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Millî menfaate uyma
yan şahsi menfaat 

kabul edilemez 
Zoraki yetiştirilmiş bir zengin sı-

^v" mfının memlekete faydalı olacağına 
"^-^^ inananlar vardır. Bir zamanlar «harb 

zengini» diye türeyen zümre bu dü
şüncenin mahsulü idi. Millî iktisadi 
böyle anlayanların zararlı tecrübele
ri meydandadır: Milleti aç, çıplak 
bırakarak devlet kuvvetile zengin 
edilen insan veya müesseselerden 
hiç biri kalmadı. 

Bu acı tecrübe millî iktisadın yan
lış anlayışmdan çıkmıştı. Bazı mem
leketler, iktisadî kuruluşlarının za
rurî icabı olarak kendiliğinden ye
tişmiş zengin bir sımftan, geçmiş 
devirlerde istifade etmişlerdir. Fakat 
bugünkü ekonominin gayesi, bir kı
sım ferdlerin zengin olması değil, bü
tün millet kitlesinin hep birden re
fah seviyesinin yükselmesidir. 

Umumî refahın derece derece yük
selmesi için servetin toplanmaması, 
dağılması şarttır. Her hangi bir işi 
eline alan bir adamın - sunî kuvvet
lerle - sermaye, çalışma, tavassut 
hakkını pahalıya satması kendi ka
zancını çok yükseltebilir. Fakat, bun
dan halkın yaşayış seviyesi zarar 
görür. Halkın ihtiyacı olan bir malı 
elinde biriktirip beşe aldığını beş yü
ze satan gasıplar dünyanın her ta
rafında artık tarihe karışmıştır. Bu
na mukabil, bugünkü karışık ekono
mi sistemlerinin akıl sır ermiyen bin 
bir inceliğinden istifade ederek mil
lî verimin büyük payını kendilerine 
ayıran modern çapta usta bezirgan
lar hâlâ her memlekette zuhur et
mek istidadını gösteriyor. Millî eko
nomisini korumak isteyen yeni re
jimler hep bunlarla mücadele halin
dedir. Hayat pahalılığını kaldırmak, 
maliyet fiatini indirmek, bu müca
dele ile mümkündür. ((Ben zengin 
olayım da, ne olursa olsun!» düşün
cesine devletçi rejimlerde yer yoktur. 

Başvekilin programında da bu nok
taya çok ehemmiyet verildiğini mem
nuniyetle gördük. Kemalist idare, 
ferdî mülkiyeti tanıyor, ferdî çalış
maya değer veriyor. Fakat «millî 
menfaate uymayan devamlı şahsî 
menfaat kabul etmiyor.» Çünkü «yal-
mz şahsî menfaatleri düşünmek de
mek, istifade edilen menbaı kurut
mak demektir. Bu, ancak kendisini 
bir kolonide farzeden adam tarafın
dan düşünülebilir. » 

Celâl Bayarın programının ekono
mi ahlâkî bakımından en kuvvetli 
noktası budur. Her sahada ahlâk ve 
faziletin üstünlüğüne inandığımız 
için, bütün programda bu meseleyi 
en ehemmiyetli nokta sayıyoruz. 
Başvekilin bu kuvvetli işareti tam 
yerindedir de Zira memleketi - cep
lerini doldurmak sevdasile - bir müs
temleke zihniyetile istismar etmek 
istiyenler yok değildir. Netekim, Ce
lâl Bayar, bu gibilerin «hareketleri
ne mani olacak tedbirleri almakta 
gecikmiyeceğiz» demek lüzumunu 
duymuştur. 

Bilhassa devletçi rejimlerde bu ted
birlere şiddetle ihtiyaç vardır. Millî 
ekonominin dizginleri devletin elin
de olduğu için, her şeyin başında an
cak memleket menfaati kaygusu bu
lunmak zarurîdir. Devletten, sırf 
umumî menfaat lehine fazilet ve 
feragat bekleyen, memleket ekono
misinin inkişâfı ve millî kitlenin re
fah seviyesinin yükselmesi için ica-
bmda fedakârlığa katlanan halk, 
şahsî rpenfaat tereddüdüne asla düş
memelidir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
Necmeddin Sadak 

Brezilyadan bir çok mebuslar 
Arjantine kaçtılar 

Hükümet darbesi bazı memleketlerde 
büyük endişeler uyandırdı 

Bîr Fransız gazetesi: "Faşizm Amerikada bir gedik 
açtı. Bu gedik kapatılmazsa Şimalî Amerikanın 

mevkii sarsılacaktır „ diyor 

' KANUN BİLGİLERİ 

Hangi mahkemeye 
gitmeli? 

Bugü 5 inci satıifemizde 

Buenos Aires 
12 — Arjantin 
gazeteleri Bre
zilyada; çok sıkı 
bir sansür tatbik 
edildiğini haber 
veriyorlar. Ya
sak bir haberi 
vermeğe kalkı
şan bir Amerikalı 
gazeteci tevkif 
edilmiştir. 

Brezilyadalı bir 
çok mebuslar 
ve siyasî rical Ar
jantine kaçmış-
la:rdır. 
Faşizm çok sürmi-

yecek mi? 

Buenos Aires 
12 — Arjantine 
iltica etmiş olan 
Brezilya mebus-
larmdan Joas 
demiştir ki: 

— Nikbinim ve Brezilyanm demok
ratik kuvvetlerine itimadım vardır. 
Zayıf seciyeli bir adam olan Vatgas, 
harb vukuu takdirinde cenubî Ame-

Brezilyanm merkezi Rio de Janelro şehri ile meşhur körfezinm görünüşü 

rikada kendisine bir üssülhareke teş
kil etmek istiyen Avrupa faşizminin 
pençesine düşmüştür. Brezilyanm 
yeni rejimi faşisttir.» 

Montevideo 
12 — Sabık Bre
zilya valilerin
den general Flo-
res Dacunha de
miştir ki: 

—« Brezilya' 
faşist rejime ta
hammül edemi-
yecek ve demok
ratik hayatını is
pat edecektir. 
Bu, acı fakat lü
zumlu bir kıvran
ma olacaktır.» 

Fransız gazeteleri
nin mütalâaları 

Paris 12 — Ga
zeteler Brezüya-
daki hükümet 
darbesine dair ma
kaleler yazıyor
lar. Journal gaze
tesi bu dîirbenin. 
Alman - İtalyan -

Japon anlaşmasınm imzası zamanı
na raslainası tesadüf eseri olmadığı
nı söylüyor, yeni vakalar ihtimalin-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Atatürk şark se^ 
yahatine çıktılar 
Atatürke başvekil, Dahi

liye ve Nafia vekilleri 
refakat ediyorlar 

Ankara 12 (A.A.) — Reisi Cumhur 
Atataürk, beraberlerinde Başvekil Ce
lâl Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya olduğu hal
de bu akşam saat 17,30 de hususî tren
le Şark vilâyetlerinde bir tetkik seya
hati yapmak üzere şehrimizden ayrıl
mışlardır. 

Reisi Cumhur, istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi, bütün vekiller, 
müsteşarlar, mebuslar, generaller. An
kara vali ve belediye reisi, Vekâletler 
yüksek memurları, Ankara garnizon 
ve merkez kumandanları tarafından 
uğurlanmış ve istasyonda toplanmış 
olan kalabalık bir halk kütlesi tara
fından alkışlanmış ve selâmlanmış, 
lardır. 

Hatay işleri üzerinde 
müzakerelere başlanıyor 
B. Numan Menemencioğlu Suriye ve Hatay 

gazetecilerine beyanatta bulundu 
Adana 12 (Ak

şam) — Fransa-
nın fevkalâde ko
miseri Kont de 
Martel dün ge
ce. Hariciye siya
sî müsteşan B. 
Numan Mene-
mencioğlu şere
fine büyük bir 
ziyafet vermiş
tir. Konsolosu
muz, Lübnan ri
cali, Suriye er
kânı ve Hatay 
intihabatım kon
trol etmek üze-

B. Numan Menemencioğlu Suriye 
ve Hatay gazetecilerine beyanatta 
bulunarak ezcümle demiştir ki: 

— Seyahatim Kont de Marteli zi
yarettir. Bittabi bu arada bizi alâka
dar eden işler etrafında müzakere 
yapacağım. Bunun Hatay işleri ola
cağı şüphesizdir. Yakında Şama gi
deceğim. Bu ziyaretten de maksad 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Japonyada müthiş bir 
yerjayması 

600 kişi öldü, 500 çocuk 
toprak altında kaldı 

Tokyo 12 — Komenachi dağında 
müthiş bir yer kayması olmuş ve 
kükürt madeni civarında bulunan 
1200 nüfuslu bir köy enkaz altında 
kalmıştır. 600 telefat vardır. Bundan 
başka madende kullanılmakta olan 
dinamit deposu da' parlıyarak maden 

ocaklai'inı yakmıştır. Bundan müthiş 
telefat vuku bulmuştur. 

Heyelan neticesinde, içinde 500 ço
cuk bulunan mektepler, toprak al
tında kalmıştır. 

Bir İngiliz nazırı 
pek yakında 

Berline gidiyor 
fi. Mitlerle siyasi 
vaziyet hakkında 

görüşecek 
Londra 12 

(A.A.) — Avam 
kamarasında 

sorulan bir 
suale cevaben, 
sir John Simon, 
nazırlardan lord 
Halifax'm ge
lecek hafta; 
içinde Berli
ne gideceğini 
beyan etmiş ve 
demiştir ki: 

«Bu ziyaret, 
tamamüe hu
susî mahiyettedir. Maamafih E. Hit-
ler bu hususta malûmat aldıktan 
sonra, ziyaret esnasında lord Hali-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Lord Halifax 

Yeni tefrikalarımız 

Gönül Hıncı 
Altıncı sahifemizde okuyunuz 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yedinci sahifemizde okuyunuz 

[Alaturka musiki sanatkârları alafrangacüardan çok kazanıyorlar.] — Bir anketten 

B. Numan 
Menemencioğlu 

re Cenevreden gelen heyetin reisi zi
yafette hazır bulunmuşlardır. 

Para değiştirme kolaylığı 
Tramvay, vapur vesair nakliyat 

vasıtalanmn büetlerini alırken bir 
lira veriyoruz; paranın üstünü, üç 
hafta sonra piyasadan kalkacak olan 
yirmibeşlik nikel ve onluk bronz bo
zukluklarla iade ediyorlar. 

Halk ferden Ziraat bankasına baş 
vurup gişelerin önünü yirmi otuz 
kuruş değiştirmek üzere kalabalık 
edeceğine, bu gibi umumî hizmet 
müesseseleri halktan topladığı hük
mü geçmiş paralan toptan bankaya 
vermeli ve bilmukabele yeni paralan 

dağıtmalıdır. 
^u kadarcık bir tedbir almamı-

yor mu? 
Alaturkacı — Ölüyorum, medeeetl... 
ıMııfrnncfif,h ^h, Mra/ ^"^ ben ölebila««!, 

' l l L L f K O T Ü P H A N E 
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Dî îu Greceki ve B u Sa.'ba.liki H a b e r l e r U 
Varşovada Almanya aley
hinde beyanna^^ asıldı 

Danzigdeki Lehliler arasında heyecan var. 
Ayan reisi bunu teskine çalışıyor 

Varşova 12 (A.A.) — Millî bayram münasebetile, Leh talebe yardım 
cemiyeti Varşova'da bir beyanname asmıştır. Şiddetle Almanya aleyhinde 
olan bu beyannamede Lehistamn iki tehlikeye maruz bulunduğu beyan 
edilmektedir: Şarkta komünist tehlikesi, Garpte intikam arzusu ile yaşamak
ta \ P «Şarka doğru» siyasetini takib etmekte olan Almanya. 

Bu beyanname, geçenlerde ekalliyetler hakkında yapılan Leh - Alman 
anlaşması dolayısile Alman mahafilinde şiddetli bir infial uyandırmıştır. 

Varşova 12 — Danzig ayan meclisi reisi, Danzigteki Leh komiserinin 
dünkü teşebbüsüne cevaben verdiği notada diyor ki: 

«Danzigteki Polonya ahalisinin haklarına tamamen riayet edilecektir. 
Yeni siyasî fırkalar ihdasınm men'i ve gençUk yetiştirilmesi hakkındaki yeni 
kanımlar, yalnız Almanları alâkadar etmektedir. 

Inoiitere ile Franko 
arasında anlaşma 

iki taraf biribiri nezdine 
ajanlar gönderiyor 

Salamanca 12 (A.A.) — Dün ak
şam geç vakit neşredilen resmî teb
liğ, İngiltere hükümetini temsil eden 
Hendayedeki İngiltere büyük elçisi sir 
Chilton iîfe Salamanca makamlarını 
temsil eden diplomatik daire direktö
rü Sangroniz arasında notalar teati 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Bu resmî tebliğin tasrih eylediğine 
göre, ajanlar ve bütün talî ajanlar, 
«resmi himayeye mazhar olacak, ara
larında şifre ile görüşebilecek, resmî 
muhaberatlan sansüre tabi tutulmı-
yacak ve Londradaki İspanyol ajanı 
doğrudan doğruya Hariciye Nezareti
ne girip çıkabilecektir.» 

Salamancadaki İngiliz ajam için de 
ayni salâhiyetler mevcuttur. Talî ajaSi-
lann salahiyeti, tebeamn ve ticarî 
menfaatin himayesi hususunda kon
solosların salahiyetinin ayni olacak ve 
bunlar, ayni zamanda, kendi arazile
rinde bulunan limanlarda mukayyet 
gemileri alâkadar eden seyrisefain 
meselelerine de müdahale eyleyebUe-
ceklerdir. 

Tütün satış politikası 
plânlaştınlacak 

İlk iş olarak tütün limited 
' şirketinin sermayesi bir 

milyon lira arttırılacak 
Ankara 12 (Telefon) — Başvekil B. 

Celâl Bayar Büyük Millet Meclisinde 
hükümetin programım izah ederken 
en mühim bir ihracat maddemiz olan 
tütün istihsal ve ticaretinin rasyonal-
leştirileceğini söylemiş ve yeni hükü
metin tütün satış politikasmı plân-
laştırmak azminde bulunduğunu ve 
bu maksatla tütün limited şirketi fa
aliyetine bu politikaya mütenazır bir 
istikamet ve sür'at verileceğini işaret 
etmişti. 

Bu işe başlangıç olarak Türk limi
ted şirketinin bir milyon liradan iba
ret olan sermayesinin bir misli arttı
rılarak 2 milyona iblâı VekUler heye
tinin son toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

O r d u d a hafif z e l z e l e hissedi ldi 
Ordu 11 (Akşam) — Bu gece saat 

20,45 de beş saniye devam eden hatif 
bir zelzele hissedilmiştir. 

Sivas - Dlvrlk hattı 
işletmeye açılıyor 

Diyanbekir - Cizre hat-
tmm temel atma merasi
minde bulunacak heyet 
Ankaradan hareket etti 

Ankara 12 (A.A.) — Sivas - Divrik 
hattının işletmeye açılma ve Diyan
bekir - Cizre hattının temel atma tö
renlerinde bulımacak olanlan hamil 
hususî tren bugün 16 da Ankaradan 
Sıvasa hareket etmiştir. Trende meb
uslar, Nafia Vekâleti siyasî ve idarîî 
müsteşarları, Devlet Demiryolları iş
letme umum müdürü ve matbuat mü
messilleri bulunmaktadır. 

Franklin Bouillon öldü 
Paris 12 (A.A.) — Eski nazır Frank

lin Bouillon vefat etmiştir. 
Anadolu Ajansınm notu: 
Türkiyenin samimî bir dostu olan 

ve Türk istiklâli uğrunda yaptığı mü
cadelenin en müşkül anlarında hiç 
bir menfaat gözetmeksizin müzahe
rette bulunan Franklin Bouillon'un 
fflümünü derin bir teessürle kaydedi-
jroruz. 

Sovyet - İtalyan paktı 
italya, paktı feshetmiyecek, 

Sovyetlere de cevap 
vermiyecek 

Roma 13 (Akşam) — Salâhiyettar 
mahfiller, Sovyet Rusyanm antiko-
münist paktı hakkındaki son teşeb
büsüne rağmen İtalyanm Sovyet Rus
ya ile akdetmiş olduğu paktı feshet
mek niyetinde bulunmadığını beyan 
ve Roma kabinesinin Sovyet protesto
suna cevap vermiyeceğini ilâve ediyor
lar. 

Deniz Harp okulunun 
162 nci yılı 

Perşembe günü mektepte 
merasim yapılacak 

İkinci teşrinin 18 inci perşembe gü
nü Heybeliadada Deniz Harb okulu
nun 162 inci yıldönümü kutlanacak
tır. O gün tören saat 15 buçukta baş-
lıyacaktır. Atatürk büstüne çelenk 
konacak, okul mezunları resmi ge-
çid yapacak, bundan sonra 162 inci 
bakla merasimle denize indirilecek
tir. 

Davetlilere mekteb gezdirilecek ve 
hep beraber öğle yemeği yenecektir. 

Öğleden sonra mektebin sahnesin
de, 162 sene evvel Kaptanı Derya Ha
san paşanın, mektebin açılmasına 
nasıl Karar verdiğini gösteren bir tem
sil verilecek, tören sona erecektir. 

İstanbulda; bulunan muvazzaf ve 
emekli subayları ayrı ayrı davet et
mek kabü olmadığından, törende bu
lunmak istiyenler o gün mektepte 
bulunabilirler. 

ÇemheriayiıTnutku 
Sulhu muhafaza tedbir

lerine başvurulacak 
Berlin 13 (Akşam) — İngiliz başba

kanı Çemberlayn bir nutuk söylemiş, 
İngilterenin diğer memleketlere kı
yasla daha müreffeh bir halde bulun
duğunu tebarüz ettirdikten sonra şu 
üç noktaya temas etmiştir: 

1 — ingilterenin menafiini muha
faza etmek için her türlü çarelere baş
vurulacaktır. 

2 — Sulhu muhafaza için icab eden 
devletlerle yeniden müzakerelere giri
şilecektir. 

3 — İngilterenin sulh amaline uy
gun bir siyaset takib eden devletlerle 
dostluklan daha sıkı bir hale getirile
cektir 

GÜNÜN HADISELER! 

B a t a n g e m i d e n k a ç a n d e v 
Eskiden çok fırkalı memleketlerde sağ

larla sollarm sokak kavgaları olurdu. 
Şimdi memleketler mikyasında fırkalar 
zuhur etti; döğüş daha büyük bir hal 
aldı. 

Tıpkı kurunu vüstada olduğu gibi in
sanlar «Sen Müslüman mısın, Çıfıt mısm, 
Gâvur musun?» tarzında biribirlerinin 
faşist mi, demokrat mı, sosyalist mi ol
duklarına bakıyorlar. Fakat buna asıl ba
kan devletler: Karşı taraftakinin ille 
kendisile ayni fırkada olmasmı istiyorlaı'. 
Şayed kanaatine makûs bir fırkada ise 
onu nefretle telâkki ediyorlar. 

En yeni din faşizmdir. Her yeni din gibi 
o da süratle yayılma devresinde bulunu
yor. Ayni yayılma meyli vaktile bolşe-
vizmde de vardı. Varşova mağlûbiyeti ü-
zerine ayağı surçtu, artık tevessü kabili
yetini kaybetti. 

Macaristan, Bavarya, Saksonya, mu-
vaffakiyetsizlikleri biribirini takib etti. 

Faşizm şimdilik yalnız muvaffakiyet 
kaydediyor: Almanyanın emellerini ta
hakkuk ettirmesinde, Habeşistan, İspan
ya, Çin vakalarında hep müsbet puanlar. 
elde etti. 

Ve nihayet faşizmin yeni ApostoUan zu
hur ediyor: Hitlerden Frankodan sonra 
Meksikada Vargas... 

Amerika ki faşizmden nefret ettiğini 
muhtelif fırsatlarla ilân etmiştir, yeni 
din, işte ona da sirayet etmiş bulunuyor. 

Şimdi de Lehistanda faşizmin bir hü
kümet darbesi yapacağı söyleniyor. 

*** 
İngilterede hâkim olan muhafazakâr, 

fırka olmakla beraber, bu memleket şim
diye kadar - faşistlerin bayraktarı Kalya
sı tehlikeli bir rakib gördüğü için - yeni 
dinle mücadele halindeydi. Mücadelenin 
baş kumandanı da bay Eden'di. 

Halbuki faşistlerin mütemadiyen cephe 
kazanmaları tesirile olacak şu son bir iki 
gün içinde, İngilterenin demokrat - sos
yalist cepheden ayrılarak faşistler tara-
ftna meylettiğine dair dedikodular vardı/. 
Bu tevatürü teyid eden bir alâmet de 
Lord Halifax'm Eden'den habersiz Al-
manyaya gönderilmiş olmasıdır. 

Franko ile anlaşmak meselesi hatırlar
dadır. 

Derler ki: 
Bir gemi batarken, fareler ilk önce teh

likeyi sezerek kaçarlarmış. 
Demokrat - Sosyalist gemisinden ka

çan İngilterenin de halini buna benzete
ceğiz amma, koskoca İngiltereye fare de
nemez. Çünkü o bir devdir. 

Bir devin kaçması i.se, heyhat, fecidir I 
**« 

thtikârl ı t icarete bir d a r b e ! 
İzmirde üç firmanın çifçiyi ezmek, fiat 

kırmak suçile zan altına alındığı dünkü 
ajans haberleri arasında göze çarpıyordu. 

Son posta ile gelen İzmir gazeteleri, 
tütün çifçisinin piyasadaki dalavereciler 

tarafmdan türlü türlü hilelerle ne derece kö
tü vaziyete sürüklendiğini tafsilâtile an
latmakta ve hükümetin dikkatini celbet-
mektedirler. Demek ki hükümet bu ihbar
ları nazarı itibara almış. 

Rejimimizde tüccarın ne olduğu en sa
lâhiyettar ağız tarafından tarif edilmiş
tir. Muhtekirler, İzmir dalaverecilerine 
indirilen darbeden ibret almazlarsa ta
kibatın arkası kesilmiyecektir. F. T. 

_ J 
Belçika kralı bir garp 
paktı akdine çalışıyor 

Lord Halifaksa, Berline hareket etmezden evvel 
lıu mesele hakkında talimat verilecek 

Londra 13 (Akşam) — Star gazetesine göre Belçika kralı Leopoldun I.on-
draya seyahati, eski Lokarno paktı yerine İngiltere, Fransa, Almanya ve İtal
ya arasmda bir garp paktı akdine matuftur. Star gazetesine göre bu ziyaretin 
neticeleri, pek yakuıda belli olacak ve Lord Halifaksa Berline hareket etmez
den evvel bu hususta talimat vermek kabil olacaktır. 

İngi l iz - İ talyan müzakeres i başladı 
Fakat Roma mahafili tazla nikhinlik beslemiyorlar 

Roma 13 (Akşam) — Paris resmî mahafili mevcut ihtilâfları hal ve fas
letmek için İngiltere ile İtalya arasında temas ve mükâlemelere başlandığını 
teyid ediyorlar, fakat fazla nikbinliğe karşı âzami ihtiyati tavsiye ediyorlar. 

Japonyanın cevabı mü-
zakere kapılarım kapadı 
Japonya Cinde meşru müdafaa 
vaziyetinde olduğunu bildiriyor 

B. Delbosun 
An kar ayı ziyaret 

Hariciye vekâletinde 
henüz resmî malûmat yok 

Ankara 12 (Telefon) — Fransız Ha
riciye Nazın B. Delbosun Balkan dev
letlerini ve bu arada memleketimizi 
de ziyaret edeceğini Fransız gazetele
ri yazmışlardı. B. Delbosun Ankarayı 
ziyaret edeceği hakkında Hariciye Ve
kâletinde henüz resmî malûmat yok
tur. 

A m e r i k a i le t icarî münasebet 
ler imiz in inkişafı için yen i 

a n l a ş m a y a p ı l a c a k 
Ankara 12 (Telefon) — Amerika ile 

ticarî münasebetlerimizin inkişafı için 
yeni bir anlaşma akdi etrafında mü
zakerelere başlanması Amerika hükü
meti ile elçiliğimiz arasmda takarrür 
etmiştir. 

Yeni ticaret anlaşması müzakere
sinde bulunmak üzere bir ticaret he
yetinin yakında Amerikaya gitmesi 
mevzuu bahistir. 

Adliyede tayinler 
Ankara 12 (Telefon) — İstanbul 

Sulh hâkimi B. Şevki Aydın sulh hâ
kimliğine, Aydın sulh hâkimi B. Mu-
hiddin İstanbul sulh hâkimliğine hâ
kim namzedlerinden bayan Atiye 
Handan İzmir icra; memuruluğuna 
tayin olunmuşlardır. 

Yunan ve Bulgar kralları
nın mühim bir mülakatı 
Atina l â (Akşam) — Londradan, 

gelen telgraflara göre Yunan kralı 
Jorj, Bulgar kralı ile ikinci defa 
uzun bir mülakat yapmıştır. Siyasî 
mahafil, bu mülakata büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Tokıo 12 (A.A.) — Hirota, Belçika 
sefirine, Japonyanın Brüksel konfe-
ransma iştirak etmesi için ikinci defa 
olarak vukubulan daveti reddettiğini 
bildiren bir nota tevdi etmiştir. 

Japon notasında 7 carî tarihli şifa
hî nota ile bildirilen konferansa işti
rak eden devletlerin mütaleası derin 
bir tetkik mahstüü olduğu keyfiyeti 
kaydedilmekte, fakat mütaleanm im
paratorluk hükümetinin 27/10 tarihli 
cevabında ve ayni tarihli alenî be3^n-
namesinde açıkça izah edilen Japon-
yamn noktai nazarını ve siyasetini 
değiştirmeğe kâfi gelmediğine teessüf 
edilmeketdir. 

Japon hükümeti, halihazırdaki ha
reketinin Çinin meydan okumalan-
neticesinde Japonyaya tahmil edilmiş 

bir meşru müdafaa hareketi olduğuna 
ve dokuz devlet konferansı çerçevesi 
haricinde kaldığına katiyetle kanidir, 
bu itibarla, bu muahedenin tatbiki 
meselesini münakaşa etmeğe imkân 
yoktur. 

Dokuz devlet muahedenamesi ah
kâmına tevfikan içtimaa çağrılan bir 
konferans, bu muahede ahkâmını ih
lâl etmekle ittiham edilen İmparator
luk hükümetinin iştirak etmesi tabiS 
imkân haricindedir. 

Müzakere kapıları kapandı 
Brüksel 12 (A.A.) — Japonya tara

fmdan verilen cevabın, Brüksel kon
feransı ile yeniden müzakereye giriş
mek imkânma karşı kapıjrı kapadığı, 
Brüksel mahfillerinde söylenmektedir. 

Ankarada kömür 
fiatleri indirildi 
Her gün Ankaraya 20 

vagon sömikok 
sevkedilecek 

Ankara 13 (Telefonla) — Hükümet 
programında hayatı ucuzlatmak ted
birlerinin bir başlangıcı ve Ankaranm 
âcil olan kömür ihtiyacım temin et
mek üzere dün çok hayırlı bir karar 
verilmiştir. İktisat ve Nafıa vekâletle
ri arasındaki görüşme neticesinde An
karaya her gün 2 vagon sömikokun 
gönderUmesi temin edilmiş ve kömür 
fiatleri öbür günden itibaren Ankara 
için ucuzlatılmıştır. 

Ankara belediyesince 27,25 liraya 
satılan perakende sömikokun tonu 25 
liraya, toptan 25,50 liraya sömiko-
kım fiati 23,50 liraya indirilmiştir. 

Emniyet âmirleri 
Terfi edenlerin isimlerini 

yazıyoruz 
Ankara 12 (Telefon) — İstanbul 

emniyet müdürlüğü beşinci şube mü
dürü B. Yunus Vehbi emniyet müfet
tişliğine, İstanbul emniyet amirlerin
den B. Tevfik Korkmaz İsparta ikin
ci sımf emniyet amirliğine, Ağn vüâ-
yeti ikmci smıf emniyet âmirlerinden 
B. Fahri İğdır ikinci sınıf emniyet â-
mirliğine, İstanbul başkomiserlerin-
den B. Cevad İstanbul ikinci sınıf em
niyet amirliğine, Ankara başkomiser-
lerinden B. Hamdi Ankara ikinci smıf 
emniyet amirliğine, İzmir başkomiser-
lerindenB. Yaşar İzmir ikinci sı
nıf emniyet amirliğine, Edime ba§-
komiserlerinden B. Şevket de Edir
ne ikinci sımf emniyet amirliğine ter-
fien tayin edilmişlerdir. 

Rumen kabinesi 
istifa etti 

Kral, Mihalake^i yeni 
kabineyi teşkile 

memur etti 
Bükreş 13 (Akşam) — B. Tatares-

ko, krala kabinenin istifasmî vermiş
tir. Gazeteler, fevkalâde neticeler ile 
bu haberi halka vermişlerdir. Kral 
millî köylü fırkası reisi Mihalakeyi sa
raya davet ederek yerü kabineyi teşki
le memur etmiş ve yeni kabinede bü
tün fırkalar mümessUlerinin bulun
durulmasını tavsiye etmiştir. Fakat 
yeni kabinenin münhasıran millî köy
lü fırkası erkâmndan teşekkül edece
ği muhakkaktır. * 

Fillpinde kasırga 
Bir çok insanlar öldü, 

50 bin kişi açıkta kaldı 
Manille 12 (A.A.) — Bugün Luçon 

, adasında kasırga tahribat yapmış 
ve Keniworth adasmdaki İngiliz go« 
misini sahile atmıştır. 

ManUle'in büyük bir kısmı su altın,* 
da kalmıştır. 50,000 kişi melce'siz kal
mıştır. Şimdiye kadar 5 kişinin te« 
lef olduğu bildirilmektedir. 

Kudüs 13 — Filistinde yeni bir ta
kım suikastler daha yapılmış Beytul^ 
lahimde bir İngiliz polisi ağır surette 
yaralanmıştır, C 

Arap teröristler, att ıklan beş bombai 
ile Kudüs - Yafa yolunu tahrib etmiş
lerdir. ' 

Kudüs 12 (A.A.) — Dün akşam 
atılan bambalar neticesinde yarala^ 
nanlardan ikisi ölmüştür. ( 

Suikasd neticesinde 2 kişi ölmüf 
\ ?e 5 kişi de yaralanmıştır. 

, 



13 Teşrinisani 1937 A K Ş A M Sahife S 

AKŞAMDAN AKŞAMA. 
Edebiyat meraklısı bir 

kariimin mektubu 
tmlâsı yolunda, mantıki d ü z g ^ , 

«evk'i selim bir okuyucu mektubu al
dım. Okudum: «I>emek halâ böyle 
insanlar kalmış... Edebiyattan zevk 
duyuyor, şiir okuyor... Yenileri ve es
kileri biliyor... Muhakeme ediyor, ta
nıyor. 

Gazeteleri kaplıyan bu muharebe, 
i:^yan, katliam, buhran, kalkınma, 
fabrika, sanayi gürültüleri içinde in
sana bir su sesi kadar serin ve şirin ge
len bu mektubu beraberce okuyalım: 

*** 
<ıBay Akşamcı, 
Ben, bütün güzel sanatleri seven bir 

okuyucunuzum. Fakat, bu sevgiler arasında 
edebiyatın payı hepsinden fazladır. Ede
biyatı, daha çok tadarak seviyorum. An
cak bu sevgi, plâtoniktir. Okurum. O ka
dar.. Binaenaleyh, yüreğiniz hoplamasm: 
Size, Akşama derci rlcasile hikâye, roman 
göndermiyeceğim gibi, lütfen okuyup 
mütalea beyan etmeniz için bir defter 
dolusu şiir de yollıyacak değilim.. 

Ricam başka.. Lütfen dinleyiniz: 
Aşık paşadan tutunuz da bay Ahmed 

Muhibe kadar şiirin bütün kibar sınıfım 
ve biçare çocuklarını birer birer okudum 
ve okumaktayım. Fuzuli, Nedimi, Nalllyl, 
Nef'iyi. Bakiyi, Hamldi, Namık Kemali, 
Plkreti, Cenabı, Yahya Kemali, Haşimi, Ya-
kubu, Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya 
ve'Halid Fahri, Nazım Hikmeti, hattâ da
ha gençleri ayrı ayn seviyorum. Neclb 
Fazıl bir misal olabilir. Hepsinin tadı, 
kendi asrmm havası içinde güzel... 

Yalnız birşey nazarı dikkatimi celbedi-
yor: Zannımca, Türk edebiyatında hak- I 
kile devir açan Hâmid, Fikret ve Hececi
ler var. Hâmid, gazel edebiyatından ti
yatroya geçlveren bir dev... Bu büyük at
layış baş döndürücü bir kuvvet eseri de
ğil mi?.. Amma, sahne kıymeti itibarile 
ne olursa olsunlar... Fikret, Türk şiirine 
='k Garplı çehresini veren büyük adam... 
:ececilere gelince, onlar da kendileri ge
nciye kadar devam eden Aruz ile Os-
lanlıcayı bir kıyıda bırakıp, belki Hâ-

luidden, Fikretten daha büyük bir sıçra
yışla Hecenin ve güzel Türkcenin sahiline 
atladılar. Bir lâhzada, Ahmed Haşimin: 

Kenar âbe dizilmiş sükût ile bekler 
Yahud Cenab Şahabeddinin: 
Sen türabı siyehde bir mahbos 
Mısraları; Orhan Seyfinin: 
Bug:ün çıktım güzellerin gözlerinde 

seyahate... 
Veyahud da Yusuf Ziyanın: 
Ne saray isterim, ne başımda taç, 
Gönlüm süse değil, sevdaya muhtaç! 
Mısra'lanna donuverdi. Aradaki farka 

bakınız... 
Halbuki, dikkat ediyorum, Hececilerin 

uğradıkları inlıâr, tenkid, tehzil, hattâ 
tahkir, hizmetlerile tam makûsen müte-
nasib. Her eline kalem alan gencin ilk va
zifesi, öyle sanıyorum ki: Kendilerine, 
çalıları, dikenleri, çakılları ayıklanmış, 
temizlenmiş, yuğurulmuş bu güzel, temiz 
lisan ve vezni hazırladıkları için onlara 
teşekkür olmalıdır. 

İtiraf edelim: bugün bir (Binnaz) he
nüz yazılmadı. Bir (Gönülden sesler) he
nüz yok. Bir (Bir ömür böyle geçti) ye 
tesadüf edemiyoruz.. 

Dün, gençlerin çıkardığı (Yücel) mec
muasını okuyordum. Baktım, yine onlara 
ağız dolusu hakaret: (Ülkü) mecmuasın
da şair Ahmed Muhib (Bayrak) isimli bir 
şUr yazmış. Ondan bir kaç mısra alamış-
1ar ve döşenmişler. Aynen size arzediyo-
run»: [Geçen ayların en güzel iki şiiri, işi 
nûzaha bozmuşken hâlâ şairlik taslıyan 
ve sayıkhyan üstadların da neşriyatı da
hil olmak üzere] bu iki şiirmiş. İşte bu iki 
şiirden bir tanesi: 

.m., sitep 
¥alm ayaklar altmda. 
yürü davullar çalınsın, faep 
Yürü bayraklar altında. 

Ölüm.. Ölüm gülerekten 
Bir bayrak altmda ölmektir. 
Ölecektin nasıl olsa 
Öldün alnından yaralı. 
Bu, Ahmed Muhibin. 
Diğeri de, saz şairllerlnin kafiyesile ya

zılmış bir kekelemelik. 
Şimdi şu ifadeye bakınız: (Mizaha boz

muşken) Yeltenen) (Sayıkhyan)... Bir 
hizmetin, hem de şiir gibi ne getirdiği 
malûm olan bedava bir hizmetin mükâ
fatı bu mudur?... 

Kendi kendime düşünüyorum: Acaba, 
Orhan Seyfl (Gönülden sesleri) yazaca
ğına Veznecilerde tuhafiyeci dükkânı %ç-
saydı; Halid Fahri: Kapalı çarşıda anti
kacı olsaydı; Yusuf Ziya, adaşı Yusuf Zi
yanın Güneş klübünde yarım ağır gü
reşçi olsaydı ve biri Baykuşu,, İlk şairi, 

Şişli • Fatih 
Otobüs seferine 
ayın on beşinde 

başlanıyor 
Şişli ile Fatih arasında aym on beşi

ne tesadüf eden önümüzdeki pazarte
si gününden itibaren otobüs işlemeğe 
başlıyacaktır. Bu hatta 14 araba tah
sis edilmiştir. Yeni lıat Ue Beyoğlu ta
rafında tesis edilen otobüs servisleri 
üçe baliğ olmuştur. 

Yeni otobüs seferleri başladığından 
beri tramvay arabalannm azaldığın
dan şikâyet edilmişti. Belediye, tram
vay seferlerine çıkarılan arabaları ted-
kik etmiş, mutad miktardan aşağı ara
ba çıkanlmadığmı görmüştür. Hattâ 

"şirket kış mevsimi başlangıcında hal-
km ihtiyacını karşılamak üzere ihti
yat arabalannı da sefere çıkarmıştır. 

Mütekaid, yetim ve dulların 
maaşları 

Mütekaid, yetim ve dulların kânu
nuevvel, kânunusani ve şubat maaş
larının tesviyesine 1 kânunusaniden 
itibaren başlanacaktır. Tediye günle
rini 15 inci sahifemizde okuyunuz. 
Hastanelerde hastalar için 

bekleme yerleri yapılacaJc 
Belediye hastanelerinde ayaktan 

tedavi edilecek olan hastalar, kori
dorlarda veyahud avluda beklemeğe 
mecbur oluyorlar. Belediye hastane
lerinde kliniklerinde hastaların bek
lemesi için dinlenme ve bekleme yer
leri yapüacaktır. Bu maksadla: 938 
bütçesine tahsisat konacaktır. 

El arabaları 
Belediye kararını bir 

haftayakadar ilân edecek 
Sırt hamallığının lağvından sonra 

eşya taşımak için şehirde el arabala
rı kullanılmasına başlanmıştı. Beledi
ye tipini tayin ettiği el arabalarına ko
nacak eşyanın tahdidine ve mesafenin 
tesbitine karar vermiştir. Bu hususta 
tedkikat yapüacaktır. 

Bundan başka el arabalarına yolla
ra toz dökecek, koku neşredecek, aka
cak maddeler konulması da yasak edi
lecektir. Bu husustaki karar bir haf
taya kadar ilân edilecektir. 

. . t . l t ı ^ j . * 

öteki Binnazı vermeseydi daha mı iyi 
olurdu?.. Bu küçük baylar şimdi ne ya
parlardı?.. Edebiyatm manaarası ne olur
du?.. 

Kica ederim, bunu, güzel, açık kalemi
nizle, dürüft mantıkmızla, selim zevki
nizle tahlil edip, büyük bir kari kütlesine 
hltab eden Akşamda kürsünüzden söy
leyiniz. 

Biz sizden hiç olmazsa ayda bir kerecilc 
böyle yazılar da bekliyoruz. 

Glyabl hürmetlerimi lütfen kabul bu
yurunuz efendim. 

*** 
«Dağ başındayım diye ağzına gele

ni söyleme, çaü dibinde adam bulu
nur!» derler. 

Bundan ibret almalı: oEdebiyat 
mecmualanm okuyan yok!» diye ka
lemine geleni yazmamalı... Böyle me-
rakblar bulunur! Merakhlar, insaflı
lar, kıymet takdir edenler, kıymetsizi 
meydana çıkaranlar ve selim zevk, se-
Um düşünce sahibi kariler... ki münek
kidin en yamanıdırlar! Akşamcı 

Haklı şikâyetler 
Berber kalfa ve çırak

tan da insandırlar... 
Müessese sahibi berberler niçin 

dükkânlarını her akşam on on buçu
ğa kadar açık tutarak müstahdemle
rini saatlerce ayakta ve yemeksiz, 
susz, rahatsız bir halde çalıştırıyor
lar? Ve neden her medenî memleket
te olduğu gibi kepen!klerinl öğleden 
sonra hiç olmazsa bir saat indir 
miyorlar? Ve neden Belediye bu haklı 
ve insanî meseleye nezaret etmemek
tedir? 

Avrupada tek bir dükkân bula
mazsınız ki öğle tatUi yapmasm, ve 
akşamları da saat yedide niheyet 
- o da eğer içinde müşteri varsa -
yedi buçukta kapısını kapamasm. 

Berberlerin de diğer adamlar gibi 
yemek yemeğe istirahat etmeğe âile-
lerile veyahut arkadaşlarile gezmeğe 
teneffüs etmeğe haklan yok mudur? 

Zannolunuyor mu ki berberle
rin saati muntazam ve halkça da 
malûm olursa dükkânların işi aza
lır? 

Pariste berber dükkânları on ikide 
kapar, ikide açar. Pazar günleri mut
laka kapahdırlar. Yalnız bazı ma
hallelerde pazar sabahlan açılır ve 
pazartesi sabahlan açılmaz, ki sebebi 
tam bir tatili yerine getirmektir. Ve 
mutlaka bu dükkânlar akşamları 7 
ilâ 7,30 da kapamağa mecbur tutul
muşlardır. 

Hele Londrada Cumartesi günleri 
öğleden sonra çalıştıkları için berber 
dükkânları bllâ İfaydüşart pazartesi 
sabahı kapalıdırlar; halbuki Parlst* 
bu kaide mutlak olmayıp saikanda 
biraz evvel söylediğim gibidir. 

Beyoğlundaki bir iki ayrancı dük
kânını saat dokuzda ksıpattınp sine
malardan çıkanlara bir sandviçle bir 
kadeh ayran içirtmiyen belediye ra
bıtası berber dükkânlarında taşlar 
üzerinde ve saatlerce ayakta çalıştı
rılan müstahdemleri de biraz koru
sa hayırlı bir vazifeyi hüsnü ifa et
miş olur itikadmdayım. 

Semih Mümtaz S. 
ri 

Bayan Melekzad 
tehdid edilmiş 

Fakat mektubun tehdid 
mahiyetinde olmadığı 

. . • • 1 1 • • 

goruldu 
Pangaltıda Zafer sokağında Firu-

zan apartımanmda oturan bayan 
Melekzad, diğer ismile bay Kenan 
iki gün evvel zabıtaya müracaat et
miş ve imzasız bir mektupla tehdid 
olunduğunu iddia eylemişti. 

Alâkadarlar tarafından bu mektup 
üzerinde icab eden tedkikat yapılmış 
ve mektub mealinin tehdid mahiye
tinde olmadığı tespit edilmiştir. 

Maamafih; imzasız mektubu yoUı-
yanın hüviyetinin tayinine uğraşıl
maktadır. 

Atina beynelmilel şimendi-
fercilik kongresi bitiyor 

Atinada toplanan beynelmilel şımen-
difercilik kongresinin yakında biteceği 
haber veriliyor. Bu ayın sekizinde top
lanan kongreye Türkiye namına dev
let demiı-yollan ticaret dairesi reisi B. 
Naki ile münakalât dairesi reisi muavi
ni B Cevad iştirak etmişlerdir. 
Kongre şimendiferciliğin terakkisi ve 

son senelerde yapılan yeniliklerin 
memleketler arasında tanıtılması ga
yelerine matuftur. Türk murahhasalar 
buraya döndükten sonra kongrede gö
rüşülen meseleler hakkında bir rapor 
hazıriayıp Devlet demiryolları umum 
müdüriüğüne vei'eceklerdir. 

Büyük caddeler 
Tamir atelyeleri 

altı ay içinde bura
dan kaldırılacak 

Belediye, şehrin ana caddelerinin 
güzelliğini, bozan müesseseleri yavaş 
yavaş kaldırmağa karar vermiştir. 

Şehrin büyük caddelerile bunlara 
muvazi olan cadde ve sokaklarda na
kil vasıtaları tamir atelyelerinin bu
lunmamasını münasip görmüştür. Bu 
gibi atelyelerin şehrin diğer sokaklatı-
na nakilleri için altı ayhk bir mühlet 
verüecektir. Ayni zamanda bu kabil 
atelyelerin en büyük nakliye vasıta-
larmı da tamir edebilecek şekilde te
sisatı ihtiva etmeleri için mecburiyet 
konacaktır. 

Tamir atelyelerinin naklinden sonra 
büyük caddelerde bulunmıyacak diğer 
müesseseler, hakkında da bir karar ve
rilecektir. Kasap, ciğerci, nalband gibi 
dükkânlann da ana caddelerde bulun
mamasına karar verilecektir. 

Hava tehlikesinden korunma 
kursları başlıyor 

Hava tehlikesine karşı halka korun
ma tedbirlerini gösterecek olan hava 
kursları pazartesi gününden itibaren 
başlıyacaktır. Kursların yerleri her 
kaymakam tarafından tayin edilmiş
tir. Bir ay devam edecek kurslara git-
miyenlerden para cezası almacağı ev
velce ilân edilmişti. Fakat ilkönce hal
kı alıştırmak fikrile hareket edildiğin
den ceza vermek şimdiden tatbik edil-
miyecektir. 

Talihliler 
Tayyare piyangosunun 
son çekilişinde büyük 
ikramiye3ri kazananlar 
Tayyare piyankosunun birinci ke

şidesinde kazananlar anlaşılmıştır. 
30,000 liralık büyük ikramiyeyi dün 
yazdığımız 17 yaşında; amele Şükrü- \ 
den başka Kabataş İnhisarlar idaresi î 
sevk memuru B. Zeki, Şehzadebaşi 
Kemalpaşa caddesinde bayan Cemi
le, İzmir Alsancâkta marangoz Meh-
med Ali ve Asret; 15,000 liralık ikra
miyeyi Denizyolları kooperatifi, Be
şiktaş Ha5 fırın caddesinde bayan 
Kâmran, Bekoğlu Haylayf pasta-
hanesi şoförü Eşref ve arkadaşı Meh-
med; 12,000 liralık ikramiyeyi Eski-
şehirde terzi Hikmet oğlu Ali, Ünye 
belediye reisi Rami, Çakmakçılarda 
Sünbüllü Handa Süleyman, Tire De
re mahallesinde bayan Ayşe ve Or-
taköyde Leon kazanmışlardır. 

Bir sandık aşırmış 
Antalya ambarına aid bazı eşyayı 

yüklü olatak Sirkeci caddesinden 
geçmekte olan bir arabaya sabıkalı
lardan Hasan yaklaşarak el çabuk-
lığile bir sandık aşırıp kaçmış, gören
ler târafmdan haberdar edilen bir 
polis tarafmdan takib edüerek san
dıkla beraber yakalanmıştır. 

Operatör Avni Aksel 
Şehrimizin tanınmış değerli operatörle-

Irinden Haselü hastanesi operatörü dok
tor Avnl Aksel meslekî tedkikatta bulun
mak üzere bugün Avrupaya hareket et
miştir. 

SOHBET: 

İnsana iman 
Fontenelle: (cAvucum hakikatle do

lu olsa halkın yanında açnuızdım» der
miş. 

Çünkü halk anlamaz, hakikati yan-
kş tefsir eder, onu şerre, hattâ kendi
ne muzur olacak işlere âlet eder, v. s., 
T. s... Bu tarz düşünenleri biUrsiniı. 
Onlarla bir türlü bağdaşamadım ve 
bilhassa gururlarından iğrendim. İn
sanları: «Anlayanlar ve anlıyabildikle-
ri için büyük hakikatleri dinlemeğe 
lâyık olanlar; anlamıyanlar ve anla
madıkları için onlan dinlemeğe lâyık 
olmıyanlar» diye ikiye ayırmak bana 
daima zalimce bir hareket gibi görün
dü. Devletlerin ancak bazı kimseler ta
rafından bilinmesine müsaade olunan 
sırları bulunduğu gibi filosoflann da 
ancak mahdud bir zümreye bildirile
cek hakikatleri olacak... 

Peki ama o zümreye giremiyecek 
adamlar nasıl t a p n edilecek?.. Onlar 
okumıyacak, filosoflann, mütefekkir
lerin eserlerini bilemiyecek. Fontenel-
le XVIII inci asrın, yani herkesin oku
yup yazması fikri yayılmasından ön
ceki devirlerin adamı idi. O, bu SÖEÜ 
gayet tabiî olarak söylemiştir. Fakat 
XX nci asırda da böyle düşünenler 
var; onların ağzında bu söz hiç de ta
biî, güzel olmuyor. Çünkü onlar tara
fından söylenince hem^n şöyle bir mâ
na alıveriyor: «Biz üstün, yüksek mah
lûklarız; etrafımızı kendimizden aşa
ğı görmeğe hakkımız vardır.» 

Herkesin okuyup yazması, ilimle te
mas etmesi, bütün hakikatleri dinliye-
bUmesi fikri dünyayı sarsmış olabilir; 
cahil tabakaların ilme yükselmesi, bil-
miyenlerin öğrenmesi elbette âlemin 
nizamını bozar. Köleliğin kalkması da 
sarsıntısız olmamıştır. Fakat köle ol
mak gibi cahil olmak da insan oğlu 
için bir züldür; bundan - saadeti pa
hasına da olsa- kuHulması lâzımdır. 

Dünyada bir takım insanların, yani hem
cinslerinin, köle olması, hür bir adam 

için nasıl tahammül edilmez bir hal 
ise hakikaten okumuş, düşünen, haki
katleri dinliyebilen bir adam için de 
insanlığın bir kısmının cahil kalması 
öylece ^tahammül edilmez bir şeydir. 
Hürriyetin parçalanmışı, kısmiğsi ol-
mıyacağı gibi bilginin de parça parça
sı olmaz; yani bir kimse için şu kadar 
bilsin de ondan sonrasını bilmeğe hak
kı olmasın diyemeyiz. İstediği kadar 
bilgi edinmeğe, yükselmeğe hakkı var
dır. Herhangi bir sebeUe b i lp edine
miyor, yükselemiyorsa o sebebin de 
izalesine çahşmak her insamn vazife
sidir. Hattâ o sebeb tabiî bir kifayetsiz
lik ^ a dahi. Bir kitaMa okumuştum: 
Cmubi Amerika'nın kurtuluş muha
rebesi esnasında şiddetU bir zelzele ol
muş; İspanya'ya sadık kalan şehirlere 
pek d(^unmadığı halde cumhuriyet-
çiterin yerleştikleri şehirieri tahrib et
miş. Bittabi bunu: «Bakın, Allah da 
cumhuriyetçilerin aleyhinde!» diye 
tefsir edenler olmuş. Bolivar: «Öyle ise 
onu da yeneriz!» demiş. 

İnsanhğın zincirlerini kırmak isti-
yenler de, icabında, tabiatle mücade
leyi de göze almalıdırlar. «Bütün in< 
sanların okuyup yazması kabil değil
dir; buna kalkışmak ilmin daralması
na, hattâ insanların felâketine, ıstıra
bına sebeb olur» diyeceklerine her fer
din yükselmesine müsaade etmiyen 
tabiî engelleri yıkmağa çalışmahdırlar« 

Hülya, değil mi? Birtakım adamlar, 
sayısı bilinmez asırlardan beri, her 
ileri harekete: oHulya!» demeği âdet 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
NuruUah Ataç 

Bay Amcaya gröre... 

— Evıenn penceresinden kafeslerin 
kalkması Belediye meclisinde konuşu-
lacak kaç 

... Halbuki güneşe peçeslz bakma
nın zevkini tadan vatandaşlar şlmdi-

... Kaüeslerin kalkması bilhassa kif-
ilk odun düşünenlerin hoşuna glde-

... Olsa olsa Plyer Loti hazretlerinin 
ruhu memnun olmıyacaktır!... 

B. A. — Verem mikroplan da p d 
memnun olmasa gerek!... 
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Sohbet 
(Baş taralı 3 üncü sahifede) 

edinmişlerdir . Çünkü onlar beşeriyetin 
mütemadiyen yerinde saydığma kaniğ-
dirler. Hülya saydıkları şeylerin bir 
g ü n t a h a k k u k ett iğini görünce de dil
lerini değiştirmez, o zaman da başka 
bir ileri hareket in hülya olduğımu id
diaya kalkarlar . İnsana imanlar ı yok
t u r ve da ima iman etmek için insan
d a n hariç, ona smırlar tayin eden kuv
vetler aramışlardır . Halbuki insan dai
m a her t ü r lü müşkülü hal le tmenin yo
lunu bulmuştur . Ona iman edenler 
onun her hakikat i dinlemeğe lâyık ola
bileceğini bilirler. 

«Avucum hakikat dolu olsaydı hal
kın yanında açmazdım!» Biz insana 
îman edenler b u n u n kabil olmadığını 
biliriz. Biliriz ki insan oğlu, fikirleri 
ne olursa olsun, asildir ve hak ika t bil
diği şeyi söylememek, hakika t dolu 
avucunu açmamak elinde değildir. 
Elinde olsaydı, Fontenelle bu hakikat ' ! 
de söylemez, avucunda saklardı. 

Nurullah Ataç 

Arnavudköjr İskele memuru 
Amavudköy iskele memuru B. Nuri 

başmemurluğa tayin edilmiştir. B. 
Nuri Amavudköy mulıit inde çok sevil
miştir . Terfi memnuniyetle karşılan
mıştır. 

îzmit te Şark Pazarı SadeddJn 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satı^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Ifaaman dikiş ve yazı makineleri, Ko-
ttak fotoğraf makine ve levazmıı 

saire bulunur. 

• I 

Bugün 

ı ^T Sinemada 
Emsalsiz bir program 

CLARK GABLE ve 
LORETTA YOUNG 
ALTIN HIRSI 

Fevkalâde filmi ile 

HORTLAK 
MARİA HOLDEN taraf ından bü
yük macera ve hakikî bir d r am 

filmi. 

Ş E H I R T I Y A T R O S U bu akşam 
saat 20,30 da (İspanya Bahçe
lerinde) 3 perde. Yazan: Joze 

Felingadina. Türkçesi: 
M. Feridun. 

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

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

Yazan: Ekrem Reşid. Müzik: Cemal Reşid. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Naşid ve arkadaşları 

13 ikinciteşrin cumartesi 
günü akşamı mevsimin 
en parlak müsameresi 

Lokman Zade vodvil 
3 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK 
T İ Y A T R O S U 

( A K S A R A Y ) da 
Bugün: (Talebeye) ve pa
zar matine saat 15 de 

UNUTULAN ADAM 
tablo yazan: Nazım Hik
met bu gece (ATI ALAN 

ÜSKÜDARI GEÇTİ 

f Şanlı o rdumuzun Ulu Önder Ata tü rk huzu runda yaptığı 
^ 

EGE MANEVRALARI 
Türkçe sözlü ve sesli muazzam fiİBB 
Bugün matinelerden i t ibaren 

btani,u.da İPEK - SARAY - MELEK ve SAKARYA 
tzmirde E L H A M R A V C T A Y Y A R E s inemalannda birden gösterilecektir. Pek Yalunda: 

Ankarada: Yeni, Halk, Adanada: Asrî ve Alsaray, Eskişehirde: Yeni, Bursada: Tayyare s inemalannda 
DİKKAT: Ege manevralar ı filmi filmcilik T. A. Ş. ta ra f ından füme çekilmiş olup bu filmi isteyen sinema müdür 

leri FİTAŞ adresine telgrafla m ü r a c a a t etmelidirler. 

lADAM O KAMELYA 
iLIüî SiNEIVIADİV 
Görülmemiş muvaffakiyetle devam ediyor 

«GÜZEL MAVİ TUNA» da dinlemiş olduğunuz 

RODE - SANDOR 
Çığan orkestrası 

Pek yakında şehrimizde bulunacaktır. 

Kahkahalar kralı 
Avrupanın en şen komii;! 

M I Z B T O N 
Genç kızlar mektebinde 

En güzel, en §en filminde neşeler 
veriyor 

İlâveten : EKLER JURN.U. 
Bugün Tü rk sinemasında 

BUGÜN J P J^ ğ^ s inemasında 

F rans ada yapılan en büyük askerî şaheser. 

Çel ik ka le 
Fransız şark hudu t l a rmda , Maginot çelik kalelerinde geçen askerî, büyük, 
casusluk, aşk ve heyecan filmi. 

VİKTOR FRANCEN ve !!^J!"Jtf^ 
KOREN 

Unutu lmaz «Silâh başına» filminden d a h a muazzam olan bu büyük filmi 
herkese tavsiye ederiz. 

Sevimlilik... Valsler... Musiki. Muhteşem dekorlar... Cazip bir mevzu 

Bunlar; bu hafta SARAY sinemasının 
Büyük muvaffakiyetler göstermekte olduğu RHEİNHOLD SCHUENZEL'in 
büyük opereti ve ALBERT MATTERSTOCK ve GUSTİ HUBER'm temsili 

A ş k ü l k e s i 
filminde mevcut tur . Vals manzumesi a r a smda bir k ra lmaşk lan . 

İ lâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

GİNGER ROGER'S 
DÎCK POWELL-PAT O'BRİEN 

20 MİLYON ONA AŞIK 
Güzel yıldızın en şık, en güzel, en larif, en büyük müzik filmi. Dünya Radyo 
yıldızlarm geçid resmi, meşhur zenci Mils kardeşler ve diğer orkestralar, ay
larca dillerde dolaşacak şarkılar, aşk, zevk ve müzik bu PAZARTESİ AKŞAMI 

TÜRK sinemasında 

İ s t anbu lun b ü t ü n kibar halkı 

TEPEBAŞI GARDEN'in 
HARRY FLEMING H A B E Ş R E V O S O 

HER AKŞAM : DANSLI DİNE - KONSERLER 
BÜYÜK MATİNELER 

Görülmemiş bir muvaffa 
kiyet kazanmaktadır, 

CUMARTESİ ve PAZAR S a a t 17 1/2 da 

G S ^ J ^ C C U ^ ^ 
Oenç kızlar için - Kadınlar için - Sevenler ve sevmşilef İçin 

Film tarihinin en müstesna eseri 
LİL - DAGOVER - SABİNE - PETERS - KARI • SCHÖNBÖCK 

Fransızca 
Sinemasmda 22 ikinci
teşrin Pazartesi akşamı 

GALA müsameresi 
T Ü R K 

Yalnız s ü m © r Sinemasında 
Bugün mat inelerden i t ibaren başhyacak olan yerinde sesli sözlü olarak 

a h n a n hakikî 1500 metrelik 

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

mez şanh ordusunu alkışbyacaktır. 
Sümer sineması müdüriyeti, bütün vatandaşlan bu tarihi filmi gör

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

A L D A N I V I A Y I N I Z 
Beyoğlunda SÜMER ve izmirde TAYYARE 

s inemalar ından başka hiçbir s inemada ATATÜRK'ün, heyeti vekilenin ve 
k a h r a m a n o rdumuzun k u m a n d a n l a n n m hakiki seslerini dinliyemiyeceksiniz 

lUve.e„: B E E T H O V E N 
Hayatı, aşklan ve eseri 

HARRY BAUR tarafından ve EKLER JURNAL. 

DÜNYA SİNEMACILIĞININ ŞAHESERİ — BEYAZ PERDENİN GÖZ BEBEĞİ 

LA BOBEIMIES 
DAHÎ BESTEKÂR PUÇİNİ 'nin ölmez eseri 

Baş rollerde: MARTHA EGGERT — JEAN KİEPURA 
İs tanbul sinemacılık âleminde ilk defa olarak: , 

E l C b f II n C ^ A 1 3 A ^ ^ S inema lannda birden 
& • C V \ V G O rK • % # \ ¥ gösterilecektir. 

niWAT ^ ^ Boheme filminin 4*7 ikinci teşrin çarşamba 
U l I V l V n l I ilk gösterilmesi şerefine | | g ü n ü akşamı 

M # ^ jt jK^ J^f s inemasında bugün bir 

M m J L B mim W \ s inema müsameres i verilecektir. 
Fiyat larda zam yoktur, biletler Melek gişesinde şimdiden sat ı lmaktadır . 

BİR SÖZ KÂFÎ 

ALKAZAR 
S İ N E M A S I 
BU HAFTAKİ BÜYÜK 
MUVAFFAKİYETİNİ 

GANGSTERLER 
KARŞI KARŞIYA 
filmine medyun. 

Baş rollerde: Jo-

sephe Calleia 

Franchot Tone. 

Bu heyecan fil

mi görülmemiş 

muvaffakiyetle 
devam ediyor. 

BUGÜN 
Alemdar ve HilâVde 

Türk musiki ü s t a d l a n : SAFİYE — NEYZEN TEVFİK — TANBURU REFİK | 
ve ilh... 

Dünya harb i inkılâbımız 

GÜNEŞE DOĞRU 
İkinci fUm: LOREL — HARDİ ve İKİZLERİ TÜRKÇE 

Mevsimin en büyük muvaffakiyeti ve 

HARRY BAUR - MARİE BELL - PİERRE BLANCHARD 
ROSAY - FERNENDEL - P. R. WİLLM - JOUVET 
gibi sekiz büyük Fransız artistinin temsili olan 

RAİMU - FRANÇOİSE 

BİR BALO HATIRASI 
Şaheserinin gördüğü harikulade rağbet ve henüz görmeyenlerin görmelerini ve 

görenlerin de tekrar tekrar görmelerini teminen 

SAKARYA sinemesı 
Bugünden itibaren yalnız bu mulıteşem filmi görmelî mccburlyptinde lıalmıştır. 

Bu son fırsattan İstifade ediniz, ilâveten : ANKARADA CUMHURİYET BAY
RAMI bütün teferruatlle ve PARAMOUNT JOURNAL. Seanslar: 2 - 4,15 - 6i ve 
İ H B İ ^ B B B B H İ H ^ ^ ^ H H B H İ SUVare 9 da ^ggmgmım^mııgmmgmm^g^^m^mg 



SlYASt tCMAL: 

AmmeHka a n (I 

\ yçO' 
Alman - italyan - Japon anlaşmasının 

eoöYöB" 
Almanya, Japonya ve İtalya aror 

stnda Romada imzalanan ittifak mi-
sakı bütün dünya devletlerini muay
yen cephelerde toplanmaları zarure
tini doğuracak gibi görünüyor. Bü
yük ve küçük devletlerden bir çoğu
nun yeni cepheye, yahud buna mu
halif cepheye yahud da bitaraflar 
cephesine gireceği tahmin edilmek
tedir. 

İngiltere yeni cepheye karşı vazi
yetini pek çabuk tespit etti. Başvekil 
Neville Chamberlain Londra şehre
mini ziyafetinde söylediği nutukta 
İngiltere hükümetinin Almanya ve 
İtalya ile karşılıklı dostluk esası üze
re anlaşmağı halisane tasmim eyledi
ğini ilân etti. Aralarında sıkı birlik 
bulunan Almanya ile İtalyanın da
hilî hususî idare rejimlerinin İngü-
terenin kendileri ile anlaşmasına 
asla mani olmadığını da kaydetti. 

İngiltere ile bu devletleri alâkadar 
eden müşterek meselelerin samima-
ne tedkik ve müzakeresi ile aradaki 
münasebatm iyileşip Avrupada emü 
itimadın temelleşeceğini de söylemiş
tir. Yani İngiltere, İtalya ile Alman-

,yanın Japonya ile müttehid bir cep
he teşkil eylemesini kendisinin bun
larla anlaşmasına bir mani sayma
dığını kati olarak ifade etmiştir. 

Maahaza İngiltere Fransa ile işbir
liği yaparak bir hizada yürümekte de 

devam edecektir. Bu safa Amerikayt 
dahi almağa hâlâ ümidvar bulunu
yor. İngiliz Başvekili Amerika ile İn
giltere sıkı teşriki mesaide bulun
makla devletler arasındaki ihtüâf-
lann sulh yolile halli kolaylaşacağı
nı da nutkuna ilâve etmiştir. 

Fakat Amerika Üçler ittifakının 
meydana gelmesinden İngiltere ka
dar müsterih değildir. Muhtelif dü
şüncelerle endişesini izhar etmekte
dir. Başlıca endişesi Avrupa ve As-
yanın üç büyük devleti ve tevabii 
arasında tesis edilen cepheye Ameri
ka kıtasındaki devletlerden bazılan-
nm iştirak ederek Amerikanın şim
diye kadar dileklerine uygun olan 
ananevi haricî politikalarından ay
rılmasıdır. 

Bu endişenin yerinde olduğu Ame
rika kıtasının şimali Amerika ittiha
dı devletinden sonra en büyük dev
leti Brezilya devletinin bir hükümet 
darbesi ile kanunuesasîyi değiştir
mesi ve parlâmentoyu üga eyle
mesi ve talyada olduğu gibi esnaf 
cemiyetleri esası üzere halis faşist re
jimini kurmuş olmasıdır. Cenubî 
Amerikanın yansını teşkil eden Bre
zilyanın bu yola girmesi arkasın
dan Lâtin Amerikası devletlerinden 
diğerlerini de sürükliyebilir. 

Feyzullah Kazan 

Hapishaneye! 
San Fransisko posta Telgraf müdürle

rinden biri neden tevkif edildi ? 
San-Fransiskoda bay Alber Nuşin 

tevkif edildi. 
Bay Nuşin San-Fransisko'nun bir

çok yüksek klüplerinde azadır. Posta 
telgraf müdürlerindendir. Dört çocu
ğu var. İyi bir aile babasıdır. 

Briç müsabakalarına San-Fransisko 
mümessili olarak girer. 

Bu sayın vatandaşı tevkif ettiler. 
Bundan 17 sene evvel iki kişiyi öldür
müş, 16 sene evvel hapisten kaçmış. 

Alber Nuşin inkâr etmiyor, edemi

yor. Hakikat olduğu gibi meydana çık
mış. 

Hapishaneden çıkınca Amerika bah
riyesine girmiş, başçavuş rütbesile ter
his edilmiş. Sicilli fevkalâde iyi oldu
ğundan posta telgraf müdüriyetine 
memur olmuş, direktörlüğe kadar yük
selmiş... 

Bay Alber Nuşin, mahkûmiyet müd-
detinr tamamlamak üzere hapishaneye 
sevkedildi. 

Milyarder ler 
Yeryüzünde kaç milyarder vardır 

dersiniz? Pek çok zannetmeyiniz, 
yeryüzünde topu topu 10 milyarder 
valdır. Bunlardan üçü Amerikada, 
biri cenubî Amerikada, biri Japonya-
da. diğerleri Hindistandadır. Zaha-
röf ölünce dokuz kaldılar. Mella, Ford, 
Piyer Morgan, Patino, Haydar Abad 
Nizami, Baroda Mahracesi, Ağa Han, 
Genkisi... 

Garip bir idd ia 
Yugoslavyalı Svietislav Romanoviç 

bisikletle 18,000 kilometre yol kate-
deceğini ve böylece bütün Balkanları 
dolaşacağını söyledi... 

Bunda bir garabet yok amma Ro
manoviç bu seyahati sırasında tek 
kelime söylemiyeceği bahsine de girdi. 

Bugün bahsi kazanmak üzeredir. 
8 ayda 10,000 kilometre yol almış ve 
tek kelime konuşmamıştır. 

Şahid kız güzel olursa... 
Amerikanın Ohio eyaletinde Day-

ton şehrinin bir mahkeme salonun
da aşağıdaki hadise cereyan etmiş
tir: 

Avukat Sanders şahid sıfatile mah
kemede bulunan genç, güzel, şuh bir 
kızı sıkı bir sorgudan geçirmeğe baş
lar: 
• — «Pazartesi akşamı ne yapmıştı-
nız?yt diye sert bir lisanla sorar. 

Kız pek tatlı bir tebessümle: 
— «Otomobille gezdim.ı» cevabını 

verir. 

— »Ya salı akşamı neredeydiniz?» 
— «Otomobille gezdim...y> 
Avukat Sanders dayanamaz. Kıza 

doğru iğilir, samimî bir İsrarla: 
— «Ya yann akşam ne yapacak

sınız?» diye sorar. 
Hasım tarafın avukatı bu sualden 

dolayı çok hiddetlenir. Hâkim, niçin 
hiddetlendiğini sorunca: 

— «Bu suali şahid bayana meslek-
daşımdan evvel ben sordum da onun 
için!» cevabını verir. 
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Norcsîîni, 
zaflyct ve 
C k l o r c s e 

HIIIPS 461 A 
i her keseye e lver iş l i 

mükemmel bir Radyodur 

NOVOTNi • de 
S Ü R P R İ Z 

Budapeşte Operet Şantözü 

R U D O L F F Y 
Tamamen yeni bir repertuvarla ve 

Yunan Opereti artisti 
ARİS HRYSOHOOS'un 

ve sevimli tenor 
Y ü N K A' nın 

İştirakile ejttenceü numerolar 

komünizme karşı mücadeleden başka 
pek mühim hedefleri varmış 

İtalyan mahafllinin kanaati; 
Yeni anlaşma üzerine İtalyanın dış 

politikası Uzak Şarka kadar geniş 
bir sahada tesir yapacaktır, İtalyanın 
bundan böyle Okyanuslarda mühim 
vazifeleri olacaktır. 

İngiliz gazetelerinin kanaati; 
Sulh, bilhassa komünizm düşmanlığı 

için birleşen devletler tarafından 
tehdid edilmektedir. K o m ü n i z m 
İspanyada olduğu gibi, üzerinde 
emeller beslenilen bir hükümete 
taarruz için vesile olacaktır. 

B. Ribbentrop Romada misakı imza ediyor 
Komadan Temps gazetesine bildiri

liyor: Almanya, İtalya ve Japonya 
arasında komünizm aleyhinde imza
lanan muahedename burada büyük 
ehemmiyetle karşılanmıştır. Bütün 
gazeteler buriun tarihî bir kıymeti 
olduğunu, ge^ek Avrupa, gerek dün
ya bakımından büyük tesirler yapa
cağını söylüyorlar. Muahedenin sa
hası Avrupacın Asyaya, Adriyatikten 
Büyük Okyanusa, Garpten Uzak Şar
ka kadardır. Ceman 210 milyon nüfu
sa malik üç büyük devlet komünizme 
karşı birleşmiştir. Bu devletler Kızıl 
sirayetine karşı sıhhî bir kordon tesis 
edeceklerdir. Buradaki kanaate göre 
komünizm dünya için bir tehlikedir. 
Buna ancak bütün devletlerin birleş-
mesile hücum edilebilir. 

Bu telâkkiye göre Romada imza
lanan muahede meşru müdafaa için
dir. Hedefi Avrupadan ve dünyaldan 
bolşevizmi koğmaktır. Bu sebeple dün
ya politikasında mühim bir âmil ol
maktadır. Dünyaya kurucu yeni bir 
sulh politikası temini için ilk şart 
bolşevizmin münferid bir hale konma
sı ve imha edilmesi lâzımdır. İşte ga
zetelerin neşriyatı budur. Bütün ma-
hafilde bu yolda mütalâalar işitilmek
tedir. 

Almanya, İtalya ve Japonyanm ye
ni anlaşma ile komünizme karşı açtık
ları harp Avrupada ve bütün dünya
da akisler yapacaktır. Üç hükümet 
arasındaki anlaşmanın diğer birçok 
hükümetler üzerinde tesir yapacağı 
ümid ediliyor. Anlaşma bütün millet
lere açık bulundurulduğundan bu hü
kümetler açıktan açığa Almanya -
İtalya - Japonya tarafını tutmasalar 
bile bunlarla anlaşacaklardır. 

Roma anlaşmasını plâtonik, sade
ce kuvvede kalacak telâkki etmeme
lidir. Almanya', İtalya, Japonya biri-
birleı-ine her sahada yardım edecekler
dir. Bu bakımdan yeni muahede bir 
kuvvet tezahürü addedilebilir. Üç fa
şist hükümet arasındaki anlaşmanın 
komünizme kai'şı mücadele ile kalmı-
yacağı kanaati vardır. Bu kanaat bil
hassa Romada kuvvetlidir. Yeni an
laşma üzerine İtalyanın dış politika
sının Uzak Şarka kadar olan geniş bir 
sahada tesir yapacağı söyleniyor. 

İtalya, Avrupada Almanyanm mü
zaheretinden istifade ettikten sonra 
Asyada Japonya müzaheretine istinad 
edebilecektir. B. Mussolini 1934 de fa
şist partisinin umumî heyetinin toplan
tısında söylediği bir nutukta demişti 
ki: 

«İtalyanın tarihî hedefleri ikidir: 
Afrika ve Asya... Cenup ve Şark, işte 
İtalyanların alâkasını celbedecek iki 
nokta...» 

Afrika artık mazi oldu. İtalya bu 
kıtada bir imparatorluk kurdu. Şimdi 
İtalyanın emelleri Asyaya dönüyor. 
Sarı insanların ülkesinde İtalyanın 
muvaffakiyet ihtimalleri her zaman
dan çok başkadır. Habeşistandaki mu
vaffakiyeti ile İtalya Hind Okyanusu
na karşı askerî ve siyasî bakımdan 
mühim yerler ele geçirmiştir. Asyada 
birçok memleketlerle yeni münasebet
ler kurabilir. 

İtalya şimdi Kcnaısıni büyük müs-

lemlekeci ve uzak kıtalarla münase

beti olan bir memleket addediyor. 
Japonya ile anlatması ve Brüksel kon
feransının karşüaştığı güçlükler İtal-
yada yeni ümidler uyandırmaktadır. 
Bu vaziyetin kendisine bir gün geniş 
bir haireket sahası açacağı kanaati var
dır. 

Bütün İtalyan gazeteleri İtalyanın 
bımdan böyle Okyanuslarda vazifesi 
olacağını yazıyorlar. Şimdiye kadar 
yalnız Avrupa) ve Akdeniz devleti olan 
İtalya, Afrika imparatorluğu sayesin
de coğrafî ve siyasî bakımdan bir Ok
yanus devleti olmuştur. Hind Okyanu
su sahillerinde yerleşen bu hükümet 
Büyük Okyanusa kadar tesirini göste
rebilecektir. 

İşte Romada işitilen sözler bımlar-
dır. Bu sözler gösteriyor ki İtalya, Ja
ponya ile yaptığı anlaşma ile komü-
lüzm aleyhinde mücadeleye girişmek
le beraber yeni ve büyük bir Asya! po
litikasına girişmeği düşünmektedir. 

L o n d r a d a n e d iyor lar? 
Temps gazetesinin Londra muha

biri bildiriyor: İngiliz gazeteleri Alman-
İtalyan - Japon anlaşması münasebe-
tile uzun makaıleler yazıyorlar. Bu 
makalelerin hülâsası şudur: Yeni an
laşma Sovyet Rusyadan ziyade İngi
liz, Fransız ve Amerikan demokrasi
lerinin menfaatlerine ve belki de ara:-
züerine karşıdır. Komünizmi iyi gör-
miyen Daily Telegraph yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

«Üç devlet anlaşmasmı Almanya 
namına imza' eden Von Ribbentrop bu 
anlaşmanın dünya sulhu için teminat 
olduğunu söylemiştir. Bu sözleri ka-
yıdsız ve şartsız kabul etmek güçtür. 

i 

Bolşevizm, dünya sulbünü tehdid eden 
biricik tehlike olsaydı bıma inanırdık. 
Fakat son vekayi pek açık surette 
gösterdi ki, bugün sulh bilhassa ko
münizm düşmanlığı için birleşen dev
letler taralmdan tehdid edilmektedir. 
Rus bolşevizmine karşı olan açık d ü ^ 
manlık komünizme karşı olan husu
metten daha balşkadır. Paktm 4İk ne
ticesi üç büyük devleti diğer devlet
lere karşı bir araya toplamaktır. Fran
sa, İngiltere, hat tâ Amerika; Baltık 
ve Şimal denizinden Akdenize ve Bü
yük Okyanusa kadar, yani üç bü3rük 
demokrat devletin hayati menfaatleri 
(dan sahalarda vücude getirilen sipe
re pek emniyetle bakamazlar. Ba3ıusus 
M, İtalyan muharriri B. Gayda bu sa
hada üç devletin iki milyon tonluk 
harp gemisi tophyabileceğini pek nar 
zikâne bir surette hatırlatıyor. 

Fransa ve İngiltere, komünizm 
aleyhindeki bu paktm Rusyadan ziya
de kendilerine müteveccih olduğunu 
düşünecek olurlarsa msızur görülme
lidirler. Bahusus ki Sovyet Rusya he
men hemen dokunulamıyecek vaziyet
tedir.» 

News Chronicle gazetesi de diyor U; 
«Romada imzalanan anlaşma ya çok 
mühimdir, yahud da ehemmiyeti yok
tur. Bize kalırsa k<unünizm, İspanya
da olduğu gibi, topraklan üzerinde 
emeller besledikleri bir hükümete hü
cum etmek için faşist devletlere bir 
bahane olacaktır. 

Yerü anlaşma, meselâ Çekoslovak-
yaya taarruz için bir başlangıç mı
dır? Maamafih en ziyade İngiliz im
paratorluğu tehlikede görünüyor.» 

Kanmı bilgileri 
Hangi mahkemeye gitmeli 

Açılan davayı rûyete hangi 
mahkeme veya dairenin vazife-
dar olduğunu tayin etmek mü
himdir. Vazife ya zatî maslahat 
itibarile yahud iddia olunanın 
kıymet ve mikdarı nazarı itibara 
alınarak tayin olunur. 

Meselâ: Bir hukuk davası zatî 
maslahat itibarile ceza mahkeme
si vazifesinden hariç ve Teşkili 
Mahakim kanunu mucibince ma-
hakimi asliyenin hukuk dairele
rine aiddir. Diğer tarafdan tüc
carlar arasındaki davalar ile ti
carî muamelelerden doğan dava
lara ticaret mahkemeleri bakar. 
Bir de hususî kanunlarla - malî 
veya idarî kanunlarla - bazı mer
ciler gösterilmiştir ki o nevi da
valara da bakacak heyetler bun
lardır. Meselâ Kazanç Vergisi Ka
nunu icabı teşekkül eden tedkiki 
itiraz komisyonları veya devlet 
ile fert arasında çıkacak ihtilâf
lara bakacak Şûrayı Devlet. 

Biz şimdi adliye mahkemeleri
ni ele alalım. Teşkili mahakim 
kanununda mahkemenin vazi
fesi müddeabihin kıymetine göre 
tayin edilmiş ise işbu kıymet mah

kemenin vazifesini tajdnde esas 
olur. Değer ve mikdarı 300 lirayı 
geçmiyen alacak menkul ve gay
ri menkul davalarmı meselâ sulh 
mahkemeleri görür. Bu nevi mah
kemelerin diğer vazifelerini de 
kanunlar göstermiştir. Bir dava
da istenen 300 lirayı geçtimi as
liye mahkemesine müracaat et
mek lâzımdır. Yalnız buraula dü
şünülecek bir nokta daha var
dır. O da selâhiyet meselesidir. 
Yani acaba neredeki mahkemede 
davayı açmalı? Üsküdarda mı, 
Beşiktâşta mı? Kanun, her dava 
ikame edildiği tarihte müddea-
aleyhin Kanunu Medenî mucibin
ce ikametgâhı addolunan mahal 
mahkemesinde bakılır, kaydmı 
koymuştur. 

Bazı hususlar için sair yerler
deki mahkemeler de selâhiyettar-
dır. Bunları kanun gösterir: Me
selâ miras meseleleri hep ölenkı 
ikametgâhı mahkemesinde bakı
lır. Gayri menkule müteallik da
valarda gayri menkulün bulun
duğu mahal mahkemesinde ika
me olunur. 

Avukat Emcet Ağış 
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Sebzecilik: 

RAVEND 
Memleketimizde Kenüz 
tamnmamış çok faydalı 

bir sebze 
Ravend veya Rha-

barber denilen ne
bat veya sebzenin, 
Avrupada olduğu 
gibi memleketimiz
de de teksir ve in
tişarına çalışmak 
lâzımdır. Çünkü, 
bu nebatın menşei, 
asıl vatanı Asya, 
Karadeniz havali-
sidir. Avrupalılar, 
bu sebzeyi, bizdea 
alarak memleket
lerinde yetiştirme
ğe başlamışlardır. 

Eski zamanlar
da, uzun olan yap-
raklarmm, yalnız, yeşil aksamı - yap
rak kursu - tıpkı İspanak gibi, haşlana
rak yenmekte, haşlanmış yaprakları kı
yılarak yemeklerde garnitür olarak sar-
fedilmekte idi. 

Bilâhare, bunun yalnız yaprak saplan 
haşlanarak komposto yapılmağa başlan
mıştır ki, elyevm İngiltere, Almanya ve 
Holandada komposto olarak çok sarfe-
dilmektedir. 

Ravend Rhabarberin, evvelâ İngü-
terede 1573 senesinde, bilâhare 19 uncu 
asrm nihayetlerine doğru Almanyada vâ -
si mikyasta ziraati yapılmağa başlan
mıştır. Ezcümle Almanyada pek mükem
mel bir şekilde yetiştirilmekte ve cinsi 
ıslah edilmektedir. 

Ravend Rhabarber çok sıhhi, midevt 
bir nebattır; çünkü bu nebatın terkibin
de, hamızat madeni emlâh ile - potas, 
kalsyum, demir gibi maddelerle karışık bir 
halde bulunmakta olduğundan, vücude 
çok yarayıcı bir sebzedir; bilhassa ka-
nm tasfiyesinde, mide usaresinin tezyi
dinde çok mühim rolü vardır. Bundan, 
hafif şeker haşlandıktan sonra, içerisine 
az mikdarda üzüm sirkesi ilâve edUmek 
«uretile yapılan salatası, cidden çok hoş 
ve iştaha açıcıdır. 

Ravendin yetiştirilmesi; bu sebze tıp
kı kuşkonmaz veya yerelması gibi yum-
rulu pençeleri ile üretilir. Bu rizomlar, 
yumrular, memleketimizin Karadeniz sa
hillerinde hudayi nabid bir halde yetiş
mekte, bilhassa daha sıcak olan naren
ciye ve çay mıntakalarında mükemmel 
bir surette yetişmektedir. 

Şu suretle yetiştirilir: 
Resmimizde görülen yumru patatesler, 

rizomları topraktan çıkarılarak, beher 
pençe, yumru, üç dörde bölünerek bahçele
rin iyi hazırlanmış yerlerine dikilirler. 

Bu yumruların, 35 - 40 santim derin
liğinde, 90 - 100 santim fasılalarla dikil
mesi lâzımdır. Bunların dikileceği toprağm 
iyi sürülmüş, bellenmiş, hattâ kirizma 
edilmiş, gübrelenmiş olması lâzımdır. 

Rhabarber killi, kumsal, derin top
raklan çok sever; toprağm alt kısmı
nın sert olması daha muvafıktır. Bu şe
kildeki topraklarda açılan çukurlara pen
çeler, yumrular yerleştirilir ve bidayette 
üzerleri 5 - 6 santim toprakla örtüiür. 
Ve bilâhare tekrar üzerlerine toprak ko
narak 35 - 40 santim bir irtifada gö
mülür. 

Bundan başka raved, Rhabarberlerin 
yumrularını vaktinden evvel uyandıra
rak, resmimizde görüldüğü gibi yaprak 
sürdürmek kabildir, ki, şu tarzda yapılır: 

Yerelması, patates şeklinde olan bu 
yumrular, harareti 8 - 1 0 derece olan ka
ranlık bir mahalde, altı taze gübre ve 
üzerinde 4 - 5 santim toprak bulunan, 

Güvercinleri nasıi ve ne gibi yemlerle beslemeli ? 
Karlı, yağmurlu ve çamurlu 

havalarda yemlerini ne 
şekilde vermelidir? 

Güvercinlerin 
ballıca yemleri ne
bat tohumlan ve 
bilhassa bububat-
tır. Hububat me-
yanmda güvercin
lerin en ziyade sev
dikleri, en besle
yici yemler kılçık
sız dolgım arpadır, Binaenaleyh arpa 
güvercinler için en münasip bir yemdir. 

Buğdayı da diğer yemlerle, arpa ile 
kanşık olarak vermelidir. Yalnız olarak 
ezcümle uzun bir müddet için vermek 
katiyen doğru değildir. Zira buğday yağ 
yapar. Bu suretle güvercinleri uyuşuk, 
tembel yaptığı gibi hayvanlara fazla da 
İshal verir. 

Çavdar da güvercinlere faydalı değil
dir. Yulaf - uzun kılçıkları sebebile - gü-
vercilere verilmez ve esasen güvercinler 
bu yemi de yemezler. 

Kışm soğuklarda, mısır verilebilir; fa
kat az mikdarda, arpa ile karıştırılması 
faydalıdır. Bunun için arpa ile .arasıra 
mübadele suretile verilmesi şayanı tav
siyedir. 

Keza kırık, kalbur altı pirinç te, dan 
da güvercinler için şayanı tavsiye bir 
yem olabilir; ezcümle güvercin palazları
na, bu gibi hazmı kolay yemler verilebi
lir. İhtiyarlamış yaşlı güvercinlere ara
sıra verilmesini tavsiye ederiz. 

Burçak; malûm yemler arasında en 
mükemmel bir güvercin yemidir. Bilhas
sa bunun öğle yemlerinde verilmesi ve 
arpa ile karıştırılması faydalıdır. 

Çimlendirilmiş yabani ot tohumlarını, 
diğer tohumları güvercinler çok severler. 
Sebze, salata kırıntıları kıyılarak, par
çalanarak verilirse bunlan da seve seve 
yerler. 

İnsanların tegaddisine elverişli olıri:-
yan bozulmuş patatesleri, pişirerek parça 
halinde güvercinlere vermek te kabildi.-. 

Bundan başka karışık olarak şalgam, 
pancar, turp, darı, pirinç, keten ve ke
nevir yemleri de verilir. Keten ve kene
virin bilhassa güvercinlerin çifleşme za
manlarında bozulmuş anason ile, az mik
darda verilmesi çok faydalıdır. 

Bunlardan başka, güvercinlerin umumî 
sıhhatleri için, güvercin taşı namı ve
rilen ve simi olarak hazırlanan (kil, ince 
kum, tuz, keten ve kenevir, anason yem
lerinin un ve su ile kanştırılıp bir hamur 
yapıhp, bu hamurun güneşte kısmen ku
rutulduktan sonra güvercinlere verilmesi 
çok mühim ve şayanı tavsiyedir? 

Güvercinlere günde kaç defa yem ver
meli? 

Bu iş, güvercinlerin gezdikleri yerlerin, 
tarlaların vaziyetine, mevsime göre de
ğişen bir meseledir. 

Umumiyetle ikinciteşrinden mart orta-
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tahta masalar, sandıklar veya fıçılara 
yerleştirilir ve arasıra toprak nemlen
dirilerek bu yumrular çimlendirilir. 

Resmimizde görüldüğü tarzda 30 - 40 
santim yaprak sürgünler hasıl olunca, 
bunlar kopanlır ve izah ettiğimiz şekilde 
sarfedilir. 

Bu yumruların karanlık bir yerde çim-
lendirilmesi yaprak saplarmın beyaz kal
masına yardım eder ki en makbul Rha-
barberler beyaz hafif kırmızımtırak 
olanlarıdır. 

Resmimiz bu tarzda yetiştirilmiş Rha-
barberleri göstermektedir. 

Yumrulu rizomlar sonbahardan ilkba
hara kadar dikilebilirler. Bu yumrulan 
serlerde 10-12 hararet derecesi bulunan 
yerlerde kışın bile çimlendirmek kabildi?. 

lanna kadar günde iki defa, güvercinlere 
yem vermelidir. Sabahlan 9i da ve öğle 
zamanı saat 3 te yem vermeli. 

Martta ve güzel havalarda, birinciteg-
rin ayına kadar birinci yem saat 12 de 
ikinci yem de karanlık olmak üzere ve
rilebilir. 

Mahsul, harman zamanı, genç güver
cin yavrularının yem aramağa başladık
ları zamanlarda yem verilmez. 

Yem ve su nasıl verilmeli? __ 
Yemleri umumiyetle avluya, toprak 

üzerine serperek vermelidir. İştaha ile ve 
çabuk yiyecekleri kadar verilebilir. 

Çok fena havalarda, çamurlu zaman
larda, yemlerin, yem kapları içerisine 
konularak verilmesi şayanı tavsiyedir. Bu 
gibi yem kapları, alçak, uzun, dar olma
lıdır. 

Az mikdar cins güvercin besliyenlere 
resmimizde görüldüğü şekilde ve üzerleri 
tel ile örtülü yem kapları içerisinde ve
rilmesi faydalıdır. Yem kapları sayesin
de yemden tasarruf ve israfın önüne ge
çilmiş olur. Güvercinlerin içecek sulan-
nm her gün - günde iki defa - temiz ola
rak doldurulması lâzımdır. 

Bundan başka geniş, irtifaı az su kap-
lannm bulundurulması da icap eder. 
Güverciler - erkek dişi ile beraber - bu 
su kapları içerisinde banyo yapmalarını 
severler. Yalnız banyo için bulundu
rulacak kapların âzami olarak bir saat
ten fazla bulundurulmaması ve ondan 
sonra kaldırılması lâzımdır. Bilhassa pek 
soğuk zamanlarda bu su kaplarına da 
lüzum yoktur. Çünkü banyodan sonra 
güvercinlerin soğuk almak ihtimal ivardır. 

Ziraat sahitemiz 
Okuyuculanmız her hafta bu 

sütunlarda ziraate ait müteaddit 
yazılar ve mütehassısımıza sor
dukları meselelerin cevaplarını 
bulacaklardır. 

M eyvah ağaçlar: 

Fıçı ve saksılarda limon, portakal 
mandarin nasıl yetiştirilir? 

Limon, portakal, 
mandarin gibi na-
Irenciyelerin yetiş
tiği, tabii ve mu
ayyen iklimleri var
dır, ki, buralarda 
sureti hususij'eda 
hazırlanmış bah
çelerde neşvü nema 
bulabilirler. 

Memleketimizin 
bir çok yerleri, ez
cümle cenup böl
gelerimiz, Akdeniz 
havzası, Ege mm-
takasından başlıyarak Antalya, Alan
ya, Mersin Tarsus, Adana Dörtyol, Ce-
beliberek Kozan mmtakalanmızla, Ka
radeniz havalisinde Rize mmtakalannda 
narenciyeler kamilen açıkta, bahçelerde 
yetiştirilmektedir. 

Bu saydığımız narenciye iklimleri ha
ricinde, az mikdarda, daha doğrusu mey-
vasının istifade şekillerinden ziyade, kış, 
yaz yapraklarını dökmiyen, şık, zarif yap
rakları, güzel kokulu çiçekleri bilhassa 
meyvasınm pek hoşa giden manzarala-
rile, bunları kısmen bahçelerimizde ve 
kısmen de kışın içeriye alman saksı ve 
fıçılar içerisinde de yetiştirmek kabildir. 

Bu yazımızla, şimdilik, bu tarzda limon 
ağaçları ve fidanlarmm iklim harici mi
sil ve ne suretle yetiştirileceği ve nelere 
itina edilmesi lâzım geldiğini izah ede
ceğiz. 

Limon ağacı; limon ağacmın menşei 
Asya, Hindistandır. Memleketimizde ye
tiştiği mmtakalan yukarıda söyledik. Li
mon soğuğa portakal, mandarin kadar 
mukavemet edebilir. Fakat diğerlerinden 
çok daha hassastır. Buna mukabil fıçı ve 
saksılarda turunç gibi yetiştirilmeğe çok 
elverişlidir. 
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Şiranm şaraba tahavvülü fermantasyon 
nasıl olur? 

Topkapı, N. Gürbüzel: Mektubunuzu 
alâka ile okuduk. Şarabın nasıl yapıldı
ğını bundan evvelki yazılanmızla izah 
etmiştik. 

Şiranm şaraba tahavvülü fermantasyon 
hamirelerinden ileri gelir. Ezilmiş 3İan 
Üzümler kendi esas suyu ile - şirasile -
bir fıçıya doldurulur. Hararet derecesi 
elverişli ise, iki üç gün sonra şira köpür-
meğe, kaynamağa başlayıp, üst tarafa 
gaz habbacikleri - hamızı karbon gazı -
çıkmağa başlar. Bu suretle 5 - 1 0 gün 
sonra şiranm tatlı lezzeti kaybolup hu
susi bir lezzet ahr. İşte, şiranm bu su-
fetle şaraba tahavvülün ihtiman kûulı 
dendir. İhtiman kûulî, hamîreler - ma
ya - denilen gayet küçük uzviyattan, bu
nun tesirile olur. 

Üzüm taneleri ile salkımı üzerinde zi
yada mikdarda mevcut bulunan bu ha-
mireler, şirada bulunan üzüm şekerini 
(glokoz levilozu) ispirto veya hamızı 
karbona - karbon gazma - tahvil eder
ler. Bu tarzdaki hamîreler, şiradaki 
şeker ile, azotlu ve madeni maddelerle 
beslenip tekessür ederler; ve bu hamî
reler yalnız hamızî bir vasatta yaşaya
bilirler. 

İhtimar, kaynama esnasmda karbon 
gazının çıkıp çıkmadığını, şu suretle 
anlıyabiliriz: Çıkan gazı bir fanos veya 
mihberin içerisinde toplayınız ve derhal 

mihber içerisine yanmış bir kibrit koya-
sanız derhal söndüğünü görürsünüz, 
ve çıkan gazın hamızı karbon olduğu 
anlaşılır. 

Bazı renkli üzümlerde 8 - 1 0 gün son
ra renksiz olan şıranın kırmızı olduğımu 
görürsünüz. Binaenaleyh şaraptaki ren
gi veren ihtiman kûulî neticesi, üzüm 
taneleri üzerinde bulunan hamirelerden 
ve şaraptaki renk husule gelen ispirto
nun kabuklanndaki renkli maddeleri 
halleder ve şarap ta renkli olur, ki, ge
lecek yazımızda bu şarabın nasıl yapıl
dığını izah edeceğiz. 

Ziraî yazılarımız 
Bursa, B. Mahmud: Şimdiye kadar 

gazetemizde intişar etmiş olan ve mevsi
me göre tertip ve tanzim edilmiş bulu
nan ziraî yazılarımızı, sene nihayetine 
doğru, ziraî bir ansiklopedi şeklinde, 
tab' etmek istiyoruz. Bu kitabımız inti
şar edinde, verilecek adrese müracaat 
ederek, tedarik eder, müşküllerinizi ora
dan halledersiniz. Bu tarzda türkçe baş
ka yazılmış bir eser yoktur. 

Ecnebi lisanlardan, istediğiniz gibi işi
nize yanyacak ve ayda bir defa intişar 
eden, Lavie Agricole isminde ziraî bahis
leri ihtiva eder güzel bir gazete vardır, 
bunu size tavsiye edebiliriz. Bursa Ziraau 
kütüphanesinde, bu gazetenin bir tane
sini, tedkik için almanıza müsaade eder
ler.. 

Limon en ziyade sarfedilen bir madde
dir. Çünkü, limonun mühim hassaların
dan biri de tıbbî, sıhhî hassasının fazla 
olmasıdır. Mafsal hastalıklarmda, ihtiva 
ettiği vitamin sayesinde, zayıf ve hasta
lıklı kimselere, ezcümle yeni yiyeceğe baş
lamış küçük yavrulara, usaresi şiddetle 
tavsiye edilir. Tıbda limon menkuunun 
şifai hassalan kabili inkâr değildir. 

Pek güzel kokusu dolayısile, limon çi
çeği ve yapraklanndan elde edilen esans 
ve ruhu eczacılıkta, şekercilikte, kolonya 
imalinde pek çok sarfedilir. 

Bundan başka, limon usaresi emlâhı 
kilise ile muamele olunarak limoniyeti kila 
halinde tıbda istimal olunur. 

Limonun envai pek çoktur. Turfanda 
yetişen Sicilya limonu, ince kabuklu 
ve kabuğu mücellâ olan Lizbon li
monları pek meşhurdur. Bu cins limon 
serlerde, salonlarda saksı ve îıçüar içeri
sinde yetiştirilmeğe çok müsaittir. 

Limon, diğer narenciyelerden şu suret
le tefrik olunur. Limonun genç sürgün
leri koyu yeşil kırmızımtırak renktedir. 
Çiçeği de keza beyaz kırmızımtıratır. Hal
buki diğer mandarın, portakal ağaçlan
ılın çiçekleri lekesiz beyazdır. İşte şu su
retle limon ağaçları diğerlerinden ajTn-
lırlar. 

Limon ağacı portakaldan daha evvel 
meyva verir. 3 - 4 yaşından itibaren mey-
va fidanlanndan meyva almak kabildlı*. 

Limon ağacı, hararet derecesi 13 - 14 
olan ve kışm da hararet derecesi 4 - 5 ten 
aşağı düşmiyen, memleketimizin kuytu 
mahallerinde yetişebilir. 

Limon ağacının sevdiği toprak, kireççe 
zengin, killi, kumlu, umuslu topraklar
dır; binaenaleyh, bu cins toprakla doldu
rulan fıçılara veya saksılara limon fi-
danlannm dikilmesi lâzımdır. 

Limonların üretilmesi — Tohumlan, 
daldırma çelikleri ve aşısı iledir. Tohum
ları ile teksir pek müşküldür. Ancak 7-8 
sene sonra mahsul alınabilir. Tohumla-
rile yetiştirildikte aşılamak lâzımdır. 
Fakat en iyisi ve seri olan usulü teksir, 
yabanî turunç üzerine limonu aşılamak 
tır ve yahut üç yapraklı yabani limon 
üzerine ehli limon aşılamalıdır. 

Limonlara göz aşısı — Sürgün veya 
dm-gun göz aşısı, kalem aşısı yapılır. 

Saksılara veya fıçılara dikilmek üzere 
hariçten topraksız limon fidanları getir
tilmiş ise, bunları dikerken iyi tutmaları 
için, dallarının mühimce aksamının bu
danması, bununla beraber, zedelenmiş 
köklerin keza kesilmesi lâzımdır. Dikil
dikten sonra, 3 - 4 gün fasılalarla bole* 
sulanmalıdır. 

Fidanların dikilmesi, bir saksıdan diğe
rine nakli mutlak ilkbaharda yapılma
lıdır. Saksılara nakledilirken veya yeni
den dikilirken bolca çürümüş gübre ver
meyi unutmamalıdır. 

Tuttuktan sonra artık limonları çok 
sulamak istemez. Yazm veya ilkbahar
dan itibaren limon saksıları, hattâ bah
çeye dikilmiş olanları bile ayda bir ve
ya iki defa bolca sulanırsa kâfidir. 

Limon fidanlarma çürümüş gübre ile 
beraber, yaşma göre muasryen mikdarda 
sübre fosfat, potaslı gübreler, klörür dö-
potasyum vermek faydalıdır. Gübre veril
dikten sonra, ayda 2 - 3 defa sulamak 
ister. 

Kimyevî gübrenin mikdarmı ve ne şe
kilde verileceğini gübre acentelerinden 
- gübrenin gıda kuvvetine göre - izahat 
almağı tevsiye ederiz. 

Diğer yazımızda tatlı limon hakkında 
da izahat verilecektir. 

Resmimiz gayet güzel bir nevi Sicilya 
limonunu göstermektedir. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Per ihan Par la Tefrika No. 1 

— İsminiz? 
— Bajau Nizameddin. 
— Katil hâdisesile suçlu olduğunuz

dan haberdarsınız değil mi? 
— Evet! 
Süngülü iki jandarma neferinin 

arasında, suçlu mevkiinde oturan 
genç kız ba§tan aşağı siyahlar giy
mişti. Açık kumral dalgalı saçları, sa
rarmış çehresinde iki yosun parçası
nı andıran yemyeşil iri gözleri, büyü
cek ve muntazam beyaz dişlerini çer-
çeveliyen kırmızı dudakları bir yığın 
renk ve zarafet mecmuası idi. 

Hafif yana iğilmiş küçük siyah şap
kası, aynı renkteki kostümü bu renk 
ve güzellik yığınına bir matem örtü
sü çekmiş kadar hüzün verici idi. 

Uzun kirpikli gözleri hemen yerden 
hiç kalkmıyor, elindeki küçük beyaz 
mendüi tımaklarile koparırcasına di-
dlkliyordu. 

İstanbul ağırceza malıkemesi salonu 
binlerce dinleyicisine rağmen bomboş 
bir mabed gibi sessizdi. 

Hâkimin sesi gök gürültüsünü an
dıran bir tonla ayakta bekliyen genç 
kıza hitab etti: 

— Maktulün, eylülün yirmi üçüncü 
gecesi sabaha karşı, yatak odasında 
ve kalbinden giren bir kurşunla öldü
rüldüğünü biliyor musunuz? 

— Evet! 
— O gece köşkünde yalnız bulundu

ğundan ve cinayetin gece yansmdan 
sonra ika edildiğinden haberiniz var 
değil mi? 

— Evet! 
— Çok zengin bir müteahhid olan 

maktulü uzun zamandanberi tanıyor 
mıydınız? 

— Evet! 
— İlk tanıştığınızda kaç yaşınday-

dmız? 
— On altı. 
— Şimdi? 
Genç kızın siyah kirpikli gözleri ge

çen uzun bir maziyi hatırlamak ister 
gibi biraz kısıldı; kendisinin bile zor 
işitebUdiği cevap hazin bir inilti ha
linde dudaklarından döküldü: 

— Yirmi sekiz! 
— I — 

~ Onu bundan tam on iki yıl evvel 
tamdım! 

Bir yaz ak§ami idi.. 

Teyzelerim on altı yaşımın senei 
devriyesini kutlamak için bir gece zi
yafeti veriyorlardı. Davietlilerimiz 
şimdi sayısını hatırhyamıyacağım ka
dar çoktu. 

Ben o gece ilk defa çocukluktan çı
kıyor, Amerikan topuklu lâme pa-
puçlanm, açık pembe gece esvabımla 
bir genç kız oluyordum. 

Giyinip aynaya baktığım zaman 
kendi kendime gülüyor: e Ar tık kosko
caman bir hanım olmuşum!» diye söy
leniyordum. 

Aşağı indiğim zaman teyzelerim be
ni hayretle karşüadılar: 

— Ne güzel olmuşsun Banu! Kızı
mız ne kadar büyümüş te haberimiz 
yok... diyorlardı. Küçük teyzem bil
mem neden birdenbire mahzunlaş-
mıştı: 

— İnşallah kadrini kıymetini an-
hyacak bir adama düşersin de mesud 
olursun kızım. Zira bu zamanda er
keklerin iyisi az bulunuyor. 

Ben her zamanki gibi neşeli ve şa
kacı halimle cevap verdim: 

— Sen hiç üzülme teyzeciğim. Gö
receksin öyle mesud olacağım ki., hem 
evlendikten ön beş sene sonra tam bir 
düzüne çocuğum olacak; isimlerini 
bile hatmnda zor tutacaksın!., 

— Sakın ha! Bir daha ağzından 
böyle lâflar işitmiyeyira Banu!.. Artık 
çocukluk devresi geçti. Genç kızlarm 

böyle şeylerden bahsetmesi çok ayıp, 
çok ayıp!.. 

Ben şaşalamıştım: Küçüktenberi 
arasıra tekrarladığım bu şakanın bu 
gece birdenbire (ayıp) oluvermesini 
bir türlü havsalam almıyordu. Demek 
ki insan on altı yaşına girince bütün 
kelimeleri tartarak, uzun uzadıya 
muhakeme ettikten sonra sarfetme-
liydi. Bunlar benim çocuk ruhumla 
hiç te kabili telif görünmüyordu. An
laşılan genç kızlık âdabına ayak uy
durmak için biraz güçlük çekecek
tim! 

Çok şen ve lâkayıd bir çocuktum... 
Biraz büyüyüp kendimi hissetmeğe 

başladığım zaman etrafımda çok 
müşfik ve beni deli gibi seven iki ihti
yar teyzeden başka kimseyi bulama
mıştım. 

Aile ve akraba denen şeyler bence 
henüz meçhul bulunduğu için uzun 
zaman öksüzlüğümü hissetmedim. Fa
kat, yaşım ilerleyip mektep çağma 
girince yavaş yavaş hakikati görür 
gibi oldum, arasıra teyzemin göğsüne 
başımı dayar, çekine çekine şu sualle
ri sorardmı: «Benim annem yok mu 
teyzeciğim?))... «Bütün çocukların ba
baları var benimki nerede?)) 

Ve zavallı kadın titreyen çenesi, su
lanan gözlerile en makul cevabı ara
mağa çalışırken benim suallerim bi-
ribirini taklb ederdi. 

Nihayet aradan seneler geçip her 
şeyi idrak edebileceğim bir yaşa ge
lince, bana annemle babamın feci akı
betlerini anlatmaktan başka çare bu
lamadılar. 

Sedirin üzerinde gözlerim engin 
denizlerde kaybolan hayaUeri görmek 
ister gibi dalgın ve sessiz uzandığım 
bir bayram gecesi senelerdenberi sor
duğum suallerin müteselsil cevabmı 
dinledim: ' 

— Annen on sekiz yaşında iken genç 
bir erkânıharp zabiti olan babanla 
evlenmişti. Biribirlerini çok seviyorlar, 
herkesin gıpta edeceği kadar iyi geçi
niyorlardı. Evlendiklerinin ikinci se
nesi sen dünyaya geldin. O zamanlar 
amcan yeni ölmüş ben de kardeşleri
min yanma gelmiştim. Hepimiz senin 
üzerine titriyor, küçücük bir ıztıra-
bm bizi sabahlara kadar uyutnuyacak 
derecede müteessir ediyordu. Nihayet 
bir kış günü babam Trablusgarbe ta
yin ettiler. Henüz iki yaşma girme
miş bir çocuğun bu mevsimde uzun 
bir yolculuğa tahammül ederaiyeceğl 
aşikârdı. t 

Baban yalmz gitmeğe taraftar gö
rünmüyordu; annen de ondan ayrıl
mak istemiyordu. Nihayet seni yaza 
gelip almak üzere yanımızda bırak
mağa ve ikisi gitmeğe karar verdiler vei 
bir cumartesi sabahı bir İtalyan va« 
puru ile Trablusa hareket ettiler. 

(Aricası \sal j 
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Yazan: Arif C. Denker 
— I — 

Hırsız kaçıyor! 
Ahmed Abud, nehri yüzerek karşı 

sahile geçmeğe çahşırken arkasından 
atılan kurşunlar başının etrafında 
vızıldıyordu. Bu mermiler, ince ve 
uzun cinstendi. Çünkü, nehrin sat-
hmda kayıp giden buz parçalarma 
isabet ettikçe küçük, keskin kenarU 
delikler peyda oluyordu ve bir de, 
havayı yırtarken gayet sert bir vızıl
tı işitiliyordu. Hayatını kazanmak için 
arada sırada koyun hırsızüğı ve saire 
gibi maceralara atıldığı zaman" Ah
med Abudun arkasından Kırgız ço
banların boşalttıkları tüfeklerden çı
kan ve dökme kurşundan mamul olan 
kaba mermilerle bu seferki mermiler 
arasmda ne büyük bir fark vardı? 

Ahmed Abud, Moğol hemşerilerinin 
o boğuk ötüşlü kaba mermilerine lü
zumundan fazla ehemmiyet vermezdL 
Çünkü, muayyen bir mesafeden sonra 
Onlardan korkulmıyacağım bilirdi. Ko-
valıyanlarla kendi arasında hasıl olan 
muayyen mesafenin kısalmamasma 
dikkat ettiği için her macerasında 
kelleyi kurtarmağa muvaffak olurdu. 

Fakat, bu seferki vaziyet mutad 
olan o hesaba uygun gelmiyordu. 
Kendisini takib edenlerle arasındaki 
uzaklık gittikçe açıldığı halde etra
fındaki sert fısıldayışlarm arkası bir 
türlü kesilmiyordu. Ahmed Abud mü
kemmel ciğerlere malik olmasaydı, 
çoktanberi nefesi kesilmiş ve Kungea 
nehrinin buzlu suları içinde boğulup 
gitmişti. 

Ahmed Abudun koşa koşa sahiline 
yetiştiği Kunges nehri çok genişti ve 
ilkbaharda erimeğe başlıyan karlar
dan ve buzlardan dolayı sular kabar
mıştı. Nehrin sarımtırak dalgaları ce
reyana karşı köpüıüyor ve firarinin 
başından aşarak onu sulara gömü
yordu. Ahmed Abud, arada sırada dal
gaların attığı ağaç dallarına tutuna
rak biraz dinleniyor ve ondan sonra 
karşı sahile doğru yüzmeğe devam 
ediyordu. 

Firari kendisine doğru gelmekte 
olan böyle büyük bir ağaç kütüğünün 
önünden tam kaçmağa çalışırken kü
tük birdenbire donuverdi, suyun için
de bulunan bir dah Ahmed Abudun 
basma isabet etti, kalpağını ahnca kü
çük bir buz tabakasmm üzerine fır
lattı. Kalpak, kendi başına suyun üs
tünde yüzüyormuş gibi cereyana kapı
larak sahibinden uzaklaştı. Bu aralık 
kütüğün başka dalları firarinin ayak
larına dolaştığı için kalpağını kurtar
mak mümkün olamadığı gibi kendisi 
de, ayaklarını oynatamadığı için, iyi
ce suyun içine battı. 

Seneler kadar uzun süren bir iki 
dakika sonra Ahmed Abud tekrar su
yun yüzüne çıktığı zaman, şimalî Çin 
Türkistanımn temiz ve berrak hava
sını teneffüs etmek için ağzını ve bo
ğazını kaphyan çamurlan yutkuna 
yutkuna midesine indirerek nefes bo
rusunu temizledi. Mecalsiz kaldığm-
dan felâketine sebep olmasına ramak 
kalan kavak kütüğüne sımsıkı sarıldı. 
Kütük, unuttuğu mühim bir şeyi sor
mak istiyormuş gibi, buz üstünde yû-
zerek giden kalpağın arkasından ko
şuyordu. 

Ahmed Abud, tutunacak bir cisim 
ele geçirdiğinden ve açık mavi gökün 
ziyasma tekrar kavuştuğundan dolayı 
memnundu. Suyun buz gibi soğuk ol
masına rağmen su altmdaki mücade
leden sonra vücudu ısınmıştı. O zaten 
soğuğu düşünmüyor, kendisini selâ
mete erdirecek olan karşı sahile biran 
evvel kavuşmağa bakıyordu, 
i Bu aralık firarinm gözü biraz ileri
de yüzen kalpağına ilişti. O anda kal
pak birdenbire yerinden fırladı ve üs
tünde bulunduğu buz parçasmm al
tına dalarak kaybolup gitti. Aynı za
manda, kovahyanlarm bulunduğu sa
hilden sert bir silâh sesi işitildi. Ah
med Abud sesin geldiği tarafa baktı
ğı zaman, çalılıklar arasından çıkan 
hafif barut dumanından silâhın han
gi noktadan atıldığını anlamakta güç
lük çekmedi. 

Biraz sonra çahhkların arasından 
kaim kürklere bürülü bir adam çıktı. 
Kütüğün arkasına gizlenmiş olan 
Ahmed Abud, kürklü adamm tekrar 
silâhını doldurmağa başladığını gör
dü, o, silâhma fişek sürerken nehrin 

Ahmed Abud 

Seyahat arabası 

sahiline doğru inen sarp yamacın üs
tünde bir ath peyda oldu. Bu atliyle 
o kürklü bir müddet hararetli hara
retli konuştular. Çabuklar arasmdan 
silâh atan adam konuşurken elüe işa
ret ederek kalpağm suya battığı nok
tayı bir kaç defa atlıya gösterdi. On
dan sonra, atlı elim uzattı ve kürklü
yü yamaçtan yukan çekti. İkisi de 
yamacın arkasında kaybolup gittiler. 

Ahmed Abud bir iki dakika daha 
bekledikten ve kendisini takib eden
lerin sahilden iyice uzaklaştıklarına 
kanaat getirdikten sonra tutunmakta 
olduğu kavak kütüğünü bıraktı. Hız
la yüzerek karşı sahile çıktı. 

Firari, yorgunluğuna ve soğuktan 
ujoışmuş olan vücudunun dermansız
lığına hiç ehemmiyet vermeden he
men sahil boyunca uzamp giden ka
vak ağaçlannm arasına daldı, biraz 
ilerUedikten sonra çahhkların içine 
gizlendi ve çaldığı andanberi açıp 
bakmağa vakit bulamadığı bir pake
ti koynundan çıkararak önüne koy
du. Ondan sonra, bir kere de etrafı 
dinliyerek artık takib edilmediğini 
iyice anla3nnca o paketi açmağa baş
ladı. 

Uzun ve yassı şekilde olan bu paket 
ince bir deriye sanlıydı. Ahmed Abud 
deri kıüfı açınca içinden parşömen kâ
ğıda sarılı bir paket daha çıktı. Bu 
paketi de açtı. Bir çok yazılı kâğıtlar
la ayrıca bir demet İngiliz banknotu 
gözüne çarptı. 

Ahmed Abud İngUiz banknotlarını 
tanırdı. Onun için, yazılı kâğıtlan bir 
tarafa bırakarak banknotları birer 
birer saydı. Beheri onar liralık tam iM 
yüz elli tane banknot vardı. Bu iş bit
tikten sonra, yazılı kâğıtları eline ala
rak evirdi, çevirdi. Fakat bir şey anh-
yamadı. Nehri yüzerek geçerken biraz 
ıslanmakla beraber okımamıyacak 
kadar bozulmıyan o kâğıtlarm da bir 
kıymet ve ehemmiyeti olacağını düşü
nerek onları gene banknotlarla bera
ber kılıflarına sardı ve koynuna yer
leştirdi. 

Ahmed Abud, hırsızlıkla tesadüfen 
eline geçirdiği o vesikalann mühim 
miktarda silâh ve cephane naklet
mekte olan beş yüz develi bir kervana 
ait olduğunu, bu silâhlann ve cepha
nenin o zamanlarda Buharada bulu
nan ve Basmacılar denilen kabile ile 
birlikte Sovyetlere karşı bir isyan ha-
zırhyan sabık Osmanh orduları baş
kumandan vekili Enver paşaya tes
lim edilmek üzere yola çıkarıldığım 
nereden bilecekti? 

Keza, o vesikaların yüzünden ne 
müthiş maceralar geçireceğim, no 

Tefrika No. 1 
korkunç belâlarla karşılaşacağını ve 
ne feci hâdiselere şahid olacağını na-
sü hatırına getirebilirdi? 

Ahmed Abud paketi koynuna yer
leştirdikten sonra ağaçlıkların arasm
dan yoluna devam ederek bir müddet 
jairüdü. Ormanın bittiği noktaya va
sıl olunca daha ziyade ileriye gitme
den evvel tekrar etrafmı tarassud ettL 
Üstü başı o kadar ıslaktı ki başından 
tımağma kadar sızıp akan sular, dur
duğu noktada ayaklarının etrafında 
küçük birikintiler hasıl ediyordu. 

Firari, kimseye görünmeden ilerill-
yebileceğine iyice emin olduktan son
ra tekrar yürümeğe başladı. Hızü 
adımlarla bir saat kadar yürüdü. Önü
ne çıkan bir tepeyi şark tarafından 
dolaşarak geride bıraktı, dosdoğru ce
nup istikametinde uzanan bir vadiyi 
takib etti. Biraz sonra vadinin mün-
tehasma vasü oldu. Burada üzeri he
nüz buzla örtülü bir su birikintisi var
dı. Suyun etrafı hep kamışlıktı. Ah
med Abud burada tevakkuf etti. 

Bir kucak kamış keserek ortaya yığ
dı, üzerine bir kucak da ağaç dallan 
attı. Cebinden çakmağmı çıkararak 
kuru kamışları ateşledi. Odım kümesi 
tutuşarak yanmağa başlayınca gidip 
bir kaç demet kamış daha getirdi. 
Ondan sonra elbisesini kurutmak 
için soyunmağa başladı. ArkasmdaJd 
aba pantalonla ceketi ve çamaşırlan-
m ateşin etrafına diktiği sırıklara asa
rak kurumağa bıraktı. Kendisi de, 
yüzü ateşe maruz olmak üzere yere 
oturarak arkasını ihtiyat kamış yığı
nına dayadı. 

Bu vaziyette uzun müddet bekle
dikten ve arada sırada attığı kamış
larla ateşin sönmemesine dikkat et
tikten sonra kalktı. Elbise parçalan-
nı birer birer muayene etti. Poturlan 
hariç olmak üzere hepsinin kurudu
ğunu gördü ve giyinmeğe başladı. 

Esasen daha fazla çıplak kalması
na imkân yoktu. Çünkü güneş bat
mak üzere olduğundan ortalık gene 
serinliyordu. Her tarafta bir ıssızlık 
hüküm sürüyordu, Ahmed Abud o 
mevsimde o havaliye kimsenin gelmi-
yeceğini ve onun için kimseden kor
kulmıyacağım biliyordu. Buna rağ
men, yaktığı ateşi hiç bir iz bırakmı-
yacak sm-ette söndürmeyi unutma
dı. Henüz ıslak olduğu için giyemedi-
ği poturlarmı omuzuna vuıdu. Ayak
larım aba parçalarile sardı ve garp is
tikametinde yoluna devam etti. 

Ahmed Abud genç bir Türkmen de
likanlısı idi. Bakımsız sık sakaU yü
zünün her tarafım kaplamış, göz ka
paklarına kadaı- bürümüştü. Bu sakal 
kendisine vahşi bir adam tavn veri
yordu. Bununla beraber, bakışında 
gene munisliğe delâlet eden bir hal 
görülüyordu. 

Ahmed Abud sert adımlarla yürü
yerek bir iki saat gittikten sonra Kun
ges nehrine yakın gizli bür yerde ka
mışlardan yapılma küçük bir kulübe
ye vasıl oldu. Ortalık iyice kararmıştL 
Kulübenin zor açılan kapısını itip aç
tıktan sonra içeriye girdi. Karanlıkta 
ellerüe etrafı araştırarak bir mangal 
buldu. Mangahn yaranda çuval için
de duran odun kömüründen bir iM 
avuç çıkararak mangalm içine yerleş
tirdi. MangaU kapımn önüne çıkara
rak ateşledi ve kömürler iyice yan
dıktan soıu-a içeriye aldı, kapıyı ka
padı, ateşin yaptığı hafif ziyaya gözü 
alıştıktan sonra kıüübede bulunan 
erzaktan kendisine bir akşam yeme
ği hazırlayıp yedi, bir kaç kat hasırdan 
ibaret olan yatağma uzandı, yorga
nını üstüne çekti ve derhal derin bir 
uykuya daldı. 

Türkmen Ahmed Abud, İran hudu
dunda yaptığı şekavetlerden ve buna 
benzer vakalanndan dolajn İran ve 
Rus topraklarında tntımamıyacak bir 
hale geldiğinden Çin Türklstamna 
geçmeğe mecbur kalmış ve nihayet 
Cungaristan havalisine kadar gitmiş, 
ti. Orada, Kulca şehri yakınlarında 
kendisine küçük bir kulübe mşa et
mişti. Eşkıyalık, yol kesenlik ve saire 
gibi icraatından sonra yorgun düş
tükçe gider o kulübesinde bir müddet 
istirahat ederdi. Şimdi de, son mari
fetini müteakıb, takibattan kurtul
mak, izlerini belli etmemek ve bir 
müddet dinlenmek İçin gene kulübe
sine iltica etmişti, 

.(Arkası var)] 

Elektrik şirketi aleyhinde 
yeni bir kaçakçılık davası 
Dünkü celsede bazı şefler dinlendi, 

muhakeme başka güne bırakıldı 
Dün beşinci ceza mahkemesinde, 

elektrik şirketi aleyhine açüan iki 
kaçakçılık davasma bakılmıştır. Bi
rinci dava, bir müddettenberi devam 
eden şehrin Anadolu yakası için güm
rüksüz olarak getirtilen malzemeja 
gümrüklü malzeme kuUanüması lâ-
zımgelen Rumeli cihetinde sarfetmek 
suretile gümrük kaçakçılığı yapmak 
suçudur. 

Buna aid muhakemenin dünkü 
celsesinde, evvelce ehlivukuf raporile 
gümrük tezkerelerinde bildirilen ra
kamlar arasında mübaniyet görül
müş olması üzerine verüen karara 
göre ehlivukuf heyetinden Kadri din
lenmiştir. Kadri, yaptıkları tedkikat 
neticesinde gümrüksüz olarak gelmiş 
seksiyonerleri 86 olarak tespit ettik
lerini ve şirketin, ambar mevcudunu 
da buna ilâve ederek sarfetmiş ol
duğunu, halbuki gümrük tezkereleri 
biribirine kanştınlmak suretile sek-
siyonerlerin 89 olarak gösterilmiş ol
duğunu söylemiştir. 

Mahkeme, bu hususun tavzihi için 
gümrük idaresine tezkere yazüması-
na karar vermiş ve şirket aleyhine, 
17 ton gümrüksüz bakır teli kaçak 
olarak Satie, satgazel şirketile 
diğer bazı müesseselere satmak su
retile kaçakçılık yapmak suçundan 
dolaja açılan ikinci davaya geçtirtir. 

Bu davada şahid olarak dinlenen 
şirket şeflerinden B. Hâşim şunları 
söylemiştir: 

— Kaçak malların Satieye verU-
diğinden haberim yoktur. Satış ev
rakının bazısında imzam bulunduğu 
söyleniyorsa da hangisinde imzam 
olduğunu hatırlamıyorum. 

Malzeme müdürü B. Sadi: 
— Bu mallar doğrudan doğruya 

hesabı carî suretile Satieye satıl
mıştır. Ben malzemenin muaf olup 
olmadığım bilmem. Bunu ambar 
memurları bilirler. Onlara da güm
rüksüz eşyanın tefriki için emir ve
rilmemiştir. Ben bonolan görmedim, 
demiştir. Bundan sonra şeflerden 
Fişer dinlenmiştir Fişer de şunları 
söylemiştir: 

— Bence elektrik şirketi meselesi-
le Satie şirketi meselesi aynı şey
lerdir. Ben evrakı, muhasebe için 
tedkik ederim. Malzemenin nerede 
kullanüdığını bilmem ve satışla alâ
kadar olmam. Satışta böyle muaf 
malzeme geçmiş olsaydı memurlar 
kırmızı işaretlerden anlarlardı. 

Muhasebe müdürü Lö Long ile şef
lerden Tibiletti bu hususta hiç bir 
şey bilmediklerini söylemişler, vakit 
geç olduğundan muhakeme başka 
güne bırakılmıştu". 

Aşıkile birlikte kocasını öldüren 
kadının muiıakemesine başlandı 

Müddeiumumi idam cezası lâzım geldiğini, 
ancak hafifletici sebepler yüzünden 

24 sene hapis istediğini söyledi 
Geçen mart aymm 26 ncı gecesi âşı-

kı Receple birleşerek kocası Nureddini 
öldürmekten maznun İrfan, annesi İfa-
ket ve âşığı Recebin muhakemelerine 
dün ağır ceza mahkemesinde bakılmış
tır. Dünkü celsede müddeiumumi id
dianamesini okuyarak vakayı bütün te" 
ferrüatile izah ettikten sonra demiştir 
ki: 

— Ali Recep suçun doğrudan doğ
ruya mürtekibi v« failidir. İfakat 
da katile müzaheret ve muavenet su
retile suça iştirak etmişlerdir. 

Müddeiumumi, İrfanla İfakatın ci
nayet esnasında, mümkün olduğu hal
de, işe müdahale ederek cinayetin vu-
kuımu menetmediklerine işaret ederek 
bunların, ceza kanununun 65 inci mad
desindeki tenzilâttan istifade etmeme
leri lâzım geldiğini söylemiş ve: 

— Suç, kararlaştınlarak yapılmış ve 
taammudle icra olunmuş bir katil fiüi-
dir. Ceza kanımunun 450 nci madde
sinin dördüncü bendine uyan bu suç
tan dolayı maznunlara verilecek ceza 
ölümdür. 

Demiş, ancak, maktul Osman Nuri-
nin gayri tabiî temayüller saikile Ali 
Recebe tasallutu ve kansmı ih
mal etmesi, suçlular lehine hafifletici 
sebeplerden sayüabileceği gibi katU Re-
cebuı de yaşı göz önünde tutularak 
bunlardan Recebin, ceza kanununun 
55 inci maddesi nazan itibare alına
rak 450 nci maddesinin dördüncü ben
dine tevfikan, İrfanla İfakatin de 59 
uncu madde göz önüne ahnarak gene 
450 nci maddenin dördüncü bendine 
tevfikan cezalandırümalannı istemiş
tir. 

Ceza kanununun 450 nci maddesi
nin dördüncü bendine nazaran; bir 
kimse, öldürmek fiilini taammüden 
icra ederse ölüm cezasma mahkûm edi
lir. Ancak, iddia makammm göz önün
de tutulmasmı istediği 51 nci madde 
«Bir kimse haksız bir tahrikle husule 
getirdiği gazap veya şedid bir elemin 
tesiri altmda bir suç işler ve bu suç 
ölüm cezasım müstelzem bulunursa 
yirmi dört sene ağır hapis cezasına 
mahkûm olur» demektedir. 

Osman Nurirün kansı İrfanla, kay

nanası ifakat haklarında da idam ce
zası istenmiş, fakat 59 ımcu madde 
ile hafifletici sebeplerin göz önüne 
aimmasmı talep etmiştir. 

Suçlularm müdafaalarım hazırlama
ları için muhakeme başka güne bıra
kılmıştır. 

Romanya ile ticaret 
muahedesi 

Müzakere heyeti bugün 
Bükreşe hareket ediyor 

Türkiye - Romanya yeni ticaret an
laşması müzakerelerine bugünlerde 
Bükreşte başlanacaktır. Yeni anlaş
manın esaslan Romanya Başvekili 
B. Tatareskonun Ankarajn ziyaretin
de görüşülmüştü. Bu itibarla müza
kerelerin kısa süreceği tahmin olu
nuyor. I 

Bükreş müzakeresi için Türk he
yeti, İktisad Vekâleti daimî müste
şarı B. Faik Kurdoğlunun riyasetin
de Maliye Vekâleti nakid işleri umum 
müdürü B. Halid Nazmi, Türkofis 
ikinci reisi B. Nihad ve ofisin Roman
ya masası şefUe Cumhuriyet Merkea 
bankasmm bir mümessüinden ibatet 
olarak dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

B. Faik Kurdoğlu dün öğleden son
ra Türkofise gelerek bir müddet meş
gul olmuş ve s£iat 16 da Romanya ila 
iş yapan tacirleri kabul etmiştir. Bu 
arada kalabalık tacirlerin iştirakUa 
Türkofiste bir toplantı yapılarak 
muhtelif işler üzerinde görüşülmüş
tür. 

Heyet bugün Romanya vapurila 
Köstenceye hareket edecek ve ora
dan da doğruca Bükreşe gidecektir. 
Yeni Romanya anlaşması iki mem
leket arasındaki ticarî münasebatıa 
inkişafma yardım edecek tarzda ha
zırlanacaktır. 

Erzincanda bir sarsıntı 
Erzincan 12 (Akşam) — Bu geca 

saat sekiz buçukta yer sallandı. Zâ  
yiat yoktur. 
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Bir Çin filosu Japonyayı 
bombardıman edecekti 

Japon tayyareleri iki Çin tayyaresini düşiirilliler, 
Japoniar l(uvvetleri iie'ri lıareltetine davam ediyor 

Tokyo 12 — Bir Çin hava filosu
nun Japonyaya gelmekte olduğuna 
dair ilk defa olarak Japonyada hava 
tehlikesi işareti verilmiştir. Japon 
tayyareleri Saddlei adası civannda 
İki Çin tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Çinliler Nantaoyu boşalttılar 

Şanghay 12 (A.A.) — Çinliler saat 
2,30 da sabaha karşı Nantaonun tah
liyesini ikmal etmişlerdir. 

10,000 Çinli askerî Fransız imtiyaz 
mmtakasma girmiştir. 

Şanglıay 12 (A.A.) — Japon or
dusu namına söz söylemeğe salâh i-
yettar bir zat, Nansiang'ın Japon 
kuvvetlerinin süartle şimale doğnı 
ilerlemeleri sayesinde zaptedilmiş ol-

_duğunu beyan etmiştir. 
Geçenlerde Hangçeu körfezinde ka

raya çıkâiilan Japon kuvvetleri düri 
Anting'e kadar ilerliyerek Nansiang 
müdafilerini yan ateşine almakla 
tehdid etmişlerdir. 

Fakat yan resmî Çin mahfilleri ba 
şehrin zaptını tekzip etmektedirler. 

Şanghay 12 (A.A.) — Japon ordu
su namına söz söylemeğe salâhiyet-
tar bir zat, matbuata beyanatta bu
lunarak Japon kıtalannın Nansiang-

dan geçerek bu şehrin beş kilometre 
garbine geldiklerini söylemiştir. 

Hangçeu körfezinde karaya çıkaıı-
lan kuvvetler Şanghajnn 50 kilomet
re garbine kadar ilerlemişlerdir. 

Japon umumî karargâhı cenuptan 
taarruz eden kuvveterle garbe doğru 
Hediyen kısmı küllinin yann birleşe
ceklerini ümid etmektedir. 
Bir Amerikan hastanesi bom

bardıman edildi 
Nankin 12 (A.A.) —• Şanghay şeh

rine 70 mil mesafede ve Nankin -
Şanghay demiryolu üzerinde kâin 
Wousih Amerikan hastanesi, Japon 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilmiştir. 

İki Çinli ölmüş ve birkaç tanesi 
de yaralannuştır. Hastaneye Ameri
kan bayrağı asılmış idi. 
Şanghayda Koreliler birliği 

reisi yaralandı 
Şanghay 12 (A.A.) — Koreliler 

birliği reisi olup Japonlara taraftar 
olmakla tanılan Bilîome beynelmilel 
mmtakada bir Japon lokantasında 
iki Koreli ihtilâlci tarafından ağır 
surette yaralanmıştır. 

Japonyanın Çine sulh 
şartları çok ağırdır 

Japonya, Almanya ve italya müşte
reken Çini istismar etmek istiyorlar 

Tokyo 12 (A.A.) — Burada hâkim 
olan kanaate göre, Japonya Şanghay 
zaferinin yarattığı psikolojik andan 
istifade ederek mareşal Şan Kay 
Seke Jaonya ile teşriki mesai et
mek yahut ta silâhla tamamile ezil
mek şıklanndan birini intihap et
mek hususunda son bir teklif yap
mıştır. 

İyi malûmat alan Japon mahafili, 
mareşal Şan Kay Sekin şimdiye ka
dar tavassut tekliflerine kapıyı ka
pamadığı ve sulh şartı olarak ta 
Yukuçiao hadisesinden evvelki va
ziyetin iadesini istediği kaydolun
maktadır. Statüko şimalî Cinde ve 
Şanghayda bazı mıntakalann asker
likten tecridini tazammun ettiğin
den Japonya için memnuniyet verici 
ve Şan Kay Şek için de kabul edilebi
lir bir tatbik şekli bulunması im
kânlarını temin eylemektedir. 

Meselenin esası Çinin antikomü-
nist paktına iltihakıdır. İtalya ve 
Almanyanm da bu paktda bulun
ması bir taraftan Çinin Japonya ta
rafından istilâsına karşı ve diğer ta
raftan da Çin siyasetinde bir deği
şiklik husulüne karşı bir garanti teş
kil eder ki bu Japonyayı Çine koş

tuğu çok ağır şartlardan vazgeçire-
cek mahiyettedir. Şimdi sulhun ak
di için Japonlar tarafından ileri sü
rülen şartlar şunlardır: 

1 — Çinin antikomünist üçler paktına 
iltihakı. 

2 — Nankin hükümetinin bütün Çin 
kıtası üzerinde hâkimiyetinin ipkası . 

3 — 1935 anlaşmasını geniş bir tarzda 
teksir ederek Sarı nehir yukansmdakl 
mmtakanm askerlikten tecridi. 

4 — Buna mukabil Japonyanın San 
nehrin şimal mıntakasında bulunan kuv
vetlerini bir kaç sene sonra geri alması. 

5 — 1932 anlaşmasında askerlikten tec
ridi mukarrer bulunan Şanghay mınta-
kasının genişletilmesi. 

6 — Nankin hükümetinin ekalliyetlerin 
kendi kendini idare etmek hakkının ta
nınması ki bu keyfiyet Mançuri ile İç 
Mogolistanın istiklâlinin bir kuvvet ta
nınması demek olacaktır. 

Diğer taraftan Çinin antikomünist pak
tına iltihakı bir takım tedbirleri zarurî 
kılmaktadır: 

1 — Nankin hükümetinin akserî siyasî 
ye iktisadı servislerinde Japon, Alman ve 
İtalyan müşavirlerinin bulunması. 

2 — Çin ordusunun tecavüz silâhların
dan tecridi. 

3 — Komünist düşmanı memleketler 
tarafından Çinin askerî bir üssülhareke 
olarak kullanılması. 

4 — Alman, Japon, İtalyan ve Çin ikti
sadi teşriki mesaisi. 

5 — Cinden bazı ecnebi nüfuzunun iza
lesi ve Fransız, İngiliz ve Sovyet tahak
kümüne karşı Çin tamamiyetinin yeniden 
ele alınması. 

Piyasayı düşür
meğe çalışanlar 
Karadeniz sahilinde de 

bir iki müessese hakkında 
takibat yapılacak 

Anadolu ajansımn bir tebliğinde 
İzmirli üç firmanın çok düşkün fiat-
lerle girişmiş oldukları teahhüdleri 
kapatmak için anormal şekilde ha
riç piyasalara teklifler yaparak pi
yasayı düşürmeğe çalıştıkları bildi
riliyordu. 

Bü haber İstanbul piyasasında 
nefretle karşılanmıştır. Buraya gelen 
haberlere göre, Karadeniz sahilinde 
de bir iki müessesenin sırf şahsî men
faatleri için gayri meşru şekilde ha
reket ettiği aıılaşılmış, takibata gi
rişilmesi kararlaşmıştır. 

İktisad Vekâletinin, üzerinde has
sasiyetle durduğu bu gibi hadiselerin 
faillerine verilecek cezalar çok ağır-
(ür. 

Papas, Vindsör düküne 
tarziye verdi 

Paris 12 — Paristeki Anglikan ki
lisesi papazının, mütarekenin yıldö
nümü münasebetüe yapılacak mera
simde Windsor dükünün hazır bulun
mamasını rica ettiği duyulmuştu. 
Dük merasimde bulunmuştur. 

Papas, Dük tarafından telefona ça-
ğınldığını, kendisine merasim hak
kında tafsilât verdiğini fakat Dükün 
merasime iştirakine mani olmak ar
zusunu hiç bir veçhile izhar etmedi
ğini ve Dükün kilisede kralın karde
şine gösterilmesi lâzım gelen ihti
ramla kabul edildiğini söylemiştir. 

Papasın telefonda söyledikleri şah
sî knaatini ifade ettiği için bunlann 
neşrine lüzum görülmemiştir. 

Papas, Düke mazeret beyan etmek 
üzere elinden geleni yaptığım ve 
şahsî mutaleası Dükü rencide etmiş 
ise bundan pek müteessir olacağını 
ilâve etmiştii'. 

Havagazı yerini 
tutan mayi 

Âlmanyada Propanpaz 
denilen bir madde 

keşfedildi 
Berlin (Hususî muhabirinüzden) — 

Âlmanyada havagazı yeüne kaim ola
bilecek yeni bir mayi keşfedilmiştir. 
Almanyanın hemen yansında hava
gazı yoktur. Berlinin bile birçok ma
hallelerinde havagazı tesisatı mevcud 
değildir. Son senelerde havagazı ten
virat vasıtası olmaktan çıkmakla be
raber mutfaklarda; çok kullanılmakta
dır. Havagazı olmıyan yerlerde petrol 
ve benzinden istifade edilmekle bera
ber bunların tehlikeleri çoktur. Bu
nun için fen erbabı yeni bir madde 
arıyordu. Bu araştırma neticesinde 
havagazma muadil, hattâ ondan da
ha elverişli bir mayi bulunmuştur. Bu 
mayiin adı Propangaz'dır. 

«Propangaz» ısıtma itibarile, hava-
gazının dört misli fazla bir kuvvete 
maliktir. Bundan maada havagazma 
evvelâ en büyük tefevvuk ve rüchanı, 
onun gibi infilâk etmek ve onun gibi 
zehirlemek hassasından tamamile aza
de bulunmasıdır. Bugün, Berlin gibi 
muazzam bir şehirde değil, hattâ Al
manyanın belli başlı birçok muhtelif 
şehirlerinde de bu mayi gittikçe taiam-
müm etmekte ve sürümü günden gü
ne artmaktadır. Zira gaz, havagazı-
nın tabi olduğu mühim tesisata, yeral
tı boruları tefrişine ve bunun gibi 
daha birçok külfetlere ihtiyaç göster
mez, buna mukabil, «Propangaz» ha-
vagazmın girdiği herhangi bir kalıba 
girer. Yemek pişirmek* için mutfakta, 
sıcak su istihsalinde, banyo ve saire-
lerde, tenvir sahasındş., kalorifer tesi
satında istimal edilebilir. 

Propangaz, çelikten mamul hususî 
şişeler içinde muhafaza ve nakledil
diği için, ancak o hususî şişelerde bu
lunmak suretile kullanılabilir. Yemek 
ocakları, ziya tertibatı, kalorifer teş
kilâtı için lüzum olan cihazlar, hep 
hususî bir mahiyette imal edilmiş olup, 
alelade istimal edilmekte olan ocak
larda ve radyatörlerde, lüzum olan ta-
dUât yapılmadıkça, tatbiki mümkün 
olamaz. Şişelerin hükümetin nezaret 
ve kontrolü altında bulunması lâzım
dır. Çünkü şişelerin imali, hükümetin 
gösterdiği talimata' tâbi olduğu gibi 
onun teftişinden geçmesi muktezidir. 

Macar hükümetinin, son zamanlar
da, senede beş bin şişe ile o kadar da 
ocak ve sairenin ve ayda «2400» kilo 
«Propangaz»ın beş sene müddetle ve 
bilâ gümrük ithaline müsaiade etme
si de, bu gazın, bir memleketin ihtiya-
catı medeniyesine, ne kadar elverişli 
olduğunu isbata kâfidir. Bir şişe ga-
zm muhteviyatı hiç zayiata meydan 
vermeden istimal edilir. Bir litre su, 
altı dakika zarfmda hem ısınır ve hem 
de kaynar bir hali bulur. İki buçuk ki
loluk Propangaz 9 metre mikâbı ha
vagazma, 40 kilovat elektriğe ve ya-
hud 9 litıe benzin veya ispirtoya mu
adildir. ;* 

Propangaz, memleketimiz için tam 
biçilmiş bir kaftandır. İstanbulım mü
him bir kısmı, havagazından mahrum 
olduğu için, yemek pişirmek, su ısıt
mak gibi ihtiyaçlannı, ya, günde bir 
iki defa bozulan ve her defa tamire ih
tiyaç gösteren petrol yakan ocaklar 
Vasıtasile, ve yahud mangal kömürü 
yardımile defederler, ki bir ev hanı
mını bunun kadar usandıran birşey 
tasavvur olunamaız. Anadolu cihetin
de, Ankara; ve İzmirden gajrri hiç bir 
yerde havagazı yoktur. Bu gazm ta
mimi, ormanlarımızı da her zaman 
baltalanmak tehlikesinden uzaklaştı-
nr. — Z. B. 

tzmir havagazı fabrikasında 
yeni tesisat yapılacak 

izmir (Akşam) — İzmir havagaa 
fabrikasmda yeni tesisat yapılacak
tır. Bunun için bir Alman firmasının 
teklifi bekleniyor. Belediye reisi B. 
Dr. Behçet Uz, Avrupa tedklk seya
hati esnasında Âlmanyada büyük bl? 
havagazı fabrikasmı gezdiği sırada 
İzmir havagazı fabrikasmda halkın 
istifadesi bakımından ne gibi mühim 
yenilikler ya'pılabileceğini araştırmış
tır. Bu tedkiklerden anlaşıldığma gö
re İzmir havagazı fabrikasma yeni 
bazı tesisat ilâvesile halka çok ucuz 
fiatle havagazı vermek mümkün ola
caktır. Ayda iki, üç lira vermek mu
kabilinde halk havagazile yemekleri
ni pişirebilecek, banyo suyunu ısıtan 
bilecektir. , 

Fransız mukabil casusluk 
şefi zehirlenmiş 

Umumî harpte ismi çol< geçen 
yüzbaşı Ladoux nasıl ölmüş? 
Büyük harpte Fransız mukabil ca

susluk teşkilâtı şefi yüzbaşı Ladoux, 
harp bittikten sonra tekaüde sevkedil-
miş ve Cannes civarında bir köşke çe
kilmişti. Umumî harpte casusluk işle
rinde mühim bir rol oynamış olan bu 
eski Fransız zabiti, 1933 senesinde bu
run ile gırtlağmda mikroptan müte-
vellid bir iltihap neticesinde vefat et
miş, hiç kimse bu beklenmedik ölüm
den şüphelenmemiş. Morga kaldırıl
masına lüzum görülmeden cesedin 
defnine ruhsat verilmişti. 

Aradan dört sene geçtikten sonra 
şimdi Fransız mukabil casusluk teş
kilâtı eski şefinin karısı ortaya çıka
rak: 

— Kocamı öldürdüler iddiasını or
taya atmış ve bu hususta kendisi ile 
görüşen Paris - Soir muhabirine de
miştir ki: 

— İyi hatırlamıyorum, fakat ya 
1932 senesinin sonunda ve yahud 1933 
senesinin ba^şmda kocam Paristen gön
derilmiş bir mektup almıştı. Bu mek
tup, Berlinde bir Fransız gazetesinin 
muhabiri tarafından gönderilmişti. 
Bu gazeteci, kocamla eskiden olan 
münasebetlerine güvenerek Almanya
nm en maruf ka;dın casuslarından bi
rinin müştereken bir kitap neşretmek 
için kendisile görüşmek istediğini bil
diriyor, fakat bu kadın Fransaya ge-
lemiyeceği için kendisine İsviçrede bir 
randevu tayin etmesini istiyordu. 

Kocam, bu şüpheli teklifi derin bir 
merakla karşıladı, en büyük Fransız 
kumandanlarından birine müracaat 
ederek fikrini sordu. Fransız general, 
kocama bu teklifi kabul etmemesini 
ve böyle bir randevu vermemesini ka
tiyetle tavsiye etti. 

Esrarengiz bir mektup 
Aradan aylar geçti, kocam kabul 

etmediği o mülakat teklifini unutmuş»-
tu. Bir gün bahsedilen Alman kadın 
casusunun bir zarf içinde büyük kı
tada iki fotoğrafını aJdı. Alman casu
su. Alman erkânı harbiyesine mensup 
bir zabitan grupu arasmda görünü
yordu. Bu iki fotoğraf, sımsıkı bir su
rette kapalı siyah bir zarf içinde ko
cama gönderilmişti. Fotoğraflar, gri 
renkte kabarık bir kartona yapıştınl-
mıştı. O gün, gayet iyi hatırlıyorum, 
kızımla gazinoya gitmiştik. Eve dön
düğümüz zaman fevkalâde miyop 
olan kocamı, bu iki fotoğrafı pek ya
kından tedkik ederken gördük. On 
beş gün sonra kumandan Ladoux has
talandı ve bütün tedavilere rağmen 
bir müddet sonra umumî bir kan ze-

Yüzbaşı Ladoux ve karısı 

hirlenmesi neticesinde Öldü. Sonradan 
öğrendim ki, kocam, bu iki fotoğrafın 
kartonlarına konulmuş meçhul bir 
mikrop neticesinde bu hastalığa yaka
landığından şüpheleniyormuş. Fakat 
ölmeden evvel bana bu şüphesinden 
asla bahsetmemişti. 

Ben o kadar az şüpheleniyordum ki, 
bir müddet sonra Parise gittiğim za
man bu iki fotoğrafı, valizimde çama
şırlarımın arasına koymuştum. 

Elde delil yok fakat 
kanaat var 

Kocamı tedavi etmiş olan doktorun 
fikrini sordum, işte doktorun ölüm ra)-
poruna yazdığı mütaleayı size okuyo
rum: 

«Kumandan Ladoux hastalığı es
nasında, kasden zehirlenerek kendisi
ne gönderilmiş olan bu fotoğrafiler va
sıtasile zehirlendiğinden şüphelendi
ğini bana söylemişti. Eğer böyle bir 
ihtimal varid ise, elimdeki şeriri ve
saitle bunu tesbit etmeme imkân yok
tur.» 

Bu fotoğrafileri, Pariste tanıdığım 
bir polis komiserine tedkik ve muaye
ne için gönderdim. Komiser, bu vesi
kaları hâlâ bana iade etmediği gibi, 
kartonlarda mikrop bulunup bulun
madığını da söylemek istememiştir. 
Şüphe yoktur ki, fotoğraflardaki mik
roplar zamanla zail olmuştur. Bir se
ne sonra yapılan tahlilde ise geç ka
lınmıştı. 

— O halde kocanızm öldürüldüğü
ne kanisiniz demek. 

— Evet! Elimde katî deliller olma
makla beraber kanaatim bu merkea* 
dedir. 

Kafasını balta ile kesilmekten 
kurtarabilecek mi ? 

Âlmanyada mevkuf Lelılstanın en güzel kadınının 
kurtulması için blitlin Lehistan dua ediyor 

Berlinde mevkuf bulunmakta ve mu
hakemesini beklemektedir. 

Kadm iki aydanberi Berlinin Mo-
abit hapishanesinde sıkı bir tarassut 
altmda bulundurulmaktadır. Kendi
sini ziyaret için Varşovadan gelenler 
bile yanına sokulmamıştır. Casuslu-
ğım cezası balta ile kafası kesilmek 
suretUe idamdır. 

Kontesi Vielopolska on beş yaşında 
iken bUe Lehistanm en ziyade şöhret 
kazanmış bir kızı sayüıyordu. Evlen
meden evvel onun uğruna yedi düello 
vukua gelmiş ve yedi kişi bu düollo-
latda ölmüştü. Diğer üç kişi de aşkla* 
rma dayanamıyarak öbür dünyayı 
bolamışlardı. Kadın için canlarını feda 
edenlerin sayısı bu suretle on kişiye 
baliğ olmuştu. 

Kontesin dostları kendisinin ca
susluk yapacağına katiyen ihtimal 
vermiyorlar. Çünkü kendisi çok zen
gindir, başka her hangi bir sebeb de 
yoktur. Fakat Alman mahafili bu fi
kirde değildir. Bu mahafil mühim 
vesikalar ele geçirildiğini, bu sebeble 
bir zamanlar uzun müddet Âlman
yada oturduğu halde yakalanmamış 
olan kontesin bu defa Varşovadan 
Parise giderken Almanyadatı geçtiği 
sırada tevkif edildiğini söylemektedir. 

Kontes Olga Vielopolska 

Lehistanm en güzel kadmı, Olga' 
Vielopolsk'anın kurtulması için bü
tün Lehistan dua etmektedir. Otuz 

yaşında olan bu kadın Alman askeri 
esrarmı Fransaya satmak suçundan 
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Mis Kaliforniya seçildi 
Müsabakaya girenler tabur halinde 

şehrin sokaklarında gezdiler 
Birinciliği lozanan IVIis Randele derhal sinema 

şirketleri tarafından teklifler yapıldı 
1ı = '-1V; 

Mlss Phyllls Randelin üç resmi 

Müsabakaya giren genç kızlar hakem heyeti karşısmdâ 

i 

Amerikada Kaliforniya eskidenberi 
güzel kadınlarile şöhret kazanmıştır. 
Onun için orada güzellik kraliçesi se
çildiği zama:n yapüan vigMsim millî 
bir mahiyet alır. Los ABgelos civarm-
da Venedig kasabasında her sene «Mis 
Kaliforniya» büyük merasimle seçilir. 

Seçime iştirak etmek isteyen kızla
rın ressamlara modellik yapmak ve at-
tist olmak gibi mesleklere mensup ol
mamaları ve bir de evli bulunmamala
rı lâzmıdır. Bu seçimde kraliçe ilân edi
lecek güzel kız için artık şöhret kazan
ma yolu açılmış demektir. Çünkü 
«Kraliçe» az zaman sonra sinema ar
tisti olur. 

Kraliçeliğe namzed olan kızlar Ka-
liforniyanın ezelî güneşi altmda sıraya 
dizilirler ve güzel endamlarını hakem
lerin tenkid nazarlarına arzederler. -

Müsabakada kazanmak için birinci 
şart tebessüm etmesini bilmektir. 
Onun için, müsabalcaya girenlerden 
biri harice çıkarüdıkça geride kalan-
lann gülümsemeleri daha ziyade ar
tar. 

Namzedlerin endamlan sağdan, sol-
daiı, önden ve arkadan hakemler tara-
fmdan derinden derine tedkik olunur. 
Bu hakemlerin vazifelerine gıpta et

memek kabil değildir, diyen olabilir. Fa
kat, iş hakikatte böyle değildir. Çün
kü namzedler arasında yalnız biri ka
zanacağı için hakemlerin kazanamı-
yan namzedlerin küfürlerini evvelin
den kabul etmeleri lâzımdır. Bımun-
la beraber, «Ben onları yukanki re
simde görüldüğü kıyafette karşımda 
muayene etmek fırsatma nail olayım 
da varsın sonra arkamdan istedikleri 

izmir mektupları 
9 ~ 

Izmîrde bataklık kurutma 
işi hızla yürüyor 

Karşıyaka ve bostanlıda şimdi 
sivrisinekten eser kalmadı 

kadar küfür etsinler» fikrini güden de 
olabilir. 

Kallfomiyada her sene yapüan bu 
güzellik müsabakasımn sonımda ka
zanan kız önde olmak üzere, bütün 
nalnzedler tabur halinde Venedig so-
kaklarmda dolaşırlar ve halk tarafm-
dan şiddetle alkışlanırlar. 

Bu sene yapüan seçim çok hara
retli olmuştur. Seçime yüze yakın gü
zel kız İştirak etmiştir. Birinciliği Mis 
Phyllis Randel kazanmıştır. Yeni kra
liçe 21 yaşmda ve hakikaten çok gü
zel ve çok sevimlidir. Kendisine sine
ma şirketleri tarafından derhal teklif
ler yapılmıştır. 

Rus profesörü 
Vorobieff oldu 

Leninin ölüsünü elan diri 
gibi bulunduran adam 
1924 de vefat eden Leninin ölüsü

nü taJmit eden Rus profesörü Vorobi-
effin vefat ettiği Moskovadan bUdiri-
liyor. 

Pravda gazetesi Rus profesörünün 
vefatı hakkmda diyor ki: 

«Bu büyük ziyadan dolayı bizi mü
teselli eden bir nokta varsa o da Voro-
bleffin başladığı eserin talebesi tara-
fmdan devam ettirileceği kanaatidir.» 

Kırmızı bir granit mezarda bulunan 
Leninin ölüsü hâlâ her hafta binlerce 
kişi tarafmdan ziyaret edilmektedir. 
Vorobieffin metoduna göre tahnit edi< 
llp bugüne kadar muhafaza edilebi
len yegâne ölü Leninin ölüşüdür. Bu 
metodun sırrı gayet gizli tutulmakta
dır. 

Profesör Vorobieff evvelâ Leninin 
ölüsünü canlı vaziyette imiş gibi gös
termek için yalmz üç aylık bir tedbir 
almıştı. Fakat aylar senelere münka-
lip olduğu halde ölünün vaziyeti bo-
zulmaymca bazı yeni tedbirler saye
sinde cesedin ebediyen o halde kalabi-
Iceği kanaatine varmıştı. 

Bunım için lâhd içerisindeki hara
ret derecesini daima 50 - 60 derece 
Falırenheitde tutmak lâzım gelmekte
dir. Bundan dolayı ziyaretçilere gün
de ancak bir kaç saat gösterilmekte
dir. Cam mahfazanın İçindeki hava-
mn da tamamile kuru bulundurulma
sı icab etmektedir. 

Leninin ölüsü bugün de hayreti mu
cip olacak surette canlı Lenine ben
zemekte ve bir ölü değU, hasta bir 
adam olduğu hissini vermektedir, ölü
yü kırmızı granit mezarın büyük ka
pısında ve içerideki cam mahfaza 
Önünde gece ve gündüz nöbetçiler bek
lemektedir. 

tzmirin umum! görünüşü 
İzmir (Akşam) — İzmir ve civa-

rmda bulunan batakhklar 625,000 
metre murabbaı genişliğinde idi, beş 
yüdanberi belediye, kendi vesaitile 
şehirden toplattığı moloz ve süprün-
tüleri bataklıklara dökmek suretUe 
bunun 225,000 metre murabbaını ku-
rutturmuştur. Şehirde bulunan kü
çük bataklıklar bu suretle tamamen 
kurutulmuş, sıra İzmir civarmdaki 
büyük bataklıkların kurutulmasına 
gelmiştir. Fakat bu bataklıklarm ku
rutulması çok mühim bir paraya mü
tevakkıf olduğu için belediye bütçe
sinden ayrılacak tahsisatla bu mü
him İşin başarümasma imkân yok
tur, onun için devlet yardımı isten
miştir. 

Kurutulan bataklıklar arasmda 
Karşıyalca - Bostanlı bataklığı mü
himdir. Evvelce gündüzleri büe siv
risinekten rahatsız olan Karşıyaka 
ve Bostanlı halkı, şimdi cibinliksiz 
yatabiliyor. Bu bataklık kurutulma
dan Bostanlıda bir günde malarya
dan dokuz kişirûn öldüğü görülmüş
tür. Karşıyaka civarında Çiğlide çok 
geniş bir bataklık vardır. Bvmun ku
rutulması çok mühim bir paraya mü
tevakkıf olduğu için sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti, Karşıyaka-
yı sıtma mücadelesine almıştır. Ya
landa îzmirin de sıtma mücadele 
mıntakası içine alınac£^ı Ankara:-
dan gelen haberlerden'anlaşılmıştır. 

Arazi tevziatı 
Dikili, Balçova ve Selçuk havali

sinde bulunan metruk ve hazineye 
aid kıymetli arazi göçmenlere ve yer
li halka tevzi edilecektir. Bu arazi
nin kadastro tahririne yakmda baş
lanacaktır. Lâzun gelen hazırlıkları 
yapmak üzere kadastro fen müşaviri 
B. Halid Ziya Ahkarödan şehrimize 
gelmiştir. Topraksız halk, kısa bir 
zamanda toprak sahibi olacaktır. 

Tütün satışları 
Ege mmtakasmda bu yü istihsal 

edilen tütünlerin 17 milyon kilosu, 
Amerikan tütün kumpa:nyalarile Türk 
tütün Limtet şirketi, inhisarlar ida
resi ve tütün tüccarları tarafmdan 
satm alınmıştır. Son zamanda tütün 
piyasasmda bir durgunluk göze çar
pıyordu. Bundan Amerikan tütün 
kumpanyalannm fiati düşürmek için 
aralarmda anlaştıkları hakkmda ba
zı şayialar ortaya; çıkmıştı. Şimdi tü
tün piyasasında satışlar gene hara-
retlenmişse de fiatler eskisine naza
ran düşüktür. İlk fiatler 80 - 90 ku
ruş arasında: idi. Şimdi 50 - 70 ara
sındadır. 

iskân işleri 
Vilâyetimizde iskân edilmek üzere 

Bulgaristan ve Romanyadan getiri
len göçmenler için muhtelif köyler
de (750) ev inşa edilmektedir. Bu ev
lerin inşaatı aym sonuna kadar biti
rilecek ve göçmenler derhal iskân 
edilecektir. Göçmenler kış bastırma
dan evlerine yerleştirilmiş olacaklar
dır. 

Bergamada esrar kaçakçılığı 
Yedi buçuk yıl hapse ve o kadar 

müddetle emniyeti umumiye nezare
tinde bulundurulmağa mahkûm edi
len, Bergamada oturan Sivas - Azizi
ye kazası halkmdan Ali oğlu Huri
nin esrar kaçakçılığı yaptığı ve mü
him mikdarda esrarı umumhane ka
dınları vasıtasile sattırdığı anlaşıl
mış, kaçakçılık bütün delillerile tes
pit edilmiş, failleri yakalanarak ad
liyeye verümiştir. 

Tirede kız kaçırma 
Tireden İğridere köyünde bir kıa 

kaçırma vakası olmuştur. Çayır mev
kiinde anası Ümmi ile dan tarlasmı 
bekliyen 15 yaşında Ayşe, Mehmed 
oğlu Salih ve arkadaşı Mehmed Dö
ne taraflarından kaçırılmıştır. Vaka 
failleri zabıta;ca yakalanmıştır. 

Balıkesirde yeni hükümet konağı 

Cıunhuriyet bayramında açılış töreni yapılan yeni hükümet konağı 
Balıkesir (Akşam) — İnşaatı ikmal edilen büyük hükümet konağının 

açüış töreni cumhuriyet bayramında yapılmıştır. Bir sene evvel eski vali B. S. 
Gündoğan tarafından temeli atılan binayı, yine yapıcı ve başarıcı vasıflarını 
nefsinde toplıyan valimiz Etcm Aykut açmıştır. Bina çok güzel ve konforludur, 
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Bizde tek seçiciye lüzum var mı ? 
Önce tek seçiciye iş görebilecek 

sahaları hazırlamak lâzımdır 
Spor mııharriri arkadaşlarımızdan 

Eşref şefik, Fransa futbol millî takı-
mmm bu mevsim başmda İsviçre ve 
Hollanda millî takmalarma karşı el
de ettiği galibiyetleri sadece Fransa 
futbol federasyonunda bir tek seçici 
bulunmasmdan ileri gelmiş gibi gös
tererek bizde de böyle bir tek seçici
lik ihdasma olan hasretini ihsas edi
yor. 

Eşref Şefik böyle bir hasret çek
mekte çok haklıdır. Nitekim AKŞA-
M'm spor neşriyatmda da ötedenberi 
tek seçicinin temin edeceği faydalar 
daima müdafaa ve teşrih edilmiştir. 

Yalnız dikkatle ve İsrarla üstünde 
durulması lâzım gelen bir nokta var
dır ki o da Fransa futbolunun son 
senelerde kısa veya uzun fasılalarla! 
ara sıra, bu sene mevsim başında da 
üstüste gösterdiği muvaffakiyetler, 
sadece bir tek seçicinin mevcudiyeti 
meselesi değil, fakat son senelerde 
Fransada böyle bir tek seçiciye, iş 
görebileceği sahaların yavaş yavaş 
hazırlanmış olması işidir. 

Bir iki sene içinde Fransada: 
1 — İngiltere futbolüne yakın bir 

faaliyet meydana getirilmiştir. 
2 — Fransa futbolcülerinde katî 

bir disiplin tesis edilmiştir. 
3 — Ecnebî futbol yıldızlarından 

istifade edilmek suretile futbol tarzı 
ıslah ve bu yıldızlairm yanında Fran
sız futbolcüler yetişmesine imkân ve
rilmiştir. 

Bunlar başlıca hatlardır. Bunların 
dışında daha birçok noktalar vardır 
ki bunları şimdilik zikretmeği lüzum
lu bulmıyoruz. 

Yukarıdaki üç esaslı noktadan bir 
de futbolumuzun son senelerini ted-
kik edelim: 

1 — Geçen sene ihdas edilen millî 
küme, futbolümüzde cidden faydalı 
bir faaliyet mevzuu olmuştur. Futb(d 
federasycaıumuzda da ancak son za
manlarda ecnebilerle temas arzulan 
belirmiştir. 

Cumhuriyet bayramında Ankaira 
ve İstanbulda Peşte muhtelitile ya
pılan temsili maçlar ve yakında Ro
manya millî takunile yapılacağı te
min edilen temas, bu arzunun birer 
misalidirler. 

Fakat yıllarca mücadele ve neşri
yattan sonra meydana gelen milli 
kümeye ve federasyonun son zaman
larda beliren ecnebilerle temas arzu-
larma gelinceye kadar, insaflı olarak 
düşünelim, futbol faaliyeti olarak 
ba:smakalıp lik maçlarından başka 
ne vardı ve gerek temsilî, gerek millî 
maçların sayısı kaçtı? Bırakıma ki 
millî küme maçları, senede bir tem
silî veya mülî maçta diğer memleket-
lerdekine kıyasen büyük ve kâfi, bil
hassa şümullü bir faaliyet teşkil et
mez. 

2 — Disiplin meselesine gelince, 
geçen mevsim sonunda cezalandın-
lan bazı futbolcüler dışında, hiç bir 
zaman ve senelerce disiplini tesis 
edecek hareket gösterilmemiştir. 

Ara sıra her hangi bir sebejrie hak
lı olarak cezaya çarptırılmış futbolcu 
ve hattâ idarecüerin teşkilât nezdin-
de hatırh kimselerin delâletierile, 
klüplerin doğrudan doğruya teşkilâr 
ta sundukları acıklı istidalarla veya 
bir olimpiyad veyahud beynelmilel 
maç arifesinde «millî iştir» diye doğ
rudan doğruya teşkilâtça affedildik
leri olmuş vakalardır. Bu vakaların 
tekerrürü, futbol âlemimizde disip-
lin?izliğln başlıca âmilleri olmuştur. 
DL iplin olmadan ise, futbolde terak
ki edileceğini ummak ancak bir ha-
yalcilr. 

Geçen sene verilen cezalar, her
keste nihayet bizde de futbolde bir 
disiplin tesisine çalışıldığı kanaatini 
ve bu disiplinin teessüs edeceği ümi
dini uyandırdı. 

E ki senelerde olduğu gibi lüzum
suz aflarla bu kanaat ve ümidlerl 
öldürmemek, futbolcülere gene dile
dikleri ve akıllarmın kestiği gibi ha

reket etmek imkânlarım vermemek 
lâzundır. Kısacası, ufak bir fursatta 
sportmenlik kaideleri haricine çık-
m£^a müstaid ve mütemayil futbol
cüler artık kanaat getirmelidirler ki 
hatırlı delâletler, acıklı istidalar, is
tirham heyetleri vesaire tarihe gö
mülmüşlerdir ve Türk spor kurumu 
bunlarm hortlamasına meydan ver-
miyecektir. 

3 — Fransa futbolu, ecnebi yüdız-
lardan istifade etmek suretile hem 
takımlann randmanını arttırmak, 
hem de gençlere çok şeyler öğreterek 
yeni futbolcüler yetiştirmek cihetle
rinden büjrük bir inkişafa mazhar ol
muştur. 

Slâvyaja yendiğimiz devirdeki klâs 
futbolcülerimiz yaşlanıp çekildikten 
sonra, onlarm yanında yetişen birin
ci sınıf futbolcülerimiz de yavaş ya
vaş yaşlanmakta ve günün birinde 
çekilecek bir hale gelmektedirler. 
Bunların yanında, maalesef, istedi
ğimiz ve beklediğimiz klâsta futbol
cüler yetişmemektedir. 

Bunun için bazı memleketlerin, 
bilhassa Fransanm kabul ve çok is
tifade ettiği sistemi kabul etmek ya
ni bazı kayıdlar koyarak takımları
mızda ecnebî futbolcülere yer ver
mek en verimli bir çaredir. 

Her işte mütehassısa kıymet verdi
ğimize göre, bu ecnebileri takımları
mızı ıslah edecek birer mütehassıs, 
hattâ yalnız saha ve maç dışında de
ğil saha ve maç içinde de iş gören, 
öğreten birer muallim telâkki ed^i-
liria. 

Evet, futbolde tek seçici iyi ve isa
betli bir şeydir. Fakat her şeyden ev
vel tek seçiciye iş görebilecek saha-
lan ve imkânlan hazırlamak lâzım
dır. 

İlk iş olarak futbol tarzımızı yük
seltecek, yeni futbolcu yetiştirecek 
yukarıdaki esaslı ve hattâ diğer mü-
teferri noktalar temin edilmelidir ki 
iş basma getirilecek tek seçici, mey
danda, Eşref Şefikten ve benden baş
ka seçecek kimseler bulabilsin! 

Ahmed Bahtiyar 

Galatasaray - Süleymaniye 
maçı 

Bu hafta Taksim stadında Tayya
re cemiyeti menfaatine yapüan gü
reşler dolayısile Galatasaray - Süley
maniye maçı Şeref stadma alınmış
tır. Bu sebepten dolayı pazar günü 
Şeref stadında şu üç maç oynana
caktır. 

Beykoz - İstanbulspor, Vefa - Eyüp, 
Galatasaray - Süleymaniye. 

AKŞAM 

ckc/;v^<;?A V 
13 Teşrinisani 937 Cumartesi 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 plâkla dans 
musikisi. 19 Safiye: Piyano ve keman refa-
katile. 19,30 Konferans: Doktor Fahret
tin Kerim (Fikir yorgunluğundan ko
runma). 20 Sadi ve arkadaşları tarafm-
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 
Ömer Riza tarafından arabcaa söylev. 
20,45 Semahat ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Saat 
ayan). 21,15 Orkstra. 22,15 Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün programı. 
22,30 plâkla sololar, opera ve operet nar-
çaları. 23 SON. 

14 Teşrinisani 937 Pazar 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Safiye: Piyano ve keman 
refakatile. 19,30: Konferans: Selim Sim 
Tarcan (İnsanlar ve hayvanlar Aksel 
raunte). 20,00: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı. 20,30: Ömer Rıza tarafından Arabca 
söylev. 20,45: Bay Muzaffer ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları 
(saat ayan). 

21,15: Orkestra: 22.15 Ajans haberleri. 
22,30: Plâkla solo: Opera ve operet parça
lan. 22,50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23,00: Son. 
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Sabaahddln bey îttlhadcılara muhalefete 
müsteit gördüklerini etrafına topluyor 

TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 
İSTANBUL 

12/11/937 

F t A T L A R 
CİNSt 

Buğday j-muşak 
» sert 

Arpa yemlik 
» Anadol 

Mısır sarı 
Kuşyemi dökme 
Fasulye horoz 
Fasulye çalı 
Susam 
İç fındık 
Yapak Anadol 

» Trakya 

Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

6 10 8 17i 
5 30 6 — 
4 21 
4 7 i 4 11 
4 22i 
7 7 

11 — 
8 20 

16 35 
32 — 
56 _ 

68 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Çavdar 
Yapak 
Susam 
Keten tohuma 
Z. yağı 
Bulgur 
P. yağı 

120 Ton 
60 T> 
15 > 

45 » 
55 > 

136 » 
15 > 
50 > 
34 > 
55 » 

O t D EN 
Kuşyemi 
iç fındık 
Tiftik 
K. fmdık 
Un 
iç badem 
Kıl 

15 
27 1/2 
37 1/2 
11 3/4 
49 
15 1/4 
10 

D I Ş F t A T L A R 
Buğday: Liverpul 

» : Şikago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık G. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburg 

5,61 
— 
— 
— 

3,98 
731 
— 
— 

Galatasaray murakabe heyeti 
toplanıyor 

Galatasai'ay Spor klübü idare baş-
kanlığmdan: Kulübümüz yüksek mu
rakabe heyetinin altı aylık alelade 
içtimai 27/11/937 cumartesi günü 
saat 14 de yapılacağından saym mu
rakabe heyeti azamızın o tarihte 
klübümüz idare merkezine teşrifleri 
ehemmiyetle rica olunur^ 

Dünya kupası için 5 finalist 
Dünyanm beş kıtasında seçim müs»-

bakalan oynamakta olan «Dünya 
kupası» için beş takım şimdiden fi
nalisttir. Önümüzdeki yaz Pariste 
oynanacak olan bu final maçlarına 
girmek haıkkmı kazanan takımlai' 
şunlai'dır: 

Fransa: Maçlan organize etmesi 
dolayısile doğrudan doğruya finale 
kalmıştır. 

İtalya: Berlin oyunlarında dünya 
şampiyonluğunu kazandığı için doğ
rudan doğruya finalde oynıyacaktır. 

Almanya: Grubunun şampiyonu ol
muştur. 

İsveç: Grubunun şampiyonu ol
muştur. 

Avusturya: Grubunun şampiyonu 
olmuştur. 

Diğer grublar seçme müsabakalar 
rma devam etmektedirler. 

12/11/937 Cuma günü 
İstanbul Halinde toptan satı lan yaş meyra 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En yüksek 

Cinsi Mikyası 

Sakız kabağı 
Ayşekadın fasulye 
Barbunya kırmızı 
Kır domatesi 
S ınk domatesi 
Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

» yaprak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Pancar 
Pa tbcan baş 

» or ta 
» ufak 

Yeşil s a l aU 100 

fiatl flatı 
Kuruş S. Kuruş 8 . 

Kilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 — 
13 — 
12 — 
6 — 

10 — 
2 50 
7 — 
3 — 
7 — 
6 — 

Demet 3 — 
KUo 

B 
8 — 

10 — 
Demet 2 — 

Adet 4 — 
» 
» 
» 

Maydanoz Demet 
Turp 
Bal kabağı 
Müşkgle üzümü 
Siyah üzüm 
Rezakı üzümü 
Elma Amasya 

» Gümüşhano 
» Ferik 
» inebolu 

Armod Ankara 
» Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muşmula 
Muz 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Trabzon hurması 
Limon yerli 100 

» Ecnebi » 
Kuru erik 

» 
KUo 
Kik> 

» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
» 

Adedi 
» 
» 

3 — 
1 50 

70 — 
— 50 
— 60 

3 — 
8 — 
6 — 

11 — 
18 — 
11 — 
5 — 
4 — 

10 — 
4 — 
7 — 
2 — 
5 -
fl-
4 -

60 — 
12 — 
10 — 
— 75 

200 — 
120 — 

>KUo 11 — 
Portakal Alanya 80 sandık 200 — 

t » 100 
Mandalın 100 
Kavun Kırkağaç baş 

> » orta 
• t ufak 

» 
» 

1 7 5 -
2 0 0 -

Adet 18 -
* 
> 

1 5 -
1 0 -

13 — 
16 — 
16 — 
8 — 

12 — 
4 — 

10 — 
4 — 
3 — 
8 — 
3 50 

10 — 
12 — 
2 50 
4 50 
3 50 
2 50 

140 — 
— 75 
— 80 

3 50 
18 — 
12 — 
14 — 
40 — 
18 — 
12 — 
15 — 
35 — 
6 — 

16 — 
10 -
8 -

1 2 -
5 -

100 -
28 — 
18 — 

1 — 
300 — 
200 — 

14 — 
300 — 
2 2 5 -
6 0 0 -

2 0 -
1 8 -
12 -

İptida ittihatçılıkta devam mı etti
ğini, muhalif mi olduğunu pek sezdir-
miyen Murad bey nihayet İttihad ve 
Terakki cemiyetine şiddetli bir muha
lif kesiliverdi. Bugünlerde İttihatçıla-
rm kendi aralarmda bile bazı mertebe 
hoşnudsuzluklar beliriyordu. İlk ho§-
nudsuzluk eseri de Selânikte müşa
hede edilmişti. 

Merkezi umıunî âzasından kadm-
lara düşkünlüğile maruf biri hürriye
tin üâmndan bir hafta sonra cemiye
te beş yüz lira vermeği teklif eden 
Selanik reji nazın İskender Melheme-
nin güzelliğüe meşhur kansı ile bir 
arabada caddeden geçerken görül
müştü. 

Bu teklif ile müşahedenin şüyuu ce
miyet efradı arasında hissiyatı kabart
mış, fakat mesele bir kaç gün içinde 
ört bas edilmişti. 

İstanbul matbuatı (hürriyet kahra
manı) diye yalnız bir (Niyaziler, En-
verler) nakaratı tutturmuş gidiyordu! 

Hürriyet ve meşrutiyeti, istihsale 
hizmette kendilerini bunlardan geri 
sa3mııyan bazılarının kalblerinde hiz
metleri lâyıkile takdir edilmemekte ol
masından, daha bu ilk günlerde unu
tulmuş gibi kalmaktan teessürler, kıs-
kançlı|jlar uyanıyordu. 

(Arkası var) 
*** 

Serasker Rıza paşanın oğlu bay Sü-
reyyadan aldığım bir mektupta 6 teş
rinisani 1937 tarihli ve 36 numaralı 
tefrikada bahseylediğim paralar hak
kında şu izahat veriliyor: 

(İttihad ve Terakki cemiyetinden 
bir zat tarafından - bu zat hayatta
dır - babamdan, tevkifinden bir kaç 
gün evvel, yirmi beş bin lira istenil
mişti; babam bu talebi reddetti. O ak
şam bunu bana anlattı. 

— Aman baba, bu paraja verelim. 
Çünkü İttihad ve Terakki cemiyeti 
memlekette büyük ve hayırlı bir inkı-
lâb yapmıştır. Şimdi paraya muhtaç-
dır; herhalde pek makbule geçecektir. 

Dedim; kabul etmedi. Bir kaç gün 
sonra kendisini yahdan aldılar; Har
biye nezaretine götürdüler. 

Orada babam süngü ve tabanca al
tında yüz bin lira verdi. O zaman ya-
nmda bulmıan ağası hayattadır; on
dan sorulabilir. Hapishanede rıza ile 
para teberru edilmez sanınm. Böyle 
para ancak müsadere edilir. 

Hapishaneden avdetinde babama: 
— Evvelce yirmi beş bin lirayı ver

seydiniz böyle hapishane köşelerine 
gitmiyecektiniz. 

Dedim. Babamın vükelâ arkadaşla
rından bir zat da bana ilk talebde he
men beş bin lira vererek bu gibi teca
vüzlerden kurtulduğunu söylemişti. 
Bu zevatın en ziyade . istedikleri bir 
divanı âli teşkil edilerek muhakeme 
olunmaları idi. Hattâ ben de buntm 
için bir çok defalar müracaatte bu
lunmuştum. 

Yazdığınız gibi babamm verdiği 
yüz bin lira ile ikinci ordu askeri is-
tibdal edilmiştir. 

O zamanki Tanin gazetesinin coş
kun bir lisan ile babam hakkmda yaz
dığı yazıları ben kupür halinde toplu-
yordum. Aym mesele hakkmda muh-
teUf tarihlerdeki yazüan bir araya 
getirince bunlarm biribiriıü tutma
dığını gördüm. Bir istida ile Harbiye 
nazırı Mahmud Şevket paşaya müra
caat etmeğe karar verdim. Maksadım 
zabitlere yevmî gazetelerde yazı yaz
mak yasak olduğu için babamı müda
faa etmek üzere buna müsaade almak 
ve (bunların hangisi doğru?) diye Ta
nin gazetesine bir sual sormak yahut 
Harbiye nezareti tarafmdan bu gibi 
yazılann men veya tekzibini rica et
mek idi. Harbiye nezaretinde salon 
kapısında yaver erkânıharp binbaşısı 
Hüseyin Kadri beye tesadüf ettim. 
Mahmud Şevket paşayı görmek iste
diğimi söyledim ve kupürleri göster
dim. Hüseyin Kadri bey: 

— Bunlan bana bırak! Ben tashih 
ettiririm; bir daha böyle şeyler yaz-
dırtmaml Baban meşrutiyeti kurtar
dı. Verdiği yüz büı lira ile Edirnede 

askeri istibdal etmeseydik meşrutiyet 
tehlikede kalacaktı; çünkü asker \hii' 
lâl ediyordu 

Dedi, ben de bu suretle babamdan 
alman paranın askere verildiğini öğ
renmiş oldum. 

Meşrutiyetin bidayetinde Cemal 
beyle birlikte İstanbul galeyamm ida
re eden Rahmi bey babamın yüz bin 
lirayı verip yaUya avdetinden sonra 
bir kere gelmişti. Babamla görüştü; 
fakat ne görüştüğünü bilmiyorum. Ba
bamın Çamlıcadaki mülkü için bir 
teklifte bulunduğunu da bilmiyorum. 
Ancak meşrutiyetten bir kaç ay son
ra sükûn avdet edince babam öteden
beri inşasma üzendiği bir hastane için 
konağını bir doğum evi olmak üzere 
belediyeye terketmeği düşünüyordu; 
bu mesele gazetelere de aksetmişti. 

Babamdan yüz bin lira alan İttihad 
ve Terakki cemijreti babama karşı ar
tık hiç bir tecavüz hareketinde bu-
lunmıyacağma dair söz vermişti. 31 
mart vakasmdan sonra sözünü tut
madı ve babamı Midilliye nefyetti. 
Babam da konağı belediyeye vermek
ten vazgeçti. 

Eminönündeki mağazaya gelince:. 
Bir gün evkaf nazın Hayri bey beni 
çağırdı: 

— Abdülhamidin evrakı arasında 
babanızın hiç bir jurnali çıkmadı. Yal
nız bir kâğıd bulundu. Bunda (Emi-
nönünde bir mağaza yaptırdım. Vakti-
le üzerinde bir mescid olduğu şimdi 
iddia ediliyor. Ben evkafta bu mesci
din kaydını bulduramadım. Bununla 
beraber vebal altında kalmamaklığım 
için ya evkaf bana bir 3rer göstersin; 
orada bir mescid yaptırayım; yahut 
sarf ettiğim on bin lirayı bana versin; 
mağazayı evkafa ferağ edeyim.) diye 
yazmış. Babamza yazımz. On bin lira 
hazırdır. Mağazayı evkafa ferağ etsin. 

Dedi. Ben de babama yazdım. Hayri 
beyin teklifi kabul edildi. Mesele de 
böylece bitti. Ben evkafla arada dava 
açıldığını hiç hatırlamıyorum. Nec-
meddin Molla bey bize yalmz Galata-
da Kalafatyermdeki davamızda vekâ
let etmiştir. Biz bu yerden kalafatçı
ları çıkarmak istiyorduk. O zaman 
vekilimiz Haydar Rifat bey idi. Bir kaç 
defa mahalline icra memurlanm gö
türdü. Her defasında o civarda ne ka
dar kajnkçı, balıkçı, salapuryacı, kala
fatçı, hamal varsa beş, altı yüz kişi 
hemen toplanarak: 

— Elimizde gedik varl 
Diye birden bağırıp çağırıyor, teh-

did ediyorlardı. Hattâ bir gün Haydar 
Rifat bey ellerinden güç hal ile kur
tulabilmişti. Necmeddin Molla bey iş
te bu işi üzerine almıştı. Başka bir da
vamızı deruhde eylediğini hatırlamı
yorum.) 

Bizim bu beyanata karşı tasrih edece
ğimiz nokta evvelce yazdığımız gibi 
Abdülhamid devri ricalinden alınan 
paralan İttihad ve Terakki cemiyeti
nin kendisine hasr ve tahsis etmeyip 
maliye hazinesine tevdi eylemiş olma
sıdır. Rıza paşarun yüz bin lirayı (sün
gü ve tabanca altında) verdiğiıü ilk 
defa olarak bu mektupta görüyoruz. 
Bu ifade Rıza paşanın mevkufiyetin-
de süngü ve tabanca ile tehdid edil
miş olduğunu işrab için mi kullanıl
mıştır? Yoksa kendisine karşı fiilen 
böyle bir silâh teşhiri vaki mi olmuş
tur ve bvmu kim, ne vakit yapmıştır? 
Bu cihetleri açık olarak göstermiyor. 

Eminönündeki mağaza hakkında 
evkaf idaı-esi ile Rıza paşa arasında 
dava cereyan edip etmediğini o ZÊ^ 
manki evkaf memurlarından bilenler 
ve hatırhyanlar olmalıdır. Gerek bu 
memurlar ve gerek bay Necmeddin 
bu hususta izahat vermek zahmetini 
ihtiyar eylerler mi? 

S .K. t 
AÇIK MUHABERE 

Serasker Rıza paşa oğlu bay Sürey-
yaya: Aldığım malûmatm membala
rını bUdirmek itiyadında bulunduğu
ma yazılarım şahlddir. Eğer gönder
mek lûtfunda bulunursanız notları
nız İçin de bu suretle hareket edec^ 
ğim pek tabiîdir efendim. 

S. K. İrtem 
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EFONDAKi ERKEK 
Fahire uzun zamandanberi yalnız 

yaşıyordu. Dört sene evvel kocası öl
dükten sonra hayatına hiç bir erkek 
girmemişti. Bazan yalnızlığını pek 
ziyade hissettiği olurdu. İyi bir musi
ki dinlerken, güzel bir mehtab seyre
derken içinde garib garib duyguların 
doğduğunu farkederdi. Fakat her şe
ye rağmen bu sessiz, bu rahat hayatı
nı bozmamağa karar vermişti. 

İşte o günü gene Fahirenin yalnız
lığım son derece hissettiği günlerin
den biriydi. Hizmetçiye de izin ver
mişti. Dışarıda gayet güzel, güneşli bir 
gün vardı. Geniş pencerelerden giren 
bol güneş ışığının altmda genç kadın 
divana uzanmış düşünüyordu. Bir si
gara yaktı. Can sıkıntısını gidermek 
için radyoyu açtı. Radyoda, çok uzak
larda kahn bir erkek sesi aşk şarkıları 
söylüyordu. Şarkı bitti. Radyoda bir 
alkıştır koptu. Fahire kendi kendine: 

— Herkes eğleniyor... dedi, çok uzak 
lardaki, dünyanın bir ucımdaki insan
lar bile... 

Hiç bir gün canı bu derece sıkılma-
nuştı. Güzel, güneşli bir günde, koca
man bir apartımanda yapayalmz bir 
genç kadmın nasıl canı sıkılmazdı, 
Hiç bir gün bu derece yalnızlığını, ha
yatının bomboş geçtiğini hissetme
mişti. 

Artık can sıkmtısından patlıyacak 
bir hale geldiği zaman telefon çaldı. 
Telefona âdeta heyecanla uzandı. Bel
ki bir arkadaşı onu arıyordu. Hiç de
ğilse iki kelime konuşur can sıkıntı-
smı biraz giderirdi. Telefonu açtı. Tıp
kı biraz evvel radyoda kendisini heye
cana düşüren kalın sese pek benziyen 
bir erkek sesi: 

— AUo.. dedi. Fahire hayal sukutu
na uğramıştı. Onu ariyan arkadaşı fi
lân değildi. Muhakkak biri yanlış nu
mara çevirmişti. Yazık telefonda iki 
üç lâf da edemiyecekti. Fahire de 
<(Allo!.» diye cevap verdi. Karşısmda-
ki erkek sesi büsbütün tatlılaşarak 
sordu: 

— Dünyamn en güzel kadını ile mi 
konuşuyorum?.. 

Fahire kahkahayı koparacaktı. 
— Yanlış numara çevirdiniz... diye 

kapatmak istedi. Fakat tam bu esna
da aklına bir şeytanlık geldi. Karşı
sındaki adam şüphe yok ki yanhş nu
mara çevirmişti. O kendisini tanımı
yordu. Fahire de bu erkeği bilmiyor
du. Sanki bu meçhul adamla biraz 
konuşsa ne çıkardı? Bunda ne tehlike 
vardı? Hayatta bir daha karşı karşıya 
gelmiyecek olduktan sonra... Hem Fa
hirenin bugün o derece caru sıhyordu 
ki... Mümkün olsa duvarlarla konuşa
caktı. İşte can sıkmtısmı gidermek 
için yanlış çevrüen bir telefon numa
rası onun önüne bulunmaz bir fırsat 
getirmişti. Bu fırsattan neden istifa
de edememeliydi?.. Sonra bütün bun
lardan başka meçhul erkek sözüne 
«dünyanın en güzel kadını ile mi ko
nuşuyorum?» diye başlamıştı. Fahire
nin güzel kulaklan çoktanberi böyle 
parlak aşk cümleleri işitmemişti. Bu 
sözleri karşılıklı oturup ta bir erkek
ten dinlemek son derece tehlike ola
bilirdi. Fakat biribirinin yüzünü gör
meden ve hiç bir zaman görmiyecek 
olduktan sonra bundan ne çıkardı. 

Şimdi karşısındakinin tereddüdü
nü görünce meçhul erkeğin sesi tek-
rarhyordu: 

— Dünyanın en güzel kadını ile mi 
konuşuyorum?.. 

Fahire telefonun önünde güldü ve 
cevap verdi: 

— Bu sorduğunuza «evet» diyecek 
olursam kendimi fazla beğenmiş ol
maz mıyım?.. 

Fahire gülüyordu. Telefondaki er
kek buna doğrudan doğruya cevap 
vermedi: 

— Ne güzel gülüyorsun... Şairlerin 
«billur gülüş)) dedikleri mutlaka bu 
olacak... Hiç bir musiki senin bu gü
lüşünün sesi kadar güzel değildir, ne 
olur bir kerecik gül Ayşe... 

Fahire düşündü. Demek karşısmda-
. ki erkek Ayşe isminde bir kadım arı

yordu. Meçhul erkek sözüne devam 
etti: 

— Ayşe... Nihayet taşındım. Yeni 
apartımanımı görünce pek beğenecek
sin. Tam senin istediğin gibi... Yatak 
Odam Boğaza bakıyor. Yatağın için
den Şirket vapurlarını seyretmek ka
bil... Düşün bir kere geceleri burada 

ne şairane geçer... Elektriği söndü
rüp perdeleri açacağım... Ve yataktan 
ışıklar içinde geçen vapurları seyrede
ceğim... Düşün bu dekor içinde ne gü
zel sevişilir. Bugün bana geleceksin 
değil mi? Öyle sözleşmiştik. 

Fahirenin şimdi şeytanlık damar
ları büsbütün kabarmıştı: 

— Evet, dedi, geleceğim... 
— Ama sana yeni apartımanımı ta

rif edeyim... 
Böyle söyliyerek telefondaki erkek 

Fahirenin evvelâ kendi semtini, sonra 
da genç kadımn oturduğu apartıma-
nı tarif etti ve: 

— Bu apartımana çıkınca «5» nu
mara... dedi. 

Fahire şimdi büsbütün hayretler 
içinde kalmıştı. «S» numara yanında
ki daire idi. Kendisi «4» numarada 
oturuyordu. Dün oraya genç bir ada
mın taşındığım görmüştü. Demek 
«dünyanın en güzel kadım ile mi ko
nuşuyorum» diye söze başlıyan ya-
mndaki daireye taşman uzun boylu, 
güzel gözlü gençti. O telefonda: 

— Anladın mı Ayşe... diyordu. 5 
numara... Sabırsızlıkla bekhyorum, 
Yanm saate kadar buradasın değil 
mi?.. 

Fahire artık bu kadar konuştuktan 
sonra «yanılıyorsunuz. Ben Ayşe de
ğilim!» diyemezdi. Hafif bir sesle: 

— Peki., dedi, yanm saate kadar 
oradayım!.. 

— AUaha ısmarladık şekerim. 
Telefonda uzun bir öpücük sesi çın

ladı. Fahire son derece şaşırmıştı. Bu 
başkasına ait olan fakat yanhşlıkla 
kendisine yollanan öpücük onu ser
sem etmişti. Telefonu kapattıktan 
sonra kendi kendine: «Ben ne yap
tım!» dedi. Fakat sonra «adam sen
de..» gibiye omuzlarını silkti... İşte 
kendisine aradığmdan âlâ bir eğlen
ce çıkmıştı. Şimdi balkondan sabırsız 
bir halde bekliyen zavallı delikanhyı 
ne güzel seyredebilirdi. Fakat ona bü
yük bir fenalık etmişti. Zavallı boş 
yere bekleyip duracaktı. Fahire buna 
da omuz silkti. Sanki kendisinin canı 
yok ımydı? Gendi kaç senedir aşka, 
maceraya gönlünün kapüarmı kapa
mıştı. Varsınlar onlar da bir gün se
vişmesinler... Fakat uzun boylu genç, 

, bir kadma ne kadar tatlı tatlı şeyler 
söylemesini büiyordu. Yavaşça balko
na çıktı. Şimdi komşunun odası tabak 
gibi görünüyordu. Sırtma, şık ipekli 
bir ropdöşambr giymişti. Saçlai'im 
gayet iyi taramıştı. Bu ropdöşambr 
içinde delikanlı bir kat daha güzelleş
mişti. 

Fahire onun heyecanla odasında do
laştığını görüyor, kendi kendine: 

— Biçare!., diyordu, ne kadar da 
heyecan içinde... Halbuki bilse... Ayşe-
nin bugün hiç gelmiyeceğini bilse... 

Delikanlmın heyecanını gördükçe 
Fahirenin güleceği çıkıyordu. Nihayet 
akşam oldu. Genç kadın içeriye çekil
di. Şimdi onun odasından da yatağı
nın içinden, telefonda komşusunun 
tarif ettiği gibi, Boğaz, Şirket vapur
ları görünüyordu. Delikanlı telefon
da: 

— Düşün, bu dekor içinde ne güzel 
sevişilir!., demişti. Şimdi mütemadi
yen bu cümle Fahirenin kulaklarında 
çmhyordu. Sanki biri kulağına iğil-
miş, kahn fakat tath bir erkek sesile 
yavaşça mütemadiyen: 

— Düşün, diyordu, bu dekor içinde 
ne güzel sevişilir!.. 

Yanhş bir telefon konuşması Fahi-
reyi âdeta bambaşka bir^ kadm yap>-
mıştı. Bu apartımanmda yapayalmz 
geçen gecede neler neler düşünmü
yordu. Ertesi günü yanındaki apartı
manda çıt olsa kendi kendine «galiba 
içeriye Ayşe geldi... Belki de şu esna
da sevişiyorlar!..» diyordu. 

Lâkin ertesi gün öğleden sonra tek
rar telefon çaldı. Gene aynı ses: 

— Dünyanın en güzel fakat en ha
in kadmı ile mi konuşuyorum!., diye 
söze başladı. Fahire bugün de bozma
dı. Konuşmağa başladı. Komşusu: 

— Ayşe, dedi, dün niçin gelmedin?. 
Tevekkeli sen bana geçen gün «al 
şu telefon numaramı... Bana telefon 
edersin... Apartımana yeni telefon al
dım..» diye eUme numarayı sokuştur
madın., demek bundan sonra bütün 
arkadaşlığımız telefonla konuşmak
tan ibaret kalacak... Keski şu telefo
nu evine almasaydm da bu numarayı 
da benim elime sokuşturmasaydın... 

Fahire o zaman işi anladı. Demek 
Ayşe komşusuna yanlış bir numara 
vermişti. Yahut komşusu Ayşenin nu
marasını yanlış kaydetmişti... Bu nu
mara da kendi telefonunun numarası 
idi. O günü de uzun uzun konuştular. 
Fahire Ayşenin ağzından dün geleme
diği için bir mazeret uydurdu. 

Telefon konuşmaları bir iki gün 
daha devam etti. Fahire komşusımun 
bu işin farkına nasıl varmadığmı me
rak ediyordu. Kaç gündenberi deli
kanlı Ay şeyi görmüyor mıydı? Ayşe 
ona yanlışlığı söylememiş miydi? Tu
haf şey... Bu işte bir acaiblik vardı. 

Fakat Fahire tamamile başka bir 
kadın olmuştu. Şimdi yattığı yerden 
Boğaz vapurlarının ışıklarını görür
ken kalbinde yeni çırpıntılar hissedi
yordu. Sonra komşusunun telefon ar
kadaşlığına çok alışmıştı. Yalnız bir 
şey canını sıkıyordu. Ayşenin gölgesi 
altında onunla konuşmak... Nihayet 
bir gün komşusile konuşurken ona: 

— Siz kiminle konuştuğunuzu bil
miyorsunuz!., dedi, telefondaki ses: 

— Biliyorum... Dünyanın en güzel 
kadını ile konuşuyorum... dedi. Fahire 
sordu: 

— Peki., bu kadımn ismi nedir? 
Telefondaki ses cevap verdi: 
— Fahire... 
Fahire şaşkınlıktan az daha telefo

nu elinden düşürecekti. Komşusu de
vam etti: 

Fahire... Seni daha bu apartımana 
taşınmadan görür ve çok beğenirdim. 
Seninle komşu olunca aklıma bu hUe 
geldi. Telefon rehberinden numaranı 
öğrendim... Telefon ettim. Yoksa ha
yatımda ne Ayşe var, ne Fatma... Sırf 
seni meşgul etmek için bunları yap
tım. Bana kızmadın ya., cevap ver., 
kızmadın ya... 

Fahire: 
— Kızmadım., diyerek güldü. 
— Ne güzel gülüyorsun., şairlerin 

«billur gülüş» dedikleri gibi., kuzum 
bir kere daha gül.. 

Fahire bir kere daha güldü... 
(Bir yıldız) 
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KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

_ Yazan: İskender F. S e r t e m . ^ _ Tefrika No. 57 — - » 

Türk denizcileri, adanın arkasında Kara 
Mihalin izini ararken, Korkunç Filipin 

hazinesile karşılaştılar!.. 
Korkunç FiUpi 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı derhal 
keser. İcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

tsim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakmmz. 

Salih reis güvertede yalnızdı. 
Kıhç Ali paşa arka kasaraya çe

kilmişti. 
Bir saat sonra her iki adanm ar-

kasmı da gözden geçirmiş olacaklardı, 
Aydın reis maiyeti ile birlikte ada

ların arkasına çıkacak ve oralarda ba-
hkçılık yapan bir kaç yerliden Kara 
Mihalin gelip gelmediğini öğrene
cekti. 

Salih reisin kulaklarında hâlâ 
kaptan paşanın sözleri çınlıyordu: 

« —. Orduyu ve donannıayı bana 
bıraksalar. Komaya girerdim!» 

Salih reis bu sözleri tekrarlarken 
tüyleri ürperiyordu. 

Kılıç Ali paşa seksen yaşını buldu
ğu halde büyük ve tehlikeli seferler
den yılmıyacak kadar cesur ve me
tin görünüyordu. Kaptan paşa bu 
sözleri söylerken, Salik reis, kırk yıl-
hk denizcilik hayatında yaptığı fe
dakârlıkların şimdi bir hiç olduğu
nu anlıyordu. Bu büyük ve cihan 
değer ülkünün karşısında bir gemi
cinin gösterdiği yararlıkların ne de
ğeri vardı?. 

Salih reis: 
— Bu işi Barbaros ta düşünmüş

tü. Fakat ömrü vefa etmedi. Kılıç Ali 
paşa sağ iken, Romaya. girecek ordu 
ile bu «Kara cübbelUer» yurduna 

ben de ayak atabiliı-sem, ne mutlu ba
na! 

Diye söyleniyordu. 
Öyle ya.. İspanya krali Füip: 
«—ı Ben, ehmden gelse, bir yılbaşı 

gecesini İstanbulda geçirmek iste
rim!» 

Diyerek türklere karşı beslediği 
kini alenen izhar etmekten çekinmi

yor da, Kılıç Ali paşa ve onun etrafm-
daküer bu arzularını açığa vumıak-
tan niçin korkuyorlardı? 

Arşipe l ada lar ı arkas ında. . 
Aydın reis, adamlarile beraber Ki

riş adasının arka yakasında karaya 
çıkmıştı. 

Türk gemileri üç yüz metre açıkta 
dolaşıyorlardı. 

Kava Mihalin en çok buradan ada
ya girdiği umuluyordu. 

Aydın reis ve arkadaşları bu ada
nın arkasına ilk defa çıkıyorlardı. 
Sahilde görünen seyrek balıkçı kulü
belerinde oturanlar acaba burada 
yalnız balıkçıhkla mı yaşıyorlardı? 

Aydın reis karaya ayak basar bas
maz bu nokta üzerinde durmak is
tedi. Balıkçı kulübelerinden birinin 
önünde toplandılar. 

Ayak sesini duyan orta yaşlı, iri 
boylu bir adalı kapıdan, başını çı
kardı ve büyük bir soğukkanlılıkla 
seslendi: 

— Ne arıyorsunuz burada? 
Balıkçının dilinden anlıyan deniz

cilerden biri yavaşça kulübenin önü
ne yaklaştı: 

— Kara Mihal buradan geçmiş di
yorlar. Ne tarafa gittiğini öğrenmek 
istiyonız? 

Balıkçı biçimini bozmadan cevap 
verdi: 

— Kara Mihal bu yollardan yü
rüyemez. Şehrin açık kapısı durur
ken, saıp dağ yollarından gitmeğe 
ne lüzum var? 

Aydın reis sert bir tavırla ba
ğırdı: 

— Yalan söyleme... Onun bura
ya çıktığım görenler var! 

—• Ben görmedim. 
— Görmedinse bile bize hakikati 

söyle: O, her zaman bu yoldan mı 
işler? 

— Dedim ya... Onun burada işi 
yok. Biz onun yalnız adını işitiriz. 

— Yalan sölyüyorsun! Enseni ok
şamadan, bize yaıxiım et! Sana para 
ve değerli bir çok hediyeler vereceğiz. 

Adalı omuzlannı kaldırdı: 
— Benim bunlara ihtiyacım yok. 

Ben bir fakir balıkçıyım. Bildikleri-
mi söyledim. Bana Korkunç Filipi 
sorsaydınız, size onun hakkında bil
diklerimi söylerdim! 

Aydın reis birdenbire göderini aça
rak, adalının yanına sokuldu: 

— Ne diyorsun... 
sen tanıyor musun? 

Balıkçı içini çekerek mırıldandı: 
— Onu, benden iyi kimse tanımaz. 

Füip, benim aslan gibi, biricik kar
deşimin karmnı deşti. Ah, onu bir 
kere ele geçirebilsem... 

Aydın reis, arkadaşlarma: 
— Çocuklar! Dedi - ne ararken, ne 

bulduk! Kara Mihalin izini bulamaz
sak, hiç olmazsa Filipin nereye sı
ğındığını öğrenelim. 

— Acaba bu adamın söyledikleri 
doğru mu? 

— İçten gelen bir acı ile söylüyor... 
Hele yüzündeki çizgUere bakm! 
Birdenbire, kardeşinin hatıralannı 
göz önüne getirerek ne kadar sarsıl
dı. Ondan bir çok şeyler öğrenebile
ceğimizi umuyorum. 

Aydın reis, balıkçının omuzunu ok
şadı: 

— Sen, temiz yürekli bir adama 
benziyorsun! Bize onun hakkında 
bildiklerini de anlatırsan memnun 
oluruz. Demek Korkunç Filip senin 
kardeşini öldürdü, öyle mi? 

— Evet. Hem de çok haksız yere. 
— O, bizim de düşmammızdır. Ge

çenlerde onunla denizde cenge tu
tuşmuştuk. Gemisini batırdık... Fa
kat, kendisi kurtulup kaptı. 

Balıkçı her şeyi biliyormuş gibi, ha
zin ve manalı bir tavırla başını sal
ladı: 

— Korsanlar kralı (Alvaro) şimdi 
ona yeni bir yelkenli vermiş. Ge
çen gün buraya uğradı. Fakat, ka
raya çıkmadı. Buradan biraz para 

,ahp açıldı, gitti. Eğer karaya ayak 
hassaydı, bir daha gemiye dönemiye-
cekti. 

Türk denizcüeri heyecan içinde, 
hepsi birden bağrıştılar: 

— Vay alçak vay... Demek, bir kaç 
gün evvel buraya geldi ha?.. . 

— Evet. Bir hafta büe olmadı. 
Bir akşam güneş batarken geldi. İki 
saat kadar kaldı, işini bitirip gitti. 

— Bir daha ne zaman gelir aca
ba?... 

— Ne zaman parası biterse... 
Aydın reis, bütün korsanların al

tın servetlerini bu adalarda gizle
diklerini bildiği için, bu haber kar
şısında fazla hayret etmemişti. Fa
kat. Korkunç Filipin bu kadar zen
gin olduğunu bilmiyordu. 

— Onun burada çok altını var mı? 
Balıçkı gülerek başını salladı: 
— O, korsanlann hepsinden çok 

zengindir. 
— Nerede durur onun altınları?... 
— Burada... 
Denizciler birbirlerine bakıştılar. 
Aydın reis: 
— Onun altınlarını ele geçiremez-

miyiz? 
Dedi. Balıkçı, kardeşiıün intika

mını almak hırsile gözlerini açtı: 
— Onun altınlarının saklı olduğu 

mahzeni burada iki kişi bilir. 
— Kimdir onla? 
— Birisi, o mahzenin bekçisi... 
—, Ya öteki?... 
Adalı sağ elini göğsüne götürerek; 
— Ben... 
Diye başını salladı. 
Aydın reis şimdi, tesadüfün kar

şılaştırdığı bu saf adamla biraz da
ha samimî olmağa karar vermiş gö
rünüyordu. 

— Bize o mahzeni gösterirsen. se
ni ölümden kurtannz, dedi, Türk 
donanması bütün adaları sarmıştır. 
Biraz sonra buraları topa tutacağız. 
Ne mahzen kalacak, ne kulübeniz... 
Hepsini, her tarafı yerle bir yapaca
ğız. Bunlara meydan kalmadan, 
haydi gel, bize yardım et! 

— Korkanm... 
— Seni buradan istediğin yere gö

türür, bırakmz. * 
Balıkçı bunu duyunca sevindi: 
— YıUardanberi bu ıssız ada ar< 

kasında ömür törpülemekten ve al
tın bekçiliği yapmaktan usandım. 
Ben ne balıkçıyım, ne de bildiğiniz 
gibi fakir bir adamım. Bizim hepi
mizin birer büyük suçumuz vardır. 

(Arkası var)̂  
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M u m 
— Bunlar da 

nedir?.. 
— Kabahat 

bşnim değil an
ne. Bir paket 
mum al dedin, 
ben de aldım, 

gelirken mumlar yağmurdan ıslandı, 
kurusun diye fırına koydum!... 

Hararet 
— Benim kardeşim her yerde ha

raretle karşılanır. 
— Çok mu severler. 
— Hayır itfaiyecidir!..^ 

Kolay 
— Eğer deniz tutarsa ne yapayım 

kaptan. 
— Kolay, hele deniz tutsun yapa-

cağmızı nasıl olsa yaparsınız!... 

Elektrik p a r m a k 
Kolombiya üniversitesi profesörle

rinden biri elektrik parmak icad et
miştir. Bu parmak o kadar hassas
tır ki, körler her hangi bir gazete ve
ya kitabı bu parmakla; dokunarak 
yazıları okuyabilirler. 

Küt!... 

Bu iskemleyi nasıl açıp oturmalı?. 
"3^ 

Çok zor iş bu, beceremiyeceğiz. 

Ne yapsak nafile, benim aklıma 
başka bir şey geliyor. 

îşte oldu, hem sallanır hem uyu
rum... 

Küçük sonra Büyük Ahmed 
Küçük Ahmed küçükken hep beşi

ğinde yatardı. Yanma parmak uçlan-
na basarak yaklaşırlardı. Küçük Ah
med hayatmdan memnundu. 

* ** 
Küçük Ahmed Küçük Ahmed oldu. 

Odanın ortasında oturmağa başladı. 
Kardeşleri onu eğlendiriyorlardı. Da
ha doğrusu eğlendirmek istiyorlardı. 

Ona «Ağucuk» yaptıklain, mânâsız 
sual sordukları, bu mânâsız sualleri
ne gene kendileri manasız cevaplar 
verdikleri zaman Küçük Ahmed kıza'*, 
ağlardı. 

Bir gün öyle çok ağladı, öyle çok 
ağladı ki, yerdeki halı ıslandı. 

Küçük Ahmed Ahmed oldu. 
Bahçeye çıkar, kuşları, böcekleri, 

rüzgârda dalların, yapraklarm kımıl
danışını incelerdi. Bazan da oyuncak-
larile oynardı. Kumların üstüne yazı 
yazar, resim yapardı. 

Köşe kapmaca, birdirbir, yükseğe 
çıkma, körebe oyunları canını sıkardı. 

Evde oturduğu zaman da odasına 
kapanır, okur, yazar, resim yapardı. 
Hele kardeşlerinin yanında bulunma
sını hiç istemezdi. Çünkü onlar onu 
hep sevip okşuyorlardı. 

Eğer bıraksalar, Ahmed yapayalnız 
yaşıyacaktı. Amma bırakmıyorlardı. 

Öğretmenleri onu oyuna; teşvik edi' 
yoriardı. Evde geceleri onu bir odada 

yalnız bırakmıyorlardı. Kardeşlerile 
beraber oturtuyorlardı. Bu suretle 

elektrikten de tasarruf ediyorlardı. 
Ahmed sekerden fazla et severdi. Ma-

hallebi değil bol bol patates yemeği 
tercih ederdi. En fazla sevdiği de ek
mekti. Akşamları bir yudumda sudu
nu içer, ondan sonra bir dilim ekme
ği seve seve yerdi. 

Ne söylerseler fayda etmedi. Ahmed 
böyleydi i^te.. 

Bir kabahat yapacak olursa: 
— Ahmed dikkat et, sana şeker ve 

yemiş veririz derlerdi. 
Yaramazlık edince babası ona bir 

kutu karamela yedirirdi. 
Uslu oturduğu zaman, eline bir di

lim ekmek verirler, bir odada yalnı? 
bırakırlardı. 

* * 
Ahmed uslu bir çocuktu. Söz dinler

di. Gün geldi, Ahmed büyüdü. Büyük 
Ahmed oldu. Babası: 

— Artık evlenmelisin, dedi. 
Ahmed evlendi, birçok çocuğu oldu. 

Çocuklarına ceza olsun diye şeker ye-
dirir, onları bir alay arkadaşlarla oy
natırdı. 

Çocukları münasebetsiz şeyler yap
mağa başladılar. Onlar şeker seviyor
lar, yalnızlıktan hiç hoşlanmıyorlar
dı. 

Ahmede çocuklarından bahsedildiği 
zaman göğüs geçirir: 

— Ah bu zamane çocukları?., der. 

Statistik 

Lastik 
— Sınıfta to

puğunu masa
nın üstüne koy
dun diye ceza 
almışsın. Hiç 
insan ayağım 
masanın üstü
ne koyar mı? 
— Ne yapayım, lâstiğimi evde unut

muştum, yazı silmek lâzım geldi, to-
puğıunda lâstik olduğunu hatırla
dım!... 

j10 lira kazananJİ 

— iş arıyo
rum diyorsım. 
Hayvan kul
lanmasını bi
lir misin? 

— Tabiî bıh-
rim, on sene 
sabahm dokuzur^dan akşamın doku
zuna kadar hayvan kullandım. 

— Amma yaptın ha, süvari ahrın-
da mı seyistin? 

— Hayır, atlı karınca çevirirdim!. 

Eylül-bilmecemizi doğru halleden
lerden İstanbul Erkek Lisesi talebesi 
1359 numaralı Samim birinci hedi
yemiz olan 10 lirayı kazanmış hedi
yesini almıştır. 

Beyazlar 
Bazı insanlar 

vardır, kaşla
rı, kirpikleri, 
saçları platin 
rengi beyaz
dır. Göz kapak
larının kenar-
lan kırmızı
dır. Gözleri 
uzağı hiç gör
mez. Zenciler
de de böyle be

yaz kıllı insanlar vardır. Bu bir has
talıktır, bu hastalık bazı hayvanlar
la nebatlarda da bulunur. İptidaî 
kabilelerde böyle beyaz insanlar mu
kaddes sayüır. 

Fildişi 
— Bana ha

lis fUdişi diye 
sattığın şey 
sahteymiş. 

— KabU de
ğil. O fildişini 
ben kendi elim

le filden söküp aldım... Amma fil 
takma dis taktırmış olabilir!... 

ikinciteşrin bi lmecemi 

Küt... 

Birinciye 15 lira 
Resmîmizde 6 insan görüyorsunuz: Türk, Tibetli, Arap» 

Eskimo, Hintli, İspanyol. 6 tane de hasrvan var. Hangi mil
let hang^i hayvana biner?. Hayvanlar numaralıdır. Cevap
larınıza resimde gördüğünüz milletleri yanlarına da re
simde gördüğünüz hayvanların numaralarını yazınız. 

Bilmecemizin hal müddeti 8 birincikânun çarşamba gününe kadardır. 
Bilmecemizi doğru halledenlerden birinciye: 15 lira. İkinciye: 5 lira. Üçün
cüye 3 lira. 7 kişiye: Perger takımı. 20 kişiye: Birer çift çorap. 20 kişiye: Fo
toğraf albümü. 10 kişiye: Muhtelif oyuncaklar. 20 kişiye: Muhtelif hediye
ler verilecektir. 

Kraliçe Eli-
zabetle 6 ncı 
Jorjun taçgiy 
me merasimine 
mekteb tale
belerinin işti
raki temin edilmişti. Törende tam 
47 bin talebe mevcuddu. Bu 47 bin 
talebeden ancak bir tek kişi hasta 
olduğundan merasime gelemedi. 47 
binde bir tek hasta İngiltere için 
övünülecek hadisedir. 

G ü n e ş 
Avustralyada Melbornda büyük 

harpte ölenlerin hatırası olarak di
kilen âbideyi güneş yalnız senede 
bir kere, 11 teşrinisani günü aydm-
latır. 

P. T. T. 
ingiltere posta idaresi 1935 yılın

da 7,000,000,000 mektup dağıtmıştır. 
Posta idaresinin kârı 13,000,000 İngi
liz lirasıdır. ^ ^ ^ ^ 

İskelet 
Antropolojist doktor I^ardika Alas-

kada, 2000 senelik bir kafatası bul
du. Bu kafatasına ameliyat yapıl
mıştır. Demek ki bundan 2000 sene 
evvel operatörlük mevcutmuş! 

Bum!.. 

J^ 1 

Haydi bakalım çocuklar ben hazı
rım, gidip maytap yakalım. 

Merak etme, bahçedeyiz, maytap
ları yakıp bitirince geliriz. 

Aman ne güzel yanıyor baba, yıl
dız yıldız .. 

Hep birden yaksak daha güzel ola
cak. 

Bum!... 
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Millî menfaate uyma
yan şahsî menfaat 

kabul edilemez 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Bu mücadelenin misallerine - dev
letçi olduğu için - yalnız Kemalist 
Türkiyede değil, birbirine en zıd re
jimlerde tesadüf ediyoruz: Mülkiyet 
hakkı tanımayan sosyalist rejime en 
zıd olan faşist idarede, Mussolini, 
Habeş harbine girerken, hususî ser
mayelerle işleyen bütün sanayiin 
kârlarını bir kanunla devlete mal et
mişti. Fransa gibi liberal bir memle
ket milyonlar kazanan harb endüs
trisini nasyonalize etti. Amerika gibi 
milyarderler memleketinde Roose-

. velt hususî menfaatleri millî menfaa
te feda ettirmek için muvaffakiyetle 
mücadele etti. 

Kemalist rejim, Celâl Bayarın de
diği gibi sermaye hakkını, ferdî te
şebbüs ve çalışma hakkını, hattâ mu
tavassıt hakkını tanıyor. Fakat bu 
haklar eski liberal ekonomi zihniye
tinin kabul edebildiği «hududsuz 
menfaat» mübalâğasına düşmemek 
şartile... Devletçi rejimde bilhassa 
dikkat edilecek nokta, idaresi devlet 
elinde bulunan ekonomi tarzından, 
devlet kuvvet ve vesayetile şahsî is
tifade edebilmek emeline hiç kimse
nin düşmemesidir. 

Bu mücadelede bütün millet hükü
metle beraberdir. 

Necmeddin Sadak 

Hâtâylşİeri 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

dostum olan Suriye baş veziri Mür
dümün İstanbulu ziyaretini iadedir. 
Bu arada bir anlaşma müzakeresi 
yapılacağı asılsızdır. 

İş bankasmm Hatay şubeleri pek ya
kında açılacaktır. Banka Hatay çif-
çisine, ticarete geniş mikyasta kredi
ler açacaktır.» 

Türk Fransız münasebat ı 
B. Numan Menemencioğlu Türk -

Fransız münasebatmdan da bahse
derek demiştir ki: 

— Türk - Fransız münasebatı Ata-
türkün sori nutuklarında işaret bu
yurdukları yolda jrürümektedir. Mü-
nasebatımız gittikçe dostane manza;-
ra arzediyor. Kont de Marteli ziya
retim de bu dostluğun inkişafını 
gösteren keyfiyettir. Eminim ki istik
balde Fransa ile dostluğumuz daha 
ilerliyecek ve aramızda emsalsiz bir 
teşriki mesai teessüs edecektir. Kont 
de Martelin yüksek şahsiyeti bu neti
cenin istihsalinde büyük bir âmildir. 

Hatay intihabatını kontrol edecek 
olan Milletler cemiyeti heyeti Beyru-
ta gelmiştir. Haber verildiğine göre 
Türk - Fransız ve Sosyete murahhas
ları arasında müzakerelere başlana
caktır. Heyet ayın on beşine doğru 
Hataya dönecektir. 

B. Numan Menemencioğlu dün 
Lübnan ricalini ziyaret etmiş ve bu 
ziyaret iade edilmiştir. 

Sigortalıların hukuku 
korunacak 

Bu maksatla bir kanun 
lâyihası hazırlandı 

Bir müddettenberi Ankarada bu
lunan millî reasürans müdürü B. Re-
fi Bayar şehrimize dönmüştür. Millî 
reasürans müdürü Türkiyenin da 
beynelmilel sigorta işlerine karışma-
smı temin maksadile temaslarda bu-
lımmak üzere bir aya kadar Avrupa-
ya gidecektir. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre, sigortalıların hukukunun ko-
nmması hakkmda yeni bir kanun 
hazırlanmıştır. Bugünlerde Meclise 
sevkedileceği haber verilen bu kanun 
sigortalılar için çok mühimdir. Hü
kümet sigorta işlerile yakından alâ
kadar olacak, hattâ sigortalılar için 
teahhüdlere girişecektir. Bu sayede 
hiç kimse sigortalanmaktan kork-
mıyacak, çünkü her hukukunu hü
kümet gözetecektir. 

Devletin bu şekilde sigorta işlerine 
karışması, sigorta kumpanyalarının 
da devlete karşı garanti göstermesi
ni icab ettirmiştir. Şirketlerin göste
recekleri senelik garantiler ileride 
yapılacak hesaplar neticesinde tes
pit edilecek ve bu garantiler her se
ne tedkik edilerek ve lüzum görülür
se yenilenecektir. 

Brezilyadan kaçan 
mebuslar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
den bahisle «keşke Brezilyadaki ih
tilâçlar bununla kalmış olsaydi» 
diyor. 

Petit Journal «Brezilya komüniz
me karşı iki senedenberi giriştiği mü
cadelenin yeni bir safhasını ikaml 
etmek istiyor» diyor. 

Populaire diyor ki: «Faşizm Ame-
rikada kendisine bir gedik açmıştır. 
Bu gedik kapatılmazsa Buenos Aires 
konferansının eseri mahvolacak ve 
birleşik Amerika bir emrivaki karşı
sında kalacaktır.» 
Ere Nouvelle gazetesi, şöyle yazıyor: 
İtalyan - Alman tehlikesi, ancak 
Fransa ve İngiltere için endişebahş 
görünüyordu, şimdi ise bu tehlike 
cenubî Amerikaya doğru teveccüh 
etmiş olub hattâ orada; yerleşmekte
dir. 
A m e r i k a Brez i lyanın dahil î 

iş lerine kar ı şmıyacak 
Vaşington 12 — Amerika Hariciye 

Nazırı müsteşarı B. Walles Amerika
nın Brezilyanın dahilî işlerine karış-
mıyacağını teyid etmiştir, 

K ü b a d a faşist o lacak mı? 
Havana 12 — Küba mebusan mec

lisindeki akalliyet âzası, Kübanm da 
Brezilyayı kendisine örnek ittihaz 
etmesi korkusunu izhar etmişlerdir. 
Bununla barebar yeni intihab kanu
nu projesi kabul 'edilmiştir. Mebusan 
meclisi azasının yarısını tecdid için 
15 şubatta kısmî intihabat yapıla
caktır. 
Brez i lya mas lahatgüzar ın ın 

tebliği 
Brezilyanın Türkiye maslahatgü

zarı B. Albeida Brezilya ahvali hak
kında bize şu tebliğde bulunmuştur: 

«Siyasî vaziyetin heyecanlı bir şe
kil alması üzerine hükümet ve aske
rî kuvvetler, reisicumhur doktor Be-
tulie Vargasdan memleketin umumî 
işlerinin idaresini eline almasını ve 
bu suretle millete karşı tam mesu
liyeti deruhde etmesini istemişlerdir. 
Ileisicumhur bu temenniyi kabul et
miştir.» 

YENİ NEŞRİYAT 

UTANIŞ 
Resimli Uyanış (Secvetifünun) mecmu

asının 466 nci sayısı zengin mündere-
çatla intişar etmiştir. Bu sayınm yazıla
rından başlıcalan şunlardır: 

Türk sanayii nefise akademisi (İzzet
tin Mete) Canavar, şiir, (H. Pala Teoman) 
Veda (N. İhsan Berk). Ahmed hikâye 
(Naim Özel). Unutmak Şiir (İhsan Boran. 
Sen ve kulların Burhan Arpat. Ankara 
kırlarmda tiftik keçileri (Aziz Kaylân). 
Bir hatıra defterinden (O. Turgut Yay
lalı). Solmuş çiçekler (Kerime Nadir), 
Ara sırada fıkrası ve meleket aktüali^esi. 

tllkü Halkevleri Dergisi 
Ülkü'nün Cumhuriyetin 14 üncü yıl

dönümüne raslıyan sayısı daha dolgun 
ve seçme münderecatla neşrolunmuştu!-. 

Başta Atatürkûn alttaki resmini bir 
Türk kalbinin içinden görünüyor gibi bir 
hayal halinde gösteren şeffaf bir kâğıda 
Fallh Rıfkı Atayın 14 üncü cumhuri
yet yıldönümü için yazdığı içli ve heye
canlı makaleyi buluyoruz. Atatürkûn 
meclisi açma nutku insanı bir daha oku
mağa bir kat daha ezberlemeğe teşvik 
eder bir itina ile ilk sahifeleri süslemiş 
bulunuyor. 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekrete
ri Şükrü Kayanın (Türtc inkılâbı) adh 
konferansı, nutuktan sonra Ülkü'nün en 
değerli ve özlü yazısıdır. Bundan inkılâbı
mız en geniş selâhiyetle en toplu izahı
nı bulmuştur. 

Bir İngiliz nazırı 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

fax'ı görmekle bahtiyar olacağınu iş-
rab etmiş ve lord Halifax da B. Bitle
rin davetini kabul etmiştir. 
B. E d e n m e m n u n o l m a m ı ş 

Londra 12 — Nazırlardan lord Ha-
lifax'ın bugünlerde Berline seyahati 
fikri siyasî hattâ hükümet maha-
filinde şiddetli bir hoşnudsuzluk 
uyandırmaiktadır. Parlâmento maha-
filinde söylendiğine göre lord Hali-
fax'ın seyahati, Brükselde bulundu
ğu sırada B. Edenin haberi olmaksı
zın kararlaştırılmıştır. B. Eden bunu 
öğrenir öğrenmez, tasvib etmediğini 
derhal Londraya bildirmiştir. Ay
nı membadan sızan haberlere göre 
bu hadiseyi halletmek için dün ak
şam Brüksele bir memur gönderil
miştir. 

B. Edenle yakından temasta bulu
nan bir zat, B. Edenin hiç haberi ol
madan haricî meselelere temas edil
mesi şayanı esef olduğunu söylemiş
tir. 

Westminster mahafilinde hâkim 
olan kanaate göre B. Chamberlain 
haricî siyasetinde günden güne ehem
miyet kesbeden şahsî bir rol oynamak
ta ve bu teşebbüsünün, ideolojik mü
lâhazata değil, münhasıran fiili vazi
yete istinad ettiği ve bu halin Başve
kil ile B. Eden arasında bir rekabet 
mevcud olduğu hakkında hariçte do
laşan rivayeti teyid mahiyetinde ol
madığı ilâve edilmektedir. 

İ ta lya i le m ü z a k e r e 
Londra 12 (A.A.) — Sabah gaze

teleri, İngilterenin Roma büyük el-
çisile İtalya Hariciye Nazın arasında 
dün yapılan mülakatta, İngiliz - İtal
yan yaklaşması bahsinde müzakere
lere başlaıjması ihtimallerinin mev
zuu bahis edildiğini bildirmektedir. 

«Times» diyor ki: İtalyan mahafi-
linin fikri, İtalya ile İngiltere ara
sında müzakereler»- başlanması için 
havanın çok müsait bir vaziyete gir
miş olduğu merkezindedir. 

«Daily Maib diyor ki: Bu mülakat 
neticesine göre, B. Chamberlainin, 
Avrupa meseleleri ve İngiliz - İtalyan 
münasebetleri hakkında, B. Mussoli-
niye bir mektub göndermesi pek muh-

Bu akçam 
Nöbetç i eczane ler 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: istiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşında 
Kinyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fatih: Şeh-
zadebaşında Asaf, Karagümrük: 
Mehmed Fuad,^ Bakırköy: İstepan; 
Sarıyer: Asaf, Tarabya, Yeniköy, 
Emirgân, Rumelihlsarmdaki eczane
ler, Aksaray: Ziya Nuri, Beşiktaş: 
Vidin, Fener: İmalatta Merkez, Beya-
zıd: Cemil, Kadıköy: İskele caddesin
de Sotiryadis, Yeldeğirmeninde Üç
ler, Üsküdar: Ahmediye, Küçükpa-
zar: Yorgi, Samatya: Yedikulede Te-
ofilos, Alemdar: Ankara caddesinde 
Eşref Neşet, Şehremini Ahmed Hamdi 

B O R S A 
u/11/937 

(AKŞ.̂ M KA]|ANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM Ve İ 'AHVİLAT 

94,50 İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 95,75 
Ünitürk I 15,02^0 

s n 14,47^0 
» m 14,45 

Mümessil I 39̂ 10 
> n 40,10 
» III — 

İ9 Bankası 10,10 
> hamiline 1050 
» Müessls 75 

Para (Çek fiatleri) 

Türkiye Cum- 95 
hurlyet Merkea 
Bankası 
Anadolu H. 25,10 
Telefon 7,25 
Terkos 7 
ÇiÇmento 11,10 
İttihad Değir- 12,50 
menleri 
Şark Değir- 0,95 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 

23,64 
623 

79,85 
15,21,66 

37,72 
3,46,82 
4,71,56 

Amesterdan\ 1,44,67 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

64,î!0,50 
22,75,25 
1,98,50 

12,68 
34,59 

4,23,25 
4,02 

108.66,75 
23,57,25 

KONGREYE ÇAĞmMA 
Türkiye san'at mektepleri cemiyeti 

Başkanlığmdan: 
1 ci teşrin pazartesi günü azamızın ek

serisi gelmediğinden teşrinisaninin 14 cu 
pazar günü saat 10 da Eminönü Kalke-
vinde kongre içtima edeceğinden azayı 
kiramm teşrifleri rica olunur. 

Beyoğlu Halkevinden: 1 — 16/11/937 
salı günü saat 18,30 da Evimizin Tepeba-
şındaki merkez binasında bay ismail Ha
mi Danişmend tarafından «Osman Gazi
nin Nesebi.) mevzuunda konferans verile-
CGİCtrİl* 

2 — Bu konferansa herkes gelebilir. 

G a z ocağ ındaki t eneke dev
rildi, bir a n a oğulun birçok 

yerleri yand ı 
Üsküdarda H£tcı Muti sokağmda 

18 numaralı evde oturan bayan Muaz
zez gazocağmda bir teneke su ısıtmak
ta iken iki yaşmdaki oğîu Turan her 
nasılsa tenekeye çarparak devirmiş
tir. Bu devrilme neticesinde çocuk 
kammdan; anası da el ve kolların
dan tehlikeli şekUde yanmışlardır. 
Hadiseden haberdar edilen zabıta 
memurlan ana; oğulu Haydarpaşa 
hastanesine yatırmışlardır. 

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

Bunun için derhal bir 

ALINIZ. 

\j^ 

1 * ^ 

sTFALirr 
/iPoLckan s on ta Bütün 
ağrıtarotan KurtuCdum^ 

NEZLE - GRİP - BAŞ - % ve ROMATİZMA 
icabında günda 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakmınız ve israTla SEFALİN isteyiniz. 

1 İlk ve 12 İlk ambalajı vardır. 

Sinemalar, Birahaneler, Lokanialar, Oteller, Fabrikalar,* 
Yazıhane ve Mağazalar İçli)'; 

M O D E R N HAVA T E S İ S A T I 
Havayı ısıtma, rOtubetl glderma ve harareti olomatlh ayar 
etmek citıazları ve vantKatfirlerl. 

4 0 S e n e l i k t e c r ü b « ; 
4. A. JOHN A. a.. KRPURT, DEUTSCHLANR 

• a t ı * yvri ı UUınbul KiH-ukahveol Han 1\ 
DEJÖ OİYARMATİ.' T«l. 21187 

iktisat Vekâleti 
İç dairesi 3 ncü bölge amirliğinden: 

îş kanununun hükümleri şümulüne dahil tutulma tasnifini bildiren teb-
liğnameyi ahp da âLnaıliğimize göndermekle jnükellef bulımduklan imzalan
mış kısmım imzalı olarak iade etmeyen ve 11 Teşrinievvel tarihinden itibaren 
saisinin günlere taksimi şeklim dairemize bildirmeyen iş sahiplerinin bu mü-
saisini ngünlere taksimi şeklini dairemize bildirmeyen iş sahiplerinin bu mü
kellefiyetleri 20/11/1937 tarihine kadar yerine getirmeleri ve aksi takdirde 
haklarında kanunî takibata geçileceği ehemmiyetle ilân olunur. (7670) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

İkinci keşide ll/Birincikânun/937 dir. 
Büyük ikramiye: 40.000 liradır... Bundan başka: 

15.000. 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz. 

Haliç vapurları işletmesinden: 
15 îkinciteşrin 1937 tarihinden itibaren işletme tarifesi değişthllmiş ve 

yeni tarife iskelelere asılmıştır. (7671) 

İstanbul Belediyesi 
Merkeı kal mUdUrlUğ^lindeıı: 

Hâlde 130 ve 131 No. lu kavun - Karpuz sergilerde icrayı ticaret eden Yu
van Çerikçl oğlu buradaki muamelesine nihayet vermiş olduğundan idaremiz-
deki teminatı iade edUerek ilişiği kesileceğinden mezkûr sergilerden alacaklı 
müstahsil varsa evrakı müsbiteleriyle birlikte nihayet 14/12/937 tarihine ka
dar idaremize müracaatlan lüzumu ilân olunur. (7688) 

] ÇAĞLAYAN Gazinosu 
A Mısırda filimlcrini ikmal edip memleketimize dönen M e ş h u r f i l m yildlZl 

TAHiYYE MUHAMMED 
i "' Her akşam seanslanna devam etmektedir. 

'C. MU AL LA Tel. 40335 
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Müşteri.-Kiralık apartıman kaç odalı? 

Kapıcı. -Beş oda ve banyo 

Müşteri.-Banyoda havagazı aleti varmı? 

Kapıcı. -Evvet efendim malsahibi son 

sistem JUNKERS banyo aletle* 

ri koydurdu. 

h a v a 99l^%i 
tofbeni 

101 istiklâl Caddesi—İzahat-veresiye satış 

Kumbör^ biri 

UAyRBTTH 
ÇİZtR 

. 

TÜRKİYE 
CUMHV KİYETİ 

NIİ^IMliâ 
İstanbul inhirarlar başmüdürlüğünden: 

Hükmü İkinci teşrin sonunda bitecek olan müskirat satıcılarmm rııhsat tez
kerelerinin yenileme muamelesine 15/11/937 gününde başlanarak 10/12/937 
cuma akşamına kadar devam edecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek isteyen satıcılarm tayin olunan günler
de eski tezkereleriyle Kabataştaki İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğüne müra
caat etmeleri ve 10/12/937 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki sa
tanlar hakkında kanunî takibat yapılacağı ilân olunur. (7425) 

Deniz harp okulu komutanlığından: 
80 lira ücretli bir motorcu alınacağından şeraiti öğrenmek isteyenlerin 

Heybeliadadaki okulumuza müracaatları. «7543» 

Maliye Vekâletinden: 
Kapalı zarfla eksiltmesi ilân olunan 258 adet saç Dosya dolabının ihalesi 

günü isteklileri tarafından getirilen numunelerin şartnamedeki vasıflarma 
uygun olmamasından dolayı ihalesi yapılamamış ve pazarlıkla alınması kar-
rarlaştınlarak 29/11/1937 pazarlık günü tayin olunmuştur. 

İsteklilerin şartnameye tamamen uygun numuneleri ve bin beş yüz dok
san iki lira elli bir kuruşluk muvakkat teminatlariyle birlikte yukarıda yazılı 
günde saat on beş de L^azım Müdürlüğündeki satın alma komisyonuna gel
meleri. (7672) 

HÜSEYİN CAHİD 

Fikir Hareketleri 
13 Teşrinisani 1937 Cumartesi 

212 ci sayısı çıktı 
İÇİNDEKİLER : 
İlmin bugünkü haline göre mesleiî 

istidadları (C. Bougle) — Avrupa me
deniyeti nasü doğdu (Chtistopher 
Dawson) — Meşrutiyet hatıraları 
(Hüseyin Cahid Yalçın) — Rusyada 
hafiyelik bir hamiyet vezifesi (Andr6 
Gide) — Teknik (A. M. Hocart) — 
Siyasi mezhebler tarihinde mühim 
simalar: Joseph Proudhon ve Ba-
kounine (G. Mosca) — Matbuat ha
yatı: Halk kitaplarına dair (H. C. 
y.) — Filozoflar hayat ve mezhebleri 
(Wlll Durant) — Tlmurun sarayında 
bir İspanyol sefiri (Clavijo) — Kitab-
1ar arasında ( Küçük notlar) — I.eh-
de ve aleyhde — Vecizeler. 

Fiyeti 20 Kurs 

8 ci cild çıktı 
183 numaradan 208 ci sayıya ka

dar olan 8 ci cild hazırlanmıştır. 
Fiyeti 5 liradır. 

Müracaat yeri: 

İstanbul: Ankara caddesi, No. 34 — 
Birlik matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

A KŞA M ^ 
NEŞRİYATI 

ş u YERLERDE SATILIR: 

Akşam gazetesinde 
Babıâli, Acımusluk sokak No. 13 

istanbuida 
HALİT, kütüphanesinde 

Ankara caddesi 

Beyogiunda 
HASET, Fransız Kitap Evinde 

Tünelbaşı 

KgprOde 
KEMAL, Kitap Köşkünde 

Köprü Kadıköy iskelesi. 

Haydarpaşada 
ŞİMENDİFER GARINDA: 

Gazete ve Kitap arabası 
sahibi İsmail 

Kadıköyde 
NET, Kırtasiye mağazasında 

Altıyol No. 1. 

BDyOkadada 
NİKO, Tütüncü dükkâmnda 

İskele başı 

tıtanbul'dan bafka yerlerde 
bütün kitap ve gazete satanlarda 
bulunur. 

ttr Kitaplanmız her yerde 
üzerindeki fiatle satüır» 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassuı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosmaniye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartınunı pa
zardan maada hergûn 13-17 hastalannu 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarını ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda «EMSA
Lİ ARASINDA» en iyi ve zen
gin çeşidler bulacaksımz. 

SALON, YEMEK ve YA
TAK ODASI takımlarım 
HER YERDEN İYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te
darik edebilirsiniz. 

937/759 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 
Beyoglunda Tünel başında Orta sokalc 

Beyhan apartıman No. 19 da oturan Emi
ne tarafından mezkûr adreste İkamet 
eden kocası emekli yüzbaşı Hasan Tah
sin aleyhine açılan nafaka davasmda 
dava edilenin ikametgâhı meçhul oldu
ğu yapılan tahkikattan anlaşılmakla 
ilânen vaki tebligat üzerine mumaileyh 
mahkemeye gelmemiş' olduğundan ilânen 
19/10/937 tarihli gıyap kararı tebliğ edil
mişse de bu kerre dava edilenin kaba
hatli olduğu dinlenen şahitlerin şahade-
tile anlaşılmış olduğundan dava edilenin 
kanunu medeninin 161 ci maddesi mu
cibince müstakil, mefruş bir mesken tu
tarak konturatosunu mahkemeye ibraz 
ve davacı karısını davet etmesinin derci 
suretile gıyap kararının tebliğine karan 
verilmekle dava edilen Hasan Tah.sinln 
muhakeme günü olan 30/11/937 tarihin» 
müsadif salı günü saat 9,5 da hazır bu
lunması mahkemeye gelmediği veya biu 
vekil göndermediği takdirde gıyaben mu
hakemeye devam edileceği gıyap karan 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

M. 1341 

İstanbul ikinci iflas 
lUlemurluğundan: 

Müflis elbiseci Bemar Freymanın ala
cakları kabili tahsil olmadıgmdan bir ka
rar verilmek üzere alacaklılar davet edil
mişti. Davet edilen günde kimse gelme
diğinden İflâs idaresi toplanmanın diğer 
bir güne talikile alacaklıların tekrar da
vetleri ve gelmedikleri takdirde tdara 
alacakları masa mevcudu meyanmdan 
terkin edeceğinin ilânma karar vermlg-
tir. Alacaklılann 26/11/937 cuma güntl 
saat 10 da dairede hazır bulunmaları ilân 
olunur. (1835) 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tahlüleH ve (İDRAR VASITA. 
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KATI TEŞHİSİ) yajnhr. 
Beyoğlu : Taksime giderken Meşelik 
•okagı Ferah apartımanı Tel 40534 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) I 
Dahiliye mütehassuı 

Pazardan başka günlerde öğledeai 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar tstan-
bulda Divanyolunda (104) numaralı 
husus! kabinesinde hastalannı kabul 
eder. Salı, cumartesi sunleri labal̂  
«9,5 • I2> saatleri hakiki fıkaraya mah* 
sustur. Muayenehane va ev telefott| 
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Deniz yolları 
İ Ş L E T M . E S İ 

Acenteleri: — Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42862 — Sirkeci Mühürdarzade 

M l ^ ^ Han Tel: 22740 ^^gm 

İZMİR SÜR'AT postası 
Şimdiye kadar İstanbuldan cu

martesi günleri saat 15 de kal
kan İzmir sür'at postası 14 İkin
ci teşrinden itibaren İstanbul
dan pazar günleri saat 10,30 da 
kalkarak İzmir'e pazartesi günü 
saat 10 da varacak ve İzmirden 
salı günü saat 16 da hareketle 
çarşamba günü saat 16 da İstan-
bula dönecektir. (7613) 

AYVALIK postalan 
Şimdiye kadar İstanbuldan 

salı ve cuma günleri saat 19 da 
kalkan Ayvalık postalan 13 ve 17 
ikinci teşrin tarihlerinden itiba
ren İstanbuldan çarşamba ve cu
martesi günleri saat 15 de kalka
caklardır. 

Bu postalara kalkış günleri 
yük alınnuyacaktır. «7613» 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galatada Tahir han S üncü kat 
Tel: 44991 - S > S 

Svenska Orient Linien Gottaenbnrf 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Odynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
"altık limanlan şark ve Karadeniz başlı-
** limanlan arasında 15 günde bir azimet 
*ö avdet" için muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oslo-
flan beklenen vapurlar. 

Nordland vapuru 14 T. saniye doğru. 
Vassaland vapuru 26 T. saniye doğru. 
Blrkaland vapuru 1 K. evvele doğru. 
Tfakmda İstanbuldan Hamburg Roter-

fem - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
I>antzlg - Stokholm, ve Oslog limanlan 

hareket edecek vapurlar. 
Nordland vapuru 14 T. saniye doğru. 
Vassaland vaupuru 27 T. saniye doğru. 
Blrkaland vapuru 1 K. evvele doğru. 
Fazla tafsUât için Galata'da Tahir han 

' üncü katta kâin acentalığma müracaat. 
^ Tel: 44991 - 2 - 3 

istanbul tramvay şirketi 
21 İkinci kânun 1911 tarihli şartnamenin 

14 üncü maddesine göre 
İ L Â N 

1937 yılmm 15 İkinci teşrinden ve yeni 
ilâna kadar pazardan başka günlerde 

geliş - gidiş kış programı 
İlk Son 

kalkış kalkış No: Yollar 

^ j Q l?iŞİi - Tünel 
(Tünel - Şişli 

6.15 
6.35 

23.40 
24.00 

11 Şişli - Beyazıt 
Beyazıt - Şişli 

7.15 
7.55 

23.00 
23.45 

12 Fatih - Harbiye 7.00 24.15 
Harbiye - Fatih 6.15 23.30 

12a Aksaray - Harbiye 
Harbiye - Aksaray 

6.35 23.10 
7.20 23.55 

14 Maçka - Tünel 19.50 24.00 
Tünel - Maçka 20.11 23.40 

16 Maçka ' 
Beyazıt 

Beyazıt 
Maçka 

6.25 23.20 
7.10 24.05 

^ 16a 
Şişli (Depo) Em.önü 
Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 

6.15 7.00 
6.45 20.00 
7.20 1̂ .30 

17 Şişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

7.00 19 30 
7.30 20.05 

17a Mecidiyeköy-Eminönü 6.45 13.30 
Eminönü - Mec.köy 7.20 19.00 

18a Taksim - Beyazıt 
Beyazıt - Taksim 

7.20 20.20 
7.52 20.52 

19 Kurtuluş - Beyazıt 
Beyazıt - Kurtuluş 

6.15 23.10 
7.00 23.55 

19a 

22 

Şişli (Depo) E.önü 
Eminönü - Kurtuluş 
Kurtuluş - Eminönü 

Bebek - Eminönü 
Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşiktaş 

6.05 7.05 
6.35 19.33 
7.05 20.05 

6.30 23.20 
6.40 24.00 
— 24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 
Aksaray - Ortaköy 

6.30 20.30 
7.15 21.15 

Beşiktaş - Fatih 
Fatih - Beşiktaş 

Topkapı - Sirkeci 
Sirkeci - Topkapı 

7.00 20.20 
7.40 21.05 

6.20 23.20 
6.50 23.50 

Yedlkule - Sirkeci 
Sirkeci - Yedlkule 

«.15 23.15 
6.10 23.10 

Edlmekapı - Sirkeci 
Sirkeci - Yedlkule 

6.10 23.10 
6.45 23.45 

Kıymettar HALILAR 
SATIN ALINIR 

İstanbul Posta kutusu 261 e 
mektupla müracaat. 

İstanbul Vilâyeti Defterdarlığından: 
Eyüp — Fatih — Eminönü — Beyoğlu — Beşiktaş — Üsküdar ve Kadıköy malmüdürlüklermden. 
Mütekaid; dul ve yetimlerin K. evvel; K. sani ve Şubat 938 üç a'ylık maaş lanmı tediye günleri. 

Mülkiye yetim ve 
tekaütleri 

Beşiktaş malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim ve Askeri yetim ve 

tekaütleri tekaütleri 
T A R İ H İ 

1/12/937 Çarşamba: 1—300 1— 600 1 — 500 
2 » » Perşembe: 301—600 601—1200 501 — 1000 
3 » » Cuma: 601— ilâ 1201—ilâ 1001 — 1500 

Üsküdar malmüdürlüğünden 
Askeri yetim ve 

tekaütleri 

1 — 1100 
1101 — 2000 
2001 — 3200 

Eminönü 
Mülkiye yetim ve 

tekaütleri 

1 — 900 
901 — 1800 

1801 — ilâ 

malmüdürlüğünden 
Askerî yetim ve 

tekaütleri 

1 — 1100 
1101 — 2200 
2201 — ilâ 

1 — 100 
101 — üâ 

T A R İ H İ 
1/12/937 çarşamba: 
2 » » Perşembe: 

3 » » Cuma: 

Kadıköy malmüdürlüğünden 
Askerî yetim ve Mülkiye yetim ve 

tekaütleri tekaütleri 
1 — 600 1 — 1200 

601—1200 1201 — 2400 

1201 — ilâ 2401 — ilâ 

Beyoğlu malmüdürlüğünden 
Askerî yetim ve Mülkiye yetim ve 

tekaütleri 
1 — 1200 

1201 — 2400 

tekaütleri 
1 — 550 

551 —1100 
ve avans 

1101 —1650 

Eyüp malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim ve Askerî yetim ve 

tekaütleri tekaütleri 

1 — 200 
201 — 400 
401 — ilâ 

1 inci kişe 

Askerî yetim ve 
tekaütleri 
1 — 1000 

1001 — 2000 

2001 — 3000 

2 inc ik i§e 
Fatih malmüdürlüğünden 

Askerî yetim ve Mülkiye yetim ve 
tekaütleri tekaütleri 

1 — 1000 3001 — 4000 
1001 — 2000 4001 — 5000 

2001 — 3400 5001 — 6000 2401 — 3600 
1 — Büûmımı mütekaid, eytam ve eramilin Birinci kânun — Şubat — 938 Üç aylık maaşları bayramdan evvel tediye edilecektir. 
2 — Malmüdürlüklerince tediyata Birinci kânımun birinci günü saat 9,30 dan itibaren başlanacak sabahleyin 12 ye kadar ve öğleden sonra 13 den 17 ye ka

dar devam edecektir. 
3 — Birinci kanunim ikinci ve üçüncü günlerinde de ayni şeküde tediyat yapılacaktır. 
4 — Maaşlarını Emlâk ve Eytam bankasmdan Iskonto sıuretUe almakta olan zat maaşları sahipleri bu ayın 25 inci günü akşamma kadar cüzdanlarm 

mensup oldukları malmüdürlüklerine vize için teslim edecekler, ve 30/T. Sani/937 sah günü alacaklardır. 
5 — Yoklama muamelesi bu aym 20 inci günü saat 13 çe kadar yapılacaktır. 
6 Bu aym 20 inci gününe kadar yoklamasım yapturmıyanlann yoklamalan ve cüzdanlarım 25/T. sani/937 tarihi e kadar vize için bırakmıyanlann ıskon

to ve maaş muameleleri bayramdan sonraya talik edilecektir. 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 
Eski hisse senetlerinin değişitrilmesi ve 1936 senesine aid % 10 kazanç 
payı ile istihlâk üzerinden yapılacak % 8 r istumun tevziatma devam 
olunmaktadır. Ankara'da bulunmayan ortakların hisselerinin muvak

kat makpuz veya cüzdanlarını Ankarada Şirket müdürlüğüne göndere
rek muvazzah adreslerini bilrimeleri rica olımur. 

t N K t B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarım 
(iderir. Son de 
rece teksif edil
miş bir tonlar. 
Mümasil müs
tahzarlardan da
ha çabuk, daha 
kolay, daha kati 
tesir eder. Mide 
ve barsaklan a-
Iıştırmaz. Ağ:ıı-
daki fena koku
yu ve tadsnlıgı 
defeder. MAZON 

isim ve 
HOROZ 

'Markasma 
dikkat. 

Malîye Vekâletinden: 
2257 sayılı kanunla verilen.selâhiyete istinaden 

evvelce ilân edildiği üzere eski nikel yirmi beş 
kuruşluklarla bronz on kuruşluklar 30/11/937 
akşamından sonra tedavül etmiyecektlr. Teda
vülden kalkacak olan bu paraları ellerinde bulun
duranların mezkûr tarihe kadar biPumum mal-
sandıklarile maisandıklan veznedarlığını yap
makta olan Ziraat Bankası sandık ve şubelerine 
veyahut Cumhuriyet Merl(ez Bankası şubelerine 
müracaatla mübadele ettirmeleri ilân olunur. 

(4216) (7687) 
2\TLİ ^S. U H 1 O 13 i N 

I B E K fi R 
KAYMAKLiyLOKU M r-'^ K E S T A N E I Ş E K E R L E M E S İ 

L Ü K S A M B A L A J L I . Ç E Ş İ T L İ L E Z İ Z 
^^KARAMELA ŞEKERİ 

B a h ç e k a p ı - G a l a t a - B e y o ğ l u - K a d ı k ö y 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I \IL\M tl'A 
BALSAMIN KREMİ 

_ _^ Bütün cihanda elli senedir dai-
jf^ : ^ r \ ™* üstün ve eşsiz kalnuştır. 

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

\ KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanhkla 

N değil, sıhhî evsafının Londra. 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 

â ^ i 4 ^UİMTf^.. '^^i^oi;:.*^ Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükâfatım 

D î K K A T î kazanmış olmakla isbat etmiştir.] 
v-DPMjr D Ar a A MMIHI CKindüz için yağaz, gece için yağh ve 
İİ.KJbm tSAL,oAmlPl jj^Us acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
VDViiJi D Ar c AHAtiii Ötedenberi tanınmış hususî vazola-
K.KEM. BALoAIrllN nnda satıldığı, gibi son defa sureti 

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

VDV1Üİ D Al ç AiuitM *^P^^" bütün nevilerile tanınmış, ecza 
KREM BALSAMIN xtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - - İSTANBUL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname, keşifname ve plânına göre Küçük Yozgatta yaptu-ılacak 3 

odalı memur evinin inşası pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
I I — Eksiltme, 23/XI/937 tarihine rasthyan salı günü saat 14 de Kabataş-

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Keşif bedeli 3730.95 lira ve muvakkat teminat 280 liradır. 
rV, — Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şu

besinden ve İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden ahnabilir. 
V — İsteklilerin diplomah, mühendis veya mimar olmaları ve yahut bun

lardan biriyle müşterek bulunmaları lâzımdır. Isteklüer münakaşa gününden 
evvel vesikalarmı ibraa ederek pazarhğa girebilmek için İnşaat Şubesinden 
ajrnca vesika almalıdırlar. 

VI — İsteklilerin eksiltme için tayin olunan giin ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (7473) (B.) 

• 
I — İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisi dahilinde yıkılan 

baca ve diğer mahallerde şartnamesi mucibince yapılacak 9660 lira keşif be
delli hafir ve tesviyei turabiye işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

I I — Eksiltme 29/XI/937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

m — Muvakkat teminat 725 liradır. 
IV — Şartname ve keşifname hergüh 25 kuruş mukabilinde İnhisarlar İn-

gaat şubesinden ahnabUir. 
y Eksiltmeye iştirak edeceklerin Mühendis, Mimar veya bir Mühendis 

ve mimarla müşterek olması şarttır. Bu şeraiti haiz olanlarla İdaremize evvel
ce bu kabil işler yapmış bulunanlar eksiltmeden üç gün evvel kadar inhisarlar 
inşaat şubesine müracaatla münakaşaya iştirak vesikası almalıdurlar. 

yi — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yukarda ya
zılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (7691) 

İstanbnl belediyesi 
Merkez Hal müdürlüğünden: 
Hâlde 111 No. lu kavun, karpuz sergisinde icrayı ticaret eden Hüseyin Ar

da buradaki muamelesine nihayet vermiş olduğundan îdaremizdeki teminatı 
İade ederek ilişiği kesileceğinden mezkûr sergiden alacaklı bulunan müstah
sil varsa evrakı müsbltelerile birlikte nihayet 8/12/937 tarihine kadar idare
mize raüracaatlan lüzumu ilân olunur. (7674) 
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Dünya diş doktorları ve diş macunları arasında en blIyDk mükâfat ve zafer nişanlarını dipiom donör ve altın madalyalar 
kazanan ve bu suretle birinciliği kat'iyetle sabit olan ve Fransa sefarethanesince tasdik olunan 

HASAN DANTOS diş macunu 
Günde yalnız 

defa 
Dişlere ebedî 

HAYAT 
verir 

Tüp 71/2 

iki misli 12^'^ 

Dört misli20 

kuruştur 

Toptancılara 
tenzilât 

D A N T O S diş macunu kullananlar hiç diş ağrısı çekmezler. Diş etleri kanamaz, dişleri çürümez. İnci gibi beyaz, sağlam olur ve bu suretle iyi çiğnen
diği için mide rahatsızlığı gelmez. Mutlaka Hasan D A N T O S diş macunu markasma dikkat. 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

17-, >^</-

. ' ^^ 

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

ÎNGıLÎZ KANZUK 

ECZANESI 

Beyoğlu, İstanbul 

KERYİH 

P A T I 
Basur memelerinin ANTlVİRUS ile tedavisi 

îş ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle sifayi temin eder. 

UYKUSUZLUK 
SİNİR flĞRILRRI, RSRBÎ 
ÖKSÜRÜHLER,R5RBİ ZRYh 
FLIK.BRŞ veYRRlM BRŞ 
RĞRISI^BRS DÖNMESİ^ 
BRYGIMLIH^RRPINTI 
VE SİNİRDEN İLERİ QİLEN 
BÜTÜN RRHRTSIZLIHLRRI 

EYİ EDER. 

Kalelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adale ağrılarını unuturlar 

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

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

ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir, 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

ROMATİZNA 
fcMNBACÖ 
S m k T T k VE BUTUM 

SlODETLf AĞRIbARI 
rCMK^M ıttİMJkLE EDER. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hâkimli
ğinden : 

Fevziyenin kocası Muhtesip İskender 
M. Armutlu S. 8 numarada Mustafa aley
hine açtığı sulh teşebbüsü davasında da 
olunanın ikametgâhının meçhuliyeti ha-
sebile ilânen tebligata karar verildiğin
den mhakeme günü olan 13/12/937 saat 
10 da mahkemeye gelmediği takdirde gı
yabında muhakemenin yapılacağı ilân 
olunur. M. 1340 

- ^ _ _ ^ ^ ̂  « . _ _ _ . Uzun kış gecelerinde bize rahat uy-
1 ^ y ^ J I y Y y * ku veren yastık, şilte ve yorganlarile 

» en iyi bir dostumuzdur." 
Memur, işçi herkes yalnız | lira ile bir yastık edinebilir ve yorgun 

dimağını dinlendirir. 
Fabrika ve deposu: Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı. 
Ankarada satış yeri: Yerli Mallar Pazanduv 

Güzel sesli Bayan OLGA SANTSEZ 
r akşam Beyoğlunda M O D A Lokanta ve 
mam sokağında iyi \J U t \ Birahanesinde 

RUMEN ORKESTRASI refakatinde söylediği nefis şarkılarla 
riinlcyicilfri {;a§vetmektedlr. MANDOLİNO ve KİTARA 

Sahibi Necmeddia Sadak Umumi neşriyat müdürü Selâmi Sedet 
AKSAM matbaası 


