuvvetli bir ih
timal dahUlnde olduğundan ayni 
günde iki karşılaşmanm birden jra-
pılması muvafık görülmemiştir. Hint
li pehlivan Tekirdağlı Ue bir hafta 
sonra karşılaşacaktır. 

Maç yapma küzere şehrimize gelen 
profesyonel güreşçi Yunanh Panagos, 
geçen sene şehrimize gelerek Tak
sim stadında Mülayimle berabere ka
lan Maksosu mağlûb ettiğini söyle
miştir. Bunun üzerine meydan oku
yan bu delikanlınm da önce Tekir
dağlı Ue karşılaşması muvafık görül
müştür. Panagos 95 kilo ise de teknik 
itibaıile TekirdağUdan üstün görü
lüyor. 

Molla Mehmed Balıkeslrde Komar 
Ue yaptığı güreşte Cenubî Amerika 
şampiyonu ile berabere kalmıştı. Bi
naenaleyh Molla, artık baş altı peh
livanı addedilmiyor, o da, Yunanlı 
profesyonel güreşçüerden Galotis Ha 
karşılaşacaktır. 

Şu vaziyete göre önümüzdeki pa
zar günü Taksim stadında Mülayim -
Hintli, Hüseyin - Panagos ve Molla 
Mehmedle - Galotis olmak üzere üç 
maç göreceğiz demektir. 

Bayan Nadirenin para ve 
mücevherlerim çalanların 

muhakemeleri bitti 
Kendilerine elektrik memuru süsü 

vererek Aksarayda bayan Nadirenin 
evine girip kadını iplerle bağladıktan 
sonra para ve mücevherlerini çalab 
Necati, Mehmed ve Ismailin mevku-
fen, çalman paralan saklamak sur»-
tlle bunlara yatakltk yapmaktan suç» 
lu Müzeyyenin de gayri mevkuf olac 
rak muhakemelerine dün ağır ceai 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede suçlular müdafaalı^ 
rmı yapaŜ ak suçlannı inkâr etme
lerdir. Haklarmda karar verümek tt-
zere muhakeme başka güne bırakıl
mıştır. 
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AVCILIK 

Bu sene bıldırcın 
az geçigor 

Iıtanbul civarında en çok 
bıldırcın avlanan 
yerler neresidir? 

Memleketimizin avcılannı alâka
dar eden bıldırcın mevsimi gelmiştir. 
Fakat bu sene bıldırcın azdır. Hava-
lann iyi gitmesi, yağmur yağmama
sı bu hususta başlıca âmildir. 

Avcılık klübü erkânından biri bıl-
dırcırlarm memleketimize hangi yol
dan gelip geçtikleri hakkında bize 
şu malûmatı vermiştir: 

— Memleketimizin Karadeniz sa
hilleri, bıldırcmlann geçit yaptıkları 
nuntaka üzerindedir. 

Her sene iki seyahat yapan bu bıl-
cınlar, ilkbaharda Rusya ve Roman-
yanm boş sahillerinde yavrulayıp kış 
gelince, Akdeniz sahillerine gitmek 
üzere İstanbul üzerinden geçmek su-
retlle hicret ederler. 

Bu seyahat yolu ötedenberi değiş-
mgmiştir. Uzun mesafeler katettik-
leri için, bıldırcınlar çok yorgun bir 
halde gelip Karadeniz sahillerimize 
düşerler, hattâ bazıları geceleyin, se
fer yapmakta olan gemüerin ışıkla-
nm görünce, sahil sanarak kendile
rini güverteye koyuveriyorlar. 

İkinci merhale Marmara sahilleri
dir. Havamn muhalefeti dolayısile 
liarmarayı geçmeyi gözlerine kes-
tiremezlerse bu sahillere konarlar 
ye bir gece kahrlar. 

Şehrimizin en iyi av yerleri Ana
dolu cihetinde, Tuzlada deniz sahil-
Itrinden başbyarak, Rumeli cihe
tinde de Sllivriye kadar olan kısım
lardır. 

Rüzgârların esiş istikametine gö
re bu hayvanlar yollarım değiştirir-
!*r. Sert karayel ve yıldız poyrazüe 
daha ziyade Anadolu ciheti kuş tu
tar, sakin havalarda Rumeli cihetin
de daha fazla kuş bulunur. 

Bıldırcmlann seyahat mevsimi ey
lül bidayetinde başlar ve teşrinievve
lin nihayetine kadar devam eder. 
Sn iyi cins kuş tutan yerler Anadolu 
cihetinde Maltepe, Kartal ve Pendik 
arası; Rumeli cihetinde de, Avcılar 
köyü - Anguria - Gardan ve civa
rındaki mer'alardır. 

Vilâyetimizde bıldırcın geçit mm-
takalan değişmemiştir. Yalmz şeh
rin büyümesi dolayısile evvelce hâli 
olan erazi, evlerle kapandığından bu 
hayvanlar daha ziyade boş eraziye 
doğru yollarını değiştirirler. 

Memleketimiz, bıldırcın avı yapı
lan memleketler arasında birinci gel
mektedir ve dünya bıldırcın rekoru, 
bir günde, bir avcı tarafından 500 
tane vurulmak suretlle memleketi
mizde yapılmıştır. 

Bıldırcın memleketimizde üç su
retle avlamr: 

1 — Asıl avcılann sporatif şekli 
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Diyarıbekirin 
en güzel mevsimi 

Sıcaklar bitti, serin havalar 
esiyor, yiyecek çok ucuzdur 

Diyanbekir (Akşam) — Diyan-
bekirin şimdi en güzel mevsimidir. 
Yaz sıcaklan geçmiş, serin serin rüz
gârlar esmeğe başlamış, bütün mey-
yalar kemale ermiştir. 

İzmir fuannda çok büyük bir rağ
bet kazanmış olan ve husıM bir tarz
da yetiştirilen Diyanbekir karpuz-
larmm en iyi yiyecek mevsimi gel
miş olduğundan her tarafa sevk 
edilmeğe başlanmıştır. Bu şeker gi
bi karpuzlann kilosu iki kuruş üze
rinden satılmaktadır. ! 

Diyanbekirimizde bu sene odvm ve 
kömürden maada her şey ucuzdur. 
1 tavuk 20, yumurtanın on tanesi 5, 
buğdaym kilosu 3,5, arpamn 2,5, ko-
yım etinin küosu 25, keçininki 20, 
patlıcan on tanesi beş, eritilmiş sa
deyağ 65 - 70, şeker 35 kuruşa satılı
yor. 

Bu sene Diyanbekir bağlarma rağ
bet pek fazla olduğu halde üzüm ol
mamıştır. Şimdi bağda köşklere çe
kilenler üzümünden ziyade ancak saf 
havadan istifade ediyorlar. Dicle ke
narına karpuz ekenlerin bu sene ol
dukça yüzü gülmüştür. Orada Dic
le kenannda kurdukları kamıştan 
kulübeler içinde hem Diclenin serin 
havasından istifade ve hem de ektik
leri karpuzlan satarak para kazam-
yorlar. 

A y a n c ı k p a n a y ı r ı 
Ayancık (Akşam) — Dört gün de

vam edecek olan Ayancık panayın 
cumartesi günü merasimle açıldı. 

Panayır diğer senelere nisbeten çok 
kalbalıktır. Hariçten iştirak edenler 
nazan dikkati celbedecek kadar faz
ladır. VUâyet merkezinden de bir kaç 
tüccar iştirak etmiştir. 

Ayancığın iktisadî vaziyeti üzerin
de güzel neticeler veren panayırdır. 
Bu sene dsıha İ3ri bir netice bekleni-
3ror. Ayancık belediyesinin panayı-
rm açılmasında büyük gayret ve lıim-
meti görülmüştür. 

olan tüfek ve köpekle yapılan avcı-
hktır. 

2 — Atmaca kuşlarile yapılan av-
cıhktır. Terbiye edilmiş atmaca kuş
larını beraberlerinde gezdirirler ve 
bıldırcm yerden kalktığı zaman, bıl
dırcını hayvana gösterip salıverirler. 

3 Sahillere ağ germek suretüe 
yapüır. 

Ağ ve atmaca ile yapılan bıldırcın 
avcılığı bizden başka bilûmum mem
leketlerde menedilmiştir. Çünkü bu
nun sporla alâkası olmadığı gibi, 
büdırcm neslinin körleşmesine sebe
biyet vermektedir. 

Erzurumdan Oltuya 
Oltu,istirahata susamış insanların 
dinleneceği temiz bir kasabadır 

Oltu kasabasmdan bir g9rünüş 
Oltu (Akşam) — Saha itibarile Bel

çika krallığının sathı mesaisine yakm 
büyüklüğünde olan vilâyetimizin en 
iyi verimli kazalarından olan Tortum 
ve Oltu kazalarına seyahat bUhassa 
bu mevsimde çok enterasandır. Muhi
timizde o kadar sık sık manzara de
ğişiyor ki bu zengin dekorlu yolculuk 
insana başka bir âlemde imiş hissini 
yeriyor. Otomobil yepyeni şoseler üze
rinde kayarken eski devrin hiç bak
madığı ve anmadığı bu sahalarda 
cumhuriyet idaresinin yarattığı eser
ler karşısmda derin heyecanlar duy
mamak kabil olamıyor. 

Erzurumım çorak dağlarmm, kar
ga sırtlarını arkada bırakarak Tor
tum yaylasma inince sizi yepyeni bir 
saha karşılıyor. Yeşillikle bezenmiş 
vadiler, ağaçlarla süslenmiş dağlar, 
nihayet yeni binalarile ufacıcık şirin 
Tortum kasabası görünüyor, uzun 
çıplak ve sıpsıcak yollardan sonra bu 
yeşil dağların çerçevelediği bol sulu 
derenin kıyılarına yaslanmış Tortum 
kasabasına gıbta etmemek kabU mi? 

Tortuma girerken örnek karakolu 
şirin ve temiz yüzile insana gülüyor, 
örnek fidanlığı, yeni yapüan hükü
met konağı ve kaymakam evi ile ya
pılan bir örnek yeni binalar yeni Tor
tumun ük modern binası olmak şere
fini kazanmışlar. Tortumda Oltuya 
giden şose üzerinde yeni köprüler ya
pılmakta, her tarafta imar faaliyeti 
var. Çalışkan vali Haşim İşcana lâyık 
arkadaş olduklarını isbat eden Tor
tum ve Oltu kaymakamları kaza sı-

nırlarmda hiç boş durmıyarak çalış
mışlar. 

Oltu tarihî bir kasaba, 93 harbin
den sonra ana yurttan ayrılmak acı
sına uzun müddet katlanan Oltu ka
sabası yıllarca Çar Rusyasma hudut 
askerî garnizonluğu yapmış. Kasaba 
Oltu deresinin ikiye böldüğü iki par
çadan ibaret... Genç kaymakamı B. 
Fevzi Hamurcu işine dört elle sanl-
mış bir idare adamı... Kazamn her 
bakımdan ileri gitmesine var kuvve-
tile çahşmaktadır. Halkevinde, me
murlar mahfehnde görülen bütün 
sosyal hareketler hep ontm eseri. Her 
işte o kadar alâka gösteriyor ki.. 

Kasabanın tertemiz bir belediyesi 
var. Bir çok şehirlerimizin belediye 
binalarına nisbetle iyi bakımlı olan 
bu binamn tanziminde ince bir zevk 
eseri var. Belediye reisi B. Salim Şahin 
dar bütçesine rağmen iş yapmakta 
muvaffak olmuş bir insan. Eskiden de 
başka şehirlerde memurluk etmiş 
olan belediye muhasibi B. Burhan 
Aksoylu bu uzak şark kasabasına ye-
nüik ve zevk sokmuş bir İstanbul 
gencidir. Kaza hükümet tabibi Dr. B. 
İsmail Kafesçioğlunun halka karşı 
gösterdiği yüksek şefkati herkes an
latmakla bitiremiyor. 

Kasabaya hâkim eski kale ve sal
kım söğütlerin gölgesinde bol sulu 
derenin sesini dinliyerek uyuyan gü
zel büyük caminin çerçevelediği yem
yeşil Oltu kasabası istirahate susa
mış insanların dinleneceği tertemiz 
ve konforlu bir kasaba. Muhitinde 

Vualetli şapka 

Kahverengi ve yeşil kadifeden 
yapılımş şapka. Kahverengin ince 
dantelden vualeti vardır. 

A y a n c ı k e l e k t r i ğ e k a v u ş t u 
Ayancık (Akşam) — Kaymakam 

ve belediye reisinin gayretile resmi 
küşadı yapılan elektrik tesisatından 
halk çok memnundur. Tesisat çok 
mükemmeldir. En izbe jrerler büe nu
ra kavuşmuştur. I 

Tesisat işini bizzat elile yapan ve 
bu işten hiç bir ücret almıyan Zin-
gal şirketi makine mühendisi bay 
Farkaç, bu suretle Ayancıklılara bü
yük bir kadirşinaslıkda bulunmuştur. 

Elektriğin kilovatı 12 kuruştur. İki 
ay sonra 8 kuruşa indirilecektir. 

B o y a b a d H a l k e v i n i n 
g e z i n t i l e r i 

Ayancık (Akşam) — Boyabad 
Halkevi temsil kolundan 47 kişilik bir 
kafile, başlannda kaymakam ve par
ti başkanı bulunduğu halde buraya 
gelmiştir. Misafirler mızıka ile kar
şılanmışlardır. Şereflerine bir akşam 
ziyafeti verilmiştir. 

Burada Çoban piyesini temsil et
tikten sonra Boyabada dönmüşlerdir. 

t z m i t t e g ü z e l b i r b i çk i s e rg i s i 
a ç ı l d ı 

izmit (Akşam) —; Senelerdenberi 
büyük bir intizamla çahşan Cum
huriyet biçki yurdu altıncı senesi 
mezunları dolayısile cidden çok gü
zel ve sanatkârane bir sergi açmış, 
serginin açılışım vali bay lîâmid 
Oskay yapmış ve hazırlanan büfede 
davetlilere izaz ve ikram edümiştir. 
Sergi çok muvaffak olmuş bir eserdir. 

her türlü meyva ve bağ yetişen güzel 
hububat yetiştiren kazamn verimli 
toprakları, ve kömürle kuyumculukta 
kullanılan meşhur Oltu taşları ve 
her tarafta çok sürülen Piıe otu meş
hurdur. 

(AKŞAM) m edebî romanı Tefrika No. 61 

Mektep arkadaşları 
— Ne yaptın Leylâ hanım, dedim. 

Doktorun geldiğini niçin haber ver
medin. 

Çok hırslı idim. Fakat dokto
run işitmesinden çekinerek yavEiş ses
le konuşmağa çalışıyordum. 

Bu telâşımı pek lüzumsuz görür 
gibi elile saçlannı düzeltmeğe devam 
eden şımarık kız: 

— Ne oldu, efendim, dedi. Doktor 
yabancı mı? 
Ve biraz kendini toplıyarak ilâve etti: 
— Siz de doktorsunuz! 
— Evet, ben de doktorum, fakat. 
Kadınım demeğe cesaret edeme

dim. Dilimin ucuna kadar gelen bu 
kelimeyi bir türlü söyliyemedim. Ve 
bunu söyliyemediğim için bu sersem 
kızı azarlıyamadım. Ellerim gömleği
min cebinde muayene odasına döndü
ğüm zaman doktoru orada buldum. 

— Affmızı rica ederim efendim, de
dim. İstemediğim bir anda.. 

Birdenbire sözümü kesti: 
— İzaha ne lüzum var canım, de

di. İşimize bakalım. Bugün bir ameli
yatımız olacak, ehemmiyetsiz bir şey. 
Şu aletleri sen hazırlıya dur. Ben beş 

Burhan Cahid 
altı satırlık bir rapor yazacağım. 

Ne soğuk kanlı adam. 
Eminim ki biraz evvelki vaziyette 

bir başka erkek olsaydı ya teklifsizli
ğe vurarak içeride kalır. Giyinmem 
İçin yardım etmiye kalkar, yahut o 
nazik dakikadan istifade etmeyi dü
şünerek bir sürü komplimanlar ya
pardı. Doğrusu doktorun kibarlığı, 
ağır başhlığı erkekler hakkındaki 
umumî kanaatlerimi değiştirecek ka
dar yüksek ve kuvvetli. 

Kaç aydır beraber çalıştığımız hal
de bir saniye olsun gözlerinin üzerim
de tabiî olmaktan başka bir mânada 
durduğunu görmedim. Acaba hasta-
bakıcmm söylediği kadın, doktorun 
sevgisini kazanabildi mi. Bu iradesi 
kuvvetli adamın hele üstüne düşüldü
ğü takdirde birini sevmesine imkân 
görmüyorum. 

Bugüne kadar evlenmeyişi de bir 
muamma.. Maçkadaki apartmanın
da da yalnız yaşadığı söyleniyor. Bu 
taraflan biraz esrarlı gibi görünüyor. 
G€çen gün lâkırdı arasında mektep
ten çıktığı tarihten bahsetmişti. Ha
tırımda tutup hesap ettim. Bu tarihe 

göre doktor bugün olsa olsa kırk beş 
yaşında var yok. Gerçi saçlarına pa
patya tarlası gibi kır düşmüş. Fakat 
o kadar dinç ve neşeli ki! Bu yaşta 
bir adamın hele meşhur ve zengin 
olursa... Fakat bunlardan bana ne?. 
Bugün için benim şefim, hocam sayı
lır. Ve nihayet bir meslektaşımdır. 
Bütün öteki meslektaşlarımdan onu 
ayıran nokta sadece kabine arkadaşı 
oluşumdur. 

Dün akşam doktor bir hastasını 
görmek için erken çıkmıştı. 

Hastabakıcı ile yalnız kaldığım ka
binede doktorun verdiği almanca bir 
kitabın yapraklannı çeviriyordum. 
Leylâ hanım gözlerinde esrarlı bir te
bessümle yaklaştı: 

— Doktor bu gece davetli zannede
rim, dedi. Daha sabahtan iki defa bir 
kadın telefonla aradı. 

— Kim olduğunu sormadın mı? 
— Söylemedi. 
— Belki bir hastadır. 
— Zannetmem. Çünkü doktor gel

diği zaman söyledim. 
— Evet, evet, görüştüm! 
Diye lâkırdımı ağzıma tıkadı. Zaten 

hasta arayışı değUdi.. 
— Ne münasebet! 
— Hasta ararsa doktorun vaktini, 

saatini, vizitasım sorarlar ve randevu 
alırlar. Eğer ahbablan ise isimlerini 

jrazdınrlar. Bu öyle değil! 
— Kim olabilir acaba? 
— Vallahi bilmem. Bu herhalde ye

ni bir şey olacak? 
Ve karşımdaki masamn ucuna Ui-

şip bir muamma halleder gibi gözle
rini süzerek devam etti: 

— Kadınlar adamcağızı rahat bı
rakmıyorlar ki! Kadın hastalar gelin
ce ben daha gözlerinden maksatları
nı anlanm. Kimi sinirli görünür, ki
mi mafsal ağrılarmdan şikâyet eder. 
Muayene odasına girdiler mi bir hop
palıktır gider. Doktor daha muayene
ye başlamadan onlar soyımmağa 
başlarlar... Doktor böyle şüpheli bir 
hasta geldi mi bana işaret eder. Her 
ihtimale karşı yardım etmek için oda
dan çıkmam. Alet dolaplarını yerleş-
tiriyormuş gibi davramrun. 

Fakat öyle kadınlar var ki doktorla 
yalnız kalmak için ne numaralar yap-/ 
mazlar, ne bahaneler icad etmezler. 
Ama ne yalan söyliyeyim doktorun 
bir hastasına karşı da küçük bir düş
künlüğünü görmedim. 

— Ciddî adam! 
—• Çok. Bu kadar yıl yamndayım, 

bir falsosunu görmedim. Hattâ garip
tir.. İlk defa hastaneden buraya geldi
ğim zaman arkadaşlarım bana takı
lırlar: 

— Leylâ, doktor çapkm bir adama 
benziyor. Gözünü aç! diyorlardı. De

diğim altı aylık hikâye., o zaman ta
biî ben de daha gençtim. Doktor da 
gençti. Doğrusu fena bir niyetle eli 
elime değmemiştir. 

— Neye evlenmiyor acaba? 
— Kadınlardan korkuyor. 
— Ne demek? 
— Bunu ağzından işittim. Bakın 

nasıl? Bir gün operatör Ahmed Ziya 
bey gelmişti. Tanırsmız değil mi? Ga
lata hastanesinde. 

— Evet, Evetl 
— O yeni evlenmişti. Doktorla ko

nuşurken ona: 
— Seni de başgöz edelim. Paran 

var, apartımamn var, şöhretin var, 
bir kann eksik! 

Diyordu. 
Ben de kulak misafiri oldum. Dok

torun cevabım bekledim. Doktor: 
—« Ben sinirli adamım, dedi. Beni 

mesud edecek kadım bulmak güç.. 
Tehlüıe yüzde bir büe olsa yaklaş

mak istemem.» 
Bundan başka ağzmdaiı lâkırdı çık

madı. Anladım ki doktorun evlenmek 
niyeti yok. Herkes böyle kılı kırk yar-
sa bütün kadınlar kocasız kalır. Ar
mudun sapı, üzümün çöpü var diye 
beklenirse işte böyle kırk beş yaşma 
gelir. Gene evlenemez. Ama çapkmlı-
ğını işietn de yok. Halbuki bir çok 
hastabakıcılar yanlarında çahştıklaıt 
doktorların nelerini nelerini bilirler. 
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Almanya mektupları 

Nürenbergde Alman Nazi 
kongresi nasıl açıldı? 

Yedi saat süren büyük 
bir geçid resmi yapıldı 
Berlin (Husu

si muhabiıimiz-
den) — Alman 
nasyonal sosyalist 
fırkası, mutad olan 
senelik parti kon
gresini neden Ber-
linde yapnuyor da 
«Nürenberg» de ab 
tediyor diye me
rak ettim. Yaptı-
ğma tetkikat V8 
tahkikata göre 
«Nürenberg» Al-
manlığı, Alman 
kültürünü. Alman 
tarzı mimarisini 
hakkile temsil edd' 
bilen yegâne eski 
şehirde, milliyet
çilik ve almanlı-
ğm yükseltilmesi 
gayesini güden Na 
zi fırkası kongresi 
için bu şehir, tam 
biçilmiş bir kaftan 
gibidir. «Nürenberg; 
bugün haricî gö
rünüşü itibarile 
Alman şehirleri
nin en eskUerin-
den birisi addedil
mekle beraber ku-
rvmu vüstada Al
man kültürünün 
en genç merkezle
rinden biri idi. 

j 
! 
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Nürenberg sokaklarında geçit resmini seyir 
için toplanan halk 

Nasyonal sosyalist Alman partisi
nin dokuzuncu kongresi 6 Eylûlda 
açılmıştır. Führer Münihten bindiği 
tayyare ile saat 15,45 de «Nürenberg» 
tayyare karargâhına inmiş ve on bin
lerce halk tarafından hararetle karşı
lanmıştır. İkindi zamanı mecburî hiz
met efradile hücum kıtaları ve bay
raklı hücum kıtalannı taşıyan husu
sî trenlerden maada, ecnebi memle
ketlerdeki teşkUâtı idare edenler ve 
İtalyan misafirlerini hâmil olan husu
sî trenler de gelmişlerdir. Bir müddet 
sonra da ecnebi diplomatlar, sefirler 
muvasalat etmişlerdir. Bunlar arasm-
da sefirimiz B. Hamdi Arpağ da bulu
nuyordu. Nürenberg çanları fırka gü
nünü resmen ilân etmiş ve misafir
ler de şehremanetine gitmişlerdir. 

Führer açık bir otomobilde ve ber-
mutad ayakta olarak hareket etmiş 
ve kendisini alkışlıyan halkı selâmla-
mıştır. Şehremaneti büyük salonım-
da şehremini B. Liebel, «Führer» e 
hoş geldiniz nutkunu irad etmiş ve 
şehir namma bir hatıra olmak üzere 
bir sâyi temsil eden gümüşten küçük 
bir sinato takdim etmiştir. Profesör 
«Thoraek» tarafmdan vücude getiri
len bu eser, dört beş metre büyüklü
ğünde olarak âbide tarzında inşa edi
lecek olan bir havuzun üstüne konu
lacaktır. B. Hitler, kısa olan cevabî 
nutkunda, inşaatın harikalarından 
bahsederek bu hususta kendisinin 
pek bahtiyar olduğunu anlatmıştır. 

Propaganda nazın B. Dr. Goebbels 
irad ettiği nutukta bermutad komü
nizme şiddetli hücumlarda bulım-
muştur. 

Kongre münasebetile, küçük mik
yasta olimpiyad oyunlan da yapıl
mıştır. 12 eylül sabahı başl'yan ve 
tam yedi buçuk saat süren askerî re-
simi geçid, pek muntazam ve seyre 
değer muhteşem bir manzara idi. AI-
manyamn her tarafmdan gelip bu 
resmi geçide iştirak eden hücum kı-
talarile bayraklı hücum kıtalanmn 
mevcudu 150 bin idi. Bir gün evvel 
Hitler gençliğinin elli bini aşan mev
cudunu bu yekûna dahil edersek, bu 
resmi geçide tamam iki yüz bin Mşl 
i§tirak etmiş demektir. 

Yedi gün zarfmda Almanyamn her 
tarafmdan koşup gelen ahaliyi nak
letmek için alelade ve hususî olarak 
on bin tren hareket etmiştir. Şehre 

bir milyona yakm ahali gelmiş ve 
bunların kâffesi de barmdmlmıştu:. 
Şehir haricinde 12 bin hücum kıtala
rını istiab edebUecek bir surette ga
yet modern çadırlarla bir ordugâh ku
rulmuştur ki ziyaret ederek tetkik et
tim. Burada" neferlere mahsus 130 
büyük çadır, 70 aded zabitan cadın, 
8 sıhhiye çaduı, 29 doktor, baytar, 
kumandan ve idare memurları çadır
ları olduğu gibi iki bin atı banndıra-
cak diğer üç büyük çadır da mevcud-
du. Bu çadırlar iki yüz bin metre mu-
rabbı yer işgal etmişlerdi. Bundan 
maada daimî ve müteharrik postane, 
berber, iaşe çadırları, ve kongre de
vam ettiği müddetçe Almanyanm her 
tarafından gelen askerî ve mülkî altı 
yüz kadar misafiri barmdıracak ve 
iaşe edecek beş tane de misafir çadır
ları vardı. 

Çadırlaıda yangma karşı esaslı ter
tibat alınmıştı. 18 neferden mürek
kep ve daimî bir yangm nöbetçisi, 33 
yangm musluğu, 13 yangın muhbir
leri ihzar edUmişti. 

En mühim mesele iaşe meselesidir. 
Burada günde iki 3rüz bin porsiyon ye
mek veriliyor. Her gün 165 sığır ile 
620 domuz kesilmektedir. Ajmi za
manda, tereyağlı ve muhtelif sucuk-
lan havi olan yüz bin sandviç te tev
zi ediliyor. 

Kongre münasebetile NürenbMg-
de gecelerin gündüzden hiç farkı yok
tu. Hattâ dükkânlar bile gece saat on 
bire kadar açıktı. Pazar olduğu halde, 
dükkânlann kâffesi açtıktı. Hafta 
arası gibi fevkalâde bir faaliyet görü
lüyordu. Geceleri sabahlara kadar 
kahveler, barlar, lokantalar, hep işli
yordu. 

<Nürenberg>de eskiden kalma garib 
bir itikad var. 

«Güzel çeşme» denilen ve gayet sa-
natkârane yapılan bir eski çeşmenin 
etrafı parmaklıkla çevrilmiştir. Par-
makUğm her iki tarafmda, biri de
mirden, diğeri de pirinçten olmak üze-
re mahirane yerleştirilmiş iki halka 
vardır. İyi talihe mazhar olmak istl-
yenler demirden halkayı üç defa çe
virmelidir. Evlenmek isteyip te kan 
veya koca bulamıyanlar da pirinçten 
halkayı üç defa çevirmelidirler ki 
muradlarma ersinler... Gaılp itikad 
değU mi? Fakat oran köprü gibi IŞUP 
y^... Buna ne dersiniz?. — Zw B. 

Göçmen nakli 
devam ediyor 

Tuzladaki kamp yerine 
sabit evler yapılacak 

Romanyadan göçmen nakline de
vam edilmektedir. Önömüzdeki pa
zar günü Köstenceden 1500 muhacir 
daha anavatana gelecektir. Diğer ta
raftan Tuzladaki göçmen kamplan-
nm sabit evler haline kalbedilmesd 
için yapüan etüdler de bitirilmiştir. 
Evler yapıldıktan sonra halen kurulu 
olan çadırlar kaldınlcaktır. 

Şimdilik altı ev yapılması münasib 
görülmüştür. Bunlar ikişer yüz göç
menden 1200 kişi alacak şekUde inşa 
edüecektir. Yeni evlerin plânlan yar 
pümış ve sıhhiye vekâletine gönderil
miştir. Plânlar tasdik edilir edilme» 
inşaata başlanacaktır. 

Evlere 50,000 lira sarfedilecektir. 
Aynca Kızılay için bir yemekhane de 
inşa edilecektir. Yeni gelen göçmen
ler kamplarda kısa bir müddet kala
cak, sonra evelce yapüdığı ve yapıl
makta olduğu gibi Anadoluya, köyle
re yerleştirileceklerdir. 

B u l g a r i s t a n d a n g e l e n 
g ö ç m e n l e r 

Bir taraftan BulgariStandan da 
göçmen nakliyatı yapıUyor. Bunlarm 
bir kısmı kara yolile kendiliklerinden 
anavatana gelmektedirler. İskân mü
dürlüğünün temin ettiği vasıtalarla 
da deniz yolundan göçmenler gelmek
tedir. Son parti 1000 muhacir getir
mek üezere Vamaya bir vapur gön
derilmiştir. 

İ k i a r k a d a ; k ı z b e ğ e n m e k 
y ü z ü n d e n k a v g a e t t i 

Evvelki gece Beyoğlunda Abanoz 
sokağmda Sabahat isminde bir ka-
dınm işlettiği umumî bir evde bür 
yaralama vakası olmuştur. 

Eve müşteri sıfatüe g>den İbrahim-
le arkadaşı Rıfat, kadm beğenmek 
meselesinden birbirlerile kavgaya tu
tuşmuşlardır. Az zamanda bü3rüyen 
kavga nihayet bıçağa dayanmıştır. 

İbrahim, blp arahk çektiği bıçağile 
Rıfatı bir kaç yerinden yaralamış ve 
kadınlaryı feryadı arasında da ka
pıyı açıp savuşmuştur. 

Vakayı müteakip gelen zabıta me
murları yaralıyı derhal tedavi altma 
aldırmışlar, kaçan İbrahimi yakala
mak için de tertibat almışlardır. 

Pastahanede deliren adam 
müşahede altma almdı 

Evvelki gün Pangaltıda Haylâjrf 
pastahanesinde birdenbire tecennün 
ederek bazı kimselere saldıran ada
mın Karnik isminde biri olduğu tes-
bit edilmiş ve müşahede altına ahn-
mıştır. 

Küçükpazar kamununun 
Çınarcık gezintisi 

Cumhuriyet Halk Partisi Küçükpa
zar kamunu tarafmdan 3/10/937 pa
zar günü şirketin 71 numaralı vapu-
rile Çmarcığa bir deniz gezintisi ter
tip edilmiştir. Vapur 8,30 da köprtl 
Boğaziçi iskelesinden kalkarak Üskü
dar, Kadıköy, Büyükadaya uğradık
tan sonra Çmarcığa' gidecektir. Akşam 
16,30 da hareketle Büyükada, Kadı
köy, Büyükdere, Üsküdar ve köprüya 
uğnyacaktır. 
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Boşanma sebepleri hakkında 
Amerikalılann garip bir anketi 
Bir koca, 43 sualden yarısından fazla müspet 
cevap verirse yuvasının yıkılacağına Işaretmlş 
Amerikalüar, bildiğimiz gibi çok 

garib tabiatlı adamlatdır. Her iş için 
bir anket açarlar ve her hadisenin 
künhünü araştırmak isterler. Son za
manlarda Amerikada katı koca ara-
smdaki geçimsizliğin ve neticede bo-
şanmalann artması, Amerikalüan 
bu içtimaî hadisenin ve kan koca 
arasmdaM aynlıklann sebepleriıü 
araştırmağa sevketmiştir. 

Boşanma sebepleri etraimda ted-
kikat yapan Amerikalüar, bunları, 
43 noktada toplamışlardır. Bir koca, 
Amerikalı müdekkiklerin tespit et
tikleri bu 43 sualden yarısmdan bir 
fazlasına evet cevabını verirse bu, 
karısının kendisinden bıkarak kaça-
c^ma ve aile yuvaSmm yıküacağı-
na işaret imiş. Bu 43 garib sual sıra-
süe şudur: 

1 — Yemek yerken yüzünüzü ga
zete arkasında saklar mısmız ? 

2 — Sabahleyin kalktığmız zaman 
derhal tıraş olacak yerde daha evvel 
kahvealtmızı mı yaparsınız? 

3 — Kahvealtıda mektuplarınızı 
okuyup kannızı yarım kulakla nu 
dinlersiniz? 

4 — Karınız bir hikâye anlatırken: 
€— Dur ben anlatayım, kadınlar hi
kâye anlatamazlar» diyerek sözünü 
keser misiniz? 

5 — Karınızı sizin tercih ettiğinia 
biricik hikâyeyi her mecliste dinle
meğe mecbur eder misiniz? 

6 — Karınızın siyasî kanaatlenle 
alay eder misiniz? 

7 — Kannızın yalanını yüzüne 
vurur musunuz? 

8 — îzdivacınıadan bahsederken: 
«Belâya çattığun zaman, ayağıma 
engel olduğun zainan...» gibi tabirler 
kullanır mısmız? 

9 — Bekârlık ve talebelik, gibi iz-
divacmızmdan evvelki günlerinizden 
bahsederken bu günleri hayatmızın 
en mesud günleri diye anar mısmız? 

10 — İçinizi çekerek kadmlarm 
daima komplimanlan jTittuklannı 
tekrar tekrar söyler misiniz? 

11 — Misafirleriniz canınızı sıkmağa! 
başladığı vakit gazete kapmak ayı-
bmı işler misiniz? 

12 — Kannıza içM takdim edil
diği vakit: «İçkiye yazık o içM içme
sini bümez» der nüsiniz? 

13 — Sarhoş olduğunuz vakit aile ' 
sırlanm ifşa eder misiniz? 

14 — «Yeni bir otomobil alacağız» 
diyecek yerde «alacağım» der misi
niz? 

15 — Bir gece ziyaretinde kanma 
muhavereye dalmışken: «Erken kalk
mak mecburiyetinde olduğumu unu
tuyor musun» sözü ile onu kaldırır 
mısmız? 

16 — Onun evini annenizin evila 
karmızm aleyhine olmak üzere mu
kayese eder inisiniz? 

17 — «Niçin vaktin yokmuş, bütün 
gün boşsun» diye kanmza sora!r mir 
smız? 

18 — Karınızı evvelden haberdar 

etmeden eve misafir getirir miainia?, 
19 — «Bu evi ben senin yaptığın 

masrafm yarısile daha iyi İdare ede
rim» diye şikâyet eder misiniz? 

20 — Yeni elbisenizi methetmezs* 
hemen gücenir misiniz? 

21 — Senei devriyesirü unutur mu
sunuz? 

22 — Tam dudaklarmı boyadıktan 
sonra' onu öper misiıüz?. 

23 — Anlattığı şey tam alâkayı u-
yandırmağa başladığı dakikada. 
«Aman başmı işidemedim, baştan baş
la» diye sözünü keser misiniz?. 

24 — Kâtibenizin güzelliğinden es
ki muaşakalarmızm iyiliğinden bahis 
açar mısınız?. 

25 — Eve sarhoş geUr misiniz?. 
26 — Bir yere giderken kanma 

giyindikten sonra elbisesinin kendisi
ni şişman gösterdiğini üeri sürer misi
niz?. 

27 — Sigara külünüzü hah üzerine 
dökdükten sonra: Güve için ijridlr 
der misiniz?. 

28 — Yaş bardaklan büfe üzerinde 
ters çevirir misiniz?. 

29 — Boks ve futbol maçlarmı din
lemek için radyoyu saatlerce açar mı
smız?. 

30 — Ayaklanmzı masamn üzerine 
koyar mısmız?. 

31 — Eve soğuk alguüığı Üe geldi
ğiniz vakit daima okşanmak ister mi
siniz?. 

32 — Lokantada garsonla yüksek 
sesle münakaşa' eder misiniz?. 

34 — İşten eve döndüğünüz vakit 
güler yüzlü bir kan ve sıcak bir y»-
mek görmesini arzular mısmız?. 

35 — Banyoda saatlerce kalıp baş
kasının girmesine mâni olur musu
nuz?. 

36 — Eşyamızı banyoda orta yerde 
bırakıp herkesi zora: sokar mısmız?. 

37 — Mektepli çocuklar gibi havlu
nuzu yere atar mısmız?. 

38 — Karınızın tarağım alıp ıslatır 
ve kirletir misiniz?. 

39 — Tam uyuyacağı zaman o 
günkü hâdisattan bahseder misiniz?. 

40 — Eve bir-eğlentiden gece geç 
vakit geldiğiniz zaman onu uyandırar 
rak ne kadar hoş bir vakit geçirdiğl-
lüzi anlatmağa kalkar mısınız?, 

41 — Kauınız çok alâkah bir şey 
olcurken en heyecanlı yerind elektri
ği söndürür müsünüz? 

42 — Sabahleyin kalkıp çalar saati 
durdurmasını söyler misiniz?. 

43 — Sabahleyin sizi uyandırmak
ta güçlük çeker mi?. 

B ü y ü k b i r y a ğ h a z n e s i n e 
y ı l d ı r ı m i s a b e t e t t i , y a ğ l a r 

y a n d ı 
Rangoon 29 (AA.) — Syriam'da kâf

in Burma: Oil isminde bir İngiliz kum
panyasına aid bir milyon galon hac
minde bir yağ haznesine yıldırım ls»> 
bet etmiş ve yağlar ateş almıştır. 

^\ 

Çonakkalo b o ^ açıkarmda bir denizaltı gemisi tarafından batırılan 
Armura İspanyol vapuru sığlık bir yerde karaya oturmuştu. Vapur yavaf 
yavaf suya gbmUlmâkt«llc. Yukarıda yapurun son vaziyeti görünüyor. 
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thtiyat 
— Çayırdaki maçı seyrederken bazan babamız uyua kalır da„ 

Cömerdlik 
— Allah razı olsun Salamon, bana 

her hafta on lira gönderiyor... Ayda 
kırk lira eder, hiç fena para değil... 

— Benim de Allah razı olsun am
camdan, bana ne vakit mektup yazsa, 
mektupla beraber beş on lira gönde
rir. 

— Sık sık yazıyor mu bari? 
— Ne gezer., daha hiç mektup al

madım!... 
Karı koca 

Bay ile bayan otele girdiler, otelci 
bir oda açtı. Bay: 

— Bize iki ayrı oda lâzım, dedi. 
Otelci özür diledi: 
— Affedersiniz, ben sizi kan koca 

sanmadım!.. 
Hesap 

— Evlendikten sonra hiç değilse üç 
hizmetçimiz olur... 

— Merak etme üç değil, otuz hiz
metçin olur... Amma teker teker, hep
si bir arada değil!. 

— Ben aradaki mesafenin muha
faza edilmesini isterim!... 

Sen gel 
Afacan mutfağın musluğunu açtı, 

sular etrafa taştı. Mutfağın öbür ucun
da işini gören annesi hiddetle seslen
di: 

— Afacan, buraya gel de seni döve
yim.. 

— Affedersin amma, bunun için zah
met et de sen gel!.. 

Kolay . 
Yeni bekçi olmuşlardı. Bir gece ar-

kadaşile dolaşırlarken, yolda yatan bir 
sarhoş gördüler. Biri dedi ki; 

— Haydi bakalım zabıt tut. 
— Evvelâ sokağın ismini yaz. 
Sokağın tabelâsına baktılar: 

«Şirvani Cemzit zade Kadı Hüsrev 
mahallesi!..» 

— Bunu dünyada yazamam. 
Ve hemen sarhoşu yakaladılar, öbür 

sokağa gittiler. Ve zabtı tutmağa baş
ladılar: .(Dün gece sabaha karşı, Ay so
kağında...) 

Şaka 
— Aman teyze ne kadar çirkinsin. 
Annesi çıkıştı: 
— Sen teyzene çirkin demeğe utan

mıyor musun?.. 
— Şaka söyledim anne. 
— Mademki şaka söyledin, şu hal

de: Aman teyze ne kadar güzelsin!.. 
demen lâzımdı!.. 

( \ 

\ 

Karısından gelen mektup: «Her 
halde bulaşıkları temiz temiz yıkadı
ğına eminim!...» 

Gitmiyecek 
— Ben istikbalimi bilmek isterdim. 
— Ben istemem. 
— Nasü olur?. Hiç insan istikbalini 

öğrenmek istemez mi?. 
— Hayır. Benim bihnek istediğim 

bir tek şey var: Öleceğim yer neresi
dir?. Bunu bilmek isterim. 

— Ne zaman öleceğini bilmek iste
mez misin!. 

— Hayır, umurumda değil. 
— Şu halde neden öleceğin yeri bil

mek istiyorsun?. 
— Oraya hiç ayak basmamak için!.. 

Var 
Mektebin bahçesinde: 
— Ne bekliyorsun? Şimdi yola çıka

cağınız... Arkadaşlarını rahatsız et
me, araya sokulmağa çabalama, en ar
kada dur/... 

— Duramam, en arkada biri var!. 

— Siz bana iyi bakınız, benim gön* 
lümde iki kadın yaşar... 

— Vah vah, bilseydim yamma bir 
arkadaşımı alırdım!... 

Açıkgöz hizmetçi 
Hizmetçi kapıyı açtı, sordu: 
—Ne istiyorsunuz... 
— Bay Aliyi görmek: istiyorum. 
—̂ Ne için... 
— Bir borç işi için...^ 
— Bay Ali burada ye*, İzmire gitti. 
— Vah vah, borcu ödiyecektim... 
— Amma dün geldi,Ş)uyurunuz!.. 

Kuru gurultu 
Palavraicı etrafına kalabalığı topla

mış derd yanıyordu: 
— Benzin ucuzladı ucuzladı diyor

lar, kaç para ucuzladı ki., benzinin 
tenekesi nihayet on kuruş olmalı... 

— Otomobolin mi var?... 
— Otomobilim yok amma çakma

ğım var!... 

Zengin olmak 
Zengin olmak için yılan kadar ih

tiyatlı, tahtakurusu kadai: küstah, İs
takoz kadar soğukkanlı, deve gibi de 
inatçı olmalı. 

— Elinize lüzumundan fazla 
kambil aldınız... 

— Olabilir... Kumardan vazgeçmek 
istiyorum... 

Yangın var 
Amerikada bütün binalara yangın

dan kaçmak için ayrı merdivenler in
şa edilir. Bu yangın merdivenleri in
şa edilmeden binada ikamete polis 
müsaade etmez. 

.Bir gün üç yabancı öğretmen Nev-
Yorka gezmeye geliyorlar. Otele yer
leşiyorlar. Öğretmenlerden birisi ga
yet sinirli imiş. Yatmadan evvel yan
gın merdiveninin olduğu yeri öğren
mek İstiyor. Ne olur, ne olmaz!. 

Bir kapıyı açıyor, içeri bakıyor. Ne 
görsün. Bir adam duş yapıyor.. 

— Affede.... ede., edersiniz, diye ke
keliyor, yangın merdivenini anyor-
duml.. 

Ve derhal kapıyı kapatıyor. Bir da
kika sonra otel koridorlarmda çıplak 
vüsudü su içinde bir adamm: 

— Yangm nerede!., diye haykıra-
rak koştuğunu görüyorlar!., 

Bilya 
Doktor — Merak etmeyiniz, günde 

üç tane iıap alınız... 
•—Hasta— Doktor beni on sene-

denberi tedavi ediyorsunuz, yutturdu
ğunuz haplardan bütün mafsallarım 
Bilyalamm§iırl» 

I Perşembe musahabeleri ] 
Fikrî ve bediî hayat nedir? 
(Milton) âmâ idi, fakat onun manevî gözü her keşten 

güzel görürdü! (Beethoven) sağırdı, fakat en ulvî 
nağmeleri herkesten mükemmel duyardı! 

(Harvard) koUejinin fazıl reisi 
(EUiot) bir gün talebelerine şöyle 
demişti: «Bu müessesede alacağınız 
terbiye sizleri seri, şiddetli ve devam
lı fikir mesaisine dayamr bir hale ge
tirmelidir. KoUej hayatının yüksek 
gayesi böyle bir kudreti vermeğe ça
lışmaktır. Şen ve mesud bir hayatm 
başlıca kaynağı bu terbiyededir.» 

Şen ve mesud bir hayat; İşte üze
rinde durulacak bir nokta. Çünkü çok 
kimseler neşe ile saadeti pek ayırd et
mezler. Neşe muvakkat bir zevktir. 
Saadet ise devamlıdır. Güzel ve istifade
li bir kitaptan veya bir fikir kayna
ğından duyulan hâz devamlıdır. Fik
rin terbiyesi saadet yolunu güneş gibi 
nurlandırır. 

Az inlcişaf etmiş bir zekâda binlerce 
kapalı kapı vardır ki eğer onlar bir 
terbiye ve kültürle açılımş olsalardı 
hiç şüphe yok ki hem sahibinin haya
tını zengifileştirmiş hem de onu saa
dete kavuşturmuş olurdu. 

Eğer insanların daha küçük yaşta 
kalblerinde güzellik aşkı uyandırılmış 
olsa, elbetteki nefis sanatleri sevenle
rin miktarı çoğalmış olurdu. Çok kim
selerde güzellik zevki tenmiye edilme
diği için bir çok irfan bedialarımn 
karşısında kör gibi yaşarlar. 

Bizler ancak takdir edebildiğimiz 
şeylerden zevkiyab oluruz. Takdiri
miz de aldığımız terbiyeye, gördüğü
müz tecrübeye ve ecdadımızdan teva
rüs ettiğimiz istidada bağlıdır. Mese
lâ birini mesteden musikî, bir diğeri
ne hiç bir şey ifade etmiyebilir. Hoş 
bir manzara, muhteşem bir grub lev
hası, fevkalâde meharetle yapılmış 
bir tablo bazı kimselerde hayranlık 
hisleri uyandırdığı halde bazılarının 
kılını kıpırdatmaz. 

Hayatta her şeyin bir hususi mâna
sı vardır. Fakat anlamak kudretini 
haiz olan ruhlar ancak o sırrı keşfe
der. Musiki ile ülfeti olmıyan kulak
lara en mükemmel bir parça baş ağ
rısı verir. Armoni ve melodi kanunla
rına bigâne olanlar bir orgun ruhnü-
vaz nağmelerini takdirden âcizdirler. 
Onun ilâhi nağmeleri ancak erbabı 
sanate hitab eder. 

İlim ve sanat âlemine müfekkiremi
zin kapıları açılınca duyacağımız ma
nevî zevk maddî zevklerin çok fevkin-
dedir. Muhitin fakrı, etrafın lâkaydi-
si, hiç bir şey o manevî inşirahı ihlâl 
edemez. Hissetmek, görmek, anlamak, 
bilmek başlı başına bir servettir. 

Bir de sakat, malûl, hasta olanlara 
bakalım! Yürüyemez, dolaşamaz, dai
ma oturduğu yerde kalmağa mah
kûm olanları gözönüne getirelim! 
Eğer bu adamların ilim, edebiyat, sa
nat sahalarına fikir höcrelerinin ka
pıları kapalı ise, hayatları zindanda 
kalan kürek mahkûmlanndan daha 
elîm bir hal alır. Fakat zindanda ya
şamağa mahkûm bir mücrim eğer 
manevî âleme kapılarını açmışsa o se
falet höcresini kendisine bir saadet 
yuvası yapar. Yükselmek istidadında 
olan bir kabiliyeti söndürecek hiç bir 
kuvvet tasavvur olunamaz. 

Bir çiçeğin, bir nebatın tetkiki, bir 
grub levhası, bir lâtif manzara (Rus-
kin) nin ruhundaki ateşi parlattı. 
Onun ruhımda öyle bir âlem yarattı 
ki o yalnız kendi hayatına değil, bin
lerce insanın saadetine yardım e^i. 

(Benjamin West) bu büyük sanat
kâr resme olan meyil ve muhabbetini 
annesinin bir öpücüğüne borçlu ol
duğunu söylüyor. Muvaffakiyetle çiz
diği bir tabloyu takdiren annesi ken
disini öpmüş ve tebrik etmişti. Bu bu
se ona yeni bir âlemin kapılarım aç
mış ve onu güzelliğe bağlamıştı. 

Şüphe yoktur ki sanat beşerin saa
detine hizmet eden elemanların en 
asilidir. Güneş nasıl çiçeğe renk verir
se, sanat te ahayata renk verir. İnsan 
okudukça, tenevvür ettikçe dimağın
da yeni âlemlere kapılar açılır. Her 
kitap bizim biraz daha yükselmemize 
hizmet eder. Fikrini yüksek bir kül
türle bezemiş olanlar can sıkıntısı, iç 
üzüntüsü bilmezler. Eğer muhitin
den hoşlanmıyorsa, eğer gördüğü şey
ler onu memnun etmiyorsa, kendini 

onların içinden çeker, kendi âlemin
de yaşar. Münevver muhayyilesi, mü
nevver hafızası ona seyrine doyulmaz 
manzaralar arzeder. Dolu bir kafa ha
yatın hiç bir mevsiminde suyu çekil-
miyen kuyu gibidir. 

Zengin bir adam değilsiniz, otomo
biliniz yok, villânız yok, apartımanı-
nız, kotranız, yatınız yok, tiyatrola
ra, balolara, süvarelere, ziyafetlere 
gidemiyorsunuz, bütün bu mahrumi
yetlere mukabil okumuş tenevvür et
miş kitabm zevkine varmış bir insan 
iseniz servetiniz küçük kütüphane-
nizdir. Seviminiz, iftihar ediniz siz o 
hallerine gıpta ettiğiniz kimselerden 
daha zengin ve daha mesudsunuz. 
Günün birinde o servet onların elle
rinden gidebilir. Bütün bu refah ve 
eğlencelerden mahrum olabilirler. Si
zin fikir servetiniz ise ebedîdir. Şai
rin şu sözü ne kıymetlidir: 

timini hâkimü vali alamaz 
Kalsa meydanda da hırsız çalamaz. 
Dünyanın en fakir bir adamı iste

diği anda diri veya ölü en büyük 
adamları karşısına getirir ve onlarla 
konuşur. En büyük tarihşinaslar, 
edibler, kâşifler, filosoflar hayatlan-
nı, mesailerini, muvaffakiyetlerini 
anlatmak için biran tereddüd etmez
ler. Bu adamlarla konuşmak için çe
keceği zahmet elini kitap etajerine 
uzatmaktan ibarettir. 

Büyük adam o kimsedir ki mesaisi, 
terbiye ve kültürü ile şahsiyetini hem 
kendisine, hem başkalanna faydalı 
bir hale koymağa hasrı emel eder. Te
nevvür etmek, yükselmek ve başka
larını yükseltmek işte bugünün iyi 
yetişen gencinin ideali. 

Münevver bir insanla her güzel şe
yin aşinahğı vardır. Bir yaprak, bir 
çiçek, bir böcek, bir taş parçası, hat
tâ bir kum rezesi ona bir çok şeyler 
söyler. Tomurcuklanan bir gülü, yeşe
ren bir ağacı, olgunlaşan bir meyva-
yı tetkik etmek, toprağı bellemek, ek
mek ve sonra ektiğini biçmek, işte in
şam mesud eden şeyler bunlardır. 

Bir âmanm sevdiği güzeUikleri gör
mekten mahrum olduğunu düşünür
sek gören bir göze malik olmanın n» 
büyük bir saadet olduğunu anlamak
ta gecikmeyiz. Bizim gayet tabiî ola
rak lâkaydi ile gördüğümüz güzel 
manzaralan, denizi, semayı, sevdik
lerini görebilmek için bir âma her şe
yini feda etmeğe razıdır. 

(Luther) cennet gökte değil, yer-
yüzündedir, diyor. Pek te doğru söy
lüyor. Kâinat bizde hayranhk uyan
dıran bin bir güzellikle doludur. Gök
te, yerde, denizde insanın görebildiği 
her yerde başka bir güzellik saklıdır. 

Bir insan için yaşamak yiyip iç
mekten ibaret kalırsa o hayatın ne 
kıymeti olur. Ömrümüzü kıymetlen
diren sâydir. İlim ve sanat bir süs de
ğil, bir gıda bir ihtiyaçtır. Bir münev
verle bir cahilin şekil itibarile gözleri 
biribirine benziyebilir, hattâ bir cahi
lin gözünün şekli bir âliminkinden 
güzel de olabilir. Fakat her iki gözün 
bakışı ve görüşlerinde dağlar kadar 
fark vardır. 

Bir âlimle bir cahilin birlikte bir 
devri âlem seyahatine çıktıklanm far-
zediniz. Münevver insanm gözlerin
den hiç bir şey kaçmaz. En ufak te
ferruata kadar, o her şeyi görür. Zar 
vallı cahil ise gözüne çarpan şeylere 
bile yalmz bakmakla iktifa etmeğe 
mecburdur. 

Yaşamak insanlar için saadet ola
bildiği gibi bir musibet de olabilir. Bu 
ancak telâkkiye bağlıdır. Tetkik H 
tetebbu sayesinde dimağmı ilimle sa* 
natle beslemiş ve bunların müfekkird-
miz için zarurî bir ihtiyaç olduğımu 
takdir etmiş olan kimseler için hayat 
bin türlü bal alacak kaynaklarla do» 
ludur. Gözlerini, kulaklarmı lâyıkile 
kuUanmasım bilen bir İnsan maneı^ 
zengin demektir. Maddî yoksuzlukla* 
onu o kadar sarsmaz. Çünkü o sade, 
kanaatkar bir hayat içinde sıhhati^ 
neşesi ve nikbinliği ile manen bir mil» 
yonerdir. Saadet onun küçük evlnlfl 
damından aynlmıyan parlak bir yı^ 
dızdu-, i 

Selim Sim Tarcan 
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Gloria Suvanson tekrar filim 
çevirmeğe başlıyor 

Fakat artık pek genç kadiri rolünü 
kabul etmiifeceğini söylüyor 

Bir zainanlar HoUivutun en meş
hur yıldızlarından olan Gloria Swan-
son uzun müddet filim faaliyetinden 
uzak kalmıştı. Gloria tamam iki bu
çuk sene seyahat ettikten ve istediği 
gibi dinlendikten sonra tekrar filim 
çevirmeğe başlamıştır. 

Sevimli artist işe başlarken çok 
namuskârane hareket etmiş ve şu 
sözleri söylemiştir: 

«— Yaşlı bir kadm değilim, fakat 
çok genç olduğumu da iddia edemem. 
Yaşım kırkı bulmuştur. Kızım üni
versiteye devam etmeğe başlamıştır. 
Bu vaziyette yeniden filim çevirmeğe 
başlamak için çok cesaret sahibi ol
mak lâzımdır. Bende bu cesaret yok
tur. Bunım için kendi köşemde sakin 
bir hayat yaşamak istiyorum. Fakat 
dostlarım o kadar İsrar ettiler ki ba
na' da cesaret geldi, tekrar işe başla
mağa karar verdim.» 

Gloria Swanson demek biraz da 
sinemanm tarihi demektir. Stüdyo
larda onun kadar çok çalışmış hiç 
bir artist yoktur. Sessiz filim zama-
nmda: en büyük artistlerden biri idi. 
Amerikada en çok sevilen artistti. 
Sözlü filim başladıktan sonra da 
mevkiini kaybetmedi. Şarkı dersi al
dı, noksanlarını çabuk telâfi etti. Fi
lim çevirmeği kendisi Istiyerek bı
raktı. 

Gloria uzun müdet Herbert Mars-
hall ile flört yapmıştı. Fakat bu mua
şaka evlenme ile neticelenmedi. Ar
tist ük defa Walace Beery Ue evlendi. 
Birkaç sene sonra aynidüar. Bundan 
sonra Herbert Sombom ile altı sene 
evvel Fransız rejisör Marki de la Fa-
laise ile dört sene evvel de irlandalı 
zengin tacir Michael Farmerle evlen
mişti. Bugün duldur. 

Gloriamn Herbertten iki, Farmer-
den de bir çocuğu olmuştur. Çocuk-
larınm üçünü de yamnda bulunjjuî- . 
maktadır. Gazetecilere demiştir ki: 

— Yeniden filim çevirmeğe baş
larken ihtiyath hareket edeceğim. 
Öyle pek genç rollerini kabul etmiye-

7800 sene sonra 

Gloria Svanson'un güzel bir resmt 
ceğim. Komedilerde hisli, zeki bir 
kadm rolünü tercih edeceğim. 

lU buçuk sene dinlenip düşün
mekten çok istifa)deler ettim, iffissen 
zayıf olduğumu bilirim. Biraz heye
can beni sürükleyip götürdü. Biz, 
aİEtörler tabu bir hayat geçirmiyo

ruz. Fazla hisli oluşumuz bir tehli
kedir. İstirahat zamanımda âdeta bir 
kür yaptım. Evvelce düşünmek için 
vakit bulamalzken bu defa düşündüm, 
muhakeme ettim. Şimdi en ziyade 
arzu ettiğim şey kalp ve fikir sükû
netidir. 

Artist İM filimde ayn ayn roUerde 

h a b e r l e r i 

Glorla'nın son resimlerinden biri 

-k William Powel Fransaya gelmiş
tir. Paristen doğruca Nis havalisine 
gidecektir. 

* Çin vakayii dola3nısile Hollivutta 
Çine ait bir çok filimler çevriliyor. 

İ( Meşhur Boccacio opereti Berlin-
de Ufa şirketi tarafından filme çeki
lecektir. Yapılan hazırlıklar bitmiştir. 
Bu filmin çok mükemmel olması için 
çalışılacaktır. 

* Meşhur sinema yüdızlarmdan 
Ramon Novarro Parise gelmiştir. Bir 
müddet Fransada kalacaktır. Ramon 
Novarro 2 senedenberi filim çevirmi
yordu. Fransada bir filim çevirme
si muhtemeldir. 

• Küçük Shlrley Temple tatil müd
detini allealle birlikte Havay adalar 
nnda geçirmiştir. Küçük artitst Ha-
yayU kızlar kadat esmer bir hal al
mıştır. Bu hafta yeniden çahşmağa 
başhyacaktır. 

imparator Trayanm 
zehirli yüzüğü bulundu 

Bir zamanlar öldürülmek istenilen kimselere 
işret meclisinde bu yüzük hediye edilirdi 

Romanın meşhur imparatorlann-
daû Trayan'm bundan 1800 yıl evvel, 
bellisizce öldürmek istediği adamlara 
hediye ettiği zehirli yüzük şimdi tek
rar meydana çıkmış... Bu yüzük yeni 
sulkasdlara alet olarak kullanılıyor
muş... Bu haber günün en müheyyiç 
meselesi halini almıştır. 

imparator Trayan şimdiki Roman
ya üe Bulgaristanı zapteden ve Bal
kanlardan sonra İranUerin üzerine 
yürüyen Romanm kumandanlann-
dan biridir. Bımun için ömrünün mü
him bir kısmını Balkanlarda geçirmiş 
ve zehirli yüzüğünü de daha ziyade 
bu sahada kullanmıştır. 

Bvügaristanda Romalüann devrin
den kalmış pek çok eserler vardır. 
Miğfer, kılıç, kalkan gibi olan bu 
eserler çok defa kırlarda ve tarlalarda 
köylüler tarafmdan bulımmaktadır. 
Sofya eski eserler müzesi idaresi elin
deki büjrük tahsisatı çok defa bu köy
lülerin getirdikleri eski eserlerin satın 
alınmasmda kullanıyor. 

Bazı eski eser meraklısı adamlar da 
müzeye rakip çıktıklarından köylüle
re daha fazla para vererek buldukları 
eski eesrleri alıyorlar. Bu asarı atika 
meraklüatmdan biri de Tipof isminde 
bir avukat idi. İşte imparator Traya
nm zehirli yüzüğü de bu avukatın eli
ne düşmüştür. 

Yüzüğü bulan köylü bununla bera
ber küçük bir kitabe getirmiştir. Bu 
kitabede kıymettar yüzüğün impara
tor Trayan tatafından Roma piyade 
bölüklerinden birinin kumandanı Mo-
reus Pugnus'a harpteki büyük yarar-
hğını takdiren verilmiş olduğu yazı
lıdır. 

Avukat yüzüğü aldıktan bir müd
det sonra ölmüştür. Avukatm hizmet
çisi eski bir imparatorun zehirli yü
züğü olduğunu birçok defa efendisin
den İşittiği yüzüğü bir gün intikam al
mak hususvmda kullanmak için çal-
mıştu:. 

Halis altından olan bu yüzüğün giz
li bir makanizması vardı, tç tarafm-
daki toplu iğne başı kadar küçük bir 
düğme, palrmağm tazyiki ile basüdığı 
zaman lal kadar ince bir iğneyi çıkar
maktadır. İğne, zehirli bir yüanın di
şinin dibindeki zehir hazinesi gibi bir 
hazinedeki zehiri, iğnenin açtığı ya
raya akıtmaktadır. Ekseriya işret mec
lislerinde hediye edilen bu yüzüğün 
gizli iğnesinin battığı bımu takan sa
hibi sarhoş adam tarafmdan hissedil-
memekte ve neticede zehirlenip öl
mekte ve nedn öldüğü belli olmamak
ta idi. 

Yüzüğü çalan hizmetçi kız İra No-
sof, Tipof'dan aynldıktan sonra genç 
bir vergi tahsildarma; varmıştır. Fa
kat tahsildar kendisinden hoşlanma
mış ve çok geçmeden ajmlmışlardır. 

Bir müddet sonra genç kadm başka 

bir koca bulmuştur. Lâkin eski kocası
nı çok sevdiğinden bir türlü unutama-
mıştır. Başka bir genç ve güzel kız ile 
evlenmiş olan eski kocasma bir daha. 
varmak ümiçfi kalmadıktan sonra bun< 
dan intikam almağı düşünmüş ve çal
dığı yüzüğün gizli hazinesine bir mik
tar zehir koyup eski kocasma bir mek
tupla göndermiştir. 

Genç kadm mektubunda yeni ha
yatından memnun olduğunu ve eski 
hayatmm bir hatırası olmak üzere 
asarı atikadan gayet kıymettar bir 
yüzüğü hediye eylediğini bildiriyor
du. 

Genç tahsUdar hiç bir şeyden habe
ri olmadığmdan memnuniyetle yüzü
ğü kabul etmiş ve dolabına koymayıp 
parmağına da takmıştır. Çok geçme
den yüzüğü taktığı parmağında bir 
ağn duymuştur. Sarhoş olmadığın
dan gizli iğnenin battığmı hissetmiş, 
hemen yüzüğü çıkarıp muayene etmiş 
ve gizli tertibatı olduğunu anlamış
tır. 

Tahsildar zabıtaya müracaat ederek 
eski karısından şikâyet etmiştir. Za
bıta da işi mahkemeye vermiştir. Mah
keme yüzüğün bir suikasd maksadı ile 
kuUaîuldığma kanaat hasıl etmiştir. 
Şu kadar var ki, yüzüğün gizli iğnesi
nin dibindeki hazinede bulunan mayi 
maddenin resmî laboratuarda yapılan 
tahlilde zararlı birşey olmadığını mey
dana çıkmıştır. 

Bunun için madam İra Nasof beraet 
kazanmıştır. Fakat bu muhakeme 
imparator Trayanm tarihte meşhur 
zehirli yüzüğüne yeni bir şöhret ilâ
ve etmiştir. — F. 

Sinopta sonbahar at yarışları 
Sinop (Akşam) — Sinop su yol

ları menfaatine tertip edilen sonba
har at koşusu her senekinden da
ha kalabalık oldu. 

Koşuyu seyretmek için mülhakat
tan başka Bafra ve Alaçamdan da 
bir çok meraklılar gelmişlerdir. Öğ
leden sonra başhyan koşu saat 16 ya 
kadar sürmüştür. Üç devreye ayn-
lan koşu bin metrede birincilik mü
kâfatı başbaşa gelen iki at arasında 
taksim edUmiştir. 

2,000 metrelik koşuyu Çarşambalı 
Muzafferin atı, 3,000 metrelik koşuyu 
Samsunlu Şabamn mesud isminde
ki hayvanı kazanarak 150 lira olan 
en yüksek mükâfatı almıştır. 

Hasan Âli Yüce! 

Pazartesi Konuşmaları 
Kitap halinde intişar etti. Satış 

yeri Remzi kitaphanesidir. 

Yenicami etrafındaki dükkânların kaldırılarak meydanın genişletilec&' 
ğini ve caminin meydana çıkarılacağım yazmıştık Haber aldığımıza göro 
istimlâk işine yakmda başlanması ümid ediliyor. Yukarıda Yenicami etrafm-
daki dükkânlardan bir kısmı görünüyor. 
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[ Haftalıfe piyasa 
İhracat maddelerinin vaziyeti -
Bu sene stoic mal i(almıyacai( 

Türkiye, Almanya ticaret anlaş
ması etrafmdaki müphem manzara 
ortadan kaybolmuştur. İktisad Ve
kâleti müsteşarı Kurdoğlu Faiğin 
ticaret odası salonunda, Türkiye - Al
manya ticaret münasebetleri ve an-
laşmanm nasıl tatbik edileceği hak
kında kâû derecede izahat vermesi, 
ihracat tacirlerini çok memnun et
miştir. Bu izahattan sonra anlaşmar 
nm müphem bir tarafı kalmamıştır. 
Böyle olmakla beraber tatbikat sa
hasında anlaşmanın ne şekiller ala
cağı hakkmda bir fikir beyanı müm
kün değildir. Bunu da zaman göste
recektir. 

Bu hafta içinde ihracat maddele
rimizin geçirdiği vaziyeti, aşağıya 
izah ediyoruz» 

Tütün — Son günlerde, üzerinde 
hararetli muamelelerin başladığı mad
de tütündür. Başta Çekoslovakya 
rejisi, tütün almak için münakaşa 
açmıştır. Şimdiye kadar bu müna
kaşaya 22 firma iştirak etmiştir. Çek 
rejisi Türkiyeden bir milyon 250 bin 
kilo tütün alacaktır. Bu mikdarm 
250 bin»kilosu İstanbul depolarında 
işlenecektir. Bu suretle tütün depo
larında, ameleye de geniş mikyasta 
iş çıkmıştır. 

Diğer tarafdan Polonya, Fransıa 
rejileri de piyasada tedkiklerine de
vam ediyorlar. 

Buğday — Birkaç gündenberi pi
yasada gevşeklik hissediliyor. Büyük 
talepler olmadığı için Anadolu ve 
Trakyaüan da az mal gelmektedir. 
Hattâ birkaç gün evvel mallar müş
teri bulamamıştır. Yahuz piyasada 
en ziyade alâkadar olan Ziraat ban-
ka:sıdır. Birkaç gün içinde piyasa
dan 42 vagon mal almıştır. Alman 
buğdaylar silolara doldurulmakta
dır. 

İhracat işlerine gelince, yalnız Yu-
nanistana birkaç parti sert buğday 
gönderilmiştir. Kolanda ve Belçikar 
dan da talepler başlıyacağına dal? 
havadisler çıkmıştır. 

Fmdık — Türkiye - Almanya: tica
ret münasebetlerinin tekrar başla
ması, fındık fiatleri üzerine iyi tesir 
yapmaktadır. Fiatler gün geçtlkça 
sağlam bir vaziyete giriyor. Son gün
lerdeki fiat 41 kuruştur. 

Tiftik- — En hararetli piyasalar
dan biri de tiftik piyasasıdır. Geçen 
hafta yazdığımız gibi mevsim başm-
danberi tiftik piyasası bu dereced» 
hararetli bir devre geçirmemişti. Bir 
tarafdan Sovyet ticaSrt mümessilliği, 
diğer tarafdan İngiliz firmalan mü
temadiyen tiftik almaktadırlar. Bü
tün bu satışlara mukabil Anadolu-
dan piyasaya bol mikdarda mal gdr 
mektedir. 

Mısır — Fiatlerdeki yükseliş dur
muştur. Buna sebeb Ziraat bankar 
sının piyasaya ucuz mısır satması-
dır. Ziraat bankası Karadeniz iak»-
lelerindeki mısır ihtikârile pek ya
kından alâkadar olmuştur. Buralar
da son hafta içinde, mısır fiatleri 
mutedil bir hale getirilmiştir. İstan
bul piyasasmda fiat 4 buçuk kuruş
tur. 

Stok vaz iye t i 
Piyasada ihracat ticaretile alâka

dar bir zat, ihracat maddelerimizin 
stok vaziyeti hakkmda şu izahatı 
vermektedir: 

— Bu sene piyasada stok mal kal-
mıyacaktır. Bazı kimseler ihracat 
maddelerimizin yalnız klering ve te 
kas yoUairile satılabildiğini zannedi
yorlar. Bu çok yanlış ve manasız bir 
görüştür. İhracat ticaretimize dair 
istatistikler meydandadır. Yapılan 
hesaplara göre, takas suretile ya'püan 
ihracat dövizile yapılan ihracata nia-
betle fazladır. Bu vaziyet karşısmda 
diğer mütalea beyan etmek pek mai-
nasız bir görüştür. 

Bu sene fmdık ihracatı iyi bir dev
re geçiriyor. Daha Türkiye - Alman
ya ticaret anlaşması tatbik edilme
den evvel bile, Fransa ve İngiltereye 
hararetli satışlar y^ılmıştı. Şimdi 
Almanyaya ihracat başlamıştır, Fm
dık piyasasında stok kalmıyacağım 

temin edebilirim. 
Tiftik, yapağıdaki satışlaira baka

cak olursak aym hükmü bu madde
ler için de verebiliriz. 

Yİ3recek m a d d e l e r i 
Kurufasulye piyasasmda fiat düş

künlüğü başlamıştır. Birkaç toptan-
a fasulye tüccan, bu sene Trabzon 
ve Çarşambada kuraklık olduğunu 
ileri sürmüşlerdi. Halbuki son gün
lerde Karadeniz mmtakasmdan pi
yasaya bol mikdarda kurufasvılye 
gelmesi fiatler üzerinde iyi bir tesir 
bırakmıştır. Karadenizden bu kadar 
bol mal geleceği tahmin edilemiyor
du. Trabzon fasulyelerinin fiati 14 -
15 kuruştur. Bu fiat geçen seneye 
nisbetle gene pahalıdır. Geçen sene 
bu mevsimde fiat 12 - 13 kuruştu. 

Yağ fiatlerinden bir iki gün evvel 
bahsettiğimiz için, burada gene tek-
ral" edecek değiliz. Çünkü birkaç gün 
içinde yağ fiatlerinde bir değişiklik 
olmsumştır. Yalnız alâkadar bir tacir 
ticaret odasına şikâyet ederek zey
tinyağı fiatlerinde sistematik bir su
rette bir fiat yükselişi olduğunu id
dia etmiştir. Bu iddiayı tevsik edecek 
elde malûmat yoktur. Tlcatet odasm-
da piyasa ile alâkadar bürolar bu 
mesele üzerinde tedkilerini yapmak
tadırlar. Bu sene pamuk mahsulfl 
bol olduğu için pamuk yağı da ucuz
dur. Zeytinyağına' bol mikdarda ka-
nştınlan pamukyağının bol oluşu 
pek tabiî olarak zeytinyağ fiatleri 
üzerine tesir yapacaktır. H. A 

tfcl%^<? 
Plâk-
13.05: 

dans 
Eşref 

30 Eylül 937 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: 

la Türk musikisi, 12,30: Havadis, 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla 
musikisi, 19,30: Spor musahabeleri: 
Şefik tarafmdan, 20: Necdet ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 20,30: Ömer Rıza tarafmdan 
arbca söylev, 20,45: Suzan ve arkadaşlan 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Saat ayan), 21,15: ORKESTRA, 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 23: SON. 

1 Teşrinievvel 937 Cuma 
İstanbul — öğle neşriyatı: 12^0: Plâk

la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,06: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Periha Tevfik: Tüılıçe 
tangolar, piyano refakatile. 20: Mustafa 
ve arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 20,30: Ömer Rıza ta-
tafmdan arabca söylev, 20,46: Nedime ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saa tajran), 21,15: OR
KESTRA, 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Armonik 
solo tangolar. 23: SON. 

Bu akşam 
Nöbetç i e c z a n e l e r 

Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet, 
Talcsim: Nizameddin, Beyoğlu. Kan-
zuk, Yenişehirde Baronakyan, Bos-
tanbaşmda İtimad, Galata: İsmet, 

Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıog-
lunda Barbut, Eminönü: Yemişte 
Bensason, Heybeliada: Halk, Büjrük-
ada: Halk, Fatih: Veznecilerde Üni
versite, Karagümrük: Mehmed Fuad, 
Bakırköy: Hilâl, Sanyer: Osman, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihi-
sanndaki eczaneler, Aksaray: Yeni-
kapıda Sanm, Beşiktaş: Süleyman 
Recep, Fener: Balatta Merkez, Beya-
zıd: Cemil, Kadıköy: İskele cadde
sinde "Sotiryadis, Yeldegirmeninde 
Üçler, Üsküdar: Ömer Kenan, Küçük-
pazar Yorgi, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Ali Rıza, 
Şehremini: Ahmed Hamdl. 

A K B A 
Kitap Evi kâatçılık 

tırt^tan^Aa. bütün mektep kitaplarmm 
satif yeridir. Mektep kırtasiye çeşitleri 
en müsait şartlarla temin edilir. Tel: 3377 

Bursada derece kazanan atletlere 
madalyaları merasimle tevzi edildi 
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Bursa atletlerinden bir grup 
Bursa (Akşam) — Atetizm mey-

siminin sona yaklaşması münasebe-
tile Halkevimizin spor komitesi tara
fmdan, bu yıl derece kazanan atlet
ler için bir tören yapılmıştır. 

Atletler birer birer çağınlarak 
Halkevi reisi tarafmdan göğüslerine 
madalyeleri takılmıştır. 

Bursa atletlerinin bu seneki faali
yetleri, ilkbaharda Galatasaray at
letlerine galebelerile başlar. O mü
sabakalarda Bursaya üç yeni rekor 
kazandıran atletler, bir ay sonra ya
pılan teşvik müsabakasmda yeniden 
dört rekor daha kırmağa muvaıffak 
olmuşlardır. 

Ağustos içinde Edremitte federas
yon tarafından tertip edilen beş şehir 
arasındaki müsabakalan, İkinci ge
len Balıkesirin 50 puanına karşı 72 
puanla, Bursa kazanmıştır. Ağustos 
sonundaki ınıntaka birinciliklerinde 
iki rekor daha kıran atletlerimiz, çok 
verimli çalışmalanmn mükâfatı olar 
rak, aralarmdan iki gencin millî fir
ma ile Balkan birinciliklerine iştirâr 
ki gibi bir şeref ihraz etmişlerdir. 

Bu seneki faaliyet mevsiminde 
muvaffakiyet göstererek altı seri üze
rinde yapılan müsabakalarda alman 

güzel derecler, Türkiye birincilikl©-
rinde üçnücülüğü kazanan Bursa at
letleri için canlı ve yeni bir inkişaf 
devrinin başlangıcı sayılmaktadır. 
Birincilik alan atletlerin isimleri ya> 
zıyorum: 

Mili! takıma giren Borsa atletleri: Sol
dan sağa doğru İbrahim, Bekir 

Nazmi 

100 Nazmi Acaridman yurdundan 
200 Ziya Acaridman yurdundan 
400 Hakkı Acaridman yurdundan 
800 İbrahim Acaridman yurdundan 

1500 Salâhadin Dora spordan 
110 Kadri Acaridman yurdundan 
Tek adun — Şemsi Acaridman yur

dundan. 
Üç adım — İbrahim Acaridmana 

yurdundan. 
Yüksek — Ramazan, Mustafa S ^ 

fâhadin Acaridman yurdundan. 
5000 — Etem Acaridman yurdun

dan Rekor (17.25). 
Tek adım — İrfan Acaridman yur

dundan Rekor (6.28). 

SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ YÜZO 
Yazan: SÜLEYMAN BİÂNİ İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

, « « ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tefrika No. 15 

Rumellde halk resmî tebliği beklemeden 
nümayişlere başlamıştı 

Keyfiyetin İstanbul gazetele-
rile dahf resmen ilâm maslahat ikti
zasından görülmektedir. Fermam hü
mayuna muvafık bulımduğu takdir
de muktezasımn ifası dahiliye neza
retine havale olunacaktır. Rumeli ah
valine dair tevdi bujrurulan evrak ta-
kımile takdim ve iade kılınmıştır.) 
24 cemaziyelâhır 1326 - 10 temmuz 
1324. Bu gece müzakere olunan mad
delerden biri de Anadoludan Rumeli-
ye mürettep taburlann ne olacağı 
idi. Bunlar için de şu karar verildi: 

(Üçüncü orduya Anadoludan mü
rettep redif taburlannm bir takımı 
Selâniğe vasıl olmuştur; bir kısmı da 
henüz yoldadır. Şimdiki halde bunla
ra lüzum ve ihtiyaç kalmamıştır. Or
duya - üçüncü orduya - varanların 
Selânikçe yevmiye ve katık bahaları, 
çıkacaklan İzmir iskelesinde de birer 
maaşları verilmek suretile ve yolda 
bıUunanlarm da bulunduklan mahal
lerden üeri gitmiyerek memleketleri
ne iadeleri.) 

Buna dair de bir mazbata 3razıldı. 
Bu mazbatalar da (1) padişaha gön
derildi. 

Tahsin paşanm anlattığına göre 
mazbata mühürlenirken İzzet paşa 
huzura giderek keyfiyeti arzetti. Bu
nun üzerine AbdüUıamid gene Tahsin 
paşayı çağırttı. İzzet paşayı da maz
batayı alıp getirmeğe gönderdi. Çok 
geçmeden mazbata geldi; okundu. 
Hünkâr masasınm başına oturdu. 
Mutad olan tarih koymak suretUe 
mazbatajm tasdik etti. Tahsin paşa
ya verdi; hemen sadarete tebliğini 
emretti. 

İzzet paşa vükelâmn mabeyinde 
kalmalan mı yoksa konaklarma 
dönmeleri mi irade edildiğini sor
du; hünkâr: 

— Sadrazam pahayı görünüz. Baş
kâtip şimdi irade tebliğ edecektir. 
Vükelâ konaklarına gidebilirler. 

Dedi. İzzet paşa Said paşayı gör
mek, Tahsin paşa da iradeyi yazdır
mak üzere huzurdan çıktüar. 

Matbuat Ue ilân için yazılan maz
batayı takdim ettiğinde Abdülhami-
din: 

— Tabiî değil midir? 
Diyerek gülümsediğini de Tahsin 

paşa hatıratmda zikretmektedir. Mu
hakkak, pek acı bir tebessüm idi bu! 

İşte Abdülhamid meşrutiyetin av
detine 23 - 24 temmuz 1908 gecesi bu 
suretle muvafakat eylemiştir. 

Ahmed İzzet paşa huzurdan avde
tinde: 

— Şevketmeab efendimiz karan 
tasdik buym-dular. Ferman buyuru
yorlar ki (Said paşadan başkalarına 
hitaben) sabahtanberi rahatsız oldu
lar; konaklarına teşrif bujrursımlar; 
rahat etsinler. 

Dedi. Sonra Said paşaya dönerek: 
— Sizin burada beklemenizi fer

man bujrurdular! 
TebUğinde bulundu. Vükelâ maz-

har oldukları iltifattan dolayı Said 
paşanm tabirile «dest bezemlni şük
ran!» olduktan ve Said paşayı selâm
ladıktan sonra saraydan ayrıldılar. 
Bitab bir halde konaklarına döndük
leri v£ikit artık sabah olmuştu. 

Ahmed İzzet paşa da onlarla bera
ber Said paşanm yamndan çıktı. Bu 
yalnızhk - kendisinin anlattığına gö
re - Said paşaya geçmişleri hatırlattı. 
Vükelâ odasında tek basma kalan Sa
id paşa dakikadan dakikaya bir hen
gâmeye intizar etti. İntizar müddeti 
20 dakikaya vardı. Bir şey çıkmadı. 
İş başka bir şekil almazsa zihninde 
kararlaştırdığını yapmak için bir çey
rek saat daha beklemeği muvafık gör
dü. Bu müddet te geçti. 

Gene bir haber çıkmadı. Said paşa 
da çmgırağm düğmesine bastı. Ge
len saray daire müdürü Hasan ağaya 
Ahmed İzzet paşayı çağurmasım söy
ledi. Hasan ağa: 

— İzzet paşa huzurdadırl 

Cevabım verdi. Said paşa: 

(1) Bu mazbatalann aynen suretlsri 
Kâmil paşanm (Said paşaya cevaplann-
da) ve Tahsin paşanm Yıldız hatıraların
da vardır. İkinci mazbatanın (bilisUzan 
irade sâdir olduğuna) dair olan birinci 
kısmı matbuata kısaca tebliğ edilmiştir. 

— Nöbetçilere söyleyin, huzurda 
iken haber versinler. İzzet paşa gön-
derilmezse başka birinin gönderilme
sini zatı şahaneye arzetsinler! 

Dedi. Bir, iki dakika geçer geçmez 
İzzet paşa geldi. Davetinin sebebini 
sordu. Said paşa: 

— Rufeka gittikten sonra benim 
burada kalmama lüzum yoktur. Ben 
de gidiyorum. Sizi istemekliğim ya
rım saate kadar kararı musaddık ira
de gelmezse emaneti - mührü hüma
yunu - almak için haneme birisinin 
gönderilmesini hakipayi şahaneye ar-
zetmeniz içindir. 

İzzet paşa ağhyor, bir taraftan da 
Said paşadan tevekkufımu rica edi
yordu. Said paşa: 

— Durmağa lüzum yoktur! 
Diyip oda kapısından çıktı ve çı

karken: 
— Deminden söylediğim şeyi arze-

dersiniz. 
Dedi. İzzet paşa Said paşanın ya

nına geldi. 
— Bir dakika kadar odaya avdet 

ediniz 1 
Ricasında bulundu. Said paşa da 

odaya girdi. İzzet paşa: 
— Pek süratle gidip geleceğim. 

Lütfen bir kaç dakika daha durunuz! 
Dedikten sonra huzura gitti; gene 

geldL 
— Efendimiz sadrazam beklesin 

bujoırmuşlardı. Meclisin zaptını gö
türdüğüm dakikada iradeyi verdiler. 
Başkitabete tebliğ ettim. Başkâtip 
paşa (sadrazama söyle; beklesin; ira
deyi yazıp burada kendisine gönderi
rim.) demişti. Ben teessürün şiddetin
den ifadede kusur etnüşim. İrade ge
lecektir. 

Sözlerini söyledi ve ağlamağa de
vam etti. 

Said paşa — Teessürünüzün sebe
bini anlamadım. 

İzzet paşa — Daha ne olsun biate 
dmr gelen telgraf teessürü mucib de
ğil midir? 

Said^paşa İzzet paşanm bu meb-
haste uzatmağa başladığı sözleri din-
lemiyerek: 

— İzzet paşa! Şahsımın ehemmi
yeti olmasın! Fakat bugün reisi vü
kelâ bulunuyorum. İradeyi bana 
göndermek için burada beklememi 
başkâtibin söylemesi haddi haricîn-
dedir. Özrünüzü buna bina etmek ise 
daha ziyade hatâdır. Her ne ise, ben 
gidiyorum. İradenin teahhürü halin
de birisi gönderilerek emanetin - müh
rü hümayunun - istirdad buyrulmar 
sini zatı şahaneden tekrar rica ede
rim. 

Said paşa durmadı. İzzet paşa bu 
defa kendisini kapıcı nöbetçilerin bu
lunduğu koltuk kapıya kadar teşyi 
ettL 

Said paşa evine döndükten yarım 
saat sonra Tahsin paşamn nöbetçi 
yaverle gönderdiği irade geldi. Yaver 
Said paşadan iradenin tebeUuğ edil
diğine dair usulen bir makbuz aldı, 
Said paşa iradenin musaddak sureti
ni sabahlejrin çıkacak gazetelerle mut
laka ilân ettirmek, vilâyetlere de, teb
liğ eylemek üzere dahiliye nazın 
Memduh paşaya gönderdi; dahihye 
nezaretinden gelecek resmi tebliğin 
mutlaka o sabahki (11-24 temmuz) 
gazetelerle neşri için matbalara da 
yaverler marifetüe haberler isal etti. 
Keyfiyeti Rumeü umumî müfettişi 
Hüseyin Hilmi paşaya da bildirdi. 

Gazetelere verüen kısa tebliğ aynen 
şundan ibaretti: 

Tebligatı resmiye 
Şerefmütaallik buyrulan iradei seni-

yei hazreti zıllûllahi mantuku hüma-
yununca merci âlisinden keşide kıü-
nan kalgrafnamei umumî suretidir: 
Tesisi ceUU cenabı hilâfetpenahi olan 
kanunu esaside sureti teşkili beyan 
olunan meclisi mebusamn içtimaa 
davet olunması şerefmütaallik buy
rulan iradei seniyei hazreti hilâfetpe
nahi icabı âlisinden bulunmuş ve hüb-
mü celill bilcümle vilâyatı şahane va-
lilUderile elviyei gayrimülhaka mutA-
samflıklarına tebliğ kılmmış olmağ-
la oraca da kanunu mezkûrda mün-
deriç sıffatı hajz âzaanm intihabı
nın icrası. (Arkası var) 
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Gül dalı gibi... 3 
Yusuf Şakirin hoşlandığı kadın 

Bpi şöyle tarif edilebilirdi. İncecik 
Wr bel, zayıf, fakat biçimli bir vü
cut, ince bir yüz... Düz siyah saç
lar... Başının içinde ideal kadının ka
şı, gözü, ağız, bumu hakkında mu
ayyen bir fikri yoktu. Lâkin sevece
ği, hayatını birleştireceği kadm mut
laka ince belli, zayıf, fakat biçimli 
bir vücudu olmasını isterdi. 

Şişmanlan değil, hat tâ biraz tom-
bullan bile beğenmezdi. Bir çok er
keklerin tombul, hattâ şişman ka
dınlara yanıp bayılmasına muka
bil, - tabiat bu ya - o zayıfları çok 
severdi. 

Yusuf Şakir bir gün Kadriyeye 
rasgeldi. Kadriye işte onun tam is
tediği kadına yakındı. Onu biraz, 
amma pek az toplu buluyordu. 

Hattâ iltifat olsun diye ilk dans 
•dişlerinde Kadriyeye: 

— Gül dalı gibi bir vücudunuz 
tar . . . dedi. 

Hele biraz daha zayıf olursanız büs
bütün güzelleşeceksiniz. 

Kadriye şaşırdı: 
— Bundan daha mı zayıflamam 

lâzım... 
— Öyle ya... Biraz daha.. 
Ve bundan sonra Kadriyeyi müba-

İftğah bir tarzda medhetmeğe baş
ladı. Kadriye şimdiye kadar evlene-
memiş bir kızdı. Hattâ günden gü
ne zayıflamasının sebeplerinden bi
ri ve belki de en büyüğü bu müthiş 
korku idi: Evlenemeden ihtiyarla
mak... 

Kadriye şaşırmıştı. Yusuf Şakir 
kendisine ne kadar sıcak, ne derece 
ümit verici şeyler söylüyordu. 

Yusuf Şakir o gece Kadriyeden ay
rılırken: 

— Yarın sizi görebilir miyim?., di
ye heyecanla sordu. 

Kadriye heyecanla fısıldadı: 
— Eğer isterseniz... 
Yusuf Şakir onun elini tuttu: 
— Nasıl istemem... 
Ertesi günü için randevu verdi

ler. Ve buluştular. Yusuf Şakir mü
temadiyen Kadriyenin incecik vücu
dunu medhedip duruyordu : 

— Ne harikulade vücud!.. Ne hari
kulade!... Diyorum ya... Bir gül dalı 
gibi... Fakat biraz daha zayıflasa-
hiz.. . 

Kadriye bu sözleri nihayetsiz bir 
heyecan içinde dinliyordu. 

Randevular birbirini takip ediyor
du. Artık birbirierini görmeden gün 
geçmiyordu. 

Kadriye Yusuf Şakirin biraz daha 
gözüne girmek için bir iki kilo da
ha zayıfladı. Artık Yusuf Şakir adam
akıllı âşıktı. Kadriyeye daima: 

Sen dünyanın en güzel kadı
nısın... Nihayet işte hayatta aradı-
gun ideal kadmı buldum... Bu gül 
dalı gibi ince vücud, insan vücud-
lerinin en güzeli, en fevkalâdesidir. 

Kadriye kendisini Yusuf Şakire be-
ğendiı-mek için günden güne zayıf-
hyor, genç adam da ona günden gü
ne daha ziyade abayı yakıyordu. 

Nihayet bir gün Yusuf Şakir ona 
şu teklifte bulundu: 

—• Kadriye... Benim hayatta ara
dığım ideal kadm sensin... Benimle 
evlenir misin?... 

Kadriye sesini çıkarmadı... Yusuf 
Şakir: 

— Susmanı «kabul» telâkki ediyo
rum... ^ 

Dedi ve bekledi... Kadriye büsbü
tün sustu. Bir ay sonra evlendiler. 
Artık Yusuf Şakirin saadetine hu
dut yoktu. Aradığı kadını bulmuş
tu. . . 

di-

* 

Lâkin evlendikten sonra işler büs
bütün değişti. Evleninceye kadar 
günden güne zayıflıyan, günden gü
ne ,Yusuf Şakirin dediği gibi, ince 
bir gül dalı haline giren Kadriye ev
lendikten sonra hayatını tamamile 
değiştirdi. 

Kızlık zamanında Yusuf Şakire 
kendisini beğendirmek arzusile, za
yıflamak için yaptığı perhizlerin acı
sını çıkarmak ister gibi İdi. Sofrada: 

— Aman ne zamandanberi pilâva 
hasretim... Genç kızlığımda bir tür
lü yiyemezdim..., diyerek pilâva mü
temadiyen kaşık çalıyordu. 

Sofraya hamur işi gelse Kadriye: 
— Aman, diyordu, hamur İşine ne 

zamandanberi hasretim... Biraz yi

yip kanlanayım, canlanayım.. 
yordu. 

Arkadaşları ona: 
— Aman Kadriyeciğim... Şişman-

hyacaksm... diye ihtar etmeğe kal-
kışsalar o derhal: 

— Amaaaaan, diye omuz kaldı
rır!.. Ben unumu elemiş, eleğimi du
vara asmış bir kadınım... Beni be
ğenen beğenmiş bir kere... Artık 
perhize, gıdasızlığa ne lüzum var?.. 

Hakikaten artık Kadriye perhizi ta-
maile unutmuştu. Günden güne şiş
manlıyor, günden güne kilo alıyor
du. Artık «ah evlenemeden ihtiyar-
lıyacağım!» korkusu da yoktu. Bu
nun için Kadriyenin kerdanı aylar 
geçtikçe katmerleşiyor, ensesi ya
vaş yavaş küçük ve kabarık bir yas
tık şeklini alıyordu. 

Onda şişmanlamak büyük bir sü
ratle aldı yürüdü. Her ay muntaza
man bir kaç kilo alıyordu. 

Zavallı Yusuf Şakir: 
— Aman karıcığım!., diye ne ka

dar ihtar etse Kadriye gene bildiği
ni okuyor, daha olmazsa gizli gizli 
hamur işleri, hamur tatlılan, pilâv
ları gövdeye indiriyordu. 

Nihayet Kadriye 100 kiloya merdi
ven dayamıştı. Artık yerinden bile 
zor kımıldıyordu. Vücudu son dere
ce hantallaşmıştı. 

Şişmanlık ona hiç yaraşmamıştı. 
Dehşetli çirkinleşmişti. 

Arasıra kocasile kavgaya tutuşu
yorlardı. İşte o zaman Kadriye iki 
gözü iki çeşme Yusuf Şakire bağm-
yordu: 

— Beni sen böyle mi aldın... Sana 
vardığım zaman ne kadar güzel
dim... Gül dallan gibi bir vücudum 
vardı. Be^ji ne halere koydun alçak 
herif! Beni ne hallere soktun!. 

(Bir yıldız) 
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( A K Ş A M K A P A N I Ş FİATLFRİ) 
ESHAM TC TAHVİLAT 

İstikrazı / 
dahilî 
1933 İstikrazı 
t^nltürk I 

» n 
» III 

Mümessil I 
» n 
» i n 

iş bankası 
» hamiline 
> Mtiessls 

06,50 

90 
13.80 
13 45 
13,45 
39,30 
41,60 

10,10 
10.20 

75 

Türkiye Cum- 9050 
hurlyet Merkea 
Bankası 
Anodlu His. 24,50 
Telefon 7 
Terkos 6,30 
Çimento 10,75 
İ t t ihad değir- 12 
menleri 
Şark değir- 0,90 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,13.50 
025 

78,95 
15,04,16 

87.44 
3,44,G6 
4,70, 
1.43,25 

Para (Çek tiatleri) 
Sofya 64 
Prog 22,62 
Berlin 1,97,25 
Madrid . 1160 
Belgrad 34,1,2 
Zloti 4,19,36 
Pengo 4 
Bükreş 107,68 
Moskova 20,24 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

29/9/937 
F İ A T L A R 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar 
Yulaf 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Susam 
iç fındık 
Keçi kılı 
Yapak Karacabey 

Aıağı Tukan 
Kr. Pa. 

6 2S 
5 15 
4 10 
3 38 
4 20 
3 20 
7 28 

10 — 
16 20 
40 — 
52 20 
71 20 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Kepek 
Yapak 
B. Peynir 
Un 
Mercimek 
Susam 
Keten tohumu 
Pamuk 

345 
420 

45 
67 

Kr. Pa. 

6 32i 
5 25 
4 13 
4 — 

___ 
_ — 

10 5 

.... . ^ 
— — 

Ton 
» 
B 
> 

7 1/4 > 
75 
30 
60 
69 

» 
» 
> 
> 

24 1/4 > 

O t D E N 

İç fındık 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Nohut 
K. fındık 
Tiftik 

D I 9 F t 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vlnlpek 
Arpa: Anvers 
Mısır Londra: 
Keten T: Londra 
Fındık G: Hamburg 
Fındık L: Hamburg 

12 1/4 Ton 
7 » 

24 1/2 > 
10 > 
19 3/4 » 
21 » 

A T L A R 
6,32 Kr. 
5,05 » 
6,19 )• 
5,44 » 
4,03 > 
8,30 > 

94,28 » 
94,288 t 

29/9/937 Çarşamba günü İstanbul Hâlin
de Toptan satılan meyva ve sebzeleria 
fiatleri: 
Cinsi Emsal En aşağı En yüksek 

fiat fiat 
Kr. S. Kr. S. 

Bamye Kilo 8 15 
Asma kabağı ade t 3 10 
Sakız kabağı Kilo 1 50 3 
Çalı fasulyesi Kilo 4 6 
Ayşekadm Kilo 4 6 
Barbunya Kırmızı Kilo 6 7 
Kır Domatesi Kilo 2 3 
Sınk Domatesi Kilo 3 4 
Sivri Biber Kilo 2 50 3 50 
Dolmalık Biber Kilo 2 4 
Lahna Kilo 2 3 50 
Hiyar adet 75 1 50 
Patlıcan (Baş) adet 1 1 25 
Patlıcan (orta) adet 50 75 
PaUıcan (Ufak) adet 25 50 
Patl ıcan (Bostan) adet 1 60 1 75 
Soğan Kilo 2 50 3 
Maydanoz demet 50 75 
Çavuş üzümü Kilo 20 36 
Yapıncak üzümü Kilo 7 14 
Razakı üzümü Kilo 9 10 
Elma (İnebolu) Kilo 5 8 
Elma (Amasya) Kilo 7 16 
Armut muhtelif Kilo 3 6 
cins 
Ayva Kilo 2 8 
Ceviz Kilo 7 12 
Nar Kilo 6 8 
Kestane Kilo 4 « 
Taze İncir Kilo 4 6 
Limon (Ecnebi) 100 adet 150 250 
Karpuz alacalı (Baş) adet 11 18 
Karpuz alacalı (orta) adet 7 10 
Karpuz alacalı (ufak) adet S 6 50 
(Ufak) 
Kavun Kırkağaç (Baş) adet 11 16 
Kavun Kırkağaç adet 7 9 
(Orta) 
Kavun Kırkağaç adet 1 6 
(Ufak) 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırabları teskin eder 

GRiPiN 
BHhassa bunlara karşı müessirdir. 

tş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

H M 'Jl; I 
bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi boımaı, mideyi ve böbrekleri yormaı. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde ısrarla isteyiniz. Taklitlerinden 

sakınınız 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

_ Yazan: İskender F. °—*-"' Tefrilca No. 13 ——ı 

O gün Rodosta şarap panayırı vardı . 
Sinan (Rozita) ile şehre inecekti. Kaptan 
paşa gemide dişi nnahlûk istenniyordu! 

ortaya bir hakikat çıkacak!) diye
rek başını yavaşça salladı: 

— Nereden geliyordunuz? 
— Venedikten... 
— Geminiz şarap mı yüklüydü? 
— Evet,.. 
Rozita korkudan titremeğe başla

mıştı. 
Kılıç Ali paşa: 
— Neden korkuyorsun? 
EÖye sordu. 
Rozita ağlıyarak cevap verdi: 
— Babam bana: (Türkler, eline ge

çen düşmanlarını hemen öldürürler!) 
demişti de... 

— Sen bizim düşmanımızmısın? 
Bize bir fenalık yaptın mı? 

— Ben bir şey yapmadım amma... 
— Baban yaptı, öyle mi? 
Rozita önüne bakarak mırıldandı: 
— Babam bir kaç yıl önce Venedik 

korsanlar ile beraber çalışırdı. Türk
lerle bir kaç kere döğüşmüşütü . 

—, Bundan sana ne? 
— Bilmem? İçimde müthiş bir kor

ku var. Eğer bana kıymazsanız, si
ze çok faydalı olurum! 

— Faydalı mı olursun? 
— Evet., size kaçakçı korsanlann 

bugünlerde nereye sığındıklarını söy
lerim. Daha başka şeyler de haber 
veririm. 

— Ne gibi?... 
— Papa 13 üncü Greguann ye

niden Avrupayı türkler aleyhine kış
kırtmak istediğinden, Venedik Sena
tosunun Papaya menfi cevap ver
diğinden, Avusturya kralı Mak-
similyen'in türklerle anlaşmak ra-
zusunda bulunduğundan, fakat bu 
arzusunu - İspanya kralı Filipten çe
kindiği için - izhar edemediğinden... 

Kılıç Ali paşa genç kızın sözünü 
kesti: 

— Sen çok akıllı bir kıza benzi-
3rorsun! Karşımda İspanya kraliçe
si - fettanlar fettanı - İzabel var sa
nıyorum. Sen bir kaptan kızma ben-
zemiyorsun, Rozita! Haydi, bana ha
kikati söyle., kimin kızısın sen? 

Rozita gözlerini yere indirdi: 
— Babam da bana: (Sen büyür-

sen çok akılh bir kadm olacaksın!) 
derdi. Ah babacığım, o boğulmasay-
dı... Hayatta ne kadar yalnız kal
dım şimdi bilseniz! 

Bu sırada Rozitayı yakından ve alı
cı gözile tedkik eden Küçük Sinan 
birdeibire kaptan paşanın yanına so
kuldu., ve kulağına eğildi: 

— Bu kız padişahın gözdesi Hoşe-
daya çok benziyor, devletlim! 

— Kardeşi olmasın sakın..? 
— Çok şüpheleniyorum. Hoşeda-

nm boynunda müselles şekilde üç 
siyah ben vardı. Rozitanm boynun
da da ayni şekilde ve ayni yerde üc 
ben var. 

Kılıç Ali paşa Rozitanm boynuna 
baktı: 

— Gerçek, üç beni var amma., ben 
Hoşedanm boynundaki benleri gör
medim. Sen nereden biliyorsun? 

— Kulunuz da bir gün bahçede 
dolaşırken görmüştüm, devletlim' 

Kıhç Ali paşa mânah bir gülüşle 
Sinanm yüzüne baktı. Sonra birden 
Rozitaya dönerek: 

— Senin başka bir kız kardeşin 
var mı? 

Diye sordu. 
Rozita sevinçle gözlerini açtı: 
— Hayır. Fakat, bana çok benzi-

yen amcamın kızı vardı. Buldunuz 
mu onu yoksa.,? 

— Ne 0.. kayıp mı oldu amcanın 
km? 

— Evet. Lepanto harbinde amcam
la beraber kaybolmuştu. Amcamm 
tstanbulda öldüğünü duyduk. Fakat 
Françeska'dan bir haber alamadık.. 

Küçük Sinanla kaptan paşa göz 
g ö « geldiler. Sinan: «Tamam.. Hoş
edanm asıl adı Françeskadır!» diye
cekti. Buna cesaret edemedi., ken
dini tuttu. Kılıç Ali paşa; 

— Hoşedanm kakikî adı nedir 
acaba..? Bunu içimizde bilen kimse 
yoktur. 

Diye söylenmeğe başlamıştı. 
Sinan zihninden: (Ne oluı-sa olsun. 

— Haremağalarmdan birinden 
duymuştum, devletlim, Hoşedanm 
kendi ismi Françeskadır. Zatı şaha
ne onu hareme aldıktan ve adını de
ğiştirdikten sonra, bu isim söylenmez 
oldu. Bunu, benim gibi bilen ve işi
tenler çoktur, dedi. 

Kılıç Ali paşa şimdi Rozita ile da
ha yakından alâkadar olmağa baş
lamıştı. 

Bu kız acaba sahiden bir kazaya 
kurban mı gitmişti? Yoksa Türk do
nanmasının Akdenize çıktığını ha
ber alan Venedikliler, Rozitayı - zekâ 
ve dirayetine güvendikerl İçin - ada-
mn arkasına kasden mi bırakmış
lardı? 

Derya kaptam bütün bu ihtimal
leri düşünerek, Sinana döndü: 

— Bu kadımn muhafazasına seni 
memur ediyorum. Geminin arka 
kasarasında ona bir yer gösterir. Şim
dilik kendisine bayağı bir esir gibi 
davmnmıyalım. Olabilir ki (Hoşeda)' 
Istanbulda - bizim arkamızdan - bu
lunmuş ve tekrar saraya gitmiştir. 
Rozitayı îstanbula götürmeğe ve ha
diseyi padişaha arzetmeğe mecburuz. 

Sinan Rozitayı geminin arka ka-
sai'asına götürdü. Kılıç Ali paşa 
kendi kendine başım sallıyarak söy
leniyordu: 

— Sultan Murad bu kızı görürse, 
ne Hoşedayı arar, ne de diğer gözde
lerini... 

Kılıç Ali paşa bunun Venedik Se
natosu tarafından tertip edilmiş bir 
hile olduğuna kanidi. 

Rozitanm bir fedaî olarak - türk-
lerden öç almak için - buraya gön
derildiğine kolaylıkla hükmedilebi
lirdi. 

Türklere yardım vadeden ve bir 
çok mühim meselelerden bahseden 
bu kızın verdiği malûmatın doğnı 
olup olmadığını ancak zaman göste
recekti. 

Kılıç Ali paşa: 
— Rozitanm başını boş bırakma

ğa gelmez., ben ne munis kadınlar 
gördüm ki, günün birinde korkunç 
ejderler gibi şahlanarak üzerime atıl
mışlardır. Bunun da, bir yılan gibi, 
yarın üzerimize saldırmıyacağmı kim 
bilir? 

Diyordu. Kılıç Alipaşa uzağı gö
rür, suyun sathı ile hiç meşgul ol
maz, ve her hadisenin derinliğine nü
fuz etmek isterdi. 

Rozitanm paşa gemisine ahnmasi 
herkesi hayrete düşürmüştü. 

«— Küıç Ali paşanın gönlü hâlâ 
ihtiyarlamamış!» 

Diyenler, ve bıyık altmdan gülen
ler vardı. ^ 

Oysa ki, Kılıç Ali paşa mühim bir 
hadisenin iç yüzünü anlamakla meş
guldü. O, iş başında zevkini, eğlen
cesini, hat tâ istirahatini aramaz bir 
adamdı. İşine ve memleketine karşı 
büyük bir feragatle çalışırdı. Bar
baros ve Turguttan sonra - kaptan 
paşalar arasında - ömrünü onun ka
dar denizde geçiren kim vardı? 

Bu sefer Akdenize çıkışı bile onun 
için büyük bir fedakârlıktı. Bu ta-
rassud işini yapacak donanmada 
kaplan mı yoktu? Fakat onun içi 
tezdi, uzağı görürdü. Her deniz ha
reketinin, her akının başmda bulun
mak isterdi. 

Rodosa giden bir peksimet gemi
sinin batması - onun görüşüne gö
re - yeni bir harbe vesile olabilirdi. 

Kılıç Ali paşa devleti - Lepanto mu-
zaffertyetinden sonra - yeni bir har
be sokmamak için elinden geleni jra-
pıyordu. 

« 
«Venedik Gülü., ve İstanbul 

bülbülü!» 
Kjlıç Ali paşa Rodos kalesi önüün-

de beş on gün kalmağa karar ver
mişti. Her gün Salih, Doğan, Hüs-
rev reislere nöbetle gözcülük yaptırı
yordu. 

(Arkası va) 
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Ş A M - S P O R 
Yeni futbol mevsimine girerken 

Önümüzdeki iki hafta takımların 
hazır olmasına kâfi gelebilecektir 

Istanbulun yeni futbol mevsimi, 
öğrendiğimize ve geçen gün de ha
ber verdiğimize göre 17 teşrinievvelde 
bir devrelik lig maçlarile başlıyacak-
tır. Şu halde önümüzde tam iki haf
talık bir zaman vardır. İstanbul ta-
lamları son günlerde antrenmanla
ra başladıklarma ve bu antfenmalan 
arttırmak için tedbirler aldıklarma 
göre yeni mevsim açıldığı gün takım
lar az çok hazırlanmış, daha doğrusu 
mevsime başlıyabilecek bir hale gel
miş olacaklardır. Takımlarm olgun
laşması ise ancak maçlar tevali ettik
çe kabil olacaktır. Esasen her yerde 
futbolcular ne kadar hazırlamrlarsa 
hazırlansınlar en iyi formlerini bul
maları maçların ilerilemesile imkân 
altına girer. 

17 teşrinievvelde başlıyacak olan bir 
devreli lig maçları, geçen sene oldu
ğu gibi gene on iki kulüp arasında 
yapılacaktır. Bu on iki klüp alfabe 
sırasile Anadolu, Beşiktaş, Beykoz, 
Eyüp, Fenarbahçe, Galatasaray, Gü
neş, Hilâl, İstanbulspor, Süleymani-
ye, Topkapı, Vefadır. 

Bu on iki takım arasındaM tek dev
reli lig maçları neticesinde belli ola
cak ilk dört takım İstanbuldan millî 
kümeye gireceklerdir. 

Takımlar ne halde? 
Epey bir zamandır futbol oynan

madığı ve yukarıda da yazdığımız gi

bi futbolcular mevsim açıldığı gün 
ancak hazır olabilecekleri için takım
lar hakkında bugün bir şey söylemek 
imkâm yoktur. Bununla beraber 
bunlarm umumi heyeti hakkında sat
hî olmak üzere bildiklerimizi yazabi
liriz: 

Geçen senenin millî küme şampiyo
nu olan Fenerbahçe takınunda bü
yük değişiklikler olacağını zaımetmi-
yoruz: Olsa olsa yaşı hayli ilerüemlş 
olan Cevadm takımda ya hiç yer al
maması ve yahut da lüzumunda oy
natılması, buna mukabil geçen sene 
takımda ancak bir defa yer alan mü
dafi Sedadla bir kaç defa oymyan Bü-
lendden bu sene daha fazla istifade 
edilmek mevzuu bahsolabilir. Gene 
şahıslarda büyük bir değişiklik olma
makla beraber hücum hattmda hem 
Orhan, hem de Fikretten istifade su-
retile tadilât düşünülebilir. 

Hiç olmazsa ilk zamanlarda en bü
yük değişiklik gösterecek takım, Ga-
latasaraydır. Bu takımdan cezalı bu
lunan beş oyımcu yerinde yeni ve genç 
elemanlar görmekliğlmiz tabiîdir. 
Bunlarm yavaş yavaş cezalarım bitir
dikçe takımda yer aüp alnuyacaklan 
ise belki de onlann yerini dolduracak
ların muvaffakiyet derecelerine bağlı 
kalacaktır. Şu da muhakkak ki bun
lar cezalarım bitirdikleri zaman Ga
latasaray kaptanı, eleman bolluğu ya 

Romanya millî takımı 
Mevsuk bir membadan öğrendiğimi

ze göre futbol millî takımımızın cum
huriyet bayramımızda Ankara staxim-
da beynelmilel bir maç yapması te-
karrür etmiş gibidir. 

Bu hususta biri Macar, diğeri Ru
men federasyonlarından olmak üzere 
iki teklif vardır. Ancak Romanyadaiı 
gelen teklif federasyonumuzca daha 
müsaid görülmektedir. Çünkü bunda 
Romanya millî takımmm Türkiyeye 
gelmesine mukabil ımllî takımımızm 
da kânunuevvelin son veya kânunu
saninin ilk haftalarında Rumenlere 
ziyaretlerini iade etmeleri vardır. Di
ğer taraftan teşrinievvelde yapüacak 
iken yapüamıyan Balkan kupası maç
ları dolayısile de Romanya millî takı-
mile bir temasımız mevzuu bahis bu
lunmakta idi. Bu da bu vesile ile yeri
ne getirilmiş olacaktır. 

Şu halde cumhuriyet bayrammda 
Ankarada yapüacak maçm Türkiye ve 
Romanya millî takımlan arasmda ol
ması büyük bir ihtimal dahilindedir. 

Rasing - Arsenel 
Geçen sene Londrada karşılaşanı Pa-

risin Racingi ile Londrspın Arsenalı 
bu sene 28 teşrinisanide t'ariste revanş 
maçı yapacaklardır. 

Geçen seneki maçta Racing'le Va-
hap ta oynamış ve takmunm galibi
yet golünü yapmıştL 

•HiHiıuıuıınnıınıııiHHiiHi ıııııııııııuınmınııuuıııiHHiııınııınMi 

kolayUğı karşısında bulunacaktır. 
Beşiktaş takımmda da pek az değişik
lik olabileceğini, geri ve ileri hatlara 
genç takımdan ancak bir iki kişi alı
nacağım zannediyoruz. 

Güneş takımma gelince, mevsime 
girerken bu kulübün geçen seneki 
futbol teknik komitesi kaldınldıgma 
ve sekslyonım idaresi yeni bir başkap-
tan idaresine verildiğine, bundan baş
ka da geçen sene oynayamıyan bazı 
elemanlar müddetlerini yavaş yavaş 
dolduracaklarma göre takımda olabi
lecek değişikliğin derecesini şimdiden 
kestirmek mümkün değUdir. 

Geçen sene sekiz kulüp arasmda 
yapılan maçlarda en iyi vaziyette Bey-
kozun bulunduğu ve son defa îzmire 
giden İstanbul muhtelitinin ekser 
oyuncularım Beykozlular teşkil ettiği
ne göre bu sene de Beykozım baştaki 
dört kulübe iyi bir rakib olabüeceğl 
anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber Vefamn da, ha
riç şehlrler4en yeni elemanlar tedarik 
ettiği söylendiğine göre, bu rekabet
ten Beykozla omuzbaşı yürümesi 
muhtemeldir. 

Geri kalan alti takım ise hemen he
men ayni ayarda sayılabileceği için 
bunlarm biribirine tefevvuk derecesi 
ancak yeni mevsim başmdan itibaren 
meydana çıkacaktır. 

Şimdilik, takımların önümüzdeki 
iki hafta içinde en iyi bir şekilde ha
zırlanmalarım temenniden başka 
söyllyecek bir şey yoktur. 

Ahmet Bahtiyar 

Artık bedbin değilim 
Yazan: Semih Türkdoğan 

Türkiye 50, 100, 4x100 siirat koşulan rökordmeni 
Melih sana minnettanz. Melih sana teşekkür ederiz. 
Melih, sen yalntz Balkan oyunları ikincisi olduğundan, 
mükemmel bir rökor yaptığından değil, daha başka, 
daha çok kıymetli bir hizmette bulunduğundan ayağı 
uğurlu bir şampiyonsun. Bu da nedir biliyor musun? 
Bizi, bileni, bilmiyeni bedbinlikten kurtardın. Ve artık 
bu iş te kurtuldu, var ol Melih. 

bunu bize Melih buldurdu: Kadir 
bilir ve insaflı spor efkârı umumiyesl, 
halk. 

Artık neden birinci gelemedi demi
yorlar, derecesi kaçmış, 400 metreyi 
ne kadarda koşmuş? diyorlar. Yüksek
te ikinci gelmiş kazanamamış ama, 
kaç santimetre atlamış, diye soruyor
lar. İşte atletizmi anhyan halkı bul
duk. Bizi artık bedbin eden dedikodu
yu dinliyecek halk, bunu yazan gaze
teyi okuyacak spor seven bulunmıya-
cak. Çünkü Melih sana: 

Var olsun, ikinci gelmiş ama, kaç
ta koşmuş biliyor musun dört yüa 
metreyi, 49.9/10 da! diyenler var Tür-
kiyede. 

Evet aüetizm artık lartuldu. Ar
tık ne pistin sert ve yokuşu olsu, ne 
duşlann soğukluğu veya bozukluğu, 
ne masajcmm nazlanması, ne antre
nörün uzun boyu (!) ı> te idarecile
rin yolsuzluğu bu işi durduramıya-
cak. Bütün bunlarm tekerrürü ve her
kes tarafmdan tekrar edilen dediko
du yapılması bizi ümidsizliğe düşü-
remiyecek. Çünkü bizde de atletizmi 
anhyan bir spor efkâln umumiyesi ol
duğunu öğrendik. Artık sırtımızı da-
yıyacak makam, mecmua aramıy&-
cağız. Güveneceğimiz şejri biliyoruz, 

r 
Atlet Semih 
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Bugün ilk yazısını koyduğumuz 
kıymetli atletimiz Semih Türk-
doğanın atletizm üzerine arasıra 
yazacağı yazıları Akşam'm spor 
sütunlarmda okuyacaksınız. Epey 
bir müddet Pariste kalan Semih, 
Fransamn spor hayatından, at
letizmin muhtelif mesafe ve mü
sabakalarında ihtisas sahibi ol
mak için Avrupada tutulan yol
lardan bahis yazılar da yazacak
tır. Bilhassa atletin Parise git
meden evvel «bıraktığı Türkiye 
atletizmirü» Paristen dönüşünde 
«nasıl bulduğu» hakkmdaki dü
şünceleri enteresan olacaktır. 

Paris tenis şampiyonluğunu 
bir Yugoslav kazandı 

Pariste ojmanmakta olan beynel
milel tenis tumuası tek erkek 
finalinde Yugoslav Pankek Çmll Kho 
Sin Ke'yi 6 - 4, 2 - 6, 6 - 2, 6 - 2 yene
rek şampiyonluğu kazanmıştır. 

Ayni tumuamn kadınlar şampi-
yonasmı da Fransız matmazel Mateu 
kazanmıştır. 

Millî küme dışındaki maçlar 
Futbol federasyonunım, millî küme 

dışmda kalan muhtelif şehirlerin şam-
piyonlan arasında grup karşüa^ma-
lan yaptıracağım ve bımlarda birinci 
olacak takımlara! da cumhuriyet bay
rammda Ankarada final maçlan yap
tıracağım yazmıştık. 

Öğrendiğimize göre, Romanya veyal 
Macar millî takımlannm cumhuriyet 
bayrammda Ankaraya yapacakları zi
yaret dolayısUe bu final karşüaşmala-
n cumhuriyet hayranımdan sonra mü
said bir zamanda yapüacaktır. Bu
nunla beraber şehir şampiyonları ara!-

Vehap hakkında karar 
Epey zamandır Pariste Racing'de 

bulunan ve oymyan İzmir futbolcüle-
rinden Vehabm İzmir takımlarından 
birinde ojnıamak üzere geçenlerde 
memlekete döndüğü, fakat kendisi
nin profesyonel sayılması üzerine İs
tanbul klüplerinden birine girmek su-
retile bundan kurtulacağı İzmir gaze
telerinden naklen yazılmıştı. 

Bu kere öğrendiğimize göre Türk 
spor kurumu genel merkezi Vehabm 
işini tedkik etmiş ve bu futbolcunun 
bir daha amatörlüğe avdet edememek 
üzere profesyonel sayılmasına' karar 
vermiştir. 

Şu halde, Vehap ne İzmir klüplerin
de ve ne de yazüdığı gibi İstanbul ve
ya başka şehirler takımlarında yer ala-
mıyacaktir. 

•ımıııınııııııııııııııiHiıııtımıııııııııııımıııımııııımııiHiıııttıııtııını— 

smdaM grup birincilikleri cumhuriyet 
bayramma kadar ikmal edilmiş olacakr 
tır. 

Geçenlerde Amerikada yüzlerce kotranın iştirâkile Amerika kupan namı verilen büyük denia yan^lan yapılmış Bu müsabakalarda yer alan tngrflhs kotralanndan EndeyvİT I ve En-
deyvır II cifleri bir şilebin arkasına bağü olarak Amerikadan tnglitereye döuerifrkmı yolda büyük bir fırtınaya tutulmuşlar ve kotraları gemiye bağlıyan ip kopmuştu. Bundan sonra kaybolan 

kotralardan Endeyvır I bir kaç gün evvel trlanda aç'kUmnda bir balıkçı gemisi turahndan bulunmuş ve kurtanlraijtu-. D'gerinden henÜ2 bir haber yoktur. 
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KUC 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, SaU ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

• ^ 

2 — ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
FRANSIZCA BİLEN BİR DADI ARANI

YOR — İki buçuk yaşında bir çocuğa 
bakmak üzere dadı aranıyor, şeraitin 
acele Boğaziçi Yeniköy Daire sosak 7 No. 
yalıda bayan İhsan Ersine bildirilmesi. 

(* - 1 

HİZMETÇİ ARANIYOR — Çocuksuz bir 
kan kocanın orta hizmetini görecek 15 -
18 yaşlarmda bit kız isteniyor. İstanbul 
Posta kutusu 735 e yazılması. — 1 

ACELE - - Bir piyango gişesinde satış 
için yüksek maaşla iki bayan aranıyor. 
Aynca 15 - 16 yaşmda bir çocuğa da ihti
yaç vardır. Beyoğlu İstikl&l caddesi 205 
No. İl piyango gişesi Tanrıverdi. — 2 

HİZMETÇİ ARANIYOR — (İki kişilik) 
bir ailenin orta İşlerini görebilecek namus
lu, temiz, güçlü, kuvvetli kimsesiz bir 
hizmetçi bayan aranmaktadır. Kendisi
nin orta derecede giyiminden başka ye
mesi ve yatması da temin edildikten son
ra ayda münasip bir ücret verilecektir. 
Talip olanların posta kutusu No. 1 Keçl-
burlu adresine mektup göndermeleri. — 2 

KİRALIK APARTIMAN DAİRELERİ VE 
DÜKKÂNLAR — Beyoğlunda Asmalımes-
çit mahallesi Yeniçarşı (Eski Venedik) 
sokağında 5 ve 11 No. lı İbrahim paşa 
apartımanlanııda apartıman daireleri ve 
mezkûr apartımanlar altmda iki dükkân 
ucuz fiatlerle kiralıktır. İsteklilerin mez
kûr apartımanlar kapıcısma veya İstanbul 
Bahçekapı Cel&I B Han 10 No. da avukat 

İstepan Oülbenke müracaatları. — 7 

SATILIK YALI — Boğaziçi- Vaniköyde 
26 No. İl baştanaşağı muşamba döşeli, 7 
oda, 2 büyük salon, 3 aptesane, 1 gusulha-
ne, 1 mutfak, 1 taşlık, I kayıkhane, 1 
ahır, 1 dönüm bahçe, tulumbalı kuyusu, 
aynca kumpanya suyu, havagazı, elektrik. 
Müracaat: İskele başı imam Cemaleddln. 

— 2 

YALIDA KİRALIK APARTIMAN — Bo
ğazın en mutena yeri, Kuzguncuk, Nakkaş 
caddesi, 28 No. lı yalıda dörder odalı, 
elektrik, havagazı, Terkosu havi müstakil 
iki daire ucuz fiatle kiralıktır. İçindekilere 
müracaat. — 2 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
almır, almak istiyenler Sirkecide Paris 
oteli yanında berber bay Mehmede müra
caat etsin. — 2 

SATILIK HANE — Kadıköy Altıyol ağ
zındaki Kayışdağ çeşmesi bitişiğindeki 
hane ve müştemilâtı satılıktır. Kadıköy 
Bahariye 96 avukat Sim Celâle müracaat. 

— 3 

5 — MÜTEFERRİK 
ALMAN DİLİNİN ANAHTARI — Al-

manyada tahsil görmüş bir tûrk bayan 
tarafmdan pek kısa bir müddet zarfmda 
elde edilir. Arzu edenlerin Akşamda A. F. 
rumuzuna mektupla müracaatlan. — S 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlanna hazırlık dersleri 
İçin) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrejeliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususi veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rûmuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. — 11 

3 - SATILIK EŞYA 
135 LİRAYA — Pek az kullanılmış 

mükemmel bir piyano acele satılıktır. Mü
racaat: Beyoğlu, Aynalıçeşme, Emin Cami 
caddesi, Emin Cami apartıman No 63/3 

— 3 

4 — KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK APARTIMAN — Dört oda, ka

lorifer, sıcak su, birinci kat. Görmek İçin 
Taksim Mete caddesinde Asrî apart. 
kapıcısma müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Aksarayda 
Baba Hasan Âlemi mahallesinde Halld 
efendi sokak 13 No. altı oda iki hela mut
fak bahçe kuyu tulumba su elektrik İçine 

' vfe üzerindeki ilâna müracaat. 
KİRALIK ODA ARANIYOR — Hava

dar münasip bir mahalde müstakil veya 
aile içinde bekâr bir bay için 10 - 20 lira
ya kadar oda aranıyor, İstanbul ciheti 
tercih olunur. Akşamda (Acele) rumuzu
na lütfen yazılması. —ı 2 

DEVREN SATILIK DÜKKÂN — İstan-
bulım merkezi bir yerinde ve tramvay 
İstasyonunda işlek bir tütüncü ve kuru 
kahveci dükkânı devren satüıktır. İsti
yenler Balıkpazan caddesi Paşa sokak 
No. 1 peynirci Filartosa müracaat. — 2 

KİRALIK EV — Nuruosmaniye cadde
sinde, operatör bay Orhan Abdinin evine 
bitişik «19» numaralı, muayenehaneye çok 
elverişli güzel ev kiralıktır. İlândaki ad-
|8se mtkracaat. — 2 

KİRALİK İKİ DAİRELİ APARTIMAN — 
Cağaloğlu Himayeletfal sokağı 4 No. h 
Yeni apartıman büyük salonu, üç oda İle 
banyolu hamam, elektrik, Terkos, hava
gazı mevcut, herkese elverişli apartıman 
kirahktır. İçindekilere müracaat. — 2 

15 LİRAYA KİRALIK DAİRELER — 
Galata ile Tophane arası Beyazıd cadde
si 34 numaralı apartımanda kullanışlı 
suyu, elektriği ve bol ziya ve manzarası 
mevcut üçer odalı ve müştemilâtlı daire
ler. Ayni apartımanm altmda üç dükkân 
toptan veya ayn ayrı kiralıktır. Müra
caat: Galata Ada Hanmda No. 2 bay 
Kemaleddin. 

KİRALIK DAİRELER — Beyoğlunda İs
tiklâl caddesinde Elhamra Hanında son 
derece konforlu geniş ve parke İle döşen
miş odalan havi kalorifer tertibatı mü
kemmel velhasıl en müşkülpesent zeva-
tm her arzusunu tatmin edecek kiralık 
daireler mevcuttur. Arzu edenler Elham-
ranın birinci katında bulunan büroya her 
vakit müracaat edebilirler. — 2 

LÂLELİDE — Lâleli cami türbesi kar-
şısmdaki 20 metrelik Lâleli caddesinde 
52 numaralı yeni üçer oda tarasalı apra-
trnıan usulü bahçeli bir ev satılıktır. Gör
mek için İçindeklne müracaat. Gaz, 
terkos ve elektrik vardır. — 2 

FATİHİN EN HAVADAR MAHALLİNDE 
ACELE ÜÇ SATILIK MUTTASIL HANE — 
Fatih Çarşamba Silistre sokağında ilci ta-
tafı bahçeli 24, 26, 11/2 No. h haneler 
satılıktır. Almak istiyenlere ayn ayn da 
satılabilir. Cumartesi ve pazar günleri 
hane derunundakilere müracaat. — 4 

SATILIK ARSA — Cağaloğlunda Son 
Posta gazetesi sırasındaki fotoğrafhane 
ile apartıman arasındaki 107 metre mu
rabba 7,20 yüzlü 16 metre derinliğindeki 
arsa satılıktır. Talip olanlar Beyoğlu ts-
tildâl caddesi 285 No. Kurtuluş han ka
pıcıları vasıtasile bay İhsana müracaat. 

ACELE DEVREN SATILIK KELEPİR 
MÜKEMMEL BİR BAKKALİYE DÜKKÂ
NI — Sahibi taşraya gitmesi dolayısile satı

lıktır. Müceddet Kelvinatör buz dolabı ve son 
sistem otomatik pastırma makinesi, bir kıs
mı demir istor kepenkli bölünmüş gece
leri 9 dan 12 ye kadar açık tutulabilir. 
Ayrıca gece ruhsatiyesi vardır. Her zaman 
ele geçmez bir kelepirdir. Aksaray polis 
merkezi karşısında Cumhuriyet bakkali
yesi Melekzadeler. 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Top-
çekenler sokak No. 31 1 el kat. — 6 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adrea ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
F. R. S. — F. 2 — Prof. M M — A F 

namlanna gelen mektuplan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

" ^ 

Gaip aranıyor 
Asıl ismi Meh-

med olan, bilâı-
hare kendisini 
evlâtlık olarak 
alan yüzbaşı Si-
mavlı Mehmed 
tarafından ken
disine Tahsin 
ismi konulan 
genç bundan 
yirmi sene ev
vel Yafada kay
betmiş olduğu 
ana ve babasmı 
aramaktadır. 

Mehmed; asıl 
ana ve babasın-

Mehmedin on beş 
sene evrelki bir 

resmi 
dan sonra; İstiklâl harbi sonuna 
doğru manevî babasını da kaybet
miştir. Bu gencin ana ve babasına 
dair malûmat verebileceklerin gaze
temizde bay Remziye müracaatlan 
rica olunmaktadır. 

Belsogukluğu 
ve FRENGİYE yakalanmamak için 

en iyi ilâjç ancak 

PROTE JiKDiR 
m 

Puro 
Fena kokuları 

GIDERIR 
ve mikropları 

î!W 

ÖLDÜRÜR 

Hastalıklerın menbaı*halalar,mutbaic ve banyolarda 
toplanan pislikler ve pisliklerin yaptığı fena ko
kulardır. PURO namındakl Amerikan mamulatı fena ko
kuları giderir . Havayı tasfiye ederek,mikroplan 
öldürür. PURO mamulatı çok ucuz ve güzel kokuludur, 
sıhhatini seven herkes mutlaJca evinde bundan bulun
durmalıdır. Taleb üzerine tarifname bedava gönderi
lir. Umumi deposu İSTANBUL,Bahçekapı îş Bankasl' ar-
kasl No.5 • Mlzrahl . Telefon 2İ031 

Taşra İçin Acenta aranıyor, 
" tst. Yeni postane arkasmda No. 47 Mazon ve Beton ecza deposu 

Saraçhane başında Horhor caddesinde 
Erkekler kısmı: Münir Paşa konağında - KlZİar kısmı ile ilk kısmı: yeni yapılan binada 

KIZ i J i A % # r ^ s % # ^ I s ^ ı ? ı 1 ? ^ : Y A T I L I 

' \ 

ERKEK HAYRİYE LİSELERİ YATISIZ 
Ana - ilk - orta lise kısımlarım havidir. Fen ve edebiyat okulları vardır. İlk smıflardan itibaren ecnebi lisanı 

mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmma, Münirpaşa konağı karşısmda leylî bir liseye lâzım olan bütün 
müştemilâtı havi büjrük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmmda 
tedrisat tamamile ayrıdır. Neharl talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsile naklolunurlar. Kayıd mu
amelesine başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşarn 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

YATILI 
^ Nişantaşmda Tramvay ve Şekayık caddelerinde: • 

S i U i TERAKKİ LİSESİ İGÖNDÜZLÛj 
ANA - I L K - ORTA - LİSE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn YATI teşkilâtı vardır. Fransızca, Almanca, 
İngilizce kurlanna dokuz yaşmdan başhyarak bütün öğreniciler iştirak edebUirler. Okul her gün saat 10 - 17 
I ^ H i a m m a B H H H B B H B l ^ B ^ arasında açıktır. Telefon: 42517 • ^ • • • • ^ ^ • • • • • • • • H 

G E C E L - G Ü N S E L 

mz-EiK L İ S E L E R İ OBTJ-LiSt 
••"•"" .^ ^Eskl-. t N K I L A B) _,. ^. 

I * Kuranı, Direktörü: NEBİÖĞLÜ HAMDİ ÜLKÜMEN 
1 'Vkşiau* muaddeU tMdiküdir. Kayd için her gün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarif name f önderillr. 

y Çar^ikapı, Tiyatro caddesi. Telefonj^OOlg 

f ADEMİ İKTİDAR 
• ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI 

I HORM 
^^^Tabletlerl • • • • • Her eczanede arayınız. 
^ ^ ^ H Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata İSTANBUL 

PROFİLÂKSlN 
Belsogukluğu ve Frengiden korur. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 — Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazıh eşya satın alın
mak üzere üç gurupta ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 1/10/937 tarihine rasthyan cuma günü her gurup başında 
gösterilen saatlere yüksek enstitü rektörlük binasında komisyon odasında 
yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedel hizalannda yazıh olup muvakkat teminat % 7,3 
gıdır. 

4 — Numuneleri görmek ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (6140) 

(1) gurup saat 14 de 
Cins Adet Beherinin fiyatı kuruş Yekûn tutarı lira 

Yatak 200 1100 2200 
Yorgan 200 585 1170 
Pamuk kilo SOO 55 165 

Cins 
Battaniye 

Cins 
Düz yemek tabağı 
Çukur yemek tabamı 
Su bardağı 
Sürahi 
Çay bardağile tabak 
Çay kaşığı 
Kaşık, çatal bıçak takım 

(2) gurup saat 15 de 
Adet Beherinin fiyatı kuruş 

100 1650 

(3) gurup saat 16 da 
Adet Beherinin fiyatı kuruş 

500 45 
300 45 
500 30 
250 80 
400 35 
150 1^ 
200 1020 

3535 

Yekûn tutarı lira 
1650 

Yekûn tutarı lira 
225 
135 
150 
200 
140 
22,50 

2040 

2912.50 

Tü rk Maarif Cemiye t i 
İdaresinde 

Bursa Kız ;ı 
Orta ve Lise kısımlarına 20/Ağustos/937 den itibaren talebe kabu

lüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah-
name mektep İdaresinden istenebiür. Her husus içijı Bursada kız lisesi 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) 

Yozgad Valiliğinden: 
1 — Eksiltmeye konulan i§: Sorgun kazasında yapılacak 27014 lira 60 

kuruş keşif tutarh ilk mektep inşaatmın 11500 liraya tekabül eden kısımlan-
dır. 

2 — Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartname."! 
B — Mukavele projesi 
C — Baymdırhk içleri genel şartnamesi 
D — Yapı işleri umumî fennî şartnamesi 
E — Hususî şartname 
F — Keşif hulâsası tahlili fiat ve metraj cetvelleri 
G — Proje. 
İstekliler bu evrakı bedelsiz olarak Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
3 — Eksiltme 14/10/937 Perşembe günü saat 14 de hükümet konağmda 

toplanan Daimî Encümende yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme kapa l ı zarf usulUe yapı lacakt ı r . 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 862.5 lira muvakkat teminat 

vermeleri bundan başka Nafia Vekâletinin müteahhitlik ehliyetini haiz bu
lunması lâzımdır. 

6 — Teklif mektup" &n yukarıda 3 üncü maddede yazıh saatten bir saat 
evveline kadar Daimî Encümene getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. «6354» 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli ((23685» lira «44» kuruştan ibaret olan stadyum sahasımn 

Akköprü cihetinde yapılacak istinat ve ihata duvarı işi kapah zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme: 11/10/937 tarihine rasthyan Pazartesi gü
nü saat 14,5 da Vilâyet Daimî Encümeni odasında yapılacaktır. 

isteklilerin tekljf mektuplarım, «1776» Ura «41» kuruşluk muvakkat te
minat mektup veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve Nafıa Vekâletinden 
aldıkları 937 yılına aid müteahhitlik vesikasile birlikte saat 13 buçuğa kadar 
Encümen Riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde görebilir
ler. «3558)) «6484» 

İstanbul Defterdarlığından , 
Lira Kuruş : 

Beyoğlunda: Kamevhatun mahallesinin Çukur sokağında 
eski 4 yeni 6 sayılı ev ankazı. 99 84 

Yukanda yazılı ankaz 12/10/937 salı günü saat 14 de peşin para ve açık 
arttırma ile satılacaktır. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vakitten 
evvel yatırarak Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil satış ko-
misyonuna miıracaatian. «F» (6533) 
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İNKIBAZ/, HAZIMSIZLIĞI 

M İ D E 
EKŞİLİK ve YANMALARINI 

MAZON MEYVA TUZU GİDERİR. 
MİDE veBARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi 

lâtif, tesiri kolay ve mülâjrimdir. Yerini hiçbir müma
sil müstahzar tutamaz. MAZON isim HOROZ markasma 
dikkat. 
Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. İstanbul Yeni postane arkasmda No. 47 

ilâçlarınrzı f:X SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dik
kat, ciddî bir istikametle hazırlanır. 

F n ^ F A T İ N N F P A T İ ^^ t̂ ıymetU bir bebek gıdasıdır 
I U Ü I 1 1 1 I I I l l L U f l I l lenen yavrular tombul, kuvvetli ve 

Bununla bes-
neşeli olur. 

Hem 
Sandaiya ve Mobilyanın 

ucuzunu, hem grûzeliıd almak için Istanbulda Rızapa^a yokuşunda 
A S R I M O B l L Y A na^azasmı ziyaret ediniz. 

AHMED FEYZl Tel. 23407 

66 No. I 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

25500 top sigara kâğıdı şartnamesi 

10000 top 600X700 25 tefrikli sigara kâğıdı 
15000 » 660X700 35 » » 

500 » 660x700 50 » » 
1 — Yukarjda cins ve miktarı yazılı 

mucibince pazarlıkla satın almacaktır. 
U — Pazarlık, 21/10/937 tarihine rastlıyan Perşembe güntl saat 14 de 

Kabataşda levazım mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktur. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İsteklüerin pazarük için tayin edüen gün ve saatte adı geçen komis

yona gelmeleri ilân olunur. (6584» 

I — Numune ve şartnamesi mucibince 250 kila 36X60 ebadında alüminyum 
kâğıdı pazarlıkla satın ahnacaktır. 

II — Pazarlık 27/X/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Ka
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — îsteklüerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) (6617) 

İzmir Enternasyonal Fuar Komitesinden: 
izmir Enternasyonal fuarının dört radyo ikramiyesini 427755, 418562, 

86571, 239132 numaralar kazanmıştır. Hamilleri ilân tarihindffli itibaren üç 
ay içinde İzmir Enternasyonal fuan komitesi riyasetine numaralarla birlikte 
müracaat ederek ikramiyelerini alırlar. «3335» «6545» 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Yüksek Tahsil görmüş lisan Wlir ve neşriyat işleriyle meşgul olmuş bir 

memura ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. Talip olanlann «Ankarada Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Başkanlığına» vesikalariyle birlikte mil-
racaatlan. (6541) 

S A T I Ş İ L A N I 
İstanbul Dördüncü İcra memurluğupndan: 

Fatma Kevser tarafından Vakıf paralar idaresinden 24957 ikraz numarasile 
borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden
memesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 
1919 lira kıymet takdir edilmiş olan Kabataşta Ömer Avni mahallesinin eski Bos
tan yeni Beytülmalcı s<rijağında eski 4,4 mükerrer yeni 32 ve 34 kapı numaralı 
bir tarafı Ahmet efendi menzüi, bir tarafı diğer Ahmet efendi hanesi ve bahçesi 
ve iki tarafı yol ile çevrili dükkân olan bir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda 
yazılıdır: 

Zemin kat: Ön kısmı bir bölme ile ikiye ayrümış bir dükkân ve arka kısmı 
evin zem'u katı olup, zemini mermer ve sarnıcı bulunan bir taşlıkla zemini mal
ta ve çimento döneli kömürlüğü olan bir mutbak. 

Asma kat: Bir sofa ve iki oda, yük ve dolap. 
Birinci kat Bir sofa, birinde dolap olan iki oda bir hela zemini çinko döşeli 

mutbak ve kömürlük. 
İkinci kat: Bir sofa, birinde yük olan iki oda, bir hela, zemini çinko döşeli 

tahta boş vardır. 
Umımıı evsafı: Bina ahşaptır. Birinci kattan itibaren iki çıkması ve içinde 

elektrik, terkos, hava gazi tesisatı vardır. Nezareti iyidir. 
Mesahası: Umum sahası 56.00 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazıh gayrimenkulun tamamı açık 

arttırmaya konmuş olup 4/11/937 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar Yenipostahane binasmdaki dairemizde açık arttırma ile satı
lacaktır. Aıttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde 
gayrimenkul en çok ar t ta anın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son 
arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle tem-
did edilerüE 10/11/9^7 tarilüne rastlayan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar 
yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gay
rimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. TaliplerLa arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme
t in % 7,5 u nisbetindert pey akçesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Büikmi^j vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve deüâliye resimleri 
ve Vakıf icaresl satı^ bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numarah icıa ve iflâs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fik-
rasmca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile ftûz ve masrafa dair olan 
iddialannı, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite-
lerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça 
âatış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat 
almak isteyenlerin 4/10/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
açık bulundurulacak olan arttırma gartnamesile 935/58 numaralı dosyası
na müracaatlan ilân olunur. (8607) 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğünden: 
3/10,'937 tarihinde açık eksiltme usuliyle satın alınacağı ilân edilmiş olan 

60 ton yerli Kıipie mâden kömürü olmayıp 60 ton yerli maden kömürü olduğu 
İlân olunur. (6596) 

istanbul Defterdarlığından: 
istanbul Defterdarlığile mülhak müdüriyetler ve Maliye şubeleri için beher 

tonu 23 lira muhammen bedel üzerinden iki yüz ton Türk antrasitinin açık ek
siltme ile mubayaası on gün uzatıhmştır. İsteklüerin ve şeraitini öğrenmek isti-
yenlerin 345 liralık muvakkat teminat akçalarile 7/10/937 perşembe günü saat 
pn dörtte Millî Emlûk Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

^M.) (6623̂  

DİKKAT 
Yavmlannm sağlıgnu dü
şünen annelerin nazarı 

dikkatine: 
Çocuklar İçin en İyi gıda ana sü

tüdür, fakat hec hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verUecek en iyi ve mükemmel 
gıda Amerikada mütehassıs dok

torlar nezdlnde hazırlanan 
ve memleketimizin doktor-

lannca takdir edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli sOttOr 
Fazla tafsilât istiyenlere Meccanen lite
ratür gönderilir. Galata posta kutusu 
^mm 1255. Her Eczanede satılır, ^mm 

Porselen - Emay 
(Beyoğlu şubesi-İstiklâl cad. 326) 
Her nevi hediyelik eşya, sofra 
takımları, kristal vesaire. 
Tecrübe edilmiş ucuz ve tehli

kesiz benzin ocaklarımızı tavsi3re 
ederiz. Yeni çıkan taklitlerinden 
sakınınız. 

Ö ğ r e t m e n N o t D e f t e r l e r i 
40, öO, 80 kişilik. Bez ciltli. 

A D E H i 

BEL ^^ 
OEVŞ'^KLIGİNE 

K A R Ş I 

WVJ«M*V K f»»!.^ 
ıtınntfı 

DHUMISP*' 

SErSüLiK 
BE§IR KEHAL-MAHMUT CEVAT 

eczA»msi 
SIRKCCİ 

istanbul Yedinci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı kaimen mehcuz 

olup satılmasma karar verilen Sirkeci'de 
istasyon Marfandiz yerinde 174 sıra v« 
defter 27 sayılı ve 198 sıra ve kapı 33 No. h 
iki adet barakanm kaimen açık arttır
maya vaz'ma karar verilmiştir. 174 No. lı 
baraka zemini topraktır, ahşap dikmeler 
üzerine çatı altı tahtası havi üzerinde 
alafranga kiremidi mevcuttur. Ehli vukuf 
tarafından kaimen 75 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 198 No. ü kısım cephesi stos 
kepenkli üzeri alafranga kiremitli olup 
ahşap dikmeler üzerinde ve baraka ha
lindedir. EhU vukuf tarafından kaimen 
350 lira kıymet takdir edilmiştir. S&tıg 
peşin para Ue yapılacaktır. Birinci arttır
ma 4/10/937 pazartesi günü saat 12 den 
13 e kadar mahallinde yapılacaktır. Tak
dir edilen kıymetin % 75 ini bulmadığı 
takdirde satıı ikinci arttırmaya talik olu
nacaktır. İkinci arttırma 7/10/937 günü
ne gelm pn^mbe gene mahallinde 
12 den 13 e kadar^t ı lacak en fazla a r i -
tıranm üstünde bırakılacaktır. Taliple
rin mahallinde bulunacak memuruna mü
racaatları ve daha fazla malûmat almak 
istlyenlerin dairemizin 37/1171 sasnh dos-
yasmı gelip görerek anhyacakları ilân 
olunur. M. 1259 

ANTİKA ALIYORUM 
Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, ba

kır, Beykoz vetair idlerle eski yağlıboya 
tablo, gravür, porselen, fayanı vaıo ve 
biblolar, bronz heykeller, her nevi sa
lon tezyinat eşyası alıyorum. 

Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski 
Polonya sokağında Merkez apartımanı 
(1) numaralı dairede Mimar fCnoI. 

T Ü C C A R L I K 
Haftada iki akşam kursa gelerek, tüccarlık öğrenmek ve 4 ay sonra 

muhasebeci şalıadetnamesi almak içta, Sultanahmet, Alemdar caddesinde, \ 
No. 23 Amerikan Ticaret dersanesine baş vurup bir program alınız. Hususî 
ders de verilir. 

S A T I Ş İ L Â N I 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Kegjrk tarafından Vakıf paralar idaresinden 25005 ikraz numarasile borç 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenme
mesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafmdan 
2950 lira kıymet takdir edilmiş olan Edlrnekapıda Hatice Sultan mahallesinde. 
Salma tumruk sokağında eski 5,5 mükerrer yeni 3,5 numarah bir tarafı yüzbaşı 
Nazif vesaire arsası, bir tarafı tramvay kumpanyasmm mahalli, bir tarafı istim
lâk olunan mahal ve önü yol ile çevrili altında dükkâm olan bahçeli bir kagir 
evin evsafı ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Dir koridor ve içinde kuyusu olan bir mutbak. 
Birinci kat: Bir sofa, iki oda bilâ hela 
İkinci kat: Bir sofa, iki oda bir heladan ibarettir. 
Umumî evsafı: Bina kagir döşemeleri ahşaptır. Cephede bir şahniş ve altın

da bir dükkân ve arkasında etrafı duvarla çevrili bir bahçe ve içinde elektrik 
ve terkos tesisatı vardır. 

Mesahası: Tamamı 103 metre murabbaı olup 59 metre murabbaı bina baki
yesi bahçedir. 

Yukarıda hudud, ev.'a* ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık 
arttırmaya '̂ conmuş olup 4/11/937 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 1* 
den 16 ya kadar Yenipostahane binasmdaki daireımzde açık arttırma Ue satı
lacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 mi bulduğu takdirde 
gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en sc«ı 
arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle tem-
did edüerek l&/ll/'937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar 
yüıe dairemizde ikinci açık. arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gay
rimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme
tin % 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya millî bir bankamn teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzü edilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fık-
rasmca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekU alacakhlar ile diğer alâkadaranm 
ve irtifak hakkı rahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım, bu iıân-n neşıi tarihinden itibaren 20 gün içmde evrakı müsbite-
lerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat 
almak isteyenlerin 4/10/937 tarihmden itibaren herkesin görebUmesi için 
açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesUe 937/613 numarah dosyası
na müi'acaatlan ilân olunur. (6606) 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi başhekimliğinden: 

Hastanemizde kadın hastabakıcıya ihtiyaç vardır. Taliplerm Müdüriyete 
müracaatı. (,6622) 

T. C. Ziaraat bankası istanbul şubesinden: 
l/Birinciteşrin/937 tarihinden itibaren gişelerimizin aşağıdaki saatler dar 

bilinde fasılasız olarak açık bulundurulacağını sayın müşterilerümze bildiririz. 
Adi günlir: 9,45 den 16 ya kadar 
Cumartesi güna: 9,30 dan 11,30 aa kadar (6616) 

Arapkir Belediyesinden: 
1 — Kasabaya altı kilometre me

safeden getirilecek içme suyuna ait 
keşif ve projenin yapılması 13/9/937 
gününden itibaren aradaki tatü 
günleri sayılmamak üzere yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konuünuştur. 

2 — Yapüacak proje ve keşif içme 
sulan projelerinin ne suretle hazırlar 
nacağına dair olan talimatnamenin 
6 ncı maddesinin bütün fıkralanna 
göre ihzar ve ikmal edilecektir. 

a — Yine bu talimatname mucibi 
yapılması ic£^ eden diğer hususat 
dahi tamamlanacaktır. 

4 — Bu işi yapmak isteyenler tek
liflerini Birinci teşrin ayımn altmcı 
çarşamba günü saat 16 ya kadar 
Arapkir belediyesine bildireceklerdir. 

5 — Edilen teklif Komisyonca mu-
vaftk gOTÜldüğü takdirde istekliye 
malûmat verilecek ve icap eden te
minat alındıktan sonra katî ihalesi 
yapılacaktır. Bu işi yapacaklann eh
liyet kâğıdı ibraz etmeleri mecburi
dir. 

6 — Eksiltme kapalı zarf iledir tek
lif mektuplannın ihale saatinden 
bir saat evvel yetişmesi lâzımdır. 

7 — Bu hususta fazla izahat al
mak isteyenler belediyemiz© müra
caat etmeleri ilân olunur. (6375) 

Zayi — Ankara Dtekin ilk okulundan 
25/6/937 Haziranda almış olduğum .jeha-
detnameml kaybettim. Yenisini alacalım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

814: Fikret Meral 

Askerl ik işleri 
Beyoğla Askerlik şubesinden: 

1 — Her sene mutad olan 937 teşrin 
celbinde aşağıda dogıım ve sınınan yazılı 
erat askere çağırılacaklardır 

A — 316 ilâ 329 piyade .sınıfı. 
B — 316 üâ 330 iki senelik sınıflar. Bu 

doğumlularla temin edilmediği takdirde 
331 doğumlulara da geçilecektir. 

C — 332 Jandarma, gümrük, deniz 
2 — Şubede toplanma günü aynca ilân 

edilecektir. 
* 

İ s tanbul vilâyetinden: 
1 — 937 teşrin celbinde bir buçuk se

nelik hizmete tabi piyade suufma ayrıl
mış olan 316 ilâ 328 bakayasile 329 do
ğumlular. 

2' — İki senelik hizmete tabi smıflani 
ayrılmış olan 316 Uâ 330 bakayasile 331 
dûimnlular. 

3 — Jandarma, gümrük ve deniz snuf-
larma aynimi? olan 318 İlâ 331 bakayuüt 
332 doSunüuların celp ve s e ^ olnnaoalı 
ilân olunur. 

BHi Dr. A. Asım Onur ^ ^ 

Ortaköy 
ŞİFA Y U R D U 
İstanbulun en güzel yerinde, genlfl 

bir park İçinde, konforu mûkemmal, 
bakımı iyi, kadın ve erkek her tOrlfl 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadın ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111-115. Telefon: 42221. 

i \ 
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Scandinavian Near 
East Agency 

GafaıUda Tahir ban 3 öncü kat 
Tel: 44991 - t - i 

Svenska Orient Linien Gothenburt 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Odynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasında 15 günde bir Kimet 
ve avdet İçin mımtazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Oothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Bardaland vapuru 8 Birinci teşrine 
doğru. 

Gdynia vapuru 18 Bir jıci teşrine doğru 
Vikingland vapuru 20 T. evvele doğru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg. 
Dantzig - Stokholm. ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Bardaland vapuru 8 Birinci teşrine 
doğru 

Gdynia vapuru 18 Birinci teşrine doğru 
Vikingland vapuru 20 T. evvele doğru. 
Fazla tafsUât İçin Oalata'da Tahlr han 

S üncü katta kâin acentahğma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

K A N Z U K 
SAÇ BOYALARI 
J U V A N T İ N 
KUMRAL - SfYAH 

T « ve yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabiî renk veren tanın
mış yegâne sıUtıî saç boydandır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

DÜKTÜK 

MUZAFFER DİLEMRE 
Birinci sınıf 

Dahilî hastalıklan mütehassısı 
Kadıköy - Bahariye caddesi No. 39 

T4d^on: 60578 

• • GÜVEN 
Türk Anonim Sigorta 

Sosyetesinden: 
Sosyetemizin malı d a n Oalatada 

Voyvoda caddesintle Güven Hanının 
dördüncü katmı flcmal ve diğer kat
lan tamir ve telvin ettireceğiz. Keşif 
bedeli 3600 lira tutan bu işler açık 
pazarlıkla ihale edileceğinden, talip
lerin 6 Teşrinievvel 937 Çarşamba 
günü saat 15 de Galatada Sümer Bank 
binasında Güven Türk Anonim Sigor
ta Sosyetesinin muamelât merkezin
de hazır bulımmalan ve buna dair 
şartlarımızı ve diğer malûmatı sos
yetemizden almaları ilftn olımur. 

rm Muayenetıane nakli 
Operatör Halid Ziya Konuralp 

Ankara caddesindeki muayenehanesi 
ni Beyoğlu İstiklâl caddesinde Elham 
ra apartımanımn bir numaralı daire 

sine nakletmiştir. 

OSMANLI BANKASINDAN 
İ L A N 

Osmanlı Bankafiinın Oalata İdare! Mer-
keziyarile Yenicami v« Beyoğlu şubeleri 
fileleri ve kiralık kasa daireleri, gelecek 
BUtoci-teşrinln 1 İnci gününden İtibaren 
l l^n ahire kadar, aşağıda yazüı saatlerde 
acık bulunacaktır: 

Galata İdarei Merkeziyeslle Beyoilu gu-
İMSi: 

Gişe saatleri: 
•aat 9,30 dan 12 ye kadar 

» 1 4 » ie,30 > adi günlerde 
» 8,80 > İl,30 > cumartesi fünleıl 
Klrabk t&8& daireleri aaatleri: 

l u t 9danl8yekadaB 
Adi gt^rde 

0\uıUkrt6Bİ lünlerl 
• M i 18 I 
» ft > IMo > 

I ^ - O a m l fubMİ: 
Oi^eMAtlari: 

•aat 9,30 dan 16 ya kadar adi gttnlerde 
> 9,30 > 1130 > eumartMİ günleri 
Kiralık kam daireleri saatleri: 

Saat 9X) dan İT ye kadar adi günlerde 
• 9,30 » 11,30 D cumartesi günleri 

n İstanbul Belediyesi ilânları 
1 — Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü ve Fatih Belediye şubeleri mıntakalannda 

1 birinci teşrin 1S37 tarihinden itibaren ar t ta , bagta ve omuzda her nevi eşya ve 
gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak edildiğinden agağıda yazılı semtler
de umumî satış mahalleri kurulması münasip görülmüştür. 

2 — Buralarda satışlar her gün saat sekizde başlayacak, on buçuğa kadar 
devam edecek ve seyyar satıcılar k a t i olarak on buçukta dağılacaklardır. 

3 — Bu satı.^ yerlerinde münhasıran yaş meyva ve sebze satılacaktır. Her ne
vi et ile bakkaliye mağaz&larmda satılması mutad olan gıda maddelerinden her 
hangi biri buralfirda satılamaz. ~ ^ 

4 — Motorlu ve motorsuz araba ve elde taşınabilecek küçük kaplar ve ya di
ğer vasıtalar temin etmiş olan seyyar satıcıların, gösterilen satış yerlerine gel
meleri kendi ihtiyarlanna bırakılmıştır. Bunlardan yukarda kaydedilen vasıta
ları teda»lk etmiş olanlar sokaklarda dolaşarak satış yapmakta serbesttirler. 

5 — Sutta, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan ve yahut seyyar satıcılık 
edenler görüldüğü takdirde bunlar hakkında Umuru Belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye kanunu dairesinde takibat yapılacaktır. 

Keyfiyet alâkadarların malûmu olmak üzere ilân olunur. 

BEYOĞLU DAtRESt 
(Seyyar satıcıların toplanma yerleri) 

GALATA NAHtYESt 

D 

1 — Arap camii mahallesi 
2 — Fmdıklı mahallesi 

Mahkeme sokağı 
Saray arkası, Sokak çeşme, Yarasa 

Beytulmalci, Beşaret, sokaklarmm ba
şındaki arsa mahalli 

GüneşU sokak (Belediyeye ait arsa) 
Kristal Palasın arkası, Cihangir pa

lasın karşısındaki büyük arsa. 
Beyazıt sokağı 
Şimşir sokak ile Portakal sokak bir

leştiği bayram yeri denilen arsa. 
Hoca Ali sokağı, Elektrik fabrikası 

tramvay durak yeri karşısındaki arsa 

MERKEZ NAHİYESİ 
8 — Tom Tom mahallesi Çukur Cuma meydam 
9 — Kalyoncu mahallesi Hamal başı Korniş sokak. 

TAKSİM NAHİYESİ 

3 — Cihangir mahallesi 
4 — Cihangir mahallesi 

5 — Galata mahallesi 
6 — Kuledibi mahallesi 

7 — Lüleci Hendek mahallesi 

10 — Cihangir mahallesi 

11 — Gümüş suyu mahallesi 

12 — Şehit Muhtar, Kocatepe Bül' 
bül mahallesi 

13 — İnönü mahallesi 

14 — Eskişehir, Yenişehir Hacı Ah' 
met mahallesi 

Güneşli sokakta Cihangir C. arka
sındaki meydanlık (Belediye malı) bu
rası Çocuk bahçesi yapıldığı takdirde 
Güneşli sokak başmdaki Belediye ma-
h arsa. 

Ayaspaşa mezarlığı denilen meydan 
(Belediye ve Evkafa ait) 

Valdeçeşme caddesi (Belediyeye ait 
yol. 

Alemdağ, Çayır, ve Cedit sokakları 
arasında 70, 68, 64, 66 No. lu arsalar
dan hasıl olma meydan (Fransız kili
sesi) . 

Kurtuluş Tramvay Planton hınfl-«tı 
karşı arkasmda ve küçük Akarca ba
şındaki meydan) 

ŞİŞLİ NAHİYESİ 
15 — Cumhuriyet mahallesi 

16 — Pangaltı mahallesi 

17 — Meşrutiyet C. 

18 — Kurtuluş mahallesi 
19 — Feriköy mahallesi 

Şişli Şifa yurdu önündeki arsa 
Ergenekon C. Tayyareci Fehmi soka

ğı başı. 
Nişantaşı Madalyon sokağı İle Ko

daman caddesi arasmdaki arsa. 
Kurtuluş şahin sokağı başı 
Feriköy Evrenos zade (Eski Rum ki

lisesi ön sokağı). 

KASIMPAŞA NAHİYESİ 
20 — Camü Kebir mahallesi 
21 — Yahya Kethüda, Çatma mes

cit Sururi mahallesi 
22 — Küçük ve Büyük Piyale M. 

23 — Hacı Hüsrev, Sururi, Emin ca
mii, Hacı Şaban Eyyühuma-
ahmet mahallesi 

24 — Kadı Mehmet, Yeniçeşme, Ba-
duUa, Zindanarkası M. 

Dört kuyu karakol arkası. 

(Âşıklar mezarUğı) 
Küçük Piyaledeki bakkal Hakkının 

yarımdaki arsa. 
İplikçi hamamı karşısındaki hali arsa 

f 

26 — Halıcıoğlu mahallesi 
27 — Sütlüce mahallesi 

Üçüncü ilk mdrtep arkasmdaki em
lâki Belediyeye ait arsalar. 

HASKÖY NAHİYESİ 
25 — Hasköy mahallesi Hasköy caddesi polis noktası İttisa

linde. 
Kumbarahane C. 122 sayılı arsa 
Karaağaç C. akaretler ittiaalindeki 

Belediye arsası. 

EMİNÖNÜ DAIRESI 
(Seyyar satıcılann toplanma yerleri) 

ALEMDAR NAHİYESİ 
1 — Sultanahmet camiirün Çarşamba pazarı kurulan duvan tarafındaki 

düzlüğünde. 
2 — Çatal çegme sokağı Molla Feneri sokağının kesildikleri yerki İçtihat 

aparbiTianımn önü Kız orta mektebinin yanı. 
8 — Akbıyık camisi ve hamamı arasiyle Kahveler arası ve Karakol önü. 
4 — Emirsinanda hamam sokağı ile Piyerioti caddesinin birleştikleri y « , 
5 — Küçük Ayasofya caddesi hamam önü ve ilerisi. 

KVMKAPl NAHİYESİ 
6 — Koska caddesile Türkeli caddesinin birleştiği yer. 
7 — Mitat paşa caddesinin soğan ağa camii önü. 
8 — Kadırga meydamnda Sultan çeşmesinin önündeki yol kenan. 

MERKEZ NAHIYESI 
O—Daya îıatun caddesile Darussuade sokağının birleştiği karyola fabrikası. 

BEYAZİT NAHtYESt 
10 — Seîimpaşa ahırları karşısındaki meydan Şkvani zade meydanı. 
11 — Süleymaniye Elmarul sokağı 
12 -— Mahmutpa§a bezciler sokağı müntehasmdaki çejfme önü eski mengene 

meydanL 

I 

KÜÇÜKPAZAR NAHİYESİ 
13 — Vefa caddesinde polis sabit nokta binası 3ram 
14 — Hacı kadın hamamımn yamndaki boşluk 

FATİH DAİRESİ 
(Seyyar satıcıların toplanma yerleri) 

KARAGÜMRÜK NAHİYESİ 
1 — Nigancada Ispanakçı arsası 
2 — Kurtaga meydanlığı 
8 — Eski Alipaşa karşısmdaki meydan. 
4 — aofalı çeşme nahiyesindeki arsa. 

FENER NAHİYESİ 
6 — Yeşil Tulumba meydanı. 
© — Ayakapı meydanı 
7 — Balat Mahkeme altı meydanı 
8 — Tdkfur saray meydanı 
8 — Eğıikapı caddesi 

SAMATYA NAHİYESİ 
10 — Cerrahpaşada Kasapbaşı sokağı İle yamndaM arsa 
11 — Nalcı meydanı. 
12 — Etyemezde Şehuiharem sokağı 
18 — Davutpaşa meydanı 
14 — Sulumanastır meydanlığı 
16 — Kazlıda camii sokağı 
16 — 

ŞEHREMİNİ NAHİYESİ 
17 — Taş Mektepte Kalburcu Mehmet sokağı 
18 — Deniz Aptal su terazisi sokağı meydam 
19 — Taş Kasapta Samipaşa arsası. 
MERKEZ NAHİYESİ: 
20 — Ahmediye caddesinin nihayeti 
21 — Vefada Kırkçeşme meydam. 
22 — Haydarbey sokağı nihayetindekl meydan 
23 — Hacı Hasan Bostanı. 

EYÜP KAZASI 
24 — Ramide Bosna caddesi 
25 — Defterdar cami avlusu 
26 — Otakçılar meydam. 
27 — Balcı yokugu. 
28 — Baba Haydar sokağı. 

BEŞİKTAŞ DAİRESİ 
(Seyyar satıcüann toplanma yerleri) 

BEŞİKTAŞ 
I — Nişantaş İhlamur caddesile Çinar caddesinin tekatü noktaa 
8 — ömerrüştüpaşa sokağı ile Muradiye bayır sokağı tekatü noktaa 
8 — Kâğıthane caddesile Nüzhetiye caddesi 
4 — Spor caddesinde Valdeçeşme meydanı 
fi — Yeıü mahallede posta caddesi 
6 — Serencebey yokuşu ile Hasırcı sokağı tekatü noktası 

ORTAKÖY 
V — Tas Basamak sokağı ile Cibinlik sokağı tekatü noktası 
t — Üç yıldız sokağı ile Mandra sokağı tekatü noktası 
9 — Ortaköy dere nihayeti Ay aydınlık sokağı ön tarafı. 

KURUÇEŞME 
10 — Kum çeşme kır caddesile eski odalar sakağı birleştiği nokta 

ARNAVUTKÖY 
I I — Amavutköyde metruk Rum mezarhğı yer ve civan 

BEBEK 
18 — Mftıvdja sokağı nihayeti 
18 — Küçük Bebek caddesile İbriktar sokağı birleştiği meydan. (B.) (6628) 

Mevlevihane kapısı Haricindeki Meıkezefendi mezarlığınm tanzimi dolayı-
Bİyle yola tesadüf eden mezarlann alâkadarlar tarafmdan 15 gün zarfında 
kaldırılmadığı takdirde Belediyeye nakledileceği ilân olunur. (B.) (6593) 

•4^-

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Erara-a Akliye ve Asabiye hastanesinin 8 kalem Röntken filim 
ya malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat Te İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi
nasında kurulu komisyonda 18/10/987 Çarşamba günü saat 15,30 da yapıla
caktır. 

2 — Muhammen fiat 937 lira 75 kuruştur. 
8 — Muvakkat garanti: 70 Ura 84 kuruştur. 
4 — İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 — İstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2'töO sayıh kanun-

ida yaaü belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gehneieri. (8525) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P I Y A N 6 0 S U 

6 cı Keşide 11 Binnciteşrin 037 dedir 
BûyOk ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,000,15,000, 
10,000 nralık İkramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık İki adet mükâfat vardır. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7/Birinci Teşrin/987 günü akşamına kadar 

^biletini d ^ ü r m i ş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

istanbul C Müddeiumumiliğinden: 
liianlîul Adliye Levazım ve Emanet Dairesi tie Sulh mahkemeleri için 

jnfibAyaa edilaoek 76 ton kok kömürü tekrar açık eksiltmeye komnuştuy. 
Muhammen bedel 1500 liradır. Muvakkat taminatı 112 lira 50 kuruçtur. ŞarV-
mmeyl görmek iateyenler tatil günlerinden maada her gün İstanbul Adliye 
Levınm dairesinde görebilirler. Hksiltme 14/10/987 Perşembe günü saat II 
df AidUye Levazım Dairesinde yapılacağı ilin olunur. ((6560)i 



mmmmm m' »«j ' ip" . JK-^îlü-ST 

Sahife 16 A K Ş A M 30 Eylül 1937 

• 

Ebeveynin en büyük vazifesi 
Çocuklarını küçük yaştan itibaren dişlerini 
temiz tutmağa, onları hergün sabah öğle ve 
akşam her halde günde üç defa fırçalamağa 

alıştırmaktır. 

Küçüklerdeki diş ânzalan 3 - 4 ya
şından sonra başlar. Bu devreden iti
baren lıer üç ayda bir dişlerini doktora 
göstermek ve yavrulara her yemekten 
sonra ve her sabah, akşam dişlerini 

fırçalamağı öğretmek lâzımdır. Kü
çük yaşta başlıyan bu itiyad onların 
her itibarla mükemmel neşvüneması-
m ve gürbüz olmasım temin eder. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
i!^^sa^mm^smw. 

RADYO LiN 
Kullanmağa alışan çocuklar yarının 
en sıhhatli gençleri olmağa namzettir 

ANKARADA 
Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 

1937-38 yıh Tedrisata yeni yaptırılan Kolej binasında başlanacaktır. 
İlk, Orta ve Lise lıjsımları vardır. YıUık ücret İlk 60, Orta 80, Lise 1001 

I Uradır. Kayıt ve Fazla taisılât için «Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi»| 
Müdürlüğüne müracaat edilmesi.. (4996) 

"Bu sırrı hiçbir val(it 
zevcime ifşa edemem,, 

«Şimdi eskisinden daha fazla sevi
şiyoruz. Halbuki bir müddet, muhab
beti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de 
büiyordum. Buruşukluklanm, beni 
50 yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış 
gibi gösteriyordu. Bugün ise 30 dan 
noksan görünüyorum. Zevcim bunun 
sırnna vakıf değildir. Fakat, bunu 
da yegâne cild unsuru olan Tokalon 
kremine medyunum. Kullanmağa baş
ladığım günden bir gün sonra ne kadar 
genç ne kadar taze görünüyordum.» 
Tokalon kremini, cildin hüceyrelerini 
gençlik faaliyetine irca için yegâne 
vasıtadır. Terkibinde Viyanada ya
pılan şayanı hayret fennî keşfin cev
heri olan «Biocel» mevcuddur. Ve 
cevher, genç ve sağlam cild hüceyre
lerini besliyerek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kadının yaptığını 
yapabilirsiniz. 

Siz de yegâne cild unsuru olan 
Tokalon kremini kullammz. Akşam
lan yatmazdan evvel (pembe mgin-
deki) Tokalon kremini ve sabahlan 
(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mukavviî, besleyici ve be
yazlatıcıdır. 

T E R 
Zarafetin düşmanıdır 

SUDORONO P E R T E V 
SİZİ gülünç olmaktan 

kurtanr. 

Sahibi Nccmeddin Sadak 
Umumi nejriyat mUdürfl: Selâmi Sedea 

AKŞAM Matbaası 
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GRİP, NEZLE, BAŞ VE DİŞ, KIRIKLIK 
BUTUN AĞRILARI DİNDİRİR.. 


