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Almanyanm anlaşma şartlan 
Orta Avrupada esaslı 

değişiklik yapılmasını istiyor 
Başlıca şartlar: 7 - Çekoslovakyamn isviçre gibi federal 
bir hükümet haline konulması, 2 - Avusturyaya yardım 
edilmemesi, 3 - Eski müstemlekelerin 6sene sonra iadesi 
Bunlar kabul edilir ve Milletler Cemiyeti misakı 
değiştirilirse Milletler Cemiyetine girmeğe razıdır 
Birbirile uyuşamıyan 
iki politika sistemi 
Almanyaya giden İngiliz nazırı Lord 

Halif ax ile Hitler arasında neler konu
şulduğu tabiî olarak gizli tutuluyor. 
Lord Halifax Londraya döndü, rapo
runu yalnız nazır arkadaşlarına ver
miş. Fakat bu zamanda -bilhassa libe
ral memleketlerde - politika sırlarmın 
tutum müddeti çok kısa olduğu için, 
Halifax'la Hitlerin neler konuştukları 
etraftan sızmaya başladı. 

Son gelen haberlere göre Hitler yal
nız müstemleke meselesini konuşmuş: 
Almanya, başka işleri görüşmek ve an
laşmak için, ilk önce Afrikadaki müs
temlekelerinin yavaş yavaş geri veril
mesini şart koşuyor. . ^ 

Bu isteği de yerine getirilse, Alman- • 
ya, sulh uğruna elbirliği yapar mı? 

Diktatür rejimleri, millî heyecam 
ancak smır aşırı hedeflerle beslerler. 
Sulh, yani sürekli durgunluk, birçok 
fedakârlık ve mahrumiyetlere katla
nan halk kitlelerinde bu galeyanı sön
dürür, rejimin ölümü demektir. Bu
nun için, Afrikadaki müstemlekeler
den sonra, sıra Almanya dışındaki Al
manlara gelecektir. 

Fakat, bundan başka, Avrupada 
karşı karşıya duran iki zümre arasm-
da, siyasette çok mühim bir metod 
farkı var. 
' Görünüşte, iki taraf da Avrupada 

sulhu gözlüyor. Sulha erişmek için tu
tulacak yollar ayrıdır: 

Fransa, İngiltere ve daha umumî su
rette, Milletler Cemiyeti prensiplerine 
bağlı devletler için, anlaşmamn yolu 
«müşterek emniyetlidir. Müşterek em
niyet, aym coğrafî bölgede bulunan 
ikiden fazla devletlerin, kendi sınırla
rını hem birbirlerine, hem başkalan-
na karşı garanti etmeleri demektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Necmeddin Sadak 
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Vitrinler, tabelâlar 
bir şehrin zlnetldlr 
Mağaza vitrinlerinde teşhir edüen 

eşyadan ücret alınması fikri Beledi
yede münkaşa edildi; buna dair karar 
verilmesi şubata bırakıldı. 

Vaktile tabelâların da çok olduğu 
görülmüş, bunlardan resinüe beraber 
bir de ücret alınırsa varidanm epey' 
ce bir yekûn tutacağı hesaplanmıştı. 
Takat tatbikat, beklenilmedik bir ne
tice verdi: Sokaklardan levhaların 
indiren indirene! 

Güzel tabelâlar, süslü vitrinler, so
kakların zinetidir. Bazı şehirler, cad
deleri nura garkeden ışıklı reklâmları 
her türlü ücret ve resimden istisna 
ediyormuş. Bizde de bütün bunlara 
karşı teşvik edici nizamlar çıkarmalı 
Yoksa tüccar, kübik vitrinde bir tek 
çorap teşhire kalkarsa kendi de za
rar eder, şehrin manzarası da... 

Lord Halifax (ortada) İngiliz sefiri B. Henderson ile birlikte Berlinde avcılık 
sergisini ziyaret ederlerken 

Londra 24 — Manchester Guardi
an gazetesi lord Halif ax'm Berlinde gö
rüştüğü mesleler hakkında şu malû
matı veriyor: 

«Almanya yeniden Milletler Cemiye

tine girmeği kabul etmiştir. Yalnız bu-
nım için misakm yeniden gözden geçi
rilmesini, zecrî tedbirlere müteallik 
maddelerin tadUini, Milletler Cemiyeti 

(Devamı 9 uncu sahifede) 

İngiltere Romaya da 
bir murahhas gönderiyor 
' Mussolininin Radosu yakında ziyaret 

edeceği haberi tekzib ediliyor 
Paris 25 (Akşam) ~ Paris İngiliz mahafilinde dolaşan rivayetlere göre 

İngiltere, Lord Halifaksm Berlini ziyareti gibi, yakında Romaya da bir mu
rahhas göndererek İtalya hükümet ricalinin fikir ve düşüncelerini anlamağa 
çalışacaktır. 

Roma 25 (Akşam) — Salâhiyettar mahafil, B. Mussolininin Radosta kuru
lan yeni askeri üssülharekenin açılış resmini yapmak için yakmda on ild adayı 
ziyaret edeceği hakkında yabancı memleketlerde dolaşan haberleri tekzib 
ediyorlar. 

Encümende Anayasanm 
tadili müzakere edildi 

Lâyihalar Pazartesiye Mecliste müzakere edilecek 
Ankara 24 (Telefonla) — Büyük 

Millet Meclisi Teşkilâtı esasiye encü
meni bugün Meclis içtimamdan son
ra toplanarak İzmir mebusu B. Celâl 
Bayarla 148 mebusun Teşkilâtı esa-
sinye kanununun 44,47,48,49, 50 ve 
61 inci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkmdaki kaJıün teklifi ile yine B. 
Celâl Bayar ve 16'arkadaşının devlet 
dairelerinin Vekâletlere^friki ve si
yasî müsteşarhkların vazifeleri hak
kmdaki kanunun tadiline dair kanun 
teklifini müzakere etmiştir. 

Encümen lâyihanın birinci madde
sini şu şekilde kabul etmiştir: 

«İcra Vekilleri heyetinin kaç Ve

kilden terekküp edeceği. Başvekilin 
teklifi üzerine Cümhurreisinin tasdi-

(Devamı 9 uncu sahifede) 

Türk kraliçelerinin aşk 
Çinceden tercüme edilmiş eski 

Türk efsaneleri 
Bugün 

PANTHEE 
11 inci sahifede 

Yedinci asırda Çin muharriri 
Ma - Tu - An - Lin'den tercüme 

Başvekâlet teşkilâtında 
değişiklik yapılacak 

Bir koordinasyon bürosu teşkil 
edilecek, konjuktur servisi de 

Başvekâlete bağlanacak 
Ankara 24 (Telefonla) — Başvekâlet teşkilâtına ve va

zifelerine aid kanunda bazı değişiklikleri ihtiva eden yeni 
bir kanun lâyihası hazırlanmakta oldu8[u söyleniyor. 

öğrendiğime göre, Başvekâlette Koordinasyon bürosu 
teşkil edilecektir. Bu büro hükümet işlerinin bir nizam dahi
linde tayini ile uğraşacaktır. Bundan başka İktisad Vekâle
tine bağlı bulunan konjuktur servisinin de Başvekâlet teşki
lâtı içine alınacağı söylenmektedir. 

Başvekilin Doğu 
seyaiıati intibaları 

Celâl Bay ar,Doğudan çok mükemmel 
müşahede ve intibalarla avdet etti 
Ankara 25 (Telefonla) — Başba

kan Celâd Bayar, doğu seyahati inti-
balarmı Ulus refikimize şu beyanatla 
ifade etmişlerdir: 

— Büjrük Şefin refakatinde 12 ikin-
citeşrinde Ankarada başlıyan ve 16 
vilâyetten geçerek 21 ikinciteşrinde 
Ankarada sona eren seyahatimiz 9 
gün sürdü. Ankara - Sivas ve Sivas -
Malatya iltisakile evvelâ Diyarbakıra 
gittik. Oradan dönüşte de Elâzıkta, 
ondan sonra Mersin, Afyon, Eskişe-
hlrde durduk. Gördüklerimizin bende 
bıraktığı intibaları aynen söyliyebili-
rim: 

Sivas intibaları 
Sivasta demiryoluna ait büyük in

şaatı derin bir zevkle tetkik ettik. Si
vas şehrinin tam ortasım güzelleştir
mek için yapılmış olan ve yapılması 
düşünülmekte olduğunu anladığımız 
binalan gördükten ve muhayyUemiz-
de canlandırdıktan sonra dalıi tarihî 
Sivasm bütün o çökmüş ve çökmekte 

(Devanu 9 uncu sahifede) 

Doğu seyahaU intibalan hakkında 
mühim beyanatta bulunan Başvekil 

B. Celâl Bayar 

[Balık derisinden İskarpin moda oldul — Gazetelerden — 
— Eyvah, bu moda benim ahlâkımı bozacak!.. 
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m" I Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler I 
Amerikada herkes 

masrafını kısmağa başladı 
iktisadî vaziyet fenalaşmakta devam ediyor 

bütçe açığı 700 milyonu buldu 
Vaşington 24 — İktisadî vaziyet 

fenalaşmakta devam ediyor. İşler git
tikçe azalmaktadır. Birçok sanayi er
babı, tacirler işçilerine yol vermişler 
ve iş saatlerini azaltmışlardır. Her
kes malsrafını kısmaktadır. Borsada 
B. Rooseveltin «New Deal» denilen ye
ni sistemine göre takib edilen siyase
tin akim kaldığı söyleniyor. 

Efkârı umumiye B. Rooseveltin şim
di iş adamlarile birlikte çalışmağı te
mine uğraşmakta lıaklı olduğu müta-
İftasmdadır. Beyaz saray mahafilinde 
B. Rooseveltin büyük, küçük serma
yeye düşman olduğu iddiası reddedil
mektedir. Maamafih B. Roosevelt esas 
prensipini terketmiyecek, 932 sene
sindeki içtimaî sefaletlerin tekerrür 
etmesine meydan vermiyecektir. 

Bütçe açığı 
Vaşington 24 (A.A.) — Hazinenin 

İstatistikleri, bütçe açığmm 20 son-
teşrinde 700,945,000 dolara baliğ ol
muş ve binafcnaleylı B, Rooseveltin 
tahminini beş milyon aşmış olduğunu 
göstermektedir. Maamafih maliyeci
ler, bu açığın artmıyacağmı, çünkü 
Bene nihayetinden evvel birçok vergi
ler tahsil olunacağmı ümid etmekte
dirler. 

Paris borsasında vaziyet 
Paris 24 (A.A.) — Dün esham bor-

lasmda' Nevyork'un ezici tesirine rağ
men, mukavemet görülmüştür. Bil
hassa Fransız eshamı sağlamdır. Bi
dayette ağır olan beynelmilel esham, 
celse sonunda salâh bulmağa yüz tut
muştur. 

Borsa ve piyasamızda alâka 
Amerikada' baş gösterdiğini dün 

yazdığımız iktisadî buhran her taraf
ta büyük bir alâka ile karşılanmıştır. 
Buhran şimdilik pek tehlikeli görül
memektedir. Maamafih gelen telgi'af-
lat, Avrupa borsalarında Amerikada-
ki vaziyetin büyük bir alâka ile takib 
edildiğini bildirmektedir. Yine bu tel
graflardan anlaşıldığma göre, muhte
lif yabancı döviz kıymetlerinde mü
him tebeddüller göze çarpmamış ol
makla beraber Avrupa borsaları bir 
tereddüd devresine girmiştir. 

Buhran haberleri İstabul borsasın
da da alâka uyandımıştır. Dün ya
bancı dövizlerde bir değişme görül
memiştir. Buna mukabil Türk borcu 
tahvilleri gerilemiştir. Kuponla"rın 
ödenmesine başlanmak üzere olduğu 
İçin dün sabah bir gün evvelden 10-20 
kuruş aıusmda daha yüksek olmak 
üzere 14,95 liradan ilk fiati alan Üni-
türk saat 11 den sonra bir miktar dü
şerek 14,72,5 liradan muamele gör
meğe başlamış ve nihayet 14,75 lirada 
kapanmıştır. 

Buna mukabil Türk borcu tahvil
leri Pariste dün bir gün evvelden bir 
frank kadar daha yüksek olmak üze
re 272 frank alıcı bulmuştur. Yarm-
dan itibaren ödenmesine başlanacak 
olan kuponların kaç kuruştan ödene
ceği hakkmda henüz Ankaradan bir 
emir gelmemiş olmakla beraber yapı
lan tahminler 79 kuruş üzerinden tes
viye edileceği şeklindedir. 

Kampanadan telâşa 
düşen yolcu 

Trenine yetişmek isterken 
mukabil taraftan gelen diğer 
trenin altında parçalanıp öldü 

izmit 24 (Telefoıüa) — Bugün sa
at 15,30 da tstanbuldan kalkan An
kara muhtelit treni yolcularmdan Ol-
tujiu Mustafa oğlu Abdullah admda 
20 yaşlairmda bir genç su içmek üzere 
trenden inmiş ve biraz ilerideki çeş
meye gitmiştir. Tam bu sırada kam
pana çalmmış, Abdullah hattm öbür 
tarafma geçerek vagonuna girmek is
temiş ise de, telâştan Ankaradan ge
len Toros ekspresini görememiştir. 
Zavallı Abdullah Toros ekspresi lo
komotifinin altmda kalmış ve parça
lanarak derhal ölmüştür. 

Tahkikat neticesinde Abdullahm, 
trenini kaçırmamak üzere telâşla koş
tuğu sırada mukabU taraftan gelen 
İkinci treni göremiyerek lokomotifin 
ftltmda ezildiği anlaşılmıştır, Abdul
lah kereste bıçkı makinesi ustasıdır 
ve Adapazanna çalışmağa gidiyordu. 

Filistinde vaziyet 
Bir tahrikçi asılarak 
idama mahkûm edildi 

Balkan antantı bankaları 
direktörleri 

Toplantılara nihayet verildi 
ve tam anlaşma olduğu 

neticesine varıldı 

Hayfa 24 (A.A.) — İki gün evvel 
tevkif edilmiş olan Cenin havalisinin 
tanınmış tahrikâtcılanndan şehy Fer-
han Sadi yerü Filistin askerî mahke
mesinin ilk celsesinde asılarak idama 
mahkûm edilmiştir. 

Kudüs 24 (A.A.) — Yüksek komiser 
Lord Wanchope Portsaid'den hava 
yolu ile buraya gelmiş, derhal vazife
sine başlamıştır. 

Japonya Salamankayi 
bugünden itibaren tamnacak 

Tokyo 24 (A.A.) — D. N. B. mümes
silinin İyi haber alan Japon mahafi-
Mnden öğrendiğine göre, Japon hü
kümeti Salamanka hükümetini, Al
maya - Japonya aiıtikomünist paktı-
nm yıldönümü günü olan yarm 25 
teşrinisanide resmen tanımak niye-

GÜNÜN HADİSELERİ 
Fransadaki hâdiseler 

Fransada gizli sU&hlar, bombalar, cep
haneler keşfedildi. Bunlar, rejime karşı 
sulkasd yapanların hazırhkları İmiş. 

1870 Prusya muharebesindeki mağlûbi
yetten kısa bir müddet sonra, Fransada, 
üçüncü cumhuriyet kurulmuş ve memle
ketin en büyük adamlarını bu rejim ye
tiştirmiş, en feyizli günlerini bu rejim ya
şatmıştır, tjçüncü cumhuriyet, Fransayı 
mağlûp, perişan bir halde almış, 1918 in 
galip memleketi haline sokmuştur. Milli 
bir fikri sabit olan Alzas - Loren'in istir-
dadmı da, diğer emeller meyamnda, yine 
bu rejim tahakkuk ettirmiştir. 

Eğer iddia doğru ise, eski krallara akra
balığı dolayısile Fransız tahtına veraseti
ni iddia eden Dük de Paris'nin ve faşist
lik kurmak istlyen de Laroque'un tahsi
satı mestureden çirkin şekillerde paralar 
aldığı da meydana çıkarak büsbütün İti
barı düştü. 

Komployu keşfe muvaffak olan hükü
met, fırsattan istifade ederek faşist terti
bi teşekkülleri büsbütün baltalamak yolu
nu tutup cumhuriyet ve demokrasijri 
Fransada daha ziyade kuvvetlendirecek 
blgi görünüyor. 

*** 

Amerikadaki buhran 
Ufukta kara bulutlar görününce, fırtı

na geleceği anlaşılır, pancurlar, pencere
ler kapatılır. Bazan de bora insanları ga
fil yakalar. Amerikada buhran belirdiği 
haberi de böyle keyif kaçıracak bir hava
distir. Zira, 1929 tecrübesi meydanda: 
Kriz, Atlantiğin öte tarafmdan çıkarak 
bütün dünyayı kapladı. Bu meyanda biz 
de az sıkmtı çekmedik. Zira Amerikaya ve 
diğer sıkmtılı memleketlere bir çok ham 
maddeler satıyoruz, bunlar ucuza gidince 
memleketimizde fıkarahk oluyor. 

Ekonomimizi yoluna sokuyoruz diye se
vindiğimiz şu sıralarda iktisadi ufukta be
liren kara bulutlar cidden üzücüdür. Fa
kat buhranın bize tesirleri bir kaç sene 
sonra olduğu geçen tecrübeyle sabittir. 

Geçen sefer gafil yakalanmıştık, bu se
fer tehlikeden haberdarız. Bu müddet zar-
fmda bir takım önleyici tedbirler alabi
liriz. Hem şimdi İktisadca dahilen eski
sine kıyasla daha kuvvetliyiz, müceh
heziz. Piyasadaki kanaat te bu sarsıntıyı 
kolay atlatacağımıza dairdir. Piyasa böy
le şeyleri nazarıyatcılardan evvel sezdiği 
İçin bu da bir fali hayırdır. F, T. 

Ankara 24 (Telefonla) — Balkan 
antantı menüeketlerinin merkez ban
kaları direktörleri toplantüarmı bi
tirmişlerdir. Konferansın bütün me
saisinde, para ve ekonomi terakldsi-
nin tarsininde dostça anlayış ve sa
mimiyet müşahede edilmiştir. 

Mezkûr baiıkalar kendi memleket
leri arasmda mevcud klering anlaş
malarını, kendi ekonomilerinin hu-
sıısî şartlarmı hesaba katarak daha 
liberal bir tarzda düzeltmek imkân-
Istrmı da tedkik edeceklerdir. 

Devlet ormanlarından köylü
lerin intifa hakkı kanunu 
Ankara 24 (Telefonla) — Devlet 

ormanlanndan köylülerin İntifa hak
ka kanununa ek kanun lâyihasımn ge
ri verilmesi hükümetçe Meclisten is
tenmiştir. 

ingiliz iıazlnemlisteşarı 
Ankara ingiliz sefaretinde 

bir ziyafet verildi 
Ankara 25 (Telefonla) — İngüiz 

hazine müsteşarı B. Waley refakatin
de B. Nikson olduğu halde bugün îş 
Bankası ve Eti Bank umum müdürle
rini, Maliye Vekâleti nakid işleri u-
mum müdürünü ziyaret etmiştir. 

Dün akşam İngiltere hazine 
müsteşarı ve arkadaşları şerefine İn
giltere büyük elçiliğinde bir ziyafet 
verilmiştir. Bu ziyafette Ankaradaki 
resmî ve hususî bir çok güzide davet
liler bulunmuşlardır. 

Sayın misafirlerimizin bugün Baş
bakan B. Celâl Bayar tarafından kabul 
edileceği de haber alınmıştır. 

Ankara konservatuarı piyano 
muallimi 

Ankara 24 (Telefonla) — Viyana 
yüksek musiki akademisi profesözle-
rlnden piyanist Çaçkes Ankara kon
servatuarı piyano muallimliğine ta
yin edilmiştir. Profesör Ankaraya gel-

Son dakika 
ispanya hükümeti 
mütareke istiyor 

Valensiya hükümeti 
ümitsiz bir vaziyette imiş 

Paris 25 (Akşam) — Burada do
laşan rivayetlere göre, Fransız komü-
rüst partisi reisi Torez, Valensiada İs
panya Başvekili Negrin ile görüş
müştür. 

Valensia hükümeti, askerlik ve ikti-
sad bakımından ümidsiz bir halde ol
duğundan mütareke istemeğe karar 
vermiştir. 

Fransız gizii cemiyetinin 
reisi bir general 

General sorguya çekildi 
evinde de araştırmalar 

yapıldı 
Londra 25 (Akşam) — Deyli Telgraf 

gazetesinin Paris muhabirine göre 
Fransada gizli cemiyetin reisi addedi
len general Dusenyör zabıtaca sorgu
ya çekilmiş, evinde de araştırmalar 
yapılrmştır. Bu araştırmamn neticesi 
ve diğer şeflerin isimleri mektûm tu
tuluyor. 

Paris 25 (Akşam) — Fransız em
niyeti umumiye müdürü gizli cemi
yetin askerî teşkilâta malik olduğunu 
gösteren fotoğraflar ve vesikalan ya
kında gazetelere vereceğini beyan et
miştir. 

B. Stoyadinoviç 
Romada çok parlak 

surette kabul edilecek 
Roma 24 (AA.) — M. Stoyadinoviç, 

5 ilkkânımda Romayı resmen ziyaret 
edecektir. Kendisine muazzam bir ka
bul resmi yapılacaktır. 

Tiyatro mektebine alınacak 
kız talebelerin imtihanı 

Ankara 24 (Telefonla) — Ankara 
Tiyantro mektebine alınacak kız tale
be için birinci kânunun 2 sinde İs
tanbul Şehir^tlyatrosunda müsabaka 

İla 

Çin bitaraf bir mıntaka 
yapılmasını teklif etti 

Bir Japon generali harp uzarsa 
isteklerin arttırılacağını söylüyor 

Tokyo 24 — Çin hükümeti bitaraf bir 
mmtaka ihdasmı ŞanghaydaM Ja
pon konsolosuna teklif etmiştir. Gaze
teler, Japon askerî hareketini güçleş-
tlrirse, bımun reddedileceğini, ancak 
harbetmiyenlerin sığmmalan için 
olursa kabul edileceğini yazıyorlar. 

Hariciye Nezareti namına' söz söy
lemeğe salâhiyettar bir zat, İngiliz 
memurlarmın Hongkong'da silâh ti
caretini menetmekle kanunen mükel
lef olmadıklarmı, yalmz böyle bir ti
caretin^ Japonyaya karşı dostane bir 
hafeket teşkil etmemekte olduğunu 
beyan etmiştir. 

Kanton ve Nankin bombar
dıman edildi 

Kanton 24 (A.A.) — Bu sabah iki 
akm yapan Japon ta3ryarelerinln 
bombardıman neticesinde Kanton şeh
rinde ve Houan adasında birçok kişi
ler ölmüş ve yaralanmış ve mühim ha
şarat husule gelmiştir. Kantonda 
şimdi Kızılhaç hararetle ölüleri ve ya-
ralılan toplamakla meşguldür. 

Kanton - Kowloan demiryolu mün-
tehası civarmda da! ölenler ve yara
lananlar vardır. Bımdan maada Tung-
ham üzerine de bombalar atılmıştır. 

Bunlardan bir tanesi İtalyan konso
loshanesinin yanma düşmüştür. 

Nankin 24 (A.A.) — 26 eylûldenberi 
Uk defa olarak Japon ta3?yareleri bu
gün öğleden sonra hükümet merkezi
ni bombardımsm etmişlerdir. Sanatlar 
müzesi ile Millî meclis binası hasara 
uğramıştır. 
Japonya isteklerini arttıracak 

mı? 
Tokyo 24 — Japonyarun eski Kora 

valisi general Ugaki demiştir ki: «Mü
cadele uzar ve Japonlar daha büyük 
fedakârlıklarda bulunmağa mecbur 
olurlarsa millî Japon emellerinde de
ğişiklik olması zaruridir. Japonyanm 
arazi hırsı gütmediği sözlerine ben de 
iştirak ederim.» 

Japon tebliği 
Tokyo 24 (A.A.) — Tebliğ: Şang

hay cephesinde Çinlilerin ricat ettiği 
tarihten 19 sonteşrine kadar yani 
Changsu - Soochow - Kashing hattı-
mn Japon kıtaları tarafından işgali
ne kadar Çinlüerden 50,000 kişi ölmüş 
ve takriben 150,000 kişi yaralanmış
tır. Japon kıtalan tarafından alman 
esirler ve hai'p malzemesi henüz saja-
lamamıştır. 

Birinci umumî 
müfettişlik 

B. Şükrü Sökmensüerin 
tayin edildiği haber 

veriliyor 
Birinci umumî müfettiş B. Âbidin 

özmenin çekildiği ve umumî müfettiş
liğe emniyet umum müdürü B. Şükrü 
Sökmensüerin tayin edüdiği haber 
almmıştır. Emniyet umum müdürlü
ğüne de Ankara emniyet müdürü B. 
Sadreddinin tayin edüdiği söylenmek
tedir. 

938 vilâyet ve belediye 
bütçeleri hazırlanıyor-) 

938 vüâyet ve belediye bütçelerinin 
hazırlanması^için belediye reisliği, be
lediye şubelerine bir tamim göndermiş, 
şubelerin ihtiyaçlarım sormuştur. He
nüz cevaplar gelmediği için belediye 
bütçe tanzimine başhyamamaktadır. 

Bütçenin biran evvel hazırlanması 
için bu malûmatm süratle gönderilme
sini yeni bir tamim ile şubelere bildir
miştir. 

Eski italyan 
muharipler 

ingiliz krah bir heyeti 
kabul etti 

Londra 24 (A.A.) — Londrayı ziya
ret etmekte olan eski İtalyan muha
riplerinden bir grup kral tarafından 
Buckingham sarayında kabul edilmiş
tir. 

British Legion reisi Sir Fredrick 
Maurice İtalyan muhariplerini sefir 
Grandi'nin huzunmda takdim etmiş
tir. Kral muhariplerle bir müddet gö
rüşmüştür. 

Başvekil önümüzdeki aym 
12 sinde nutuk söyliyecek 
Ankara 24 (Telefonla) •— Başvekil 

B. Celâl Bayar, birinci kânunun 
12 sinde başlıyacak olaiı sekizinci yer
li malı ve artırma haftası münasebe-
tile Halkevinde bir nutuk söyliyecek-
tir. 

— m • — İ l i m — • 

Yeni mebusların intihab 
mazbataları 

Ankara 24 (Telefonla) — Beyazıd, 
Kütahya ve Zonguldak mebusluklan-
na seçilen doktor Hüsameddln, Vedid 
ve Necatinin intihap mazbataları 
Meclisin yannki ruznamesine abn-

stır. 

Edirne bugün kurtuluş 
bayramını kutluyor 

Bugün Edimenin kurtuluş bayra
mıdır. Bu büyük gün. Cumhuriyet 
hükümetinin devamlı alâkası saye
sinde, son senelerde büyük kalkınma 
hamleleri yapan Trakyada büyük bir 
sevinçle kutlanacaktır. 

Trakya, bugün büyük bir inşaat 
atelyesine benziyor. Her tarafta bü
yük bir çalışma vardır. Kıymetli 
umumî müfettiş general Kâzım Di
riğin nezareti altmda her tarafta 
mektepler, yollar, şoseler, köprüler ya-
püıyor, göçmenler için modern köy
ler kunüuyor, haralar, fidanlıklar, 
örıcılık merkezleri tesis ediliyor. Bir
kaç ay evvel Trakyayı gezen bü- ınu-
harrrimiz bu gayret ve imar hamlesi 
kai'şısmda hayran olmuştu. Cumhuri
yet hükümetinin himmeti sayesinde 
Trakya, pek yakında memleketin en 
mamur, en müreffeh köşesi olacaktır. 
Edimenin kurtuluş bayramım bütün 
Trakyalılara tebrik ederiz. 

[Edimedeki sanat eserlerine dair mimar 
Kemal Altan'ın bir makalesi yedinci sahi-
femizdedir.l 

Habeşistanın eski 
Paris elcisi 

I 

ingiltere, Kenya müstem
lekesinde oturmasına 

müsaade etmedi 

^ . 

Londra 24 (A.A.) — Reuter ajansı-
mn Nairobi'den (Habeşistanın cenu
bundaki İngiliz müstemlekesinde) ha
ber aldığına göre, mahallî İngiliz ma-
kamlan, Habeşistanın sabık Paris el
çisi ve Milletler cemiyeti delegesi B, 
Tekle Havariat'ın ikamet tezkeresini 
yenilemekten imtina etmişlerdir. 

Bu ikamet tezkeresi son defa ügi 
ay için temdit edilmiştir. Halbuki B. 
Havariat, daimî surette Kenya'dĴ  
oturmak niyetinde bulunuyordu. 

Alman hariciye nazırının 
Londrayı ziyareti 

Londra 24 (A.A.) — Avam kamara-
smda, von Neurath'in Londrayı ziya
reti hakkında sorulan bir suale cevab 
veren B. Eden, bu hususta hiç bir şeyin 
kararlaştınlmış ohnadığım bildirmiş
tir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
"Makbul kelle,, 

Ankarada ve İstanbulda bir çok 
dairelerin birer matbuat büroları var-
öır: Kendilerine taaUuk eden bir 
bahsi gazetelerde görünce keserler, 
tasnif ederler, dosya yaparlar. Bun
lara istinaden bir çok işler görülür. 
Tiinlışlar tekzib edilir, doğru hissini 
verenler, diğer menabiden gelen ay
ni mahiyetteki vesaikle yanyana ge-
tiiTİip hüccet olarak kullandu-. 

Bu gayet iyi bir usuldür. 
Maarif Vekâletinin de elbette bu 

kabil bir müessesesi olacak. Fakat 
edebiyata ve umumiyetle kültür iş
lerine taallûk eden kısımlarda niçin 
bu sistemden istifade edUmiyor? Edi
liyorsa neden neticelerini görmüyo
ruz? 

*** 
Bir müntehabat, bir kıraat kitabı, 

bir edebiyat konferansı için, merci, 
hemen daima matbu kitaptır. Hal
buki kitap kâfi mi? Nice kıymetli 
iiMr ve sanat mahsulleri var ki, ga
zetelerde basılmakla kahyor. 

Edebiyat hocalarımızdan birUe ko
kuşuyordum. Bir genç edibimizi mev
zuu bahsettim. Ancak ismen müp
hem surette tamyıp umuz sUkti: 

— Hangi eseri var?... 
— Makaleleri... gazetelerde çıkan 

röportajları... Hikâyeleri... 
«— Adam sen de...» manasmda 

güldü; ve istihfafla dudak büktük
ten sonra, açıktan açığa dedi ki: 

— Gazete okuyacak vakit bulamı
yorum... Malûm ya-. Meşguliyet... 

— Anhyordum! Onun nazannda, 
neselâ şöyle bir tasnif vardı: Tiyat

ronun yamnda bar neyse, mektebe 
kıyasla kıraathane ne mevkideyse, 
kitaba nazaran da gazete o derece 
«Gayri ilmî, gayri edebb idi. 

Halbuki hakikat böyle midir? Bir 
takım hususî sebebler, Türk gazete
ciliğini gazete unsuru olmaması icab 
eden malzemenin de uğrağı haline ge-
tümiştir. Hem sık sık uğrağı... 

En güzide kalem sahiplerinin, dü
şünce adamlarının, mütetebbi'lerin 
yazılan gazetelerde çıkar ve ekseriya 
bir kere basılmakla kalır. Ya müelli
finin ihmalciliği, ya tabilerin kıymet 
takdir edememesi, ya piyasanm böy
le bir yazıyı ticari evsafta bulmama
sı, bu tarz eserleri müstakbel müte
tebbi'lerin hafriyatı andıracak araş
tırmalarına kadar nisyana gömülü 
bırakacaktır. 

Meselâ dün Ahmed Emin Tal-
man'ın «Makbul kelle» diye bir yazısını 
okudum. Bir hikâye ki ömrü bir gün
lük olan bir gazete nüshasmda ölüp 
giderse cidden yazıktır. Şirinlik, mev-
zuunun hülâsasmdan başlıyon 

*** 
«Tarihî araştırmalar yapıldığı esnasın

da kazılarda zuhur eden kafa taslarlle ha
yattaki bir Ankara köylüsünün başını mu
kayese için, Abdulah isminde birini oto
mobille köyünden ahp Halkevine getiri
yorlar. Korku ve hayret içinde kalan köy
lü, yerine dönünce, meseleyi soranlara 
şöyle izahat veriyor: 

— Sizin anlıyacagmız, bu şehirlllell 
makbul bir kelle nasıl olur diye birbirleri
ne anlatmak istemişler. Dikkat etmişler 
ki, benim kellem makbul bir kelle... Beni 
yiiksek bir yere çıkardılar. Orada bir 
adam, aşağıdaki kalabalığa anlattı: cEy 
ahali, balanız, dikkat ediniz, makbul kelle 
işte böyle olur.» Benim kellemi sağa çe
virdi, tarif etti. Sola çevirdi tarif ettL 
Herkes te makbul kelle nasıl olurmuş gör
dü, anladı.» 

* * * 
Köylü psikolojisinin bu tasviri, her 

hangi bir kuvvetli, bir milli edebiya-
tm baş sahifelerini işgal edebilir; 
mütehabatlara girer. Bizde derleme 

I I 
Fatih - Şişli 
otobüs hattı 

Aybaşından itibaren 
seferlere başlanacak 

Patih - Şişli otobüs servisi için 12 
araba tahsis edilmiştir. Bu hat, ay ba
şından itibaren açılacaktır. Dün de İz-
mirden daha altı araba gelmiş ve mua
yene edilmek üzere belediye fen heye
tine sevkedilmişlerdir. Aksaray için de 
bir servis daha ihdas edilmesi hakkm-
da belediyeye müracaat edilmiştir. Ta
lipler, Aksaray ile Harbiye, Maçka ve
ya Şişli arasında servislerin tanzim 
edilmesini belediyenin takdirine bırak
mışlardır. 

Beşiktaşla Beyazıd arasında bir 
hat daha tesis edilmesi hakkında be
lediyeye yeni bir müracaat yapılımştır. 
Bu hattı işletmek istiyenler en uzak 
mesafe için on üç kuruş istemişlerdir. 
Ancak Beşiktaşla Beyazıd arasındaki 
bu yeni hat için Beşiktaş ve civan hal
kı otobüslerin Beşiktaş - Karaköy tram^ 
vay hattım değil. Taksim ile irtibat te
min etmek üzere Gümüşsüyü, Ayas-
paşa, Taksm, Tarlabaşı caddesile Ka-
raköye inmesini istemişlerdir. Halkın 
bu dileği de aynca tedkik edilmekte
dir. 

Uç kişi düşerek yaralandı 
Sultanahmedde oturan Ahmed, 

tramvay caddesinde anî olarak karşı
laştığı tramvaydan kaçmak isterken 
birdenbire düşmüş ve başından ehem
miyetli surette yr,raianroıştır. 

Fatihte oturan Lütfü isminde biri 
atla dolaşmakta iken muvazenesini 
kaybederek düşmüş ve bacaığı kırıl
mıştır. 

Kabataşta Amerikan tütün depo
sunda çalışan Hasan isminde bir genç; 
dün bir aralık tütün işlerinde kulla
nılan asansöre bineceği sırada düş
müş ve bir bacağı topuğundan ezil
miştir. Hasan Amerikan hastanesine 
kaldırümıştır. 

Hava soğudu 
Dünden beri sert bir 

karayel esiyor 
Birkaç gündenberi hava mülayim gi

derken dün birdenbire değişmiş, soğu
muştur. Öğleye doğru karayelden sert 
bir rüzgâr esmeğe başlamıştır. Bunım 
tesirile termometre 8 dereceye kadar 
düşmüştür. 

Anadolunun ekser yerlerinde soğuk
lar başlamıştır. Orta Anadoluda termo
metre sıfıra kadar inmiştir. Şarkî Ana
doluda sıfırdan aşağı 7-8 dereceyi gös
termektedir. Rüzgânn bugün şimalden 
esmesi ve havamn kapah olması muh
temeldir. 

Karadenizde şiddetU bir fırtına hü
küm sürmektedir. Birçok vapurlar li
manlara sığınmıştır. 

MllııııııııllııııııııluııııııııııııınıııınınıınvıııııııııııııııiHiııııııiiiııınııni 

ve tasnif sistemsizliği yüzünden ölü
yor, gidiyor. 

Maarif Vekâleti nezdinde gazete
leri, kıymetlerin ölmemesi kültüre 
zarar vererek yanhşlaım tashih 
edilmesi maksadUe tedkik edecek bir 
büro tesis edilirse bundan pek iyi ne
ticeler elde edilir, sanırım. 

Akşamcı 

Hakh şikâyetler 
Fakir çocukların izzeti 

nefsi ve hayır 
müesseseleri 

Vakit vakit bazı gazetelerde hü-
mem hangi mektep veya kasaba
nın, kimsesiz! ve muhtaç! çocvJc-
lannın bilmem hangi hayır cemi
yeti tarafından giydirildiği veya 
kannlanmn doyurulduğu hakkın
da yazılar görülüyor ve altlarına 
da o bahtsız yavrucukların yeni el
biseleriyle ve yahut önlerine konu
lan birkaç lokma yemeği yedikle
ri bir sırada çıkartılmış fotoğraf
ları basılıyor. 

Mesele esas itibariyle çok iyi ve 
bu cemiyetlerin bu yola hasrettik
leri mesaileri takdirlere, şükranla
ra şayandır. Buna diyecek yok. Fa
kat bence, günden güne çoğalma
sı temenniye lâyık olan bu gibi 
müteşebbislerin gayretleri maksu
dun husulünden öteye geçmeme
lidir. ' 

Bu tarzdaki teşhirin, himaye 
edilmek istenilen yavrular için 
doğrudan doğruya hiçbir faydası 
yoktur, bilâkis âcizlerinin ve biça
reliklerinin yüzlerine vurulmasına 
ve btı yoldaki himayeden müstağ
ni diğer arkadaşlarından ayn, düş
kün ve zelil bir mevkide yaşadık
larının başlarına kakılmasına ve 
binaenaleyh korunulmasına pek 
ziyade dikkat edilmesi lâzımgelen 
masumane gururlarının ve izzeti 
nefislerinin rencide edilmesine se
bep oluyor gibi geliyor bana. 

Bu şekil teşhirden maksat, ha
yır sahiplerini teşvik ise bu cihet, 
isim ve resim tasrih ve irae edil
meksizin umumî bir surette hatır
latmakla da elde edilebilir zanne
diyorum. 

Emekli hâkimlerden: A. D. 

İki hırsız yakalandı 
Çalınan eşya satıldıkları 

yerlerden geri alındı 
Zabıta; Fatih, Samatya civarında 

muhtelif hırsızlıklar yapan Mehmed 
isminde bir sabıkalıyı yakalamıştır. 
Mehmed, isticvabında, bu semtlerde 
soyduğu evleri birer birer söylemiş ve 
çaldığı eşyayi nerelere sattığını da 
anlatmıştır. Eşya, satıldıklatı yerler
de müsadere olunarak sahiplerine ve
rilmiştir. 

Bundan başka Hüssam isminde bir 
de çocuk hırsız yakalanmıştır. Rast-
geldiği yerde eline geçeni aşıraH Hüs
sam da; zabıta tarafmdan iş üzerinde 
iken yakalanmıştır. Her iki hırsız 
haklarındaki tahkikat derlnleştiril-
mektedir. 

Otomobil plâkalarının de
ğiştirilmesine başlanıyor 
Taksi ve hususî otomobil plâkalan-

mn değiştirilmesine karar verildiğini 
yazmıştık. Belediye tarafmdan yap
tırılan plâkalar bitmiştir. Önümüzde
ki ay içinde değiştirUmeğe başlana
caktır. Resmî otomobillere t R, hususî 
otomobillere de î H. markası konacak 
ve bu markalann yanlarmda otomobi
lin numarası bulunacaktır. 

Trenler vapurla 
nakledilecek 

Feribot işletilmesi için 
yeniden tedkiklere 

başlandı > 
Sirkeci ile Haydarpaşa arasmda 

trenleri nakil için vapur işletilmesi 
hakkında yakmda bir heyet tedkilder 
yapacaktır. İstanbul tarafındaki is
kele için Ahırkapı fenerile Şirketi 
Hayriyenin Sirkecideki araba vapu
ru iskelesi arasında münasib bir nok
ta seçilecektir. 

Feribotım Haydarpaşadaki iskelesi 
Haydarpaşa rıhtımının Kadıköy cihe
tinde olacaktır. 

Cizre hattmm açılmasile feribot 
seferlerinin ihdası bir kat daha ehem
miyet kesbedecektir. Bu sayede Hin-
distandan nakledilecek ticaret eşya-
lan kara yolile memeketimizden ge
çecektir. 

Feribot seferleri ihdasınm dahUen 
de mühim rolü olacak, Anadolunun 
ihtiyaçları da bu sayede daha süratle 
temin edilebilecektir. 

Adliye Vekâleti tarafından 
Avrııpaya 3 talebe 

gönderiliyor 
Bu sene Adliye Vekâleti hes&bına hu

kuk tahsil etmek üzere Avrupaya gön
derilecek talebe arasmda imtihan açıl
mış ve evrak tedkik edilmek üzere An-
karaya gönderilmişti. 

İmtihan evrakı vekâlette tedkik edU-
miş ve üç talebenin imtihanda mu
vaffak olduklan anlaşılmıştır. Kaza
nanlar Amil Artus, Abdullah ve Ek
rem adlarmda üç talebedir. Bunlar bir
kaç güne kadar İsviçreye giderek hu
kuk tahsil edeceklerdir. 

İŞ yerleri 
Beyanname vermiyenler 

hakkında takibata 
başlanacak 

iş kanunımun tatbikine başlanalı 
beş buçuk ay oluyor. Buna rağmen 
birçok müesseselerin henüz beyanna
me vermedikleri görülmüştür. Hal
buki beyannameler için önce verümiş 
olan mühlet bundan dört ay kadar ev
vel bitmiştir. Bu sebeple hâlâ beyah-
name vermiyenler kanundan kaçmış 
addedilmektedirler. 

İş dairesi üçüncü bölge amirliği 
müfettişleri, teftişler neticesinde mey
dana çıkardıklan bu gibi müessese
leri âmirlerine raporla bildirmişler
dir. Amirlik bu müesseselerin vaziyet
lerini tedkike başlamıştır. Makul se
bepler gösteremiyenler kanundan kaç
mış olmak suçile müddeiumumîliğe 
verileceklerdir. 

Diğer taraftan kanuna tabi bazı 
müsseseler de işçilerle yapacaklan 
mukavele örneklerini yanlış tanzim 
etmişler, bunu sezen işçiler de şikâ
yete başlamışlardır. Halbuki bu mu
kavelelerin İş dairesi mmtaka amirli
ğince tedkik ve tasdiki zarurîdir. Bu 
itibarla müesseseler mukavelelerini 
tasdik ettirmedikçe işçilere tatbik 
edemiyeceklerdir. 

Sırast geldikçe: 
istanbul kaç para eder? 

Rakamlar, onların dilinden arüar 
mıyanlar için hiç te sevimU değUdirler. 
Bununla beraber bazı İdmselerde önü
ne geçilmez bir rakam muhabbeti 
vardır. Hâdiseler gösteriyor ki raücam 
sevenlerin adedi gün geçtikçe çoğah-
yor. 

Zira, evvelce ağır başU bir riyaziye 
ilmi doğurmuş olan rakamlar son se
nelerde insanlar gibi hafifleşmek lü
zumunu hissettüer ve istatistik namı 
altında dünyanm bütün işlerine bu
runlarım sokuverdilerl 

Bugün hemen telcmil ciddî işlerin 
altında bir istatistik yatmakla beraber 
gülünçlüklerin çoğu da istatistiklere 
dayanmaktadır. Tuttukları cetveller
le akla hayale gelmiyecek şeylerin ya
nsım daha şimdiden hesaplıyan ve 
bu gidişle diğer yarısını da hesaplıya-
caklanndan asla şüphe edihniyen 
Amerikalılann bu hususta sarfettik-
leri gayret bilhassa zikre şayandır. 

Bize gelince, memleketimizde ciddî 
işler hakkındaki istatistiklerimizi he
nüz ikmal edemediğimiz için garible-
rini, tuhaflarını yapmağa vaktimia 
olmuyor. Fakat şehrimizde oturan 
bir mütehassıs İstanbula bunlardan 
nadir bir numune hediye etmiş bulu
nuyor: 

Bir gazetede okudum. Şehrimizin 
imar işleri üzerinde fikir yoran mü
hendis profesör B. Wagner oturmuş, 
İstanbulun bugünkü haille kaç para 
edeceğini hesaplamış! Muhterem pro
fesörün vardığı neticeye göre İstanbul 
şehri, tarihî âbideler hariç olmak üze
re, bugünkü haille 675 ilâ 700 milyon 
Türk lirası kıymetinde imiş. Bu mik
tar İstanbul nüfusuna taksim edilir
se insan başına 950 lira düşüyormuş. 

B. Wagner İstanbulu imar etmek 
için sarfedilmesi lâzımgelen parayı 
bulmak gayesüe yaptığı bu istatistiğe 
Berlin şehrinin fiatini de ilâve ediyor. 
Orada insan basma 3200 Türk lirası 
isabet ediyormuş, yani Berlinin satılık 
fiati îstanbuldan 3,5 defa fazla imiş. 

Bir şehrin imarı düşünülürken böy
le bir istatistiğin belki de faydası var
dır. Fakat netice insana ne kadar ga-
rib geliyor! İstanbulun değU, memle
ketimizin bir karış toprağlmn bizim 
için dünyalar değen kıymetini düşü
nünüz, sonra da bu yüksek hissin is
tatistik ilminin elindelci haline bakı
nız! 

Profesör Wagnerin vücude getirdi
ği bu istatistik bana geçenlerde bir 
Amerikalı doktorun yaptığı bir ista
tistiği hatırlattı: 

O da insan vücudunun kaç para 
edeceğini merak etmiş, etini, kemiği
ni, demirini, fosforunu bugünkü piya
sa f iatlerine göre hesaplamış ve bir in
sanın, zannedersem, dört, beş lira 
edeceği neticesine varmış. 

Rakam sevenler neden artıyor dlc 
ye kendi kendinize sormasınız. Sebe
bi bu garib istatistiklerdir. Kelimeler
le, hangi devirde bu kadar gülünç 
fıkralar yazüabUdi? 

Acaba, önümüzdeki asırlarda pek 
ilerliyecek olan makine medeniyetinin 
mizah ihtiyacım istatistik ilmi temin 
edecektir desek yanılır mıyız? 

Şevket Hıfn 

Parti ocak kongreleri ay 
sonunda bitiyor 

Halk partisi ocak kongreleri bu ay 
sonunda bitecektir. 11 kânunuevvelde 
nahiye kongrelerine başlanacak ve 31' 

I kânunuevvelde nihayet bulacaktır. 

Bay Amcaya gröre. 

<— Gençleri evlendiren bir maMaa 
icad edilmiş Bay Amcal« 

... Zekâ makinesi... ... Camdan evler gibi garip Icad-
1ar... 

... Daima Amerikadan çıkardı, fa:-
kat bu makineyi Japonlar icad et-

B. A. - Belli!... Eğer Amerikadâ 
icad edilseydi makine tersine işler-
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Birbirile uyuşamıyan 
iki politika sistemi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Umumî harpten sonra^ Fransa, Alman
ya, Belçika hudutlannm tecavüzden 
masuniyetini tekeffül etmek için bu 
devletler ve İngiltere, İtalya arasm-
da imzalanan -ve şimdi bozulmuş olan-
meşhur Lokarno misakı müşterek em
niyet sisteminin bir misali idi. Harp
ten sonra parçalanmış olan Avustur
ya - Macaristanin bugünkü vaziyetini 
idame etmek için Romanya-Yugoslav
ya - Çekoslovakya arasındaki Küçük 
İtilâf andlaşması da -hususî gayeye 
matuf- bir nevi müşterek emniyettir. 
Balkan andlaşması, müşterek emniyet 
sisteminin en insanî ve mükemmel ör
neğidir. 

Almanya, İtalya bu sistemi beğen
mezler. Onlara göre sulhu korumak 
çaresi, birçok devletlerin bir arada an
laşması değil, sadece iki devlet arasın
daki karşılıklı andlaşmalardır. İtalya 
ile Almanya, İtalya ile Avusturya, İtal
ya ile Macaristan, yahut Türkiye ile 
İtalya, Yugoslavya ile İtalya arasın
daki dostluk muahedeleri gibi... Al
manya da, bu sisteme uyarak, Avru-
panm garbında İngiltere, Fransa, Bel
çika ile müşterek bir emniyet sistemi, 
ve Avrupanın şarkında ve ortasında 
da Sovyet Rusya, Çekoslovakya ile ge
ne müşterek bir anlaşma yerine, her 
devletle, işine geldiği gibi, ayrı ayrı 
bağlanmak istiyor. İngiltere ile ayrı
ca uyuşmak istiyor, Fransaya her te
minatı vermeğe hazırdır. Fakat çok 
taraflı taahhüdlere girişmeği lüzum
suz buluyor. 

İngiltere ile Almanya arasındaki te
masları, anlattığımız bu sistem farkı 
bakımından göz önünde tutmalıdır. Aln 
manya, İngiltere ve Fransa ile, ayn 
mevzular etrafında ayrı ayrı anlaşmak 
isteyecektir. Almanya politikası, Sov
yet Rusya ile Çekoslovakyayı müte
madiyen tehdid ediyor. Her ikisi de 
Fransamn müttefikidir. Bu şartlar 
içinde, İngiltere Hitlerden -İngiliz 
menfaatleri haricinde, Avrupa sulhu 
namına- ne koparabilir? 

Fransız Başvekilile Hariciye nazı
rının, acele Londraya davet edilmeleri 
de vaziyetteki müşkilâtı gösteriyor. 

Bocalayan politika gemisinin düme
ni Parisin de, Londranm da elinden 
kaçtı. Brüksel konferansının gülünç 
akıbeti bunun en son delilidir. 

Necmeddin Sadak 

Uzun ömürler 
şampiyonası 

yeryüzünde en çoK yaşıyan insan-
ISLT Bulgaristandadır, Bulgaristanda 
bir milyon ahalide 426 kişi yüz yaşmı 
aşmaktadır. Bundan sonra ikinci ola
rak Amerikada Kolombiya hükümeti 
geliyordu. Burada bir milyonda 311 
kişinin 3rüz yaşmı aştığı anlaşılimştı. 
Son çıkan istatistikte Türkiyede bir 
milyonda 367 kişinin yüz yaşını aştığı 
gösterildiğine göre, ikincUiği Türkiye 
almaktadır. Kolombiya üçüncü olu
yor. Bundan sonra bir milyonda 140 
kişi ile Brezilya dördüncü gelmekte
dir, 

İsveçte bir milyonda 65, Belçikadal 
25, Almaiıyada 2, İsviçrede 1 kişi yüz 
yaşını aşmaktadır. İngiltere ve Avus-
turyada nisbet daha azdır. 

Türkiyede yüz yaşmı aşmış 6241 ki
şiden 2356 sı erkek, 3885 i kadmdır. 
Yalnız Türkiyede değil, dünyanın di
ğer taraflarında da yüz yaşmı aşanlar 
arasında kadınların erkeklerden çok 
olduğun görülmektedir. Bunun sebe
bi nedir? Erkeğin hayat mücadelesin
de aldığı ağır yük mü kendisini çabuk 
yıpratıyor? Yoksa kadmm bünyesi mi 
daha mukavimdir? Bu nokta henüz 
tamamile anlaşılamamıştır. İld fikir
de olanlar da vardır. Birçok doktorlar 
kadınlarm bünyelerinin erkeklerden 
daha mukavemetli olduğu kanaatin-
mukavemetli olduğu kaiıaatindedin. 

Türkiyede yüz yaşmı aşanların dört-
te üçünden fazlası köylerde yaşıyor. 
6241 kişiden anca' 686 sı şehirlerde 
oturmaktadır. Bunun 187 si erkek, 
499 u kadındır. 

Yalnız bizde değil, diğer memleket
lerde de yüz yaşını aşanlar daha zl-
vade köylerde oturanlar arasmdadır. 
Hele Bulgfflistanda' asırdidelerin he-
toen taytf köylüdür. Bunun sebebi 
köylerde hıtvanın temiz olması, mi
deyi yormıyan az şeşidü gıda alınma
sı, erken yatıp erken kalkmak ve te-
kellüfsüz sade bir ha 

Bu akfam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin, Beyoğlu: K a n -
zuk, Yenişehlrde Baronakyan, Bostan-
başında İtimad, Galata: İsmet, Ka
sımpaşa: Müeyyid, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fat ih : Hamdi, 
Karagümrük: Mehmed Fuad, Bakır
köy: İstepan, Sarıyer: Asaf, Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân ve Rumelihisann-
daki eczaneler, Aksaray: Ziya Nuri, 
Beşiktaş: Vldln, Fener: Balat ta Mer
kez, Beyazıd: Cemil, Kadıköy: İskele 
caddesinde Sotlryadis, Yeldeğinnenin-
de Üçler, Üsküdar: Ahmediye, Küçük-
pazar: Yorgi, Samatya: Yedikulede 
Teofilos, Alemdar: Divanyolunda 
Esad, Şehremini: Topkapıda Nazım. 

TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 
ÎSTANBUL 
24/11/937 

F 1 A T L A R 
CİNSİ Aşağı Yukıın 

Kr. Pa, Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
» se ı t 

Çavdar 
Arpa Anadol 
Kaplıca 
Keten tohumu 
Afyon ince 

» kaba 
Badem iç 
Keçi kılı 
Tiftik mal 
Yapak Anadol 

— 6 10 
ser 

12 i 
8 

35 

4 14 
4 10 

6 
> 

4 
4 
3 

10 — 
490 — 510 — 
437 20 

82 20 
53 20 

130 — 
56 — 

91 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Fasulye 
Un 
Z. yağ 
Nohut 
K. findik 
İç » 
Keten tohumu 

75 
64 
85 
116 
55 
20 1/4 
22 1/4 
16 1/2 
12 1/4 
4 

Ton 

O t D E N 

İç ceviz 
K. fındık 

6 Ton 
2 1/2 » 

D I 8 F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 

5,38 
4,13 
5,07 
4,70 
4,03 
7,67 

K. 

24/11/937 Çarşamba günü 

İstanbul Halinde toptan satılan yaş me ;va 
ve sebzelerin fiatleri 

Cinsi 

Sakız kabağı 
Kırmızı barbunya 
Kır domatesi 
Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Keseviz kök 

> yaprak 
Dolmalık biber 
Sivri » 
Pancar 
Patlıcan baş 

» or ta 
9 ufak 

Yeşil salata 
Soğan 
Maydanoz 
Turp 
Bal kabağı 
Kestane kabağı 
Ebegömecl 
Müşküle üzümü 
Siyah üzüm 
Elma Amasya 

D Gümüşhane 
» Ferik 
9 İnebolu 

Armud Ankara 
9 Karadeniz 

Ceviz * 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muşmula 
Muz 
Kuru üzüm 

» incir 
» erik 

Ağaç kavunu 
Yeril limon 
Ecnebi limon 

En aşağı En yükse» 
Mikyası 

Kilo 

Fiat i 
K r . S . 
11 — 
16 — 
8 — 
2 50 
6 — 
2 50 
5 — 
6 — 

Demet 2 50 
Kilo 

9 
6 — 
9 — 

Demet 2 — 
Adet 

9 
9 

100 9 
KUo 

Demet 
9 

Kilo 
9 
9 
> 
9 
9 
9 
> 
> 
9 
> 
9 
9 

» 
> 
» 
» 
9 
> 
» 
9 

5 — 
4 — 
2 — 

80 — 
3 — 

— 50 
— 40 

2 50 
2 — 
7 — 

12 — 
10 — 
10 — 
10 — 
12 — 
4 — 

10 — 
4 — 
8 — 
3 50 
5 — 
6 — 
4 — 

65 — 
16 — 
10 — 
12 — 
2 — 

100 adedi 150 — 
100 9 130 — 

Portakal Alanya 80 lik sandık 240 — 
9 9 100 lük 9 225 — 
9 dökme 1000 adedi 1000 — 

Mandalin 100 lük Sandık 200 — 

Fiati 
K r . S . 
16 
20 
12 
3 
8 
3 — 
6 — 
7 — 
3 — 

11 — 
12 — 
2 50 
6 — 
5 — 
3 — 

150 — 
3 50 

— 75 
— 60 

3 — 
3 — 

10 — 
25 — 
17 ^ 
40 — 
20 — 
20 — 
12 — 
35 — 
7 — 

20 — 
9 — 

10 — 
14 — 
6 — 

140 — 
30 — 
25 — 
18 — 
4 — 

200 — 
200 — 
260 — 
175 — 

2000 — 
400 — 

İSTANBUL BELEDİYESİ $EHİR TİYATROLARI 
î«m^kT8"mr Y A L N I Z 10 T E M S İ L 

K R A L L İR 
İstiklâl caddesinde 

Komedi kısmı 

A Y N A R O Z KADISI 
H E R Y E R 50 K U R U Ş 

Nihayet; yann akşam: FEVKALÂDE MÜSAMERE OLARAK 

SAKARYA sineması 
Sabırsızlıkla beklenen ve her yerde büyük bir alâka uyandıran, sinemacı-

hğın renk zaferini kazanan film 

ALLAHIN BAHÇELERİ 
Fransızca sözlü büyük aşk romanını takdim ediyor. Baş rollerde: İlk defa 

beraber oymyan 

MARLENE DiETRiCH-CHARLES BOYER " ^ " r r ^ r 
Fiyatlarda zammiyat yoktur. Yerlerinizi evvelden aldınnz. Telefon: 41341 

KANUN HARİCÎ 
Aşk — Heyecan — Hissî — Kahramanhk — Fransızca Süperfilm 
Baş rollerde: Warrem William — Karen Morlay — Lewis Stone 

Yarından itibaren i Z * E K Sinemasında 

Senenin en büyük 
Fransız filmi 

Bugün matinelerden itibaren: j \ / j r " I r*^ | ' ' x Sinemasında 

Mahkûmlar Kalesi ANNABELLA 
PİERRE RENOİB 

PEŞTE 
de 

Yılbaşını geçirecekler 
A G E L E 
kayıt olunuz 

Yerler dolmalıtadır 

Galatasaray Tel. 44914 

Bualtşam: S A R A Y s inemasında 
Fransız sinemacılığının en muazzam, en mükemmel şaheseri 

Matıkûmlar Kalesi 
FİLMİNİN ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA. Emsalsiz bir dram... Muhteşem bir film... İhtiraslı bir mevzu .. 

A N N A B E L L A ve P İ E R R E R E N O İ R 
tarafından calibi dikkat bir tarzda oynanmış ve temaşaya lâyık bir süperfilm. 

Bu Gala için yerlerinizi evvelden aldırmanız rica olunur. Telefon: 41656 

Bugün T Ü R K Sinemasmda Bütün İstanbula fevkalâdeliği destan olan 
LİL DAGOVER - SABİNE PETERS 

(Fransızca) K\KL S C H Ö N B Ö C K - GERALDÎNE KATT 
Filmin kahramanı henüz 16 yaşında ç^ekıSine^ 

Sevecek kızların, seven ve sevilen kadmlann, mutlaka sevgilisine kavuşmak isteyen erkeklerin filmi. 

B O R S A 
24/11/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı 94 
dahili 
1933 istikrazı 96 
Ünitürk I 14,77,50 

> I I 14,02,50 
» n i 14,05 

Mümessil I 39,05 
B n 40,20 
» m — 

id Bankası 10,10 
» hamiline 10,20 
» Müessls 75 

Türkiye Cum
huriyet Merkea 
Bankası 
Anadolu H. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
t t t l had Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 

96 

25,20 
735 

7 
10,40 

19 

1,05 

Para (Çek fUtleri) 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amesterdam 

23,57,75 
624 

80,12,50 
15,23,25 

87,58 
3,46,37 
4,71,20 
1,44,10 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

64,10,25 
22,77,56 
1,98,40 

13,78,20 
34,57,50 
4,22,75 
4,02,56 

106,89,10 
23,53,75 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

?
Bu gece: BAKIRKÖy 

Mlltiyadi Sinemasında 
(KUDRET HELVASI) 

Yann gece: (Pangaltı -
TAN) Sinemasında 

(ÇAMURDA ZAMBAK) 

Sevimli ve kibar 

3 MODERN r 
I sevgililerini S Ü M E R sinemasmda kabul ediyorlar. Fakat bunlar arasında 
• tercih edilen 
I D E A N N A D U R B İ N 

dir. Bütün dünyada Yegâne filmidir. 
Gözkamaştıncı rengârenk ampullerle ve yeni tezyinatla süslenen 

A K S İ 
LOKANTA, DANSİNG ve MÜZİK HOLÜ 

YARIN AKŞAM saat 20 de sureti hat'iyyede AÇILACAKTIR. Müntahap 
program — yeni kadro — Nefis eğlenceler 

AMBASADÖR CAZ'ın 
terennümatı arasında ahşam yemekleri ve SUPE DANSANT 

HARRY FLEMİNG 
tekmil trupu ile cazip ve eğlenceli numaralar. J 

ŞEHİR TİYATROSU bu akşam 

Saat 20,30 da 

K R A L L İ R 
5 perde, yazan; W. Shakespeare 
Türkçesl: Semiha Bedri Göknll 

Fransız Tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
Saat 20,30 da (AYNAROZ KADISI) 6 

tablo. Yazan: Celâl Müsahlpoglu 

ŞEBZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
l||piitVlil|||ro B U gece 20,30 da 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, ses kraliçesi Ha
miyet Yüceses konseri 

HABBE MOLLA 

Vodvil 3 parde. 



SIYASÎ tCMAL: 

İspanyada Ffankonun vaziyete 
hâkim olması İngiltere tarafından da 
kabul edileceği belli olduğundanberi 
'Avrupanın politika sahnesinde Orta 
Avrupa meselesinin ehemmiyeti art
mıştır. Şimdi büyük, küçük devletler 
arasındaki temas ve müzakerelerde 
başlıca mevzuu bu mesele teşkil edi
yor. 

Çkoslovakya Hariciye Nazın B. 
Krofta mebusan meclisinde okuduğu 
uzun raporda Orta Avrupa devletleri, 
yani Çekoslovakya, Yugoslavya ve Ro
manya ile Macaristan ve Avusturya 
arasındaki münasebattan mufassa-
lan bahsetmiştir. Ağustosta Cenevre-
de, eylülde Sinaia'da, daha evvel Tu-
nada ve en sonra Pragda Küçük İti
lâf devlet adamları hep bu hususta 
görüşmüşlerdir. 

Macaristan ile yapılan müzakere
lerde bu devletin kendi başına sulh 
muahedesinin askerî ahkâmını fes-
hetmiyerek Küçük İtilâf ile anlaşmak 

suretile silâhlanması üzerinde durul
muştur. Fakat böyle bir anlaşma için 
Macaristandan, silâhlanmasına mu
kabil bazı taahhüdler altına girmesi 
istenilmiştir. Ekalliyetler meselesi 
üzerinde dahi çok müzakereler yapıl
mıştır. 

Geçen temmuzda Macar hükümeti 
millî hududlan haricindeki Macar 
ekalliyetleri için kendi hududu dahi
lindeki yabancı Ekalliyetlere karşı ver
diği müsaadelerden fazla bir şey iste
mediğini bildirmiştir. 

Macar Hariciye Nazın bu ayın do
kuzunda bu esası bir daha tekrar et
miştir. Bu teklif Küçük İtilâf tarafın
dan iyi karşılanmıştır. Fakat şimdiye 
kadar her iki mesele hakkında anlaş
ma yapılamamıştır. Neticede Macar 
Başvekili ile Hariciye Nazın hariçte 
kendi davalanna destek aramak lü
zumunu hissetmişler ve bu maksadia 
Almanyaya gitmişlerdir. 

FeyzuUah Kazan 

Ölüm ve Elektrik 
Rostok, Marburg, Kovno şehirlerin

de senelerdenberi ibnî incelemeler ya
pıldı ve şu neticeye varıldı: Her gün 
tabiî ölümle ölenlerin çoğu saat 4 ile 
5 arasında ölüyorlar. Gece yansına 
doğru ölenlerse pek azdır. 

İlmî incelemeler bu sonuca varmış
tır ama, bu hâdisenin neden ileri gel
diğini izah edememektedirler. 

Bir mühim nokta daha âlimleri 
meşgul ediyor: Ölümün çoğaldığı 4 ile 
5 arasında elektrik cereyanları da ço
ğalmaktadır, çünkü o saatlerde elek
trikle işliyen nakil vasıtaları da art
maktadır. 

Ayıü zamana raslıyan bu iki hâdi
senin biribirile alâkadar olup olmadı
ğım tetkik ediyorlar. 

I s l a n m a d a n g iden vapur 
Bugünlerde 145 tonluk küçük bir 

yolcu vapuru hiç ıslanmadan iki Ok
yanus aşıp Roterdamdan Avustral-
yaya gidecektir. 

Bu küçük vapur büyük bir Alman 
Trans Atlantiğinin kıç güvertesine 
yerleştirilecek ve bu ilk seferini ku
cakta yapmış olacaktır!.. 

Akıl ile yaş 
Mahlûkatın az veya çok yaşamala-

nle akıllı veya akılsız olmalan arasın
da sıkı bir bağlılık vardır. Akıllı hay
vanların ömrü uzun, akılsızlann kısa
dır. Bu bir çok hayvanlarda tesbit 
edUmiştir. Meselâ papağamn beyin 
sıkleti ile vücud ağırlığı arasındaki 
nisbet diğer kuşlardan çok farkhdır. 
Bunun için papağanlar yüz sene ya
şar. 

Fili yuttu bir y ı lan. . . 
Bir balıkçı size: Olta attım, bir 

kaplan yakaladım! Dese tabii inan
mazsınız. Bakalım Avrupa gazete
lerinin verdiği şu habere iananacak-
mısınız? 

Hindli iki balıkçı, Şuhaddi gölü 
kenarında, büyük balık avlamak 
için, kalın oltalarının uçlanna bü
yük birer iğne, iğnelere de büyük et 
parçalan takıp suya atmışlar... Bi
raz sonra oltaya iri bir şeyin yaka
landığını anlamışlar, çekmişler, çek
mişler, çıka çıka bir kaplan yavru
su çıkmış. 

Hayvan oltanın ucundaki eti gö
rünce atılmış ve iğneye yakalanmış.. 

Bu garip avı Şuhaddi köylüleri 
göz bebeği gibi besliyorlar ve uğur 
sayıyorlarmış!... 

. / ^ * ' * * ^ ' 1138 sene evvel bugün 
Abbasî hilâfeti kuruldu i 

Geniş Arabistan çöllerinde yaşıyanlar, mezheb ve hilâfet makamı için 
dinmeden akan insan kanım kâfi bulmuyor, kin ve nefretle biribirlerini 
parçalıyorlardı. 

Üçüncü Ypzid'in ölümü üzerine hilâfet makamına geçen İbrahim, 
cülusundan iki ay on gün sonra hilâfeti bırakmak mecburiyetinae kalmış
tı. İbrahim zindanda bulunan düşmanlarının hepsini öldürtmüştü. Fakat 
öldürülenlerin kuvvetli taraftarlan İbrahimin akrabasile bütün taraftar
larını kılıçtan geçirmek suretile mukabele ettiler. Bu bile onları teskin 
edememişti. Yezid'in cesedini mezardan çıkardılar ve ölüyü şehir kapıla
rından birine asarak teşhir ettiler. 6u suretle halkın nefreti ve kinini şid
detlendirmiş olacaklardı. 

İbrahim yakalanmış zindana atılmıştı. 
Vaziyete hâkim olan Mervan İbrahimin bir gün tekrar kuvvetli bir 

düşman olarak karşısına çıkmasmdan korkuyordu: 
— Onu derhal katledin ve kesik başını sönmemiş kireçle dolu deri bir 

torbanm içine koyun!., emrini verdi. 
Bu emir, yüzlerce mahpusvm da sabık halife ile birlikte idam edilmesi 

suretile pek şiddetli olarak yerine getirildi. 

I) 

799 yıh 25 ikinciteşrin ... 1138 sene evvel bugün.. 
Binlerce insan, sokaklardan taşıyor, mescidlere koşuyordu. Hepsi 

simsiyah elbisesini giymişti. Bağınyorlardı: 
— Halife, halife.. 
Küfe Abbasiler tarafından işgal edilmiş, kürsüye çıkan Ebu Selleme 

nutuk veriyordu: 
— Zalim Emevî hanedanı artık yoktur. Zühdüü takvası, ehliyet ve 

iktidarı yerinde olan Ebülabbas halife olacaktır. 
Meydan: 
— Ebülabbas, Ebülabbas.. sadaları ile inledi ve sonra huşu içinde 

tekbir sesleri yükseldi. 
Ebülabbas, Abbasî halifesi oluyor ve Abbasiler bu suretle Fatimilere 

9 ttit hilâfeti Emevilerden gasbetmiş oluyorlardı. 

Fransadaki gizli cemiyet 
evvelâ diktatörlük^ sonra 
krallık ilânını istiyormuş 

Paris 24 — Dahiliye Nezareti neş
rettiği bir beyannamede emniyet ida
resinin birkaç haftadanberi yaptığı 
tahkikatın Cumhuriyet miiesseseleri 
aleyhine müteveccih bir komplonun 
meydana çıkarılmasına ve mühim 
miktarda harp malzemesi yakalanıp 
müsadere edilmesine medar olduğunu 
bildirmektedir. 

Murahhas administratörü B. Delo-
nele olan deniz ve nehir yolları ipo
tek satıdığı binasında yapılan bir 
araştıma, askerî mahiyette ve askerî 
hizmetler numune ittihaz edilmek 
suretile vücude getirilmiş olan ve tam 
bir erkânıharbiye heyeti ile munta
zam kıtaata malik bulvmaiı bir teş
kilât mevcud olduğunu meydana çı
karmıştır. 

Bu teşkilâtın gayesi, evvelâ bir dik
tatörlük rejimi kurmak, sonra krallığı, 
yeniden tesis etmekti. 

Fesatçıların plâm, ihtimamla hazır
lanmıştır. Bunlar, mühim miktarda si
lâha ve herşeyi gözüne almış bir çok 
taraftarlara malik bulunuyorlardı. Fe
satçılar, bir çok nazırlarm imzalarmın 
taklitlerini, ilk işaret üzerine tevkif 
edilecek nazırlarla parlâmento azası
nın listesini hazırlamışlardı. 

Hükümetin tayakkuzu bunlarm pro
jeler iıü suya düşürmüş olup daha şim-

Fransız Dahiliye Vekâle
ti bir beyanname neşret
ti. Bir şatoda yapılan 
araştırmada gizli bir ta
kım mahzenler bulundu 

diden ehemmiyetli neticeler vermiş 
olan araştırmalara durmaksızın devam 
edilecektir. 

Beş tevkif 
Paris 24 (A.A.) — Paris - Soir gaze

tesine göre dün öğleden sonra adlî za
bıta, gizlice beş kişiyi tevkif etmiştir. 
Mevkuflann isimleri ilân edilmemiştir. 
Bu gazeteye göre mevkuflar, geçen ge
ce bir araştırma yapılmış olan Vendo-
me meydanındaki büyük binanın yer 
altındaki inşaatında çalışmış olan mi
mar ve müteahhidlerdir. 

Bir şatoda neler bulundu? 
Paris 24 (A.A.) — Ce Soir gazetesi, 

son tevkiflerle münasebattar olarak 
zabıtanın müteveffa levazım fabrika
törü François Coty'nin eski şatosunda 
bir takım araştırmalar yaptığını yazı
yor. Zabıta, on altı metre yer altında 
zırhlı bir takım mahzenler ve yine ta-
mamile mozaiklerle döşenmiş olan elek

trik ile tenvir edilmesi uzun koridorları 
ve bu koridorların müntehasında hari

ce açılan hiç bir menfezi bulunmıyan 
ve hususî bir sistemle havalandırılan 
geniş salonları ihtiva eden yeraltı 
teşkilâtı meydana çıkarmıştır. Her on 
metrede murabba şeklinde bir levha 
vardır. Bu levhalar park yolile Sen neh 
rine isal eden kanalizasyon ile irtibat 
teminine medar olmaktadır. 

Ayni gazete, Coty'nin bu malikaneyi 
satın aldığı zaman ilk işinin şatoyu ta
rihî malûmata ve millî kütüphanedeki 
resmî plânlara göre yeniden inşa ettir
mek olduğunu hatırlatmaktadır. Müs
tahkem şatonun hiç bir sırrının hariç
te şayi olmaması için amele ekipleri 
ecnebUerden intihap edilmiş ve bunla
ra her on beş günde bir yol verilerek 
yerlerine başkaları alınmış idi. 

Bir fabrikatörün tevkifi 
Dünkü posta ile gelen Fransız gaze

telerine göre, zabıta, ahiren meydana 
çıkarılan gizli şebekenin şeflerinden bi
ri olduğu anlaşılan fabrikatör Jean 
MoreauK'yu tevkif etmiştir. Moreaux 
birçok sınaî müesseselerin meclisi ida
re reisliğinde bulunuyor. Ailece şimali 
Fransada oldukça nüfuzu vardır. Za
bıtanın iddia ve tahkikatına göre Je
an Moreaux, suikastçıların harekete 
geçecekleri zaman kullanacakları silâh 
ve mühimmatı depo etmeğe ve bu de
polan kurmağa memur edihnişti. 

İKTİSADÎ MESELELER: 

Amerikan buhranı ve 
Türkiye piyasası 

Son Amerikan buhranı, Türkiye 
piyasasında henüz tesir yapmamıştır. 
Falcat buhran hakkındaki haberle: 
piyasada, bilhassa para piyasasın la 
hissedilecek bir tesir uyandırmıştır. 

Acaba son Amerikan buhram 929 
buhranı kadar bütün dünyayı sarsa
cak, dünya iktisadiyatım yeniden taz
yik edecek midir? Borsa ve piyasa mu
hitinde, Amerikan buhranı etrafında 
konuşulan bahislerde bu sual h a t ı n 
gelmektedir. Bu sualin cevabı şu ola-
iHİir: 

929 Amerikan buhranı anî bir suret
te olmuştu. O zaman bütün memle
ketler bir dünya buhranına karşı mü
cehhez değildiler. Amerikan borsala-
rmda' birdenbire patlıyarı buhreın, 
bütün dünyayı sarmıştı. Şimdi vazi
yet böyle değildir. 

Amerikada vaziyetin bugünkü saf
haya gireceğini tahmin edenler çok
tu. Daha doğrusu. Amerikan buhranı 
bugünkü safhaya yavaş yavaş girmiş
tir. Bundan başka, bütün memleket
ler, dünyada artacak olan mevcud 
buhrana, ve yahud yeniden doğacaJv 
bir buhrana karşı kendilerini koru
yacak tedbirler almışlardır. Nitekim 
mevcud tedbirler, döviz takyidatı ti
caret anlaşmalanndaki sistemlerin de
ğişmesi *929 Amerikan buhranmdan 
sonra başlamıştır. Hasılı her memleket 
hava hücumlarına karşı tahaffuz ça
releri ajrayıp bulduğu gibi, ekonomik 
krize karşı da korunma çareleri bul
muştur. Eğer yeni bir krize karşı mev
cud tedbirleri kâfi addetmek lâzım ge
lirse son Amerikan buhranından pek 
de endişe etmeğe lüzum yoktu. 

Maamafih ekonomik buhrarüanrı, 
bühaissa dünya mikyasındaki buhra
nın ileride yapacağı tesirler hak
kında acele hüküm vermek de yanlış
tır. Amerikan buhranının bizi ne dere
ceye kadar müteessir edeceğini ve ya
hud hiç etmiyeceğini şimdiden katî 
bir hüküm halinde ortaya koymak 
doğru değildir. 

O halde şimdiden müteyakkız dav
ranmak, bu yeni buhrandan korun
ma çarelerini araştırmak en faidell 
bir yoldur. — H. A. 

Bîr genç, beraber yaşa
dığı kadını ağır yaraladı 

Hâdiseye sebep kadının, gencin kıskançlığı n 
tahrik edecek hareketlerde bulunmasıdır 

Taksim civarında oturan Refet a-
dmda bir genç beraber yaşadığı Sira-
nuş adındaki kadmm vaziyetlerinden 
son zamanlarda şüphelenmeğe ve ka-
dmla sık sık kavga etmeğe başlamış
tır. Refet, kendisine haber verip mü
saade almadan kadının evden çık-
mamasmı tenbih ettiği halde kadın 
bunları dinlemiyerek gene Refetin 
kıskançlığını tahrik edecek hareket
lere devam etmiştir. 

Dün öğleden sonra Refet evine git
tiği zaman gene kadının evde bulun-
m-adığını görmüş ve biraz sonra ka-
dm gelince kavgaya başlamışlardır. 
Kavgada Refet tabancasını çekerek 
Siranüşün üzerine bir kaç el ateş et

miş ve vücudunun muhtelif yerlerin
den yaralı Siranuş hastaneye kaldı-
rümıştır. Refet de elinde tabancasile 
polislere teslim olmuştur. 

Vaka müddeiumumüiğe bildirilmiş
tir. Suçlu Refet Taksim polis merke
zine götürülerek sorgu altma alınmış
tır. Adliye doktoru B. Salih Haşim 
hastaneye giderek Siranuşu muayene 
etmiştir. Müddeiumumi muavinle
rinden B. Feridım Bağana tahkikata 
el koymuştur. B. Feridun Bağana 
Taksim polis merkezine giderek gece 
geç vakte kaidar suçlunun, ve şahidle-
rin isticvaplarile meşgul olmuştur. 
Tahkikatm bugün bitirUmesi muhte
meldir. 

İstanbul Def terdar muavinl iğ i 
Münhal bulunan İstanbul Defterdar 

muavinliğine Divammuhasebat müra-
kiplerinden B. İbrahimin tayini emri 
gelmiştir. Yeni muavin bugünlerde işe 
başüyacaktır. 

Bir şoför 8 ay hapse mahkûm 
oldu 

RefUc adında bir şoför bir müddet 
evvel bir gece otomobiUe Kasımpaşa-
dan geçerken Müzeyyen adında bir ka
dına çarparak yaralamış ve kaçıp Şiş
hanede bir garaja otomobili bırakmış
tı. Garaj sahibi Aleksi otomobile bakın
ca motörle yedek tekerleğin arasında 
kundakh bir çocuğun sıkışıp kalmış 
olduğunu görmüş, bunun bir kaza ese
ri olduğunu anlıyarak polise haber ver
mişti. Zabıta tarafından yapılan tah
kikat neticesinde şoför Refik'in Kasım-
paşada Müzeyyene çarpınca kadmm 
kucağındaki çocuğun sarsıntıdan oto
mobilin üzerine düşerek yedek teker
lek arasına sıkışıp kaldığı anlaşılmış 
ve şoför yakalanmıştı. Müzeyyen de 
hastanede ölmüştür. 

Dün ikinci ceza mahkemesinde ya
pılan muhakemede şoför Refik'in, dik
katsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebe
biyet suçundan sekiz ay hapsine ka
rar verilmiştir. 

ÜÇ soyguncu mahkûm oldu 
Dün ağırceza mahkemesinde üç 

soyguncunun muhakemesi yapılmış
tır. Demir Ali, Fazıl ve Mihal admda-
ki bu üç kişi Mustafa adında bir kö
mürcünün kollarını bağlıyarak para-
smı almak istemişlerdi. Suçlular iki
şer sene üçer ay hapse, o kadar da 
emniyeti umumîye nezareti altında 
bulunmağa mahkûm edilmişlerdir. 

Tevkif edilen Şakir admda biri be-
raet etmiştir. ^ 

Bir arabanın beygirleri ürktü 
2 kişi yaralandı 

Baikırköy civarmda Çavuşbaşı çifli-
ğinde sebze yükUe hareket eden 21 
yaşlarmda Ziyanın idaresindeki ara
ba, istasyon civarına geldiği bir sırar 
da birdenbire hasrvanlar ürkerek ara
bayı bütün hlzlarile sürüklemeğe baş
lamışlardır. 

Bu süratli gidiş esnasmda Ziya, diz
ginlere bir türlü hâkim olamamış, 
Salih ve Hüseyin isimlerinde iki kişi
ye çarparak yaralanmalarma sebeM-
yet vermiştir. Hayvanlar neden sonra 
zabtolımabilmiş, yaralılar tedavi altı
na almmış. Ziya bakında da takibata 
girişilmiştir. 

Bir tavuk hırsızı y a k a l a n d ı 
Polis; son günlerde Üsküdar taraf-

larma dadanan bir tavuk hırsızı ya
kalamıştır. Receb ismini taşıyan hır
sız son dafa Kısıklıda Üçpmar sem
tinde madam Takohinin evine girmiş
tir. Receb; tavuJdara yem atmak su
retile basma toplamış, bir aralık da 
iki tanesini boğazlarından yakalıya-
rak savuşmuştur. Pencereden olan 
neticeyi gören Takohi bağınb çağır
mağa başlamış civarden geçen bir po
lis Recebin peşine düşerek az sonra 
yakalamıştır. 

Tavuklar madama; iade edilmiş, R»-
ceb hakkmda kanunî takibata giri
şilmiştir. 



Rumeli, Anadolu yakalarını 
biribirine nasıl bağlamalı ? 

Ist9,nbulda Ru
meli yakasının 
Anadolu yakasına 
tünel ile mi, yok
sa asma bir köp
rü ile mi bağlan
ması meselesi ye
niden tazelenmis-
tir. 

Bu hususta mü
hendis B. Muhtar 
Çilliden bir mek
tup aldık. Mühen
dis B. Muhtar Çilli mektubunda di
yor ki: 

— Göstereceği menfaatler, köprüye 
nisbetle daha az olmakla beraber evvle-
mirde şunu söyliyeyim ki, bazı cihetler
den ve bilhassa müdafaa bakımmdan 
tünel, köprüye müreccah olabilir. Fakat 
İlâve edeyim ki tünel yapmak imkânı 
yoktur. 

Bunu izah edeyim: Tünel yapılamaz. 
Çünkü Karadenize kadar Boğaziçmin 
en az derin olan noktası elli metreyi ge
çer. Bu, yalnız suyun derinliğidir. 

Suyun altmda, suyun tesirinden âzâde 
olarak tünel açılabilecek sağlam zemin, 
acaba kaç metre sonradır. 

Saraybumu ile karşı yaka arasmda 
yapılan Foraj gösterdi ki, sağlam zemin 
70 - 80 metre derinliğinde başlıyor. Tü
nelin emin ve su basmıyacak sağlam yerde 
olması İçin yirmi metre katarsak tünelin 
tabanı deniz yüzünden Saraybumu ci-
varmda yüz metre derinliğinde olmalıdır. 

Boğaziçmde, iki Hisar arasmda deniz 
elli metreden daha derin olmakla be
raber - zeminin sağlam olması ihtimalini 
kabul ediyorum - burada da tünel taba-
nmm 85 metrede yapılrnasuıı ve bu mah-
dud kısımlar için bizde demiyoUannm 
âzami meyil olan binde yirmi beşini ka
bul ediyorum. 

Bu halde, bu derinlikte kazılacak tü
nel tabanına varabilmek İçin tünelin 
Boğazdan geçeceği mahal kenarmdan 4-5 
kilometre evvel tüneli kazarak su sathma 
İndirmek lâzımdır. İşte herkesin aulıya-
bilecegi rakama müstenid bir hesap... 

11 kilometrelik tünel 
Deniz altmdakl tüneli, Boğaziçinde Hi

sara yapmak lâzımgelirse Kâğıdhane de
resi İçinde ve Kâğıdhane köyünün ileri
sinde btr noktadan dere seviyesinde tü
nele girerek âzami meyil İle Hisara ka
dar mütemadiyen İnmek ve Boğazı bu 
suretle matlûp derinlikte tünelle geçip 
gene âzami meyille ve daima tünel için
de kalarak Anadoluhisarından Kuzgun
cuğa kadar yükselerek ancak orada deniz 
seviyesinin üstüne çıkabilmek, yani aşağı 
yukarı on bir kilometre mütemadiyen 
yerin dibinde, deniz seviyesinin altın
da kalmak zarureti hasıl olur. Böyle mü
temadi yerin altmda kalmak zarureti 
hasıl olunca Boğazın en dar yerinden 
geçmekte fayda yoktur. 

Her nereden geçUirse geçilsin iniş yo
kuş ve ortadaki ufki mesafe ile birlikte 
tünelin uzunluğu mecmuu on kilometre
yi geçer. Bu tüneli delebilmek ne kadar 
pahalı ve güç olduğu kolaylıkla tahmin 
edilebilir. 

Sonra bu tünel mütemadiyen artacak 
olan su sızıntılarının hücumlanna ma
ruz bulunacağından bu sızmtüan boşalt
mak için yüksek İrtifada gece gündüz 
çalışacak olan kuvvetli tulumbalar ister. 
Gayri melhuz her hangi bir hadise, bu 
maddî imkânı selbeder. 

İkinci bir tünel yeri 
Diğer taraftan demiryolunun. Sünnet 

köprüsünün yanma ve deniz seviyesine 
gelebilmesi İçin en İyi hal sureti Çırpıcı 

Mühendis B. Muhtar Çilli: ^* Tünel 
yapmak imkânsız gibidir. Köprüyü 

tercih etmek ve Saraybumu ile 
Üsküdar arasında yapmak 

lâzımdır „ diyor 
çayırmdan dere boyu ilerliyerek bir kaç 
kilometre tünelle Alibey deresinin Keçe-
deresi koluna geçip bu dere İle Sünnet 
köprüsü civarına gelmek, orada bir İs
tasyon yaptıktan sonra tünele girmektir. 

Eğer deniz altı tünelinin Saraybumun-
da kazılması düşünülüyorsa Yedikule ha
ricinden başlıyacak deniz altma inip 
Erenköyüne ancak çıkmak kabil olur. Bu 
şekil diğerine nisbetle ehvendir. Hiç ol
mazsa Sünnet köprüsünden evvelki tü
nel hazfolunur. Bazı zevatın meseleyi iyi 
tedkik etmeden tüneli tercih ederiz, de
melerinin neticesi budur. 

Tünele ne şekil verilirse verilsin ve ne
rede yapılırsa yapılsın deniz dibinde mef-
ruz umka inmek lâzımdır. Ayni müş
külât ve ayni faydasız şekil hasıl olur 
ve her halde köprü masrafından çok 
fazla bir masraf ile ancak tek hatlı bir 
tünel yapılmış olur. Bu da, günde bir 
kaç defa trenlerin geçmesinden başka bir 
şeye yaramaz ve şehre hiç bir faydası do
kunmaz. Bunun için Avrupayle, Asyayı 
birbirine bağlamak için arzın teşekkülâtı 
itibarile tünel bir vasıta olamaz, bunu 
aklımızdan çıkarmalıyız. Trenleri bir 
yakadan öbür yakaya geçirmek için topu 
topu masrafı iki milyon lirayı geçmiyecek 
olan feribotlar kullanmak kâfidir. 

Köprü nerede yapılmalı? 
Gelelim köprü meselesine: İstanbulun 

Avrupa ile Asya yakalarını birbirine bağ
lıyacak olan köprü nerede yapılmalıdır? 

Ulustan alman makalede tesvir olun
duğu veçhile, 1 - Boğazın en dar yerinde, 
2 - Cihangirden (Galata olamaz) Şemsi-
paşaya, Saraybumu ile Fener arasmda 
ve eski Baruthaneler önünden Karlık ba-
yırma köprü kurulabilir. ^ 

Boğazm en dar yerinde, yani iki Hisar 
arasmda ve yahut açıklığı hemen he
men ayni olan Arnavutköyündeki Akmtı-
burnu ile Vaniköy arasmda 45 metre yük
sekliğinde (köprünün altından serbesçe 
seyrü sefer için bu iı-tifa kâfidir) yapı
lacak asma köprünün uzunluğu bir kilo
metreden az olacağından inşaat ve mas
raf bakımından en münasip hal sureti 
olur. Köprü Boğazda kurulacak ise iki 
Hisara nisbetle Akıntıburnile Vaniköy 
arasını tercih ederim. Zira şehre iki ki
lometre daha yakındır. Bunun büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Bundan başka şi
mendiferin buraya isali mühim surette 
daha kolay ve daha ucuzdur. 

Lâkin Boğaziçinde kurulacak bir köp
rünün en büyük mahzuru Üsküdar ve 
Kadıköyünün bu köprüden mahdud su
rette istifade etmeleridir. Köprünün en 
büyük faydası, üzerinden demiryolunun 
geçirilmesi değUdir. Bilâkis Üsküdar ve 
Kadıköy gibi büyük kütleler sekenesinin 
günün her saatinde bir kaç dakika için
de İstanbula gidip gelmelerini temin ede
cek bir yol tesis etmektir. Boğaziçinde 
yapılacak bir köprü vakit ve nakid ba
kımından bu şeraiti haiz değildir. Köprü
nün Boğaziçinde yapılması en kolay ve 
ucuz olduğu halde Saraybumu ile karşı 
yaka arasında yapılmasmda ısrar edilme
sinin sebep ve hikmeti budur. 

Saraybumu -
Üsküdar 
Binaenaleyh ya

pılacak büyük fe
dakârlıklardan tam 
bir fayda temin için 
asma köprünün ya 
Cihargirden Şemsi-
paşaya, yahut ta Sa
raybumu İle Fene-
ria tam ortasmdan 
Karlık bayırma, yani 
İstanbulun hemen 
merkezinden Üskü-
dara yapılmak icabe-
der. Ben ikinci şıkkı 
tercih ederim. Zira 

evvelâ her iki yer arasmdaki fark aşağı 
yukarı aynıdır. 

Saniyen Saraybumu ve Kızkulesindeki 
akıntılar dolayısile karşı yakada kum
lar teressüp eder ve Karlık bayan önün
deki sahilden itibaren denizin derinliği 
gayet bati artarak 700 metreye kadar 
mesafede derinliği 12 metreyi geçmez. 
Halbuki Cihangir ile Şemsipaşa arasında 
böyle az derin yerler yoktur. 

Yapılacak köprü, iki kilometre uzun
luğunda hiç ayaksız inşa edUemiyeceğin-
den deniz derinliğinin azlığı altı kumlu 
olsa bile ayaklarm inşasmda faydası do-
kmıur. 

Salisen Saraybumu civarında her iki 
taraf başlarma şimenifer yolunun köprü
ye bağlanması gayet kolaydır. 

Şöyle ki Kumkapı civannda Şark de
miryolunun deniz seviyesinden yüksekli
ği yedi metredir. Köprü irtifama çıkmak 
için otuz sekiz metre yükselmek lâzımdır 
ki bu da bin altı yüz metre tule tekabül 
eder. Yani Kumkapı istasyonundan son
ra Cmdi meydanından kısmen açıkta ve 
sonra tünele girerek meyli matlupta 
yükselip Ayasofya önünde yer altmda bir 
yolcu durağı yapmak üzere Gülhane has
tanesi yolunu geçinceye kadar tünel için
de kalmak ve sonra yakm yakın ayakla 
hafif viyadüklerle asıl büyük köprü ba
şına ulaşmaktır ki ne bir âbideye doku
nur, ne büyük istimlâke veya cesim ima
lâta ihtiyaç kalır. Sade bin altı yüz met
relik basit bir metropoliten hattı yap
maktan ibarettir. 

Karşı yaka ciheti büsbütün sadedir. 
Karlık bayırı üstünde zeminin irtifaı mü
sait olduğundan oradan sonra matlûp 
meyilde kısmen açık, kısmen tünelde ol
mak üzere Selimiye arkasından dolaşarak 
Haydarpa.şaya varmaktan ibarettir.' Gö
rünüyor ki mevcut demiryollarımızm 
şekline hiç dokmımuyor ve ancak birer 
makasla bağlanıyor. 

Cihangir İle Şemsipaşa arasındaki 
köprü başlarına demiryolunu bağlamak 
meselesine gelince gerçi Şemsipaşa ci
heti basittir, lâkin Cihangirdeki köprü 
başına demiryolunu bağlamak İstanbulun 
dalgalı şekli ve bilhassa Halicin vaziyeti 
oldukça büyük müşkülât ika eder ve bü
yük masraflara badi olur. 

Rabian Cihangir - Şemsipaşa arasında
ki köprü liman ortasmdadır ve daha zi
yade seyrü sefere engel olur. 

Böyle bir köprünün İstanbulun man-
zarasma olacak tesirine gelince köprü 
mühim surette manzarayı değiştirecektir. 
Lâkin manzara bozulacak mı, düzelecek 
mi, şimdiden kestirmek güçtür. Ve bu hu
susta herkesin düşüncesi bir olamaz. 
Köprüye verilecek bediî şekil' manzarayı 
ihlâl etmekten daha ziyade hoş bir hal 
arzedebilir. 

Fitre, Türk Hava Kurumuna 
yardım için en uygun fırsatlar
dan biridir. 

Bursa elektrik 
şirketi alınıyor mu ? 

Şirket beş yüz beygirlik 
tnotörlerden birini 

yeniliyecek 
Bursa 24 (Akşam) — Bir yıldanberi 

hükümetçe satın alınacağından bah
sedilen şehrimiz elektrik şirketinin va
ziyetinde şimdilik yeni bir deği
şiklik olmamıştır. Geçenlerde şirket 
direktörü B. Bertola Ankaraya gitti, 
geldi. 

Satın alma işinin ne safhada oldu
ğu pek bilinmemekle beraber şirketin, 
pek ziyade eskiyen motörleri yenile
me işine ehemmiyet vereceği anlaşıl
maktadır. 

Santralın takviyesi, hayli zaman 
evvel kendini göstermiş btr ihtiyaçtır. 
Şehir tenviratmı intizama sokmak 
için, santral ve şebeke üzerinde esasU 
tedbirler almak lüzumu, gerek motör-
de gerekse ana hatlarda görülen arı
zalardan belli oluyor. 

Santralın motörleri iyice yıpranmış
tır. Bu gidişle koca şehrin günün bi
rinde karanhkta kalması her vakit 
mümkündür. 

Şirket, hükümetle satın alma işini 
kati bir safhaya koymadan, yeni ve 
masraflı tadilâttan çekinmektediı*. 

Haber aldığıma göre son günlerde 
şirket, beş yüz beygirlik motörlerden 
birisini yenilemek maksadile hüküme
te müracaat etmiş ve yeni motorun, 
eskisi gibi Dizel olmasım istemiştir. 
Hükümetin, bazı kayıd ve şartlar da
hilinde, motor mubayaa ve intihabı 
içhı mezuniyet verdiği ve şirketçe 
muhtelif fiımalara müracaat edildiği 
haber verilmektedir. 

Fakir kız ariyan 
milyarder/ 

iki gazete bir reklâma 
kapılmış 

Birkaç gün evvel şehrimizde çıkan 
iki gazete garip bir haber verdi: Bir 
Amerikalı mUyarder fakir bir kızla ev
lenmek için Balkan memleketlerine ge
lecekmiş. Arkadaşlarımız bu haberi 
ballandıra ballandıra yazdılar. 

Kolayca tahmin edileceği veçhile 
böyle bir haberin asU yokmuş, bu, bir 
reklâmdan ibaretmiş, Sofyada çıkan 
Utro gazetesi birinci sahifesinde «Mil
yarderi İstanbulda bekliyorlar!» baş-
lığile yazdığı bir yazıda bu iki gazete 
ile inceden inceye eğlenmektedir. 

Kanserle mücadele 
Geçenlerde kanser enstitüsü konseyi 

toplanmış, enstitü organizasyonu üze
rinde bazı kararlar alarak dağılmıştı. 
Önümüzdeki, salı günü, üniversite rek-
töıii riyaseti altmda tekrar toplana
cak olan bu konseyde, kanserle müca
dele esasları tesbit edilecektir. 

Örmm bDo: 

İki renkten elde örme bluz. Omuz
lar, ön kısmı ve kemeri ksüıve rengi
dir. Kolları yanları ve sırtı bej rengi 
yündendir. Düğmeler kristaldir. Kah
ve rengi etekle giyilmektedir. 
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Aklı yerinde 
olduğu anlaşıldı 

Fakat artık genç Viyanalı 
ile evlenmekten vazgeçti 

64 yaşında olduğu halde Viyanalı 
bir otelcinin 17 yaşmdaki güzel kızi-
le evleneceği yazılan Mısırh Tevfik 
Nesim paşa geçenlerde kendisini te
davi ettirmek için Londraya gitmişti. 

Londranın üç mütehassıs doktoru 
Mısırlı paşayı muayene ettikten son
ra paşanm kendi işlerini kendi göre
bilecek kadar kuvvetli bir muhake
mesi olduğunu tesbit etmişlerdir. Tev» 
fik Nesim paişa Ue beraber seyahat 
eden doktor Haggan Londradan ay
rılmadan evvel İngUiz gazetecilerine 
demiştir ki: 

«Nesim paşanm sıhhatte olduğu an
laşıldıktan sonra Mısıra dönüyoruz. 
Paşa artık nişanlısmı düşünmüyor, 
onunla evlenmekten vazgeçmiştir. 
Bundan sonra sakin ve asude bir ha
yat sürmek istiyor. Madmazel Hub-
nenle evlenmek hayali suya düşmüş
tür.» 

Bir kadın bir karında üç 
çocuk doğurdu 

Kozak (Akşam) — Köyümüzden; 
Süvâvi Mehmed kansı Hacer bir ka* 
rmda üç çocuk doğurmuştur. Çocuk-
larm ikisi kız, birisi de oğlandır. Yav
ruların ve annelerinin sıhhatçe hiç 
bir bozukluğu yoktur. Bu taraflarda 
şimdiye kadar böyle üç çocuk doğu
ran anaya rastlanmadığı için, bir çohi 
köylüler çocukları ve bunları doğu
ran anneyi görmek için koşmaktadııv 
1ar. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 13 

— Mahvoldum Banu! Haysiyetim, 
şerefim sıfıra indi. Bu ahlâksızlığı na
sıl tevil edeceğim? Herkese ne cevap 
vereceğim? 

— Kahrolsun! Nefret ediyorum. Bü
tün mânasüe ondan nefret ediyorum. 

— Kadına itimad etmek ne buda
lalık Yarabbi? 

— Ah bilsem., nerede olduklanm 
bilsem ikisini de bir saniye tereddüd 
etmeden vururdum. 

Deli gibi yerinden fırlamış, odamn 
İçinde durmadan geziniyor, söyleni
yordu. Bir aralık geldi yanıma otur-
du: 

— Sen hiç bir kadma benzemiyor-
sım? Senden en ufak bir fenalık bek-
liyemem değil mi?.. Oh Banu, dünya
da yalmz seni seviyorum ve yalmz sa
na itimad ediyorum. 

Yaşlar yanaklarmdan yuvarlamyor, 
bir çocuk safiyetile içini çeke çeke ba
na sualler soruyordu. 

Başım omuzlarıma çektim ve onu 

ehmden geldiği kadar teselliye çahş-
tım. Bir kaç gün sonra (Napoh) dam
galı bir zarfı elime verdikleri zaman 
Fatma hanımefendinin yazışım der
hal tanımıştım. Zarfı heyecanla yırt
tım.. 

Bana her şeyi bütün tafsilâtile an
latıyor, pek çok mesud olduğundan 
bahsederek mektubunu hemen hemen 
şöyle bitiriyordu: «Artık ben Se muhi
tinizden uzaklaşınca derhal evlenme
niz İçin hiç bir mani kalmıyor demek
tir. Bütün temennim biran evvel yu
vanızı kurup mesud olmanızdır. Oğ
lumu size emanet ediyorum... Hasret
le gözlerinizden öperim sevgili kızım.» 

— Bu vakadan sonra nişanlımzın 
size karşı vaziyetlerinde bir değişiklik 
hissettiniz mi? 

— Hayır. Tamamen eskisi gibi idi. 
— Onu hâlâ seviyor mıydınız? 
— O zaman için evet! 
— Derhal evlenmenizde ne gibi bir 

mahzur vardı? 
— Mühim hiç bir mahzur yoktu. 
— Nişanlılık devresini uzatmama 

aleyhinde değil miydiniz? 
— Hayır değildim! 
— Demek bütün dedikodulara rağ

men evlenmek hususunda istical gös-
termiyen sizdiniz? 

Genç kız eUndeki mendili parçalar-
casma tımaklarile kopardı. Burada 
her şeyi söylemek, bu teklifi nasıl sa-
bırsızhkla aylar ve senelerce bekledi
ğini anlatabilmek mümkün olsaydı 
diye düşündü, fakat izzeti nefsi buna 
mânidi! Sakin ve yavaş bir sesle ce
vap verdi: 

— Evlenmek için henüz biribirimi-
zi tamamen anladığımıza kani değil
dim. 

— Sekiz senedir tanıdığımz bir in
sanı anlıyamamıştmız öyle mi?! 

VIII 
— Günler, haftalar, aylar geçiyor, 

Enis iş hayatında gittikçe parlıyor, 
kazancı da o nisbetle artıyordu. 

Bir akşam üzeri köşkün kapısında 
yepyeni bir otomobil durmuştu. Enis 
yukan çıkınca: 

— Banu, bu otomobili sana aldım. 
Bu akşamdan itibaren istediğin gibi 
kuUanabüirsin! dedi. 

Teşekkür için sırahyacak kelime bu
lamıyordum. 

Bir başka gün kaplan derisinden bir 
manto geliyor, tuvaletlerim, kostüm
lerim en Itlks terzihanelerde dlkllIyo^ 
du. 

Hemen her gece yemeği ya Tokath-
yanda ve yahut Park Otelde yiyor
duk., senenin' en kibar balolanm ka-
çumıyor ve o gecelerin tuvalet reko
ru mutlaka bende kalıyordu., fakat 
bütün bunlara rağmen katiyyen me
sud değildim: Çünkü her gittiğimiz 
yerde bin bir vesile ile iz'ac ediyor, mâ
nâsız kıskançlıklarile beni yiyip bitiri
yordu. Uzak masalarda oturanlar
dan biri bana dikkatle baksa asabile-
şiyor, pek haksız yere çatıyor, kalbi
mi kırıyordu. Bana hiç bilmediğim in-
sanlarm takdirle bakmalarma bir tür
lü tahammül edemiyor, en eğlendiği
miz bir zamanda kalkıp eve dönüyor
duk. 

İstanbula yalnız inmekten tama
men menedilmiştim. Ancak köyün ci-
varmda otomobille dolaşmağa bir de 
onu karşılamak üzere istasyona kadar 
inmeğe mezundum! Bu hayat, böyle 
devam edip gidiyor, fakat hiç bir gün 
evlenme bahsine yanaşmıyorduk. 

Bir sabah saçlarımı tarıyordum; 
birdenbire gözlerim bir kaç beyaz tel
le yanar gibi oldu; Şakaklarımdan 
başlıyarak arkama doğru gittikçe ço
ğalan bu beyaz saç telleri gönlüm gibi 
hayatımın da hazana yaklaştığı haki
katini bir zehirli ok gibi kalbine işle
mişti! 

Aynaya daha ziyade yakla§üm: 
Gözlerimin altmda henüz derinleşme

ğe başlamış iki üç çizgi, dudaklarımm 
kenarlarında ince hatlar vardı!.. 

O günkü kadar kendimden korktu
ğumu, ürktüğümü hatırlanuyorunu 
Şuurumu kaybetmiş gibiydim. Birden
bire elimdeki saç fırçasım bütün h>ı| 
zımla aynaya attım, parça parça kn*K 
dım. Elime batan cam parçalan avu-
cumu kan içmde bırakmıştı. Faka* 
kanıyan gönlümün ıztırabı bundf.Jt 
çok daha fecidi. Hayatı anlamadan, 
gençliğim bir sonbahar yaprağı gibi 
sar ar ip solmuştu! Bir hiç peşinde bu
güne kadar sürüklenip giden bu sefil 
ömre lanet ediyordum! Beni lükse, 
refaha boğarak gençliğimin manevi
yatım satın alan insandan artık nef
ret ediyordum! 

— Son iki seneden bu zamana k** 
dar hayatınızda mühim hiç bir değN 
siklik oldu mu? 

Genç kız sararmıştı: 
— Hayır! 
— Sualimi galiba anlamadmız: HaJf 

yatınıza yabancı bir şahıs karışmadı 
mı? 

— Evet!.. Bundan takribej^ bir senQ 
evvel Cehdi ile tanıştım. 

— Ne zaman ve kimin vasıtasile? 
— Bir mayıs sabahı... Köşkünün 

bahçesinde... 
— Yabancı bir adamla tamştırılma* 

dan nasıl ahbab oldunuz? 
(Arkası vai 
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Edirne çok kıymetli sanat 
eserleri ile doludur 

Camilerden başka bir çok köprü, 
han, çeşme ve saire vardır 

önce küçük ve çıplak bir kasaba 
İken, sonra Türklerin elile, çevresi ge-
ftişüyerek yeni bir hızla kültürü ve 
tnedenî nMimureleri büyüyen EdlmA 
şehri, (Milâdî 1361 tarihinde) birin
ci Muradın kumandanlarından Haa 
îlbeyi ile Lala Şahin paşa tarafından 
zaptedilerek aziz ülkenin en kıymetli 
bir parçaa olmuşto. 

Elyevm Edimede «Lala paşa naht 
yesi» ile «hbeyl burgam» adında eski 
bir semt mevcuddur. Kümelinin mü
him savaşlannda ünlü zaferler temin 
ederek geniş fütuhat açan büyük Türk 
kumandanlarına ait çok kıymetli yar 
dlgâr eserler Edime koynımda en 
canlı birer tarih jraşatmaktadır. 

Edimenin ilk valilerinden meşhur 
Timürtaş paşa ile Sanca Sanmeddin 
paşamn camüeri ilk tarihî eseri teşkil 
eder. 

Ayrıca, mimarî değer taşıyan eser
lerden Gazi Mihal bey Ue Şah Melek 
paşa camüeri plân itibarile ilk tiplere 
mahsus en temiz örneklerdir. «Şah 
Melek paşa camii» içerisinde eski ve 
çok makbul Türk çinileri mevcuddur. 
Bilhassa mihrab deseninde, mozaik Ue 
çok ince kenar sulan işlenmiştir. (Ga
zi Mihal camü) nin etrafmda bir ha
mam ile beraber Tunca sujru üzerine 
kurulmuş 16 kemer gözlü «Gazi Mihal 
köprüsü» bulunmaktadır. 

Edirne alındıktan sonra «Kırklareli, 
Pınarhisar, Vize, Saray» şehirlerinin 
fatihi olan Gazi Hızır bey de Gazi Mi
hal beyin kardeşidir. Kırklarelinln 
başlıca mimarî ziyneti olan «Hızır 
bey camii» kendi eseri hayrıdır. Şah 
Melek paşaya gelince, Yıldınmm ma
iyetinde iken taht kavgalarmda Edir-
nede hükümdarhğmı ilân eden Emir 
Süleymanm bir aralık veziri olmuştu, 
bUâhare Çelebiye iltihak ettiği için 
kendisinin siyasî bir adam olduğu an
laşılmaktadır. 

Edimede, Yıldınm camü ile eski 
camün arkasından İstanbulun zaptı 
tarihine kadar vücude gelen orijinal 
eserlerimiz arasında (1434 de) inşa 
edilen Muradiye camii; tıpkı Bursada-
ki Yeşilin bir güzellik eşinde olup 
mihraba doğVu uzurüuğtma karşı yan-
yana bitişik iki kubbe şeklindedir. 
İçerisinde renk ve tertibi fevkalâde 
müstesna çiniler mevcuddur. 

Gene II nci Murad devrinde 1438 
tarihinde inşasına başlanan ve ta-
mamlanması tam 10 sene süren «üç 
şerefeli camü» Ue mimarimizde en te
miz esaslar ve en ibdaî şekillerle seçü-
miş bir örnek meydana konulmuştu. 

(Üç şerefeU) nin çok enteresan olan 
gıri ve kırmızı renkleri havi sert ta^ 
laıla karışık tarzda işlenerek şekü-
lendirilmiş «Burmah, Çubuklu, Bak-
lavaü üç şerefeli» adüe sayılan biçimi 
başka başka güzellikte 4 minaresi var
dır. 

Üç şerefesi olan minarenin içerisinr 
de, her şerefeye mahsus ayn yollan 
takib eden üç helezonî merdiven ter-
tib edilmiştir. Üç şerefeli caminin, tar 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 13 

Edimede Tunca üzerinde Beyazıd camisi ve Beyaod köprüsü 

şıdığı güzelliklerden en meşhuru ka-
püandır. Hattâ Edimelüerin, üç ta-
mnmış camUeri için ananeleşmiş şu 
sözleri: 

(Eski camiin yazısL. Üç şerefelinin 
kapısL. Sellmiyenin yapısı) çok ye
rinde bir tasviri ifade etmektedir. 
Devrine mahsus yüksek mimarisini 
gösteren mühim eserlerimizden biri de 
Tunca kenarındaki II nci Beyazıd ca-
miidir. Caminin etrafında: Bimarha-
ne, Tıb medresesi, İmaretten müteşekr 
kü kıymetli müştemilâtı toplanmıştır. 

Üç sermeli sanatli kapdarmdan 
revaklı avlusunun görünüşü 

Ayıü zamanda bu manzumeyi. Tunca 
suyu üzerinden geçid yaparak tamam-
hyan çok sanath bir köprü kurulmuş
tur. Bu eserlerden sonra âbideler yük
lü Edimenin en hâkim bir noktasm-
da şahlanan şaheser Selimiye görülür. 
«Üç şerefeli» İzmirin, «Beyazıd camü» 
Akkirmanm, «Selimiye» Kıbns ada-
smdaM Magosa kalesinin zaptı gani-
metüe yapılmıştır. 

Üçü de; Edime şahUcalanna büyük 
Türk rolmarlannm ayn ayn kondur

duğu zaferi temsU eden birer sanat 
tacıdır. Türk sanatkârlan, daha bir 
çok «köprü, han, mektep, hastane, 
çeşme gibi muhtelif mimarî ziynetleri-
le Edimenin kıymetli mamurelerini 
çoğaltarak şereflendirmişlerdir. En zi
yade istilâlar yüzünden ata yadigân 
olan bazı eserlerimiz tahribe uğnya-
rak yıkılmıştı. 

Birinci istilâ 1829 da Rus generali 
(Dibiç) in ikinci istUâ; ondan yanm 
asır sonra Grandük Nikolamn ordu-
lan tarafından yapılmıştır. 

İkinci istüânm husule getirdiği yı-
kmtüara karşı Edimenin beliıü doğ
rultan vali Erzincaıüı İzzet paşa ol
muştu. Son Balkan harbinin açtığı 
rahneleri de vali Hacı Adilin himmet
leri kapatmıştı. Kadirşinas EdimeU-
ler Edime için özlükle çalışanlan as
la unutmamış ve hiç bir zaman gönül
den silmemişlerdir. 

Güzel Edimemizin en ziyade yüzü
nü giUdüren Atatürk devrinin ihya 
edici himmetleri ohnuştu. Bu devir, 
hakikî sevgi ve himayeyi meydandaki 
eserlerile bilfiU göstermiş olmakta
dır. 

Umum müfettiş general Kâzım Di-
rUc, her başardığı f aydah işler arasm-
da aynca Edimede «eski eserleri se
venler» adile bir koruma cemiyeti aç
mağa muvaffak olmuştur. Bu sayede 
büyük âbidelerimiz, kıymetli müşte-
müâtUe beraber birer, birer tamir ve 
ihya edUmiş oldu. 

Ayni zamanda en ufak, en kenar 
köşede kalmış ve yıkılmağa yüz tut
muş olan bir çok harab esM sanat 
eserlerimizin de meydana çıkanlarak 
korunmalan temin olunmuştur. 

İşte bugün; serhad Edimemiz, kur
tuluş bayramım neşeler içinde kutlar
ken tarihî menkıbelerin o, laymetü 
şahidleri de hiç şüphesizdir ki banile-
riıün ruhu Ue beraber şadolmaktadır. 

Mimar: Kemal Altan 

iki kız mendilin üzerine eğildiler. Mendilin 
şurasından burasından bir iki iplik çekilmişti... 

Edimede Gazi Mihai köprüsü 

Ahmed Abud bu düşünce Ue odası
na girdi, lîapıyı kUitledi, Sonyamn 
iade ettiği ingilizce yazüı iki kâğıdı 
kuşağınm içine iyice yerleştirdi. On
dan sonra yere sermiş olduğu kilimi 
taş sedirin üzerine yaydı, omm üstü
ne jratarak derhal derin bir uykuya 
daldı. 

— 4 — 
Moğolların hanındaki 

hâdiseler 
Ahmed Abud odadan çıktıktan son

ra Olga Feodorovna minderin üzerine 
yaslandı ve tekrar köpekle oynamağa 
başladı. Bu aralık elindeki mektup ya
nma düştü ve yansı elbisesinin kıv-
nntılarUe örtüldü, yansı dışanda kal
dı. 

Kadınlann oturduklan oda hahlar 
ve örtülerle oldukça süslendiği halde 
gene pek kaba görünüyordu. Odamn 
kapısmdan başka ne bir penceresi, ne 
de başka bir deliği vardı. Tavan is
ten simsijrah bir hale gelmişti. Arada 
sırada bu isli tavanm yanklarmdan 
ajnülan sıva parçalan yere düşüyor
du. Üzeri hah örtülü olan minderden, 
masa üzerinde duran lâmbadan ve 
duvar kenarlanna yerleştirilen san
dıklardan başka odamn içinde eşjra 
namına bir şey yoktu. Masanm üze
rinde açık bir kitab duruyordu. Ka-
dmlarm yattıklan yan odaya giden 
methalin sağma ve solıma kayıdsızca 
bir iki takım elbise atıhveraüşti. 

Sandıktan yapılan bir iskemle üze
rinde oturup sigarasmın dumanlarım 
savurmakla meşgul olan Sonya otuzu
na yakm uzun boylu, siyah saçh, ko-
301 kestane gözlü, elmacık kemikleri 
biraz çıkık, erkek tavırh bir kızdı. 
Yalmz o erkek tavnna ince büyük du
dağı yakışmıyordu. Sonya diziıü dizi
nin üstüne atmış, büyükçe ve kuvvetli 
eUerini sol dizinin üstünde kavuştur
muş olduğu halde oturuyordu. Bu va
ziyette bir müddet arkadaşım seyret
tikten sonra: 

— Köpekle oynamaktan hâlâ bık-
madm mı? diye sordu. Olga Feodo
rovna köpeği havaya 'atıp elUe tut
makla meşguldü. Bu oyununu bozma
dan Sonyamn sualine gülmekle mu
kabele etti. Olga arkadaşından daha 
genç ve daha ince yapıh bir kızdı. 
Uzunca yüzü daima açıkta ve güneş 
altmda dolaşmaktan yanmıştı. Kıvır
cık saçları koyu kumral renkteydi. 
Büyük kojm yeşU gözlerinin çok cazi
beli bakışı vardı. Dplgun dudakları 
hafifçe açık duruyordu ve dudaklan-
nın arasından kar gibi beyaz iki sıra 
diş görünüyordu. Biçimli bumu ve 
biraz basık alm'kendisinin büyük bir 
azim sahibesi olduğuna delâlet ediyor
du. Tavır ve hareketi ve her haU Ol-
ganm Sonyaya her hususta f aUc oldu
ğunu ispat ediyordu. 

Anlatacağımız hâdiselerde büyük 
bir rol ojmamağa namzed olan Olga 
Feodorovna aslen Azarbaycanlı bir 
Türk kızıydı. Küçük yaşında zengin 
babası tarafından Petersburgda tahsi
le gönderilmişti. Asıl Türk ismini son
ra öğreneceğimiz Olga, Petersburgda 
yüksek bir tahsU görmüş, muhteüf 
lisanlar öğrenmiş, araya giren Umu
nu harp esnasmda Petersburgda ka
larak bir hastanede hastabakıcılığı 
yapmış, velhasU Türklüğünü unuta
rak büsbütün Ruslaşmıştı. 

Ondan sonra Rusyada zuhur eden 
isyanlar, üıtUâUer, bolşeviklik cere-
yanlan Olgayı da sarsmıştı. Yalnız 
anasım babasım değU, aüesinin ser
vetini ve emlâkini de kaybeden Olga. 
diğter bir çok genç İnzlar gibi, ihtilâl 
cereyanına kapılmıştı. O şimdi, yazdı
ğımız bu vekayi esnasmda arkadaşı 
Sonya üe beraber, Sovyetlerin Orta 
Asya teşkilâtına mensup gizli ajanlı
ğı vazifesini görüyordu. İki kız Orta 
Asyanm llsanlanna ve âdetlerine ta-
mamile vâkıftılar. 

Olga Feodorovna birdenbire köpek
le oynamaktan vazgeçerek: 

— Al Mişkayı, senin olsıml dedi ve 
onu Sonyamn kucağma fırlattı. Bu 
gibi hava oyımlarına ahşık olan Mişka 
hemen Sonyamn kucağına yerşleti vf 
gözlerini kapadı Biraz sonra Olgp 
yattığı minderin duvar tarafına do|-

ru çekUerek ve ön tarafmdan yer 
açarak Sonyaya dedi ki: 

— Gel, sen de yanıma yat ta Fun-
gun getirdiği haberleri beraberce dü
şünelim, tetkik edelim. 

Sonya yavaş yavaş kalktı ve Mif-
kayı kucağmdan alarak yere bıraktı. 
Kucaktaki sıcağa alışan küçük köpek 
yere bırakılınca acildi bir surette hav
lamağa başladı. Fakat, iki kızm ken-
disUe meşgıU olmak niyetinde olma
dığım anladığından sandıklardan bi
risinin üzerine sıçradı ve hafif hafif 
vızıldıyarak oraya kıvrüdı, jrattı. 

Sonya da gidip Olganm yamna 
uzandı. Olga söze başhyarak dedi İd: 

— Ah-Single konuşurken çok dik
katli davranmamız lâzım. Bugün 
Fung bize pek garib bir tarzda mua
mele etti. Hali hiç hoşuma gitmedL 

Sonya cevap verdi: 
— Fakat getirdiği haberler çok 

mühimdi. Kaşgarda yakalanan İngi
liz casusu meselesi enteresan değU 
mi? Onun tevkifinden Kaşgardald İn
giliz konsolosunvm büe haberi yok
muş. 

— Ben bu İngiliz casusundan bir 
şey öğrenebUeceğimizi hiç zannetnü-
yorum. Şayed İngiliz konsolosu haber 
alırsa onu şüı^esiz derhal tahUye et
tirecektir. Sonra, İngUiz casusunu 
sorguya çektirmeğe muvaffak olursak 
onun ağzından çıkacak olan itiraflan 
Ah-Sing ile avenesi kimbilir bize kaça 
satmak istiyeceklerdir! 

— Biliyorsun İd Ah-Singe her za
man para vermek lâzım gelmez. Ya
pacağı küçük bir kaçakçılık işinde 
kendisine biraz yardım etmeyi vaa-
dedersek gene işimiz görülmüş olur; 
biz de fazla masraftan kurtuluruz. 

— Evet, bu hain heriflere para ver
meden onları kullanmağa çahşmaU-
yız, Sonya. Bakalım bir kere Ah-Sing 
Ue konuşalım da bize neler teküf ede
ceğini öğrenelim. 

O anda küçük köpek homurdanarak 
yerinden kalktı. Olga minderin üze
rinde doğrularak: 

— GaUba geldi, kapınm önünde 
bekliyor! dedi. Bunu söylerken alman
ca mektubu etekliğinin cebine gizle
di. 

Sonya gidip kapıja araladı ve bir 
kaç kelime cince konuştu. Dışarıdan 
kızın eline san ipekli bir mendil tu-
tuştunUdu. Kız mendiU aldıktan son
ra kapıyı kapadı ve gidip yerine otur
du. Olga da yaklaştı. İki casus kız 
mendili lâmbanın altma gelmek üze
re masanm üzerine yaydılar. Sonya 
mendilin bir köşesinden küçük bir 
müseUesin kesüerek çıkanlmış olması
na işaret ederek dedi ki: 

— Bu, Ah-Singin bizzat buraya ge-
lemiyeceğine delâlet eder. Bakalım di
ğer haberlerinde neler anlatıyor. 

İki kız uzaktan bakUdığı zaman hiç 
bir şey ifade etmiyen mendilin üzerine 
iğildiler. Dikkatlice bakıldığı zaman 
mendilin şurasından burasından lar 
iki ipliğin çekilmiş olduğu görülüyor
du. Mendilin bazı yerlerine de başka 
renkte noktalar öriümüştü. Bir Ud 
yeri de kullanılmaktan yıpranmış gi
bi duruyordu. 

Olga bu yıpranmış yerieri birer bi
rer sayarak: 

— Evvelâ saati tayin edeliml dedL 
— Bir, Ud, iki buçuk 1 diye saydı. 

Ne, iki buçuk saat sonra mı? Hem d« 
bu akşam? İşin bu kadar acele oldu
ğunu Fung bize söylememiştL 

Olga bvmu söyledikten sonra cebin-
den bir pertevsiz çUcardı ve sökülen 
iplikleri sağdan sola ve yukarıdan 
aşağıya saydı. Sonya sandıklardan bi
rinin içinden nısça küçük bir kitab 
çıkardı ve Olganm tesblt ettiği rak-
kamlann sahifelerini açtı. Azarbay
canlı kız: 

7 _ 3,2 - 2, 7 - 8,5 - 4, 6 - 1, 
4 _ 2, 8 — 2 rakkamlarım okudukça 
Sonya o küçük kitabın ayni sahifel»* 
rine işaretler koyuyordu. 

Bundan sonra Olga mendUin tamir 
edilen yerlerini tetkik etti, evvelâ bir 
ucundan öbür ucuna, sonra da boydan 
•roya batmlan iğne deliklerini saydL 
Şu rakkamlar ortaya çıktı; 

(Arkası var) 
I 
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— iktisadî buhran karşısında sizin uyanık duracağınıza — Sen de tuhafsın, duş yapmak sarhoşluk alâmeti midir?, 
eminim... 

Çünkü 
Mahkûm aylarca uğraştı, höcresi-

nin duvarını deldi. Oh!.. Nihayet kur
tulacaktı. 

Delikten başını soktu, öbür tarafta 
başka bir baş gördü: 

— Arkadaş dedi, haydi kaçalım. 
— Ben kaçamain. 
— Neye?. 
— Gardiyanım!.. 

Sofrada 
Meşhur oburlardaiı biri, mükellef 

bir ziyafet sofrasında davetlilerin faz
la gürültü etmeleri üzerine ayağa kalk
tı: 

— Allah rızası için gürültüyü kesi
niz dedi, ne yediğimi anlamıyorum!.. 

Para 
Neyzen Tevfik harp içinde Talât 

paşaya bir kaside yazdı, gidip okudu. 
Talât paşa: 
— Güzel, mükemmel, harikulade! 

dedi. 
Neyzen gülümsedi: 
— Güzel, mükemmel, harikulade ile 

fırmcı ekmek vermiyor!.. 

f. 

— Şu benzin yakan ocağı tecrübe 
eder misiniz, biraz evvel komşunuza 
da sattım!.. 

Anlaşıldı 
— Kürk mantosu ne güzel.. 
— Haydi canım, ben o kürk man

tonun ne olduğunu biliyorum, altı 
aydanberi haftada üç gün tavşan ye
diler!.. 

Coşkun 
Yanındaki kız çirkindi, çok çirkin

di, fakat gece, mehtab çok güzeldi. 
Bülbüller ötüyor, çiçeklerin kokusu 
etrafa tatlı tatlı yayılıyordu. 

Adam birdenbire öyle bir coştu, öy
le bir coştu ki kıza: 

— Benimle evlenir misin? dedi. 
— Evlenirim.. 

— Neye sustun?.. 
— Birdenbire fazla ileri gittim gibi 

geliyor bana!.. 

Memnun 

— Ne söylesen nafiledir usta, on 
birden evvel kalkamam dedi!.. 

Akıllı 

— S04 H 2 nedir? 
— Dur, dur, dilimin ucuna geliyor. 
— Çabuk tü*kür, asid sülfirilttir!.. 

— Saatte yüz kilometre yapıyor
dum, yoldan geçen biri haykırdı: Oto
mobilin tekerleği çıktı... 

— Felâket!. 
— Hayır değil, otomobili durdur

dum, indim, tekerlekleri muayene et
tim, hiç birşey yok... Herif benimle 
alay etmiş!.. 

Borçluya mektup 
Bundan tam bir sene evvel bu

gün, bir hafta sonra iade edeceğinizi 
söyliyerek benden para almıştınız. 
O güzel günün yıldönümünü kutla
makla bahtiyarım. 

O mesud günden sonra borcunuzu 
vermemek için gösterdiğiniz yüksek 
zekâ oyunlarının hayranı olduğumu 
da arzederim. Ancak bugünden iti
baren ben de ayni oyunlan göstere
ceğim. Tabiî bu oyunlar, parayı is
tirdat edebilmek içindir. Saygılanmı 
sunarım. 

Sebebi 
— Böyle serseri serseri dolaşacağ'nı-

za kendinize bir iş bulup çalışsanıza... 
— Vaktim yok. 
— Neden!.. 
— Günde on saat dileniyorum, ne 

zaman vakit bulup çalışayım?. 

Dinle 
Tercüman seyyaha': 
— Burada gördüğünüz tabaklarla 

bardaklar üç asırlıktır. 
Seyyah karısına: 
— İyi dinle de üç günde bir kere bar

dak çanak almaktan vaz geç!.. 

Yaş 
Genç bir bayan anlatıyordu: 
— Şahid sıfatile hâkim huzuruna 

çıktım. Reis yaşımı sorunca yirmi al
tı mıyım, yirmi yedi mi? Unuttum. 

— Ne cevap verdin?. 
— Yirmi iki dedim!.. 

Tuzlu 
— Bu karedesler ne kadar büyük!. 
•— Tatlı su karedesidir. 
— Kilosu kaça!.. 
- - İki yüz kuruş.. 

— Tatlı sudan çıkanın bu kadar 
tuzlu oluşu şayanı hayrettir!. 

— Yahu otomobilini çalmışlar, 
— E r̂et çaldılar. 
— Neden polise müracaat etmiyor

sun?. 
— Hırsızı tanıyorum. 
— Bu daha tuhaf, tanıdığın halde 

adamı yakalatmıyor musun?. 
— Otomobile yeni lâstik taksın di

ye bekliyorum!.. 

ö m ü r verirse 
Sonradan görmüş bir adam mezar

lıkta bir yer aldı, sağlığmda iki mezır 
yaptırdı ve kansma şöyle bir mektup 
yazdı: 

«Karıcığım, mezarlar mükemmel ol
du; eğer Allah ömür verirse, bu meza
ra gömülüyoruz diye iftihar edebld-
riz!..» 

Fal 
— Sen falcıya inanır mısın?. 
— İnanırım, 
— Senin gibi münevver bir insanın 

falcı sözüne inanması garip. 
— Hiç değil, o kadar çok yalan söy

lerler ki, bu yalanlardan biri nasılsa 
doğru çıkar!.. 

Perşembe musahabeleri [ 
Can sıkıntısı bir kibar hastalığı mıdır ? 

Yazan: Selim Sim Tarcan 

— Annem ne iyi etmiş te bana flüt 
yerine davul çalmasını öğretmiş!.. 

Bankada 
Kasadar çeke baktı: 
— İmzanızı tasdik ettirmeniz lâzım 

dedi, bir dostunuz yok mu!., 
— Tek dostum yoktur, icra memu

ruyum!,. 

Eğer... 
italyan misyoneri bir Habeşistanlı

yı katolik yapmağa uğraşıyordu. Sor
du: 

— Sen cennete gitmek istemiyor 
musun?.. 

— İstemiyorum. 
— Ama neden? 
— Herhalde cennet pek iyi bir yer 

olmasa gerek, 
— Nereden biliyorsun? 
— Eğer iyi bir yer olsaydı İtalya iş

gal ederdi!.. 

— tş nedir sermaye nedir? 
— Senden yüz lira borç alınm, bu 

sermayedir. Sonra senin benden pa< 
rayı geri alabilmen iştir!.. 

Şişli caddesinde modern' bir apar-
tımanın ikinci katında oturan bir 
aile tamnm. Bunlar bir kan koca, 
biri kız, biri oğlan iki de yavruları 
var. Bay, sayılı zenginlerden. Şık 
otomobilleri var, nörsleri var, erkek 
ahçılan var, her sene Avrupada se
yahate çıkarlar. 

Ha., bak unutuyordum, bayanın 
göz kamaştıracak iri taşlı elmas kü
peleri, pırlanta yüzükleri var! Her 
hafta kabul günlerinde salonları ta-
nmrmş simalar, sayılı güzellerle do
ludur. M(üzik var, poker var, briç 
var, kokteyl var, şampanya var., var. 
Bütün bu varlıklar içinde bir şey 
yok: Bayanın neşesi! 

Kabul günlerinden birinde takım, 
takım kadınlar erkekler poker ve 
briç masalarının etrafına dizildikle
ri zaman ben ne yapacağımı kesti-
remedim. Orada kendimi ayağının 
çanğile köyünden yeni gelmiş bir 
reçper vaziyetinde görüyordum. Evin 
bayanı büyük bir nezaket gösterdi; 

— Sahi, hocam siz oyım oyna-
mazsmız, kocam briçten, pokerden 
hoşlanmadığımzı söyledi, işte ben de 
sizin hatırınız için bu akşam oyna-
mıyacağım. Haydi geliniz balkona çı
kalım. Apartımanımızm manzarası hiç 
fena değildir. 

Cevap verdim: 
— Ben oyımunuza mâni olmak is

temem, haydi siz de partiye girin! 
Pokeri, briçi sevmediğim doğru de
ğil, sevmek için bilmek lâzım. Ben 
ise bu işlerde pek yayayım! Ahçı is
kambilini bile adamakıllı bilmem! 

— Yok, yok! Sizinle konuşmayı 
tercih ederim. Amma biliyor musu
nuz can sıkıntısından ölüyorum, bu 
oyun da olmasa çıldırmak İşten bi
le değil! Bilmem ki, îstanbulumuz 
pek ölü, hayat pek monotone (onun 
konuştuğu şekli aynen yazıyorum) 
hiç mi amma hiç bir distraction yok. 
Sıkılıyorum, bunalıyorum. Sinirle
rim berbat, çatacak bir adam anyo-
rum. Zavallı kocam çok üzülüyor 
amma /elimde değil, günler, saat
ler, geçmek bilmiyor, size bir şey söy
lesem inanmıyacaksımz. Bazı geceler 
bizim bay işinden geç geliyor. Mat
mazel çocuklann yemeğini yedirip 
yatırıyor. Ben yalnız başıma kalı
yorum. Kitap okuyayım diyorum, ol
muyor. Dikiş dikeyim diyorum, ol
muyor! Piyano çalayım diyorum, ol
muyor! Nihayet şezlonga uzanıyo
rum, bir esneme, bir esneme Allah 
vermesin çenelerim ayrılacak, niha
yet çok kere selâmeti uykuda bulu-
yomm ve onu beklemeden erkenden 
yatıyorum. 

Can sıkıntısından böyle yana yakı
la şikâyet eden bu bayan birinci de
ğildir. Memleketimizin yüksek taba
kasını teşkil eden ailelerde bunlara 
çok rasgeldim. 

Çok kere kendi kendime düşün
düm. Ben bu bayan gibi zengin de
ğilim, fakat hamdolsun böyle sebep
siz durduk yerde cammm sıkıldığı
nı hiç hatırlamıyorum. Geçen gün 
profesör doktor (P. Mantegazza) nın, 
La Physiologie de la douleur adlı ese
rinde Douleur de l'ennuie) can sı-
kmtısı bahsini okudum. Profesör bu 
ruhî haleti uzun uzadıya teşrih et
tikten sonra şunlan söylüyor: 

«Çalışmasını, düşünmesini, hisset
mesini bilen adam sabırsızlık veya 
kaygu şeklinde tezahür eden iç sı
kıntısını defedebilir. Can sıkıntısı 
gelebilmesi için âsab hücrelerinin 
hiç biri faaliyet kıvılcımı saçamıya-
cak bir hale gelmesi lâzımdır. 

Can sıkıntısı hem kendine, hem 
etrafındakilere elem veren bir hal
dir. Daimî bir yorgunluk, her şeye 
karşı bir isteksizlik, ümitsizlik, gizli 
sıtma gibi anlaşılamıyan, fakat in
sanın halinden tavnndan belli olan 
marazî bir haldir. İnsan mütemadi
yen esner, gerinir, adalelerinde bir 
kevşeklik duyar, kolunu kaldırmak 
istemez. 

Ekmeğini almnin teri ile kazanan 
halk kütlesi içinde can sıkıntısına 
uğrıyanlar parmakla gösterilecek ka
dar azdır. Sebebi? Sebebi meydan
da. Çünkü can sıkıntısı hissetmeğe 

vakitleri yoktur. Fakat lüks hayatı 
yaşıyan aileler arasında müstevli bir 
haldedir denecek kadar mebzuldür. 
O sebepledir ki tarihin bazı devirle
rinde ve bazı muhitlerinde can sıkın
tısı bir aristokrat hastalığı adını al
mıştır. 

Büyük bir varük içinde yaşıyan 
her işlerini başkalanna gördürmeği 
itiyad haline getiren, ellerini sıcak su
dan soğuk suya sokmıyan bazı zen
gin muhitlerde daima şikâyet etmek 
moda halindedir. 

Bunlarda yarım baş ağrıları hiç 
eksik değildir. Hiç bir şeyleri olmadı
ğı halde mütemadiyen ilâç alırlar. 
Hastadırlar, nereleri hasta olduğunu 
bilmezler. Ruhları hastadır. Bu gi-
bUer için en büyük tedavi yolu ne 
şekilde olursa olsun bir iş bulup oya
lanmaktır.» 

Profesörün dedikleri pek doğrudur. 
Avrupada ve Amerikara ekseriyetle 
hayır müesseselerinin başında ka
dınlar vardır. Vakıa kadın "kalbinin 
şefkati ihtiyaç içinde olanların imda
dına koşmak, fakir ve kimsesizlerin 
iztıraplannı teskin etmekten zevk 
alır. Fakat, kışm kaloriferle ısınmış 
salonu bırakıp fakir mahallelerinde-
ki evlerin kapısını çalarak soğuktan 
titreşen ve ısınmak için birbirinin 
nefesini avuçlanna üfliyenlerin im
dadına koşmak, onların yün hırka
larını, çoraplannı oturup örmek el
bette ki ayni zamanda can sıkmtısı-
mn bir devasıdır. 

Meşhur İsveçli profesör (Axel 
Munthe) son yazdığı kıymetli eseri
nin (1) başında şu vakayı anlatıyor: 

«Bir gün muayenehanemde otu
ruyordum. Çok zengin ve çok güzel 
bir genç İngiliz lazı elinde bir bü
yük paketle yanıma geldi ve şunlan 
söyledi: 

— Rahatsızım, hastayım, artık bu 
hayattan bıktım, usandım! Hiç bir 
şey amma hiç bir şey beni alâkadar 
etmiyor, hiç bir şey beni eğlendir
miyor. Her istediğimi yapabildiğim 
halde, hiç bir şey yapmak istemiyo
rum. İç sıkıntısından bitiyorum! Bü
tün hekimleri dolaştım, kimi kışm 
Mısıra' kimi Kana gitmemi tavsiye 
etti. Bunlardan biri de yatımla bü
yük bir seyahate çıkmamı, hattâ 
Japonyaya gitmemi tavsiye etti! Fa
kat bütün bu hekimler içinde bana 
en büyük iyiliği siz ettiniz. Seneler
ce kendimi çok bedbaht samyordum, 
şu son bir kaç hafta içinde sizin sa
yenizde artık mesud olduğumu his
setmeğe başladım ve bugün de size 
dertlerimi söylemeğe değil, minnet
tarlığımı bildirmeğe geldim. 

Elinde tutmakta olduğu paketi acele^ 
acele çözdü içinden birçok kocaman be« 
bekler çıkarıp yazı masamın üstüne 
kitaplanmın yanma sıraladı. On iki 
kadar vardı. Amma emsalsiz şey
lerdi. Çok süslü kıyafetleri vardı. 
Erkek bebekler içinde zarif kostümlü 
sivüler, kasketli bahriyeliler, kadın
lar içinde ipekli elbiseliler, zarif, göa 
kamaştıracak kadar süslü bebekler. 
Bunlar, bu genç kızın kendi elinin 
emeğinin mahsulü idi. Hepsini ken
di dikmişti. 

Titrek bir sesle, ben hiç bir işe 
yarayabileceğimi kendimden ummu
yordum. Filhakika bazı hayır mü
esseselerine arasıra çek imzalıyarak 
yardımda bulunmuyor değildim. Hal
buki sizin sayenizde bugün beni ezip 
kemiren can sıkıntısından kurtuldu-
ğım gibi başkalanna faydalı bir in
san olabileceğimi de sizden öğren
dim. Bakınız nasıl? Geçen hafta te
sadüfen elime geçen bir İngiliz mec
muasında ((Yapma bebekler» serlâv-
halı bir makalenizi okudum. Ve o 
günden itibaren fakir çocukları mera* 
nun etmek emelile bu gördüğünüz 
bebeklerin bütün elbiselerini en kü
çük teferruatına vanncaya kadar 
kendi ellerimle diktim, giydirip süs-
ledim. Evet hepsi elimin emeğidir 
ve bu meşguliyetin bana ne büyük 
bir inşirah vediğini bilemezsiniz!» 

(Devamı onuncu sahifede) 

Selim Sırn Tarcan 

(1) Hommes et betes, 
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(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
berdevam topralc yuvftları, bize yeni 
yapılmakta olan eserlerin zevkini acı
tacak kadar hazin tesir yaptı. Sivasa 
tayinlerindenberi kısa bir zaman ge
çen valimiz mühim işler muvacehe-
sindedir. Sivasta çok daha ciddî çalış
mak lüzumu hissedilmektedir. 

Çetinkaya - Sivas - Malatya iltisa-
kından Divrikiye giden demiryolu baş
langıcında durduk. Mevkiin tabiatini 
tetkik ettik, İltisaktan şarka uzanma-
a lâzım gelen yol buradan aynlmalı 
idi. öyle olmuştur. Yeni döşenmiş ray
lar üzerinde Divrikiye kadar yürümek 
hevesinden kendimizi alamıyorduk. 
Fakat vazifelerimizin çokluğu ve gün
lerimizin azhğı bu hevesimizi tatmin 
etmemize mâni oldu. Atatürk trenine 
refakat eden trenle Divrikiye gitmiş 
olan kadın erkek mebus arkadaşları
mız orada bizleri de temsil ettiler. 

Malatya yeni ümran eserlerile bil-
lıassa kurulmakta olan dokuma fab
rikası ve o sayede teşekkül etmeğe 
başlamış olan modem mahallesile bizi 
alâkadar etti. 

Hazer gölü istifadeli 
bir hale konulacak 

Elâzıka uğ'ramadan Diyarbakır is
tikametini tuttuk, yolumuz üzerinde 
dağlar arasına sıkışmış güzel bir göl 
var. Cenup yolunda Hazer baba tepe
si bütün o havaliye yüksek bakışları
nı teşmil ediyor. 

Gölcük denilen bu göl Atatürkün 
derin Türk tarihinden vermiş olduğu 
ilhamla Hazer gölü tesmiye ettik. 
Onun şark sahilinde trenimizi dur
durduk ve indik, kıyılarım zevkle do
laştık. Burasmı bütün bu bakır ve 
maden ocaklarmda yaşıyan en yüksek 
fen adammdan en son galeri adamına 
kadar herkes için istifadeli bir hale 
koymak kararmı verdim. Karanmız 
bu ihtiyacı duymakta olanlan Atatür-
ke bir daha minnettar kılmıştır. Ha
zer gölünün şark sahilini yaz hayatı 
için yalmz madencilerin değil, tarihte 
maden bekçiliği yapmış olan Diyarba-
kırhlarm ve bütün civar halkının is
tifade edebilecekleri bir hale getirece
ğiz. 

Ergani bakır madenindeyiz. Ata
türk yapılmış ve yapılacak tesisatı 
plânları üzerinden tetkik ettiler. Biz
zat maden mahalline çıkarak cevher 
ihracı ameliyesini gördüler ve malû
mat aldılar. Ergani bakır madeninin 
muazzam program dahilinde işlerinin 
yürüdüğünü anladık. Fabrika müdü
rü gelecek sene bu mevsimde bütün 
inşaat ve hazırlıklarım bitirerek bize 
saf bakır vereceğini temin etti. 

Elektrikler içinde bir şehir 
Trenimiz Diyarbakıra güneş batar

ken yaklaştı. Elektrik ışıkları içinde 
bir şehir. Diyarbakır! bu kadar par
lak bulacağımızı zannetmiyorduk, 
Halkevinde localarımıza girdiğimiz 
vakit kendimizi yüksek medeniyetli 
bir cemiyetin müessesesinde hisset
mekle bahtiyar olduk. Halk şapkala
rını havaya atarak Atatürkü selâmh-
yor. Burada ileri ve yeni Türk müziği 
ve ileri ve yeni Türk cemiyetinden bir 
parça olan halk manzarası bizi pek 
mütehassis etti. 

Oradan aynlırken hazır bulunanla-
nn şevk ve heyecam karşısında Ata
türk bir kaç cümle ile tahassüslerini 
beyan ettiler. Ertesi günü Diyarbakın 
devlet dairelerinden başlıyarak ve ne
fis kalesi içinde dolaşarak tetkik ettik. 
Alâkeıdarlara imar plânlammn şehrin 
eskiliği kadar güzelliğile mütenasip ol-
masma itina etmelerini tavsiye ettik. 
Atatürkün maden kapısındaki köşkü
nü gördük. Şef burada yirmi sene ev
vel ordu kumandanı olarak oturmuş
tu. Denilebilir ki Diyarbakınn en gü
zel noktası bu köşkün bulunduğu yer
dir. 

Dersimden intibalar 
Dönüşte Dersimi gördük. Singeç ve 

Murad üzerinde kurulmağa başlanan 
köprüyü gördük. Pertekte biraz kal
dık. Bu güzel ve sulşiî yerde nereden 
?e nasıl geldiği henüz tesbit edilmi-

yen sineğin insan yüzlerindeki tahri
batı bizi müteessir etti. Oramn kah
ramanı Alp Doğan bize Dersim hak-
kmda izahat verdi. 

İntibaımı açıkça söylemeliyim.. 
Dersimde yaşanabilecek mahdud va
halar birer sosyal merkez teşkil ede
cek kadar verimli iseler - ki bunun 
böyle olup olmadığuun tahkikini em
rettim - onlan ihya için her şeyi ya
pacağız. Fakat Türkiyede çıplak ka
yalar içinde bedbaht bir hayat sür
mekten başka nasib bulamıyacak 
olanları da oralarda bırakmıyacağız. 

Geniş Türkiyemizde onlara mesud 
topraklar bulacağız. Binlerce işçi ge
çindirecek olan endüstri merkezleri
miz, mümbit ve müsaid topraklanmız, 
bir çok jrurddaşlanmızı iptidaî bir 
hayata mahkûm olmaktan kurtarma
mızı kolaylıkla mümkün kılar. Bu 
hususta tedbir almalannı icab eden
lere söyledim. 

Adânadan intibalar 
Adanadayız, Güzel bir gar,. Adana 

yolcusu trenden inip gardan geçerken 
medenî bir şehre girmekte olduğunu 
derhal hisseder. Otomobillerimiz bizi 
iki tarafı geniş bir cadde ortasından 
sıcak memleketlerde görülebilecek 
nefis bir parkm kapısına götürdü, in
dik, dolaştık, hayranhğımızı gizleme
dik. Daha önce vali, belediye reisi ve 
Halk partisi reisi ile şehrin ve halkın 
ihtiyaçları meseleleri üzerinde konuş
tuk. Ziyaretimiz esnasında yeniden bu 
memleketin imarı müstesna bir dava 
olduğu burada bir Mısır hattâ ondan 
feyizli bir ülke yaratılabileceği kana
atine tekrar vardık. 

Heyecanlı gençliğin alkış tufanı 
içmde yeni yapılnuş bir enstitüye gir
dik. Enstitü ve talebelerinde Türk ter
biyesinin inkişafı hepimizi sevindirdi. 
Talebeden bir genç kız Türk tarihi 
dersi takrir ediyordu. Onu dinlerken 
işittiğimiz sözler Büyük Şefi ve hepi
mizi mütehassis etti. 

Türk kızı diyordu ki: 
— Türk tarihi çok eski ve derindir. 

Bu derinlikler henüz bizim elimizde
ki kitaplarda izah edilmiş değildir. 
Bununla beraber biz artık kendimizin 
ne olduğumuzu anlamış olmakla bah
tiyarız. En asil millet ve en kültürlü 
varlık.. İşte bu kadar 

Mersinde alâkadarlarla mutad olan 
tetkikleri yaptık. Şehir içinde ve az 
uzağında dolaştık. Dönüşte Ereğliden 
geçerken oradaki devlet kumaş fabri-
kasımn nefis ve türlü renkli topla
rından aldık. 

Afyonda inkişaf 
Afyonkarahisarmda Atatürkün 30 

ağustos meydan muharebesine karar 
verdiği belediye dairesi önünde yep
yeni bir eser ve eser etrafında geniş
lemekte olan bir mamure gördük. Af
yonda gördüğümüz inkişaf bizi bir çok 
noktalardan memnun etti. Bir defa 
Afyonkarahisar tarihte mühimdir. 
Afyonun bizim inkılâb tarihindeki 
mevkii ise çok daha mühimdir, Afyon
karahisar bu askerî ehemmiyeti bu
gün de daha ileri olarak muhafaza 
etmektedir. Orada belediye dairesinin 
bir odasında oturduk. Bize ikram edi
lirken odanm duvanna asılı olan bir 
levhayı okudum, Yazmın hulâsası şu 
idi: 

Atatürk bu odada yattı. Düşmanm 
çevrilmiş olduğu haberini bu odada 
aldı. Düşmam kamilen sarmak ve im
ha etmek karanm bu odada tesbit 
etti. 

Ankaraya dönerken Eskişehirde hü
kümet mümessilleri, kumandan ve çok 
kıymetli tayyarecilerle buluşup bir 
müddet görüştük. Ondan sonra bütün 
işlerin halledileceği merkeze, Ankara-
mıza geldik. 

Paris sergisi kapanıyor 
Paris 24 (A.A.) — Entemosyonal 

Paris sergisi, yarm gece yansı kapa
nacaktır. Şimdiye kadar sergiyi 31 
milyon seyirci gezmiştir. Son günün 
hasılatı, Paris fakir halkına tahsis 
olunacaktır. 

Teşkilâtı esasiye 
l(anunu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
kine iktiran eden kabine azasına gö
re taayyün eder, Devlet daireleri biri 
Başvekâlet olmak üzere işlerbı inki
şafına göre ve Devlet işlerini lüzum
suz yere parçalamıyacak surette Baş
vekilin teklifi ve Cümhurreisinin tas-
dikile Vekâletlere taksim olunur.» 

Encümen bu kanun tekliflerinin 
müstacelen müzakeresi dileğinin maz
bataya dercine karar vererek toplan
tısını bitirmiştir. 

Teşkilâtı esasiye kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin esbabı mucibe maz
batasında ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

«Siyasi müsteşarlıklar kanunu tat
bik mevkiine geçtikten sonra fiiliyat, 
bu teşkilâttan beklenen faydaların 
husul bulmadığı neticesini göstermiş
tir. Vekillerin yüksek mesuliyetlerin
de kendilerine yardımcı ve bu suret
le vekillerin yükünü ve mesuliyetle
rini tahfif yolundaki mülâhaza siyasî 
müsteşarlıkların ihdasmm kuvvetli 
bir sebebi olarak düşünülmüş ise de 
bu, salâhiyet sahibi olan Vekillerin 
kuvvet ve kudretlerinin kendi şahıs-
lanna münhasır olması lâzım gelip 
diğer zevatın kudret ve salâhiyete iş
tiraki vekillerin otoritelerini tenkis 
edecek mahiyet arzedeceği gibi bir Ve
kâlette Vekil ile siyasî müsteşar ara
sında noktai nazar farkının doğura
bileceği bir ihtilâf hali de hükümeti 
zaafa duçar eder. 

Müsteşarlık bir mütehassıs memu
riyeti olduğundan. Büyük Millet Mec
lisi âzası arasında^ seçilecek siyasî 
müsteşarlann da ihtisas ve kabiliyet
lerinden istifade edebilmek için idarî 
ve icraî vazifelerde önce müşterek 
olarak bulundurulmala;rının faydalı 
olacağı hakkındaki mülâhaza da bun-
lann çalışacakları vekâletlerde pek 
tabiî olarak vekilin emri altmda bu
lundurulacaklarından, bu hal enerji
leri üzerinde müessir olarak âti için 
de hizmet edebileceklerden umulan 
faydanm fevtolması ihtimalini kuv
vetli olarak meydana; çıkarmıştır. 

Kanunun tatbikatından sonra, bu 
vazifeye alman bilgi ve kudret itiba-
rile güzide vasıflan haiz arkadaşlar 
sekiz a'y içinde gördükleri tecrübe ile 
bilfiil edindikleri kanaat sonucunda 
siyasî müsteşarlıkların ihdasında der
piş edilen faydanın husul bulmadığı 
neticesine varmışlar ve kâffesi vazife
lerinden aflannı dUeyerek kanaatleri
ni izhar etmişlerdir. 

Şu hale göre, devlet teşkilâtmda 
zaaf husule getiren bu teşkilâtm lü
zumsuzluğu bir prensip olarak ta
hakkuk etmiş ve bu sebeple müsteşar
lık teşkilâtınm ilgası yerinde olacağı 
mütalâa: edümekte bulunmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 48 in
ci madesinde (Vekâletler adedi ka
nunla tayin olunur) denmektedir. 
Halbuki devlet işlerinin inkişafına ve 
işlerin lüzumsuz yere parçalanacak 
surette vekâletlere aynlması zarurî 
bulunduğuna göre, lüzum ve ihtiyaç 
göz önünde tutularak vekiller adedi
nin artması veya mevcuddan birinin 
ilgası her vakit yapılabilecek bir iş ol
duğundan, aded kaydinin ana kanun
da yer tutmasmm muvafık olmıyaca-
ğı aşikâr bulunmakla, 48 inci madde 
teklif lâyihasında yazılı olduğu gibi, 
vekâletlerin teşkili suretinin mahsus 
kanuna tabi tutulması şeklinde değiş
tirilmiştir.» 

Her iki teklif lâyihasmm da Büyük 
Millet Meclisinin Pazartesi içtimam-
da görüşülmesi kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. 

Alman askerî heyeti gitti 
Bir müddet evvel şehrimize gelerek 

Ankaraya giden ve memleketimizde 
bazı tetkikatta bulunan Alman askerî 
heyeti dün akşam ekspresle memleke
timizden aynlmıştır. 
Tehdidle para istiyenler ad

liyeye yerildiler 
Lahitler adında Avusturyalı bir tüc

carı mektupla tehdid ederek üd bin 11-
rasım almağa teşebbüs etmekten suç
lu, evvelce Lahitlerin yanında çalışmış 
olan yirmi yaşmda Koço ile arkadaşlan 
on dört yaşlannda Kurtuluşta oturan 
Yorgo ve Tarlabaşında oturan Hara-
lambo dün adliyey teslim edilmişler
dir. Suçlular sorgu hâkimi tarafmdan 
sorguya çekilmişler ve tevkil edilmiş
lerdir. 

Almanyanm anlaşma şartları 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ile mevcud sulh muahedeleri arasmda 
münasebet bulunmamasım, ekalliyet
ler hakkındaki muahedelerin tekrar 
gözden geçirilmesini, İngilterenin Ha-
beşlstanın İtalya tarafından zaptını 
tanımasını şart koymaktadır. 

Orta Avrupaya gelince, Almanya, 
Çekoslovakyanm, İsviçre gibi federal 
bir hükümet haline konulmasım, yani 
Çek, Slovak ve Almanlarla mukim kı
sımların kendilerini ayn ayn idare et
melerini istemektedir. Avusturyaya 
karşı siyasî veya askerî hiçbir yardım
da bulunulmamasım arzu ediyor ve 
İngilterenin bunları taahhüd etmesini 
istiyor. 

Almanya, eski müstemlekelerini geri 
istemektedir. Yalmz İngiltere kendisi
ne bu hususta yardım etmeği taahhüd 
ederse altı sene müstemleke meselesi
ni ortaya atmıyacaktır. Almanya eski 
müstemlekelerinde deniz ve hava üs
leri yapmamağı taahhüd etmektedir. 

İspanyaya gelince, İngiltere Franko 
hükümetini tamrsa Almanya, bu mem
lekette sulhu tesis için çahşF.caktır. 
Keza Uzak Şarkta sulhun tesisine ça-
hşmağı vaadedecektir.» 

Manchester Guardian bu malûmatı 
verdikten sonra diyor ki: «İngiltere bu 
tekliflere cevap vermemiştir. Bunlann 
kabule şayan görülmiyeceği muhak
kaktır. Almanyanın Orta Avrupadaki 
politikası bütün Avrupamn muvaze
nesini ve binnetice İngUterenin hayatî 
menfaatlerini ihlâl edecek neticeler ve
rebilir.» 

Müzakereler mahrem 
kalacakmış 

Londra 24 — Avam kamarasında, 
muhalefet işçi partisinden Turtleye 
cevaben başvekil Chamberlein demiş
tir ki: 

— Lord Halifax'm ziyareti tamamile 
hususî mahiyeti haiz bulunuyordu. 
Lord Halifax'ın B. Hitler, B. Göring, 
B. Göbbels ve Almanyanm daha diğer 
yüksek liderleri ile görüşmeleri de bit
tabi hususî ve mahremane olmuştur. 
Bu sebebten dolayı meclis, benden bu 
mesele hakkında uzun ve mufassal be
yanat istememelidir. Sununla beraber 
bu ziyaretin çok kıymetli olduğuna 
kaniim. Zira, bu iki memleket arasm
da karşılıklı bir anlaşmarun husul bul
ması için iki tarafta da umumiyetle 
mevcud arzunun isafı yolunda bir te
rakkidir. 

Başvekil, muhalefet işçi partisi lide
ri B. Atllee'nin bir sualine cevap ola
rak da demiştir ki: 

Almanya hükümeti ile sarih bir an
laşma yapılmış değildir. Fakat müza
kerelerin mahiyeti hakkmda hiç bir 
tafsilât verilemez. Zira, konuşmalann 
mahrem kalacağı arada tekarrür et
miştir. 

Siyasî mahafil şüphe ve tereddüd 
içindedir. Çünkü Almanyanm müs
temleke isteğinin halli mandater dev
letler ve bu müstemlekelerden bir los-
mmı alan İngiliz dominyonlan ile an
laşmayı icab ettirmektedir. 

Fransız Başvekili ve Hariciye 
Nazırı Londraya gidiyorlar 

Paris 24 —. İngilterenin Paris sefi
ri dün Hariciye Nazırını ziyaretle Fran
sız Başvekili B. Chautemps ve Harici
ye Nazırı B. Delbosu Londrayı ziyarete 
davet etmiştir. Başvekil ve Hariciye 
Nazırı bu daveti kabul etmişlerdir. 
Pazartesi günü Londraya gitmeleri 
ve pazartesi, sah günleri görüşmelerde 
bulunmalan muhtemeldir. 

Havas ajansı tarafından neşredilen 
tebliğde Londrada, lord Halifax'ın Ber-
lindeki görüşmeleri hakkında fikir te
ati edileceği büdirilmektedir. Bu seya
hat ve yapılacak konuşmalar, B. Del-
bosun Fransamn müttefik ve dostu 
olan memleketlere yakında yapacağı 
seyahat münasebetile çok mühimdir. 
Çünkü B. Hitler tarafından ortaya atı
lan meseleler bu memleketleri birinci 
derecede alâkadar etmektedir. 

Neler görüşülecek 
Londra 24 — Londra mahafili Fran

sız Başvekil ve Hariciye Nazınmh Lon
drayı ziyaretlerine büyük ehemmiyet 
veriyorlar. Bu ziyaret esnasında Al
manyanm müstemleke isteği ve Orta 
Avrupa hakkındaki düşüncesi görüşü
lecektir. Brüksel konferansımn netice
siz kalmasmdan hasıl olan vaziyet te 
müzakere edilecektir. 

Alman mahafili memnun 
Berlin 24 — Almam mahafili Fransa 

Başvekil ve Hariciye Nazırımn Londra
ya davetlerini iyi karşılamıştır. Yapı
lacak konuşmaların Avrupanm huzu
runa medar olacak neticeler vereceği 
ümid edilmektedir. Fransamn hareke
tinin İngiliz - Alman müzakerelerinin 
neticesi üzerinde büyük tesiri olacağı 
kabul ediliyor. 
Almanya her devletle ayn 

ayrı görüşecek 
Londra 24 (A.A.) — Havas ajansı 

muhabirinden: Son malûmata göre, 
yakında bir ticarî itilâf akdi için İngit 
tere ile Amerika arasında müzakere
lere girişileceği havadisi Berlinde pek 
iyi karşılanmamıştır. Berlin bunu siyar 
sî bir hareket addetmektedir. 

Avrupa meseleleri hakkında B. Hit-
ler'in Almanyanm kendisi için mevzu-
ubahis meseleleri her devlet ile ayrı ay
rı müzakere etmek niyetinde olduğunu 
ihsas ettiği söylenmektedir. Bu sebep
lerden dolayı ancak İngiltere ile Al-
manyayı doğrudan doğruya alâkadar 
eden müstemleke meselesinin nıevzuu-
bahis edilmiş olması muhtemeldir. 
İtalyan gazeteleri bir netice 

çıkmıyacak diyorlar 
Roma 24 — Havas ajansının muha

biri bildiriyor: Siyasî mahafil lord Ha-
fax'ın Almanya seyahati hakkında 
mütalâa beyanından çekiniyor. Bu
nunla beraber gazeteler İngiliz - Al
man görüşmelerinden hiçbir netice 
hasıl olmadığı ve lord Halifax'ın ziya;-
retinin faydasız olduğunu yazıyorlar. 
Bu makalelerde gizli bir memnuniyet 
sezilmektedir. 

Sahte bir memur yakalandı 
Zabıta, Raigıb isminde birini yaka

lamış ve kendisine maliye memuru 
süsü verdiği iddiasile hakkında taki
bata girişmiştir. 

İddia edildiğine göre, Ragıb biri ka-
dm biri erkek olmak üzere iki ticaret
hane sahibine müracaat etmiş ve ma
liye memuru olduğundan bahisle bi
rer işlerinin intaç edilmesi için birin
den on, birinden beş lira para almış
tır. Polis; iddiacıların iddialarını tes
bit etmiş ve Ragıbı da Beyoğlu cür-
mümeşhud müddeiumumîliğine tev
di eylemiştir. 

Havagazı, elektrik tarifeleri 
aynen kaldı 

Havagazı, elektrik şirketlerinin üç 
aylık ücret tarifelerini tedkik eden ko
misyon toplanmış ve fiatleri ipka et
miştir. Tramvay tarife komisyonu da 
yakmda toplanacaktır. Ancak elektrik 
şirketi fiatlerine tâbi olan tramvay 
liatlerinde de bir değişiklik yapılmıya-
cağı muhakkak görülüyor. Tramvay 
şirketi mukavelesine göre tramvay fi-
atlerinin değişebilmesi için elektrik 
şirketi fiatlerinde yüzde yirmi nisbe-
tlnde bir değişiklik husule gelmesi lâ-

zııudır. 

Bir Rumen gazetecisi öldü 
Bükreş 24 (A.A.) — Rador ajansı 

bildiriyor: Tamnmış gazeteci Adolf 
Clarnet 60 yaşmda olduğu halde dün 
vefat etmiştir. Mumaileyh, Fransız 
dUi ile çıkan gazetelerde uzun müd
det çalışmış, Balkan antantı matbuat 
birliği reisliğirü ifa eylemiş ve Küçük 
antant matbuat birliği ve Polonya -
Romanya matbuat birliği komitesi 
âzalığında bulunmuştu. 
Bir Leh tayyaresi kayboldu 

Varşova 24 (A.A.) — Varşova ile 
Filistin arasmda mımtazam seferler 
yapmakta olan bir tayyare Selanik ile 
Bükreş arasında kaybolmuştur. Ev
velki gün Filistinde Lydda'dan hare
ket eden bu tayyare Selânik'e gelmiş 
ve ondan sonra akıbeti hakkında bir 
haber alınamamıştır. 

Yunan, Bulgar ve Rumen ve Yugos
lav hükümet makamları tarafından 
araştırmalar yapılmaktadır. 

Türk • Hollanda ticaret 
anlaşması 

Ankara 24 (A.A.) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bugün Fikret Sı-
lay'ın başkanlığında toplanmış ve 19 
mart 1937 tarihli Türkiye - Hollanda 
ticaret aiılaşması ve merbutatınm 
kabulüne dair kanun lâyihasının bi
rinci müzakeresini yapmıştır. 

Meclis cuma günü tekrar toplana
caktır. 
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Ha,ftalıh p i y a s a ) 
Bayram yaklaştığından 
piyasada faaliyet arttı 
Ceçsa hafta yazdığumz gibi bay

mam münasebetile, piyasada muhteUf 
eşya üzerine işler çoktur. Bilhasta 
Anadoluda dolnıma, trikotaj eşyası, 
çorap gibi mallar istenmektedir. Di-
ğer tarafdan şeker ve şekerleme fab* 
rikalan da büyük bir faaliyet gös
termektedir. Anadolu için şek'fer yar 
pan fabrikalar gece gündüz çabş-
mrktadır. Piyasada bütün bu faa
liyetin dışmda, ihracat işlerine gö9 
atacak (dursak^ pek de durgun deni
lecek derecede bir mjftnzarayla kar̂  
şılaşmayız. Durgunluk hakkında en 
ziyade Ege mmtakasmdan mübalâğ'i-
İl haberler geliyordu. Tütün üzüm 
maddeleri üzerine... 

İstanbul mmtakasında ise fmdık 
maddesi üzerinde endişe edilecek bir 
vaziyet vardı. Halbuki Fransa ve İn
giltere gibi memleketlerden fmdığa 
kaı-şı olan yerüden talepler böyle ol? 
endişeye mahal bırakmamıştır. Diğer 
tarafdan Almanyadaki fiatleri kon
trol dairesi de, yalnız fmdık için 
fazla fiat vermektedir. Diğer ihracat 
maddeleri için fiatleri kontrtd dairesi 
gene eski fiatlerde isral etmektedir. 
Maamafih fiatleri kontrol dairesinin 
bu kararlan, ihracat maddelerimizin 
vaziyetini tazsök etmekten ziyade. 
Alman mallannm buraya az mikdar-
da ithal edilmesine sebebiyet ver
mektedir. 

İhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Tütün — Yukanda yazdığnma 
gibi, tütün piyasasındaki durgunlu
ğun mübalâğa!} olduğu tahakkuk 
etmiştir. Ege mmtakasmm mahsulü 
ekseriyet itibarile satümıştır. En bü
yük alıcılar arasında AmMlka bu
lunmaktadır. Hattâ Amerika yalmz 
bu seneki ihtiyacı için değil, stok 
yapmak için de tütün almaktadır. 

Samsun mmtakasmda da, iyi mal
lar tamamile satılmıştır. Maamafih 
her sene olduğu gibi, muhtelif mm-
takalarda kötü mallardan satılamı-
yanlar vardır. Yalmz bunlar pek asî
dir. 

Pamuk — Bu seneki mahsulün 52 
bin ton olduğu son yapılan hesaplau"-
dan anlaşılmaktadır. Bunlardan 2 
milyon kilo da İğdır civarındaki pa
muklardır. Pamuk ihracatı için endi
şe edilecek bir şey yoktur. Amerika 
pamuk rekoltesinin bolluğu karşısın
da fiat düşkünlüğü tehlikesi mevcut
tur. Fakat her tarafda pamuğa karşı 
0 kadar taleb vardır ki, dünya pamuk 
piyasasmda bir tehlikeye mahal kal
mamıştır. 

Son yapılan ticaret anlaşmalarm-
da da pamuğa büjrük bir yer ayrılmak
tadır. Nitekim Polonyalılar yeni ya
pılacak anlaşma ile Türkiyeden 15 
bin baJye pamuk alacaklardır. 

Tiftik — Dokuma ham maddeleri 
arasmda tiftiğe karşı da talepler de
vam etmektedir. Almanyadan baş
ka, bütün tiftik müşterüerimiz, bu 
sene Türkiyeden mühim mikdardı 
mal almışlardır. Almanyadaki fiat
leri kontrol dairesi, Türkiye tiftikle
rinin pahah oldu|;unda İsrar etmeK-
tedir. Bu daire, tiftik fiatlerinde bir 
düşkünlük bekleylnciye kadar elde 
bir balye dahi stok kahrayacaktır. 
Bunu en maruf tiftik tacirleri söyle
mektedirler. 

Yiyecek maddeleri 
Son hafta içinde yiyecek maddeleri 

üzerine toptan hararetli satışlar kal-
maımştn:. Yalmız yiyecek maddele
rinden kuru meyvalar, şekerU mad
deler ve şeker İmalinde işe yanyan 
klikoa üzerine satışlar artmıştır. 
Bunun da en büyük sebebi, bayra',a 
hazırlıklarıdır. 

Yağ fiatlerine gelince; geçen haf
taya nazaran fark yoktur. Yalmz pi
yasaya bol- mikdarda Kars yağı gel
diği için fiatlerde bir düşkünlük gö
ze çarpmaktadır. 

Zeytinyağ;! fiatleri, ancak gelecek 
ay İçinde ;. ür. Yağ imalâtha
neleri, bu senenin zeytinlerinden ya^ 

Kartalın pençe
sindeki çocuk 

Amerikada heyecanlı bir 
filim sahnesi çevrildi 

çıkarmakla meşguldür. Ham madde* 
si dışandan gelen nebatî yağ fiatle
rinde de bir fark yoktur. Vejetalin 
yağlarmm toptan kilosu 53 kuruştur. 

Kuru sebzelere gelince; kuru fasul
ye, nohud, mercimek gibi maddeler
de hissedilecek derecede bir pahahlık 
başlamıştır. Bilhassa nohud fiatlerin
de... Sebebi de bu sene dış memleketle
re fazla, mikdarda nohud ihraç edil
mesidir. Kuru bezelye, kuru bakla 
fiatlerinde değişiklik yoktur. 

Yakacak maddeleri 
Odun ve kömür fiatleri gün geç

tikçe artmaktadır. Acaba buna karşı 
çare bulunamaz mı? Bu, fakir halkı 
da çok alâkadar eden bir mevzudur. 
Fiat artışı pek süratle cereyan etmek
tedir. İki hafta evvel 250 kuruş olan 
bir çuval kömür, bu hafta 300 kuruş
tur. 

Odunun çekisi de 390 - 400 kuru^ 
tan aşağı değildir. Halbuki iki haftft 
evvel 340 kuruştı;. 

Odun ve kömür yerine yalnız mar 
den kömürü yakmak herkesin arzu 
ettiği bir şeydir. Fakat evlerdeki so-
balann ekserisi odun yakan sobalar
dır. Ekser aUeler yeıüden soba ala-
mazlar. Acaba, kok sarfiyatmı art
tırmak için, taksit usulleri veya bu
na benzer kolayhklarla, evlere kömtir 
yakan sobalar verilemez mi? H.A 

Perşembe 
musahabeleri 
(Baştarafı 8 inci saJıifede) 

Hayli zaman evvel yazdığun bu 
makaleyi tamamile unutmuş oldu
ğum için bir 3randan bu sevimli, gü
zel İngiliz kızının yüzüne hayretle 
bakarken bir yandan da büromun 
üstüne sıraladığı renk renk bebek
lerden gözümü alanuyordum. 

Heyecanını başkalanna tesir ettir
menin zevkini bu kızın candan söz
lerinden tattım. Benim meccanen 
tedavi ettiğim fakir mahallelerden 
birine gittik, dört çocuklu dul bir 
kadmm evine girdik. Matmazelin 
fazla ezüip büzülmesinden böyle bir 
düşkün fakirin evine ilk defa olar 
rak geldiği belli idi. Kız çocukların 
her birîne bir bebek verdi. Gözleri
nin içine kadar gülen çocuklann ko
pardıkları sevinç çığlıkları, anlannın 
can ve gönülden başmı açarak har 
yır duası sejrrine doyulmaz bir saa
det lâvhası teşkil etmiştL 

Böylece bir kaç evde daha bu za
rif bebeklerle yavrüan sevindirdik. 
Bir hafta geçmeden genç İngiliz kızı 
on iki bebek daha getirdi f Bımlarla 
on iki fakir çocuğu daha sevindirdik, 
gönüllerini hoş ettik. Artık munta
zaman her hafta on iki betıekle mis 
bize geliyordu! Fakat ben ne yapa
cağımı şaşırmıştım. Çünkü muaye
nehanemde hastalarımdan çok be
bek vardı. Odamm ve salonumun her 
eşyasmm üstünde bir bebek vardı. 
Müşterilerim beni yavrularma çok 
düşkün bir baba zannederek içlerin
den bazılan çocuklarımı görmek ar
zusunu izhar edip te bekâr cddu-
mu ve hiç evlenmediğimi söyle
diğim zaman hayrette kaldılar. İlk
bahar geldiği zaman bu genç me-
rakU kadım (Saint - Moritz) e teb-
dühavaya gödnermekle bebeklerin 
hücumundan kurtuldum. O vakit-
tenberi kendistoi bir daha görmedim. 
Fakat günün birinde bu eserim 
onun eline geçerse bu kitabımın ba
sılmasına âmil olanlardan biri de 
kendisi olduğunu anlıyacaktur. » 

Selim Sim Tarcan 

SARAY ve 6ABIALİNİN İÇ Y D Z D 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNÎ ÎRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

Tefrika No. 47 

Manyasîzade ile Murad bey arasındaki 
tconuşma neticesiz l<aiıyor 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. aAKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilAt yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

Amerikada bir sergüzeşt filmi çeki
lirken bir kartaün küçük bir çocuğu 
kaldırmasmın sahnesini filme almak 
icab etmiş ve bu maksatla rejisör, bü
yük bir kartal tedarik ettikten sonra 
istenilen sahneyi çekebilmek için iki 
üç yaşında bir çocuğu, önüne bırak
mağa başlamışlardır. Fakat kartal ço
cuğu kaldırmamıştır. îlk resim bu 
sahnejd gösteriyor. Bunun üzerine ço
cuğun beline bir kuşak bağlanmış, 
kartal, çocuğun sırtma inerek pençe
lerini kuşağa geçirmiş ve çocuğu kal
dırmak için kanatlarım açmıştır. İkin
ci resim, bu sahneyi tesbit ediyor. Ar
tık kartal şikârım havaya kaldırmağa 
başlamış, bu tehlikeli anda rejisör, 
mahirane bir manevra ile hakikî ço
cuğu alarak yerine asmi büyüklük ve 
ağlrükta bir kuklayı koymuştur. 
Üçüncü klişe bu sahneden bir görü
nüştür. 

Artık kartal, hakikî bir şikâr yaka
ladığı zannile, kuklayı pençelerilö 
sımsıkı tutarak havalanmış, yüksek 
dağlardaki yuvasırun yolxmu tutmuş
tur. Dördüncü resim, kartalı o vazi
yette gösteriyor. 

Yeni sene için... 

En sağlam 
En Ucuz 

Hesap defterlerim 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi cins kâada basılmış 
ve İngiliz prese kartonu ile ciltlen
miştir. 

F i j e 11 e r 
200 sahlfeli 140 - 160 kuruf 
300 » 175 - 200 n 
400 > 2S0 - 275 » 

Akşam matbaası 
Telefon: 24240 

Bunlar geçtikleri yerlerde alkışlarla 
istikbal ve t^yi ediliyorlardı. (Afyon
da) seyahat arkadaşlarmdan olup 
(ademi merkeziyet ve teşelA>üsü şah
sî) propagandası yapmakta olan Av-
ni Kemal bey polis tarafmdan seya
hate devamdan menedUdi; îzmire 
döndürühnek istenüdi. Hürriyet ve 
meşrutiyetle telifi kabU olmadığı için 
bu muamele protesto olundu. Fakat 
mahallî idare memurları bu meseleyi 
hal için kendüerinde salâhiyet göre
mediler 1 Mahir Said ve Avıü Kemal 
beyler nezaret altmda Îzmire iade 
edildüer; kışlada merkez kumandam-
nm odasmda bir kaç saat alıkonuldu-
1ar. Doktor Nazım bey yanlarma ge
lince tevkifi» sebebi anlaşıldı. Doktor 
Nazım, Avni Kemal bey Konyada ade
mi merkeziyet ve teşebbüsü şahsi ce
miyetinin şubesiıü açacağı, halbuki 
İstanbulda iki cemiyetin birleşmesine 
karar verilmiş bulunduğu için buna 
meydan verilemiyeceğini söyledi. Bun
dan sonra mevkuflar tahliye edildiler. 

İttihad ve Terakki ile Sabahaddin 
bey partisinin m^nleket dahilinde ilk 
çarpışması bu olmuştu. 

Bu küçük çarpışmada İttihad ve 
Terakkinin nüfuzu galibiyeti temin 
eyİMniştl. 

Sabahaddin bey taraftarlanndan 
doktor Reşid, Hüseyin Tosun beyler ile, 
şeyh Naili ve kardeşi, şûrayı devlet 
âzasmdan İsmaU Hakkı bey İstan
bulda İttihadçılarla temasta bulu
nuyorlar ise de mühim, bir vazife 
görmüyorlardı. 

Rumlar hürriyet ve meşrutiyet te
zahürlerine iştirak etmiyorlardı. 

Beşinci Muradm dostu Kleantt 
Skalyeri ailesi efradından birisi Ati-
nada bay Fazh ile görüşürken rum-
larin bu içtinaplarım meşrutiyetin 
ilânUe cemaatlere ait imtiyazların 
lâğvine gidilmek istenileceği şüphe
sinden hasıl olmuş tevahhuşa atfey-
lemişti. 

Bay Fazlı bunu İstanbulda Talât 
beye söylemiş, böyle bir maksat bu
lunmadığı yolunda aldığı cevabı İs-
tanbula gelen bu Skalyeriye büdtr-
mişti. 

Skalyerinin teklifUe ve gene Ta
lât beyin muvafakatile bay Fazli 
patrikhaneye giderek bunu rum pat
riği ve patrikhane meclisi huzurun
da da tekrar etmişti; fakat bu te-
minatm rumlar üzerinde mühim bir 
tesiri görülmemiştL 

Mahmud paşanın cenazesi (Pire)-
ye kadar alafranga bir tabut içinde 
gelmiştL Orada vapurun marangoz-
lan tarif üzerine bunu müslüman 
cenazeleri için kuUamlan tabut hali
ne ifrağ eylemişlerdi. 

Bay Fazli istikbal için Pireye ka
dar gitmiş, orada Sabahaddin beye 
mülâki olarak İzmirde olup biteni ve 
İstanbulun halini izah eylemişti. 

Bu sözleri dinlerken Sabahaddin 
bey geldiğine pişman olmuş iken 
sonra babası hakkında gösterilen 
bmsrük hürmet eserlerini görünce pek 
memnun kalmıştı. 

Abdülhamid cenazeyi istikbale 
Abdullah paşa ile bir jraverini me
mur etmişti. Bunlar vazifelerini teb
liğ edince Sabahaddin bey: 

— Abdülhamidin gönderdiği bir 
selâm dahi olsa kabul edemem, Si-

I zinle resmî şahsiyetler gibi değil, res-
! miyetten muarra olarak görüşece

ğim. 
Cevabım vermişti 
(İzzeddin) vapurile, dört şehzade 

üe Etem ve Nâzım paşalar da istik
bale çıkmışlardı. 

Saraybumunda erkânı harp Ra-
sih beyin riyaseti altmda bir İttihad 
ve Terakki heyeti vapura gelerek 
Sabahaddin beyi selâmlamış ve mü
tekabil^ nutuklar .irad edilmişti. 

Cenaze Tophane nhtımmdan Eyü-
be nakledüirken izdiham son derece
yi bulmuştu. 

Şeyhislâm efendi bizzat hazır bu
lunduğu gibi patrikler ve hahamhar 
ne de heyetler göndermişlerdi. 

Sabahaddin bey teşekkür için 
şeyhislâmdan sonra rum patriğini 

ziyarete gittiği vakit patrik efendi
nin elini c^tüğü söylenmiş ise de ken
disi ve dostlan bunu kati surette 
tekzip etmişlerdi. 

Meşrutiyetin ilk günlerinde İtti
had ve Terakki cemiyeti hemen umu-
men (Cemiyeti mukaddese) diye yad 
ve tebcü edüiyordu. 

Fakat vakit geçtikçe cemiyete kar
şı gizliden gizliye, alttan alta bir mur-
halefet tet)ellür eder gibi oluyordu. 

Senelerdenberi İstaHbulda bulu
nan Murad bey şimdi gene esişi Mi-
zanile itibarım iade ettirmeğe çalışı
yordu. Halbuki o Avrupadan avde
tini «mületine ettiği fedakârlıklann 
en büyüğü» olduğunu, bunun cemi
yetçe takdir edilmesi lâzungeldiğiıü 
iddia eylediği halde, cemiyet «bu av
detin nasıl tevsif edilmek icap ede
ceğinde tereddütler» gösteriyordu. 
Murad bey hatıratmın bu avdete 
müteallik kısmım cemiyete gönder
diği halde «cemiyetin tereddütleri» 
bir türiü zaü olmuyordu! 

Murad beyin, Manyasîzade Refik 
ve sair İttihad reisleri ile temaslar 
rmdan aralarmda anlaşmak imâm 
hasıl olamıyacağı tahakkuk edince 
iki tarafça da «harp üân» olunmuş
tu! 

Avrupada bir ara ermeni komite-
lerüe anlaşmağa çahşmış olan Jön 
Türkler kendi aralarında müttehit 
değillerdi. İstanbulda toplanınca bu 
nifakı da bm'aya taşıdılar! 

Bu Jön Türkler arasmda ihtilâf
lar şiddetlenirken ilk günlerde si
nen, bir köşeye büzülen hafiyrfer, sar 
ray adamları, büyüklü, küçüklü mür-
tekip memurlar, yeni idare üe men-
faatlo-i, dolapları bozulanlar da 
cüret bulmağa başlamışlardı. 

Hükümette otorite kalmamıştı. Or
tada meşrutiyet rejiminin yegâne 
kuvveti olarak gaaeteler göze çarpı
yordu. Eski rejim adamlan kendi re
jimlerine şiddetle hücum eden mat
buatı şimdiki anarşinin mesulü ola
rak gösteriyorlardı. 

Bir serje Mehterhanede yatmış, altı 
sene Halepte menfi kalmış, on sene 
Avrupada bulunmuş, şimdi de mem
leketine dönmüş olan Ali Kemal bey 
artık İkdam gazetesinin «sersütu-
nu» olarak meydana atıhyordu. 

Rumeli hadiseleri dflckati celbet-
meğe başladığı zaman Ali Kemal bey. 
«Ahvali hazırada hizmetinden istifa
de» olunabUeceğinden bahsüe «ba
zı maruzatta bulunmak üzere İs-
tanbula gelmesine müsaade olunma-
smı Abdülhamidden istemiş, bu ar
zusuna sarayca muvafakat gösteril
miş idi. 

Kanunu asasînin yeniden meriye
te geçmesi hakkındaki irade ilân-
olunduğu gün (24 temmuz) o da İs-
tanbula gelmişti ve doğruca mabey
ne giderek AbdüUaamidden «hususî 
kâtiplerinden biri» vasıtasUe iltifat
lara naü olmuş. Peşte başşehben-
derliğine tayin edümişti. 

Fakat, inkilâbı gördükten sonra 
Cevdet beyin İkdamın başmuharrir
liğini ifa etmesi hakkındaki teklifini 
«fikir ve meramına daha muvafık» bu
larak itizar etmek üzere gene mabey
ne gidince bu defa bir zarf içinde iki 
3niz altmış altmhk ihsana naü ol-
mu^kU. 

Meşrutiyetten evvel edebî sahada 
çarpışan Hüseyin Cahid ve Aü Ke
mal beylerin meşrutiyetten sonra ilk 
ihtilâf tezahürleri bu «ihsam şaha
ne» ile başlaımştı. Tanin, Ali Kemal 
beyin bu parayı bir hayre sarfede-
ceğine intizar ettiğini 3razımştı. AÜ 
Kemal buna: 

«Ötedenberi takip eylediğim mes
lek, gördüğüm terbiye ne o iltifata 
mazhariyetten, ne bu ihsam kabul
den beni menedemezdi. Maamafih» 
padişahın kanunu esasî mucibine* 
tebaasından birine kendi kesesinden 
ihsan vermeğe hakkı yoksa o parayı 
derhal iadeye hazırım.» 

Diye cevap vermişti. 
Para ne ciheti hayre sarf, ne do 

iade edildi 
(Arkası var) 
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PANTHEE 
İranın ilk hükümdarı Keyhüsrev; 

hemen hemen bütün komşu ülkele
rini istilâ etmişti. Bu istilâdan (Süs) 
krallığı da kurtulamamıştı. Keyhüs
rev, güzelliğile bütün cihanda, tek bir 
inci gibi parhyan Pantheeyi de esir et
miş, za:ferinin en büyük ganimetini, 
dünyanın en güzel kadınına sahib 
cflmakla tamamlarmştı. 

Artık güzel kraliçe sevgili kocasın
dan ayn, Keyhüsrevin elleri arasında, 
onun her İstediğini yapmağa amalde 
bir esir mevkiine düşmüştü. 

Zavallı kraliçe; Keyhüsrevin bedbaht 
esiresi; kaçan, yakasını kurtaran sev
gili kocasını düşünüyor, onu kurtar
mak için, Keyhüsreve yaltaklık etmek 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Fakat cihangir hükümdar, Pant-
heeye bütün arzularım kabul ettir-
tip yaptırtmağa da muvaffak ola
mamıştı. Cesur ve mütevekkil bir gün 
onun yola gelmesini bekliyordu. Hi-
lekâr tabiatinin buna da bir çare bul
makta gecikmiyeceğini pek âlâ bili
yordu. 

Bir sabah, gene köleleri ile esir ol
duğu dairede oturan Pantheeyi ziya
ret etmişti: 

— Görüyorsun ya Panthee ne ka
dar hürmetkarım. Cihangir bir hü
kümdar olduğum halde, sana arzu
larımı cebren kabul ettirmek istemi
yor; bu talebin senden ve senin tal-
rafmdan gelmesini bekliyorum. 

— Pek iyi yapıyorsunuz haşmet-
meap... Çünkü şiddetle elde edilen 
bir kadm, tuzsuz bir yemeğe benzer, 
mideyi bozar, iştiha bırakmaz. 
. — Ne kadar iyi söylüyorsun... Bir 

hayvan gibi bımu itibar nazarma al
mamış olsaydım, çoktan kollarım ve 
kucaklarım arasmda bulunur, sana 
bu suretle hitab etmek zahmetine 
bile katlanmazdım. 

— Teşekkür ederim. 
— Yalnız söyle Panthee; kalbinde 

beni bir gün sevebileceğine dair kü
çük bir işaret, ufak bir şey duyuyor 
musun?... 

Panthee gözlerini yere dikmiş mah-
cub ve korkak: 

— Daha zevci ölmiyen bir kadı
na böyle bir şey teklif edilir mi? 

Demişti. 
Keyhüsrev aşkı hırsını temin edebil

mek için, dünyada yegâne bir engel 
onım kocasınm bulunduğunu pek 
âlâ biliyordu. Bu güzel kadmı iste
diği şekUde sarabilmek ve öpebilmek 
için, behemehal onun ortadan kalk
ması lâzımdı. Ve bunu yapmak ta 
onım için bir hiçti. Bir avuç cengâ-
verle dağa iltica etmiş olan bu baha-
diri göndereceği bir ordu ile mahv ve 
perişan edebilir, olduğu yerde kelle
sini de kestirtebüirdi. Fakat bunu böy
le yapmıyor, Pantheeye kocasınm ken
di elile öldürüldüğünü göstermek iste
miyordu. 

Aklına birdenbire şeytanî bir fikir 
geldi: 

— Panthee, dedi. Senin gibi büyük 
fasdlet sahibi bir kadma, hürmet et
mekten başka yapüacak hiç bir şey 
yoktur. Kocana haber gönder. Onu 
affediyor ve krallığmı ona iade edi
yorum. Gelsin, tekrar taç ve tahtım 
dine alsın. Ve benim bir müttefikim 
ölstm. 

Panthee memnun, nasıl teşekkür 
edeceğini bilemiyordu. Çügm gibi 
ayaldarma kapandı. Ellerini öptü. 
Ve sonra Keyhüsrevin kurnazca: 

— Sen de benim hemşiremsin!!.. 
Dediği söze aldanarak, hattâ du-

daklarmı bile dakikalarca vermekte 
bir beis görmedi. Keyhüsrev artık ojru-
nım Uk kozuna sahib bulımuyordu. 

*** 
Denildiği gibi olmuş kocası kral 

avdet etmiş, Keyhüsrevin bir mütte
fiki olarak Uân edilmiş, fakat Asuri-
lere karşı yapılacak harbe iştirak 
İçin cepheye gönderilmişti. Kraliçe 
de Keyhüsrevin (.emin nezareti» altı
na tevdi edilmişti. 

Şimdi harbe giden kral, Panthee, 
Keyhüsrev her üçü de memnundu. 
Faiat çok geçmeden yüdınm gibi 
bir haber Pantheeye yetişti. Kocası, 
denüdiğine göre, düşman tarafmdan 
harpte öldürühnüştiL 

Keyhüsrev, kendi uğruna harpte 
nefsini feda eden bu şanlı müttefiki
ne büyük bir şanlı cenaze merasimi 
yapmağı da unutmamıştı. ZaJnan 
geçtikten sonra teselli için Panthe^ 

nin yanına gitti. Kraliçe hâlâ mü-
kedderdi, hâlâ ağlıyordu. 

Keyhüsrev, müteessir sesile söze 
başladı: 

— Panthee senin kadar ben de mü
teessirim. Ordunun büyük bir rük
nünü, cesur, kuvvetli bir müttefikini 
kaybettim. Bımun böyle olmasını is
temezdim. Ne yapayım ha:rb benim 
sevdiklerimi sağlam bırakmıyor ki... 

Panthee hâlâ göz yaşları içinde 
idi. 

— Gelen felâkete ne denebilir?! 
— Öyle., yalnız ölenin ruhu ben

den tek bir şey istiyor. Ve beni gece 
gündüz rahatsız ediyor. Diyor i l 
Pantheeyi mesud et!.. 

Panthee uykudan helecanla uyan
mış gibi sersemlemişti. 

— Beni mi bahtiyar etmek! 
Dedi. 
— Evet. 
— Nasü?... 
— Nasıl olacak. Benim karım ve 

bütün saltanatımın şeriki olmak su-
retile.. 

Zekî kraliçe o dakikada oynanüan 
oyunun ne olduğunu anlamıştı. Aya • 
ğa; kalktı. Bütün metanetini topladı. 

— Bir şartla... 
Dedi. 
'— Ne gibi... 
•— Son defa kocamm mezarını zi

yaret ettikten sonra... 
Keyhüsrev razı olmuştu. 
Ertesi günü Panthee yanında iki 

köle olduğu halde, kocasınm "mezarı 
basma gelmiş kendisüe beraber öl
meğe amade kölelerle anlaştıktan 
sonra, dinî merasimi ifa etmek için 
evvelâ köleleri kurban etmiş, ve ksu-
disini de güzef kalbi üzerinden vur
makta gecikmemişti. Keyhüsreve dt 
miras olarak yam başmda bırakmış 
olduğu şu mektup duruyordu. 

cAşkta hile, cennette riya olamaz!.» 
Ç... 

İzmitte Şark Fazan Sadeddln 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vüâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naaman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoj^raf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

25 Teşrinisani 937 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50 : Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Mulıtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Edimenin kurtuluşu lıak-
kında konferans Eminönü Halkevi namı
na: Mimar Kemal Altan, 19: Bayan İnci 
tarafından şan: Piyano ve keman refa-
katile, 19,35: Spor müsalıabeleri: Eşref 
Şefik tarafından, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
hava raporu, 20,45: Fasıl saz lıeyeti: 
Okuyucular: Küçük Safiye, İbrahim 
Ali, keman Cevdet, tanbur Salâhaddin, 
kanun Muammer, viyolonsel Mesud Ce
mil, klarinet Hamdi, ut Cevdet Kozan 
(S. A.), 21,15: ORKESTRA, 1 - Tschai-
kowsky: Mozartiana suviete, 2 - Testi: 
Segreto, 3 -Ponchielli: Danza deli' Ore, 
4 - Drigo: Valse Mignonne, 5 - Andran: 
La Mascotte, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çaları, 22,50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları), 20,15 - 20,30: Kâzım Nami 
Duru: Terbiye, 20,30 - 21: Plâkla dans 
musikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 
1 - O. Fetras: Souvenir de Franz Schubert, 
2 - Honegger: La Danse Devant L'Arche, 
5 - Ofenbach: La Princesse de TrĞbzonde, 
4 - Strauss: La Vie d'artiste, 5 - Mozart: 
Bastien und Bastienne, 21,55 - 22: Ya-
nnki program ve İstiklâl marsı. 

26 Teşrinasani 937 Cuma 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12.30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON* 

Akşam neşriyatı: 17: Üniversiteden 
naklen İnkilâb tarihi dersleri: Receb Pe-
ker tarafmdan, 18,30: Plâkla dans mu
sikisi, 19: Osman Pehlivan tarafından 
halk şarkıları, 19,35: Radyo fonik dram 
(Deliler arasında), 1955: Borsa haberle
ri, 20: Suat Gün ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev. 
Hava raporu, 20,45: Bayan Muzaffer 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musiki
si ve halk sarkılan Sa. A.), 21,15: OR
KESTRA: 1 - Verdi: La forsa del destine. 
Uvertür, 2 - Massenet: Le Cid, Suvit, 3 -
Drigo: Laflüt enchant^e, 4 - Strich: 
Sringende knoppen, valse, 5 - Manfired: 
Die bösen Buben, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 22,50: Son haberler ve ertesi 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: iskender F. «"*"'" Tefrika No. 68 ı—— 

Sabaha kadar denizi aramışlar, uzaktaki 
adaların sahillerine kadar gitmişler, 

fakat iki firariyi bulamamışlardı 

günün programı, 23: SON. 
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'A.^r&resa^''^^ 
lalihe komanda etmek ve insanın kendi gemisini istediği hedefe yürütebil-
.mektir. Sağlam sinirler müliıiş tıayat mücadelesinde muvaffakıyetm en iyi 
leminalıdır. Binaenaleyiı sinirlerinizi 

tesiri lıer işte görülilt. 

Bromural «Knoiı» 
ne kuvvetlendiriniz, bunun müsekkin ve mukavvi 
HİÇ bir zararı yoktur ve alışıklık vermez. 

(O *c 20 komprimeyi kavi lAı. 
«erde eczanekrdt reçete ile satılır. 

Knoll A;^0., kimyevî maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

Baş, di§, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı derhal 
keser, tcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde İsrarla giripin isteyiniz. 

€— Denize iki kişi atladı. Koşunuz. 
Kimdir onlar?.. Gözcüler, görmüyor 
musunuz?» 

Salih reis bu sesleri duyunca ye
rinden fırladı: 

•— Denize iki kişi düşmüş galiba..! 
Vanp anlıyayım... 

Salih reis kamaradan güverteye 
çıktığı zaman, Türk denizcileri ara
smda fazla telâş görmüştü. 

SaUh reis: Denize kim düştü? - di
ye sordu. Gemicilerden biri: 

— Greçyanonun denize atıldığını 
gördüm. Fakat arkasından atılan 
gölgeyi seçemedim. 

Diye mmldandı. 
Kürekleri durdurdular. Fakat, de

nizde şiddetli dalgalar vardı. Gemi 
birdenbire duramamıştı. 

Salih reis, Greçyanonun denize at
ladığını duyunca beyninden vurul
muşa döndü., arka kasaraya koştu 
ve kaptan paşaya: 

— Devlethm, dedi, Greçyano de
nize atmış kendini... 

Kılıç Ali paşa şaşırdı. 
Güverteye çıktılar. Denize dalgıç

lar indirdüer. 
Bu arada ikinci bir haber Kıhç 

Ali paşayı hayretler içinde bırak-
nuştı. 

Ambar nöbetçisi: 
— Yanımdan şeytana benziyen 

bir gölge uçtu. Peşinden kovaladım. 
Fakat yakalıyamadım. O da denize 
atıldı. 

Diyordu. 
Amban araştırdılaı-. 
Leventler heyecanla bağnştılar: 
— Zora meydanda yok! 
İlk önce amban, daha sonra gemi

nin her köşesini araştırdılar. 
İspanyol rakkasesi meydanda yok

tu. 
Denize atılan dalgıçlardan biri, su

yun üstünde bulduğu bir kadm ör
tüsünü uzaktan gemiye uzatarak: 

— Zoranm başına sardığı şalı 
dalgalann arasmda buldum. 

Diye bağınyordu. 
Sinyor Greçyano ile beraber İspan

yol rakkasesinin de denize atıldığı 
anlaşılmıştı. 

Bu hadise karşısında bir müddet 
hiç bir hüküm veremediler. Herkes 
heyecan ve tereddüt içinde birbirine 
bakışıyordu. 

Esirlere peksimet dağıtan nöbetçi: 
— Onlar zaten canlanndan bez

mişlerdi. Bu akşam peksimetlerini 
bile almadılar. 

Diye söyleniyordu. 
— Acaba kaçtılar mı? Yoksa, nö

betçinin dediği gibi, canlarmdan be
zerek kendilerini ölümün kucağma 
mı attılar? 

Herkesin kafasında kıvrılıp kalan 
bu istifhamları kim çözecekti? 

Salih reis İspanyol rakkasesine 
aayordu. 

— Onun bize çok hizmeti vardı. 
Nasıl oldu da nöbetçilere görünme
den ambardan çıkabildi? 

Diyordu. 
Kıhç Ali paşa bu hadiseden çok 

müteessir olmuş ve fena halde hid-
detlenmişti. 

îstanbulda padişah bu hadiseyi 
duyarsa ne demezdi? 

Koskocaman bir geminin amba-
nndan iki kişinin kendini denize at
ması Türk donanmasında ilk defa 
işitilen bir hadise idi. Kaptan paşa 
bıma meydan veren nöbetçüeri bağ
latıp divan dayağına çektirmişti. 

Hiddet, hayret ve nihayet dayak. 
Bütün bunlar neye yarardı? 
Ortada bir hakikat vardı: Vene

dik şövalyesi ile İspanyol rakkasesi 
gemiden kaçabilmek imkânını bul
muşlardı. 

İşte, kaptan paşa bu noktayı dü
şündükçe hiddeti büsbütün artıyor, 
ve garip bir kararsızlık içinde da
kikalar geçerken, paşa gemisi dalga
ların kucağmda bocalayıp duru
yordu. 

Yelkencilerden biri uzaklarda ışık

lar göründüğünü söyleyince. Kılıç Ali 
paşa: 

— Kaçtılar... 
Diye bağırmıştı. Bu bir kelime, 

onun verdiği son hükümdü. 
Kaptan paşa yanılmıyordu. O, sin

yor Greçyanonun Venediğin meşhur 
yüzücülerinden biri olduğımu bili
yordu. 

Kıhç Ali paşayı düşündüren bir 
nokta vardı: Zora, bu uzun mesafele
ri ve coşkun dalgalan nasıl aşabile
cekti? 

Kıhç Ali paşanm: 
— Kaçtılar! 
Hükmünü verdiği dakikadan iti

baren bütün gemiler sağa sola dü
men kırarak, sahile doğru deniz üs
tünü taramağa başladılar. 

Eğer bu hadise gündüz olmuş ol
saydı, Türk denizcileri firarileri bul
makta hiç te gecikmiyeceklerdi. Fa
kat, gece karanlığında ve dalgalaıın 
arasmda yüzen iki kişiyi bulmak ko» 
lay bir iş değildi. 

Kılıç Ali paşa: 
— Greçyanoyu - ölü olarak ta ol

sa - bulmağa çalışacağız. 
Diye bağırıyor ve kaptanlara şid

detli emirler veriyordu. 
Greçyano ile Zorayı saatlerce de

niz üstünde aradılar. Uzaktan gö
rünen küçük adaların sahülerine ka
dar bütün denizleri taradılar. 

İkisini de bulamadılar. 
Kılıç Ali paşa - saatler geçtikçe • 

hiddetleniyor ve mütemadiyen ambau 
nöbetçUerini sopalatıyordu. 

Firaıîler ambar merdiveninden 
güverteye - kimseye görünmeden -
nasıl çıkabilmişler ve güverteden de
nize nasıl atlamışlardı? 

Başka gemilerde bunu kolaylıkla 
yapmak belki mümkün olabüirdi. 
Fakat, paşa gemisi, kocaman bir tek
ne üzerinde bir çok gemicUerin d^-
ma ayakta dolaştıkları seĵ '̂ ar bir 
memleket kadar büjrüktü. 

Kıhç Ali paşa güvertede dişlerini 
gıcırdatarak bağınyordu: 

— Greçyano, şeytan bir adamdı. 
O, göze görünmemiş olabilir. Fakat, 
şu İspanyol kahbesini nasıl oldu da 
göremediniz? Bunlar gemiden ka
natlanıp uçmadüar ya... 

O gece sabaha kadar adaların et
rafından dolaştılar. 

* 

Sinyor Greçyano, Paşa 
gemisinden kaçtıktan 

sonra.. 
Bir küçük balıkçı kulübesi... 
Denizde fırtma dinmiş. 
Adanın arka sahilinde korkunç bi* 

sessizlik var. 
Greçyano yattığı yerden yavaş ya

vaş başmı kaldırıyor: 
— Zora hâlâ gözlerini açmadı rm? 
İhtiyai' bahkçı cevap veriyor: 
— Hayır. Deniz suyunu fazlaca 

yutmuş. Türk gemisinde tuzlu et ye
miş galiba... 

—I Şakamn sırası değil, ihtiyar! 
Büyük bir felâketten kurtulduk. 
Türklerin elinde esirdik. 

— Ne diyorsun, sinyor? Uzaktan 
görünen yelkenlUer Türk gemileri 
midir? 

Greçyano başını salladı: 
EWet... Uzaklaşıyorlar, değil mi? 

— Adamızm etrafında çok dolaş
tılar. Sizi mi anyorlardı? 

— Şüphe yok. Gece sabaha kadar 
bizi aradılar. 

— İkiniz de iyi 3rüzücü imişsiniz! 
Açıklardan yüzerek sahili bulmak 
kolay değü... 

Greçyano: 
— Kemiklerim sızlıyor. Vücudum, 

dayak yemiş gibi, çok yorgun.. 
Diye söylenerek yattığı yerden kı

mıldadı: 
— Zora ne zaman uyanacak? 
— Merak etme, biraz sonra gözle

rini açar. 
— Zavallı. Çok çırpındı deniz ü»« 

tünde. 
(Arkası var) 



Çek güreşçilerile ilk karşılaşma 
Bu akşam Ferah tiyatrosunda yapılacak maçlarda Berlin 

olimpiyatlarının intikamları da güdülmektedir 
11 ^^. 

:ğ0ff'fS^nMr'^ ' Jf 

Mersinli gUzel bir tuş yaptıktan sonra fotoğrafçıya poz veriyor. Kenarda her 
zamanki sevimli tebessümile. 

yapılması imkânı bulunmuştur. 
Çekoslovakya şampiyonu olan Vino-

hardi klübü Çek millî takımına beş gü
reşçi vermektedir. Gene bu 3riizdendir 
ki şehrimize gelen güreşçiler arasmda 
1936 Berlin olimpiyatlanna iştirak et
miş ve derece alarak kendilerine Av-
rupada şöhret yapmış güreşçiler var
dır. 

Vinohardi takımile maç yapacak 
olan Güneş klübümüzde tıpkı bu çek 
klübü gibi güreşte şampiyondur ve ge
ne bu Çek klübü gibi milli takıma beş 
güreşçi vermektedir. Hattâ Vinohardi-
ye üstün bir taraf olarak Güneş gü-
reşçUeri arasmda Berlin olimpiyatla
rında birincilik ve üçüncülük alanların 
bulunduğunu da zikretmek lâzım ge-
Ur. 

Dengi dengine 
Şu halde bu akşam ilk karşılaşma

larım yapacak olan Vinohardi ve Güneş 
tamamile biribirine ayar ve lâyık ra
kip telâkki edebiliriz. Hususile Güneş, 
millî güreşçilerinden hariç olarak dı
şarıdan da Samsunlu Ahmed gibi bir 
iki güreşçi almak suretUe Çeklerin kar-
şısma en kuvvetli bir şekilde çıkacak
tır. 

Güreş yeri ve saati 
Güneş klübünden aldığımız malûma

ta göre bu akşamki müsabakalar İstan-
bulda Ferah tiyatrosunda yapüacak-
tır. Saat 20,30 da başlıyacak olan me
rasim ve güreşçilerin takdiminden son
ra saat tam 21 de 56 kilodakiler güre
şe tutuşacaklardır. 

Güreşçilerimiz kimlerdir? 
Çek güreşçilerile bugün ve yarın ak

şam yapılacak müsabakalarda Güneş 
takımmda 56 kUoda küçük Hüseyin 
ve Hasan Tahsin; 61 kiloda dünya 
şampiyonu Yaşar; 66 kiloda Yusuf As
lan ve Yahya; 72 kUoda teknik güreş
çimiz Saim ve Mehmed Ali; 79 kUoda 
serbes dünya üçüncüsü Mersinli Ah
med ve Rızık; 87 kiloda son defa İsveç
li meşhur Kadye'yi yenmiş olan büyük 
Mustafa; ağır sıklette de Samsunlu 
Ahmedin isimleri zikredilmektedir. 

Bir müddettenberi Mersinde bulu
nan Ahmede maçlara yetişmesi için üç 

Dünya şampiyonu Y^şar meşhur bel 
kündesile rakibini« savururken 

61 kilo Çekoslovakya 
Sobotka 

şampiyonu 

Amatör güreşçilerimizi kuvvetli bir 
Avrupa ekipi karşısmda görmiyeli 
hayli zaman oluyor. Senelerdenberl 
Balkan şampiyonluğunu muhafaza 
eden ve imkân oldukça da Avrupa gü
reşçileri karşısında kendilerini göste
ren bu güreşçilerimiz acaba ne âlem
dedirler?. 

Doğrusu., biribirini takip eden Ko-
mar, Hindli ve sair güreşleri ve dedi-
kodulan arasında amatör güreşimiz 
hayli ihmale uğradı. Fakat okuyucu
larımıza dün haber verdiğimiz gibi, 
bereket versin, bu İhmale sed çekme
ğe uğraşanlar da varmış. 

Romanyada birkaç maç yaptıktan ve 
hepsinde iyi neticeler aldıktan sonra 
şehrimizden geçerek Mısıra gidecek 
olan Çekoslovakya güreş şampiyonu 
Vinohardi klübile Güneş klübümüz 
arasında bir aydanberi devam eden mu
habere müsbet neticesini Vermiş ve bu 
çek klübü güreşçilerile bu akşam maç 

Basketbol maçları başlıyor 
28 /11/937 Pazar günü, Alemdar 

caddesi 23 numaralı (YMCA) Jim
nastik salonunda yapılacak basketbol 
teşvik müsabakalan progjramı: 
Saat 

Barkohba A - Alman lisesi B. 
Barkohba B - B. S. K. 
Barkohba C - Alman lisesi A. 
Mühendis B - Barkohba 
Kurtuluş - Mühendis A. 
B. S. K. -4Cabataş 

13,45 
14,35 
15,25 
16,15 
17,15 
18,15 

Rapid Yunanistana gidiyor 
Avusturyanm en kuvvetli takımla

rında olan ve bu seneki ligde başta 
giden meşhur Rapid takımı birinci 
kânunun sonunda Yunanistana gide
rek 25 ve 26 sında iki maç yapacaktır. 

Birinci maç 25 inde Pire muhteli-
tile ve ikinci maç ta hemen ertesi gü
nü Atina muhtelitile oynanacaktır. 
Bundan başka Rapidin yılbaşı müna-
sebetile Yunan millî takımile oyna-
ma ı̂ da muhtemeldir. 

Günef klübünden: 
1— Çekoslavakya güreş şampiyonu 

(Vinohardi) klübile klübümüz arasın
da yapüacak güreş müsabakalan 
25/11/937 Perşembe günü akşatm sar 
at 20,30 da başhyacaktır. 

2 — Müsabakalar Şehzadebaşmda 
(Ferah) tiyatrosunda olacaktır. 

3 — Gişeler saiat 19 da açüacaktu*. 
4 — Fiatler 25, 50, 100 olarak tes-

bit edilmiştir. 

5 — Tiyatronun istiabmdan fazla 
bilet verihniyecektir. 

Avusturyalı gençler 
Son Avusturya - İsviçre maçmda 39 

bine yakm seyircinin on beş bininden 
fazlası çocuk denecek genç olduğu gö
rülmüştür. 

Avusturya* futbol federasyonu genç
lerin futbola gösterdikleri bu alâka
dan fevkalâde memnun olmuştur. 

Dünyanın en kuvvetli güreşçilerinden 
Mustafa 

dört gün evvel telgrafla haber veril
miştir. 

R. Hüseyin intUcamuu alacak mı? 
Bu akşam yapılacak yedi kategori 

maçm hepsi şüphesiz mühim olmakla 
beraber bunlardan bilhassa üçü, Ber
lin olimpiyatlarUe alâkadar tarihî bir 
maziye de temas ettikleri için çok dik
kate değer maçlardır. 

56 küodaki Çek güreşçi, Berlin olim-
piyatlarmda Küçük Hüseyinle güreş-
mişti. Küçük Hüseyin hakemlerin hak-
sızUğı yüzünden mağlûp sayıldı. İşte 
şimdi Küçük Hüseyin o zamanki hak-
sızüğm hiç olmazsa manevî bir inti
kamım almağa çalışacaktır. Bununla 
bers^ber hemen kaydedelim ki, Hüseyi-
nin rakibi kolay kolay mağlûp edUe-
bilecek bir güreşçi değildir. 

Saimin rakibi 
Üstünde durulacak güreşlerden biri 

de 72 küoda Saimin yapacağı karşılaş
madır. Saimin rakibi Harta Berlin 
olimpiyatlarında dünya ikincisi olmuş
tur. 

Bu güreşçi hakkmda teknik güreş
çimiz Saimle görüştük. Saim dedi ki: 

— Hartayı Berlin olimpiyatlarmda 
gördüm. Çok kuvvetli bir güreşçidir. 
Diyebilirim ki, ben şimdiye kadar bu 
derece kuvvetli birisile güreşmedim. 
Onun için ne yapacağımı pek kestire-
mem. 

— Sen teknUc bir güreşçisin. Kafa-
m işleterek yaptığın güreşlerde biz se
nin senden kuvvetli güreşçileri yendi
ğini gördük. Bunun da hakkından ge
lebilirsin. 

Gülümsedi ve sadece: 
— Yenmeğe çalışacağım, dedi. 

Çek'in Mustafada hıncı var 
En kuvvetli güreşçilerimizden Büyük 

Mustafanın rakibi olan Çek de olimpi
yatlara iştirak etmiş ve hattâ orada 
Mustafa Ue tutuşmuştur. Bu güreşçi 
hakkmda da Mustafadan malûmat al
dık. 

— Berlin olimpiyatlarmda ben bu 
Çek güreş(;i ile güreştim ve kendisini 

En teknik Türk güreşçisi sayılan Saim son Balkan şampiyonasmda Yunan 
şampiyonu Marko'yu yenerken 

ancak sayı hesabUe yenebUdim. Kolla
rı fevkalâde kuvvetli bir güreşçidir. 
Onun için olimpiyatlarda o kadar uğ
raştım sırtım yere getiremedim. Eğer 
bu sefer sırtını yere vurabilirsem çok 
memnun olacağım. 

Bıma mukabU Mustaf amn rakibi de 
dedi ki: 

— Olimpiyatlarda sayı hesabUe ye
nildiğim Mustaf ayı burada yeneceğimi 
ümid ediyorum. Şimdi iyi ve hazırlan
mış bir vaziyetteyim. Tuşla kazanma-
•sam bUe sayı hesabile yenerek olimpi-
yatlardaki mağlûbiyetimin acısmı çı
karmağı çok istiyorum. Bımunla bera
ber olimpiyatlarda tamdığım Mustafa-
mzm çok kuvvetli bir güreşçi oldu
ğunu da takdir ederim. 

Biz Çek güreşçUeri tammadığımız 
için bu akşamki maçlar hakkmda her
hangi bir tahminde bulunmağa ken
dimizi salâhiyettar saymıyoruz. On
lar hakkmda bUdiğimiz ve güreşçile
rimizden öğrendiğimiz umumi malû
matı vererek bu akşamki maçları bek
lemekle iktifa ediyoruz. 

Ahmed Bahtiyar 66 kilo Çekoslovakya şampiyonu Hiza 

Bu haftaki lig maçları 
Enosis (A. E. K) takımının gelmesi dolayısile yalnız 

A. E. K. takmu 
Fenerbahçe ve Güneş klüplerinin bu 

hafta Yunanistanm kuvvetli takımla
rından Enosis ile iki maç yapmak üze
re mutabık kaldıklarmı haber vermiş
tik. 

Bu maçlar dolayısile bu haftaki lig 
maçlarından bazılanmn tehir edileceği 
tabiîdir. Şu halde Taksim stadmdaki 
Galatasaray - İstanbulspor, Güneş ve 
Beykoz maçlarile Fenerbahçe stadm
daki Fenerbahçe - Süleymaniye maçı-
mn geri bırakılmasına mukabil Beşik
taş stadında Beşiktaş - Eyüp, Topkapı-
Vefa maçlannm yapılması muhtemel
dir. 

Taksim stadmdaki maçlann tehiri 
Enosis maçlarımn bu stadda yapılacak 
olmasından, Fenerbahçe stadmdaki 
Fenerbahçe - Süleymaniye maçmın ge
ri bırakılması da Fenerbahçenin pazar 
günü Enosis İle karşılaşaca|ından 

ileri gelmektedir. 
Oynanacak olan iki maç hakkmda 

tahminlerimizi yürütmek lâzım gelir
se Beşiktaşm kendi sahasında Eyübü 
belki de hayli farkla yenmekte güçlük 
çekmiyeceğîni söylemek lâzım gelir. 

Topkapı - Vefa maçma gelince, diğer 
maçlarm tehirile bu maç haftamn en 
mühim karşılaşması olarak ön safa 
geçmiş bulunmaktadır. Çünkü şimdi
ye kadar yapılan üç maçta aldığı se
kiz puanla Fenerbahçe ve Galatasaray 
hizasında başta gelen Vefanm, geçen 
hafta Süleymaniyeyi 3-2 güçlükle yen
mesinden sonra canlı oymyan Topkapı 
karşısında epi sıkıntıya düşebUeceğini 
düşünenler ve ümid edenler az değil
dir. Biz de bu maçın umumiyetle mü-
tevazin bir şekilde ve çok çetin olacağı
nı zannediyoruz. 

AB. 
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KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, SaU va 
Perşembe günleri intişar eder. 

I 1 — ÎŞ ARIYANLAR 
i ş ARIYOR — Lise fen şubesini iyi bir 

derece ile bitirmiş ve şimdi hukuk fakül
tesine devam eden bir genç öğleden son
ra faal bir tarzda çalışmak üzere bir iş 
arıyor. Akşamda A. P. remzine müracaat. 

İŞ ARIYORUM — Lise derecesinde tah
silim vardır. Tahsilat, muhasebe ve ki
tabet işlerinde çalışmak istiyorum. Ak
şamda (N D) rumuzuna mektupla mü
racaat. — 2 

İŞ ARIYOR — Anadolu gazetelerinde 
muharrirlik etmiş, resmî ve hususî müessese
lerde memuriyet yapmış, inşaat şirketlerin
den bonservisli muhasebe refigl olan genç 
İstanbul müesseselerinde, gazete ve mec
mualarda iş arıyor: Akşam'da muharrir 
rumuzuna mektupla müracaat. — 5 

İş ARİYOR — Türkçeyi, Fransız-
cayı bilen Türk teb'ası bir ba
yan ticarethanelerde kasa, tezgâh-
dar, telefon işlerinde tecrübeli ve 
yahut aile nezdinde büyük otellerde 
(Fam de şambr) olarak iş arıyor. Ankara 
Bursa, Yalvaya gider. Akşam'da (H. C.) 
rumuzuna mektupla müracaat. — 4 

DAHİLÎ VE HARİCÎ — Hususî ve ya
hut memleket hastanelerinin birinde 
hastabakıcılık arıyorum, bonservisim var
dır. Üsküdar Toygartepe Zenciler sokak 
1 No. ya müracaat. — 2 

2 — tŞÇt ARIY ANLAR 
5 YAŞINDAKİ KIZIMLA YALNIZ YA

ŞAMAKTAYIM — Kızıma nezaret ve ev 
işlerimi görebilecek bir bayana ihtiyaç 
vardır. Arzu edenlerin şartlarını - Ankara 
posta kutusu 482 - ye bildirmeleri. — 1 

SANATKÂRLIK İSTİYENLER ARANI
YOR — Tahsil görmüş, sanatkâr olmak 
istiyen 16 yaşından yukarı gençlere ih
tiyaç vardır. İstlyenler Sultanahmed Es
ki Zaptiye caddesi Alâaddin matbaasma 
müracaat etsinler. 

MUHASİP ARANIYOR — Bir irnues^-
sei ticariye için İyi referanslı, tecrübeli, 
mütehassıs bir muhasibe ihtiyaç vardır. 
Talip olanların tercümci halleri ile bir 
fotoğrafını İstanbur (176) posta kutusuna 
(S) rümuzile göndermeleri rica olunur. 

• ' ' • • : • - — 1 

DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR — Zon-
guldakta çalışmak için öz Türk bir dişçi 
kalfası aranıyor. Samatyada diç tabibi 
Balabana müracaat. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
ESKİ ÜSLÜPTE MOBİLYA VE HER 

NEVİ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü
müş, tahta, bakır, Beykoz ve sair işlerle 
eski yağlı boya tablo, gravür, porselen, 
fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, 
her nevi salon tezyinat eşyası ve Lui 
Kenz, Lui Sez, Ampir gibi eski üslüplerde 
mobilyalar alıyorum. Beyoğlunda İstik
lâl caddesinde eski Polonya sokağmda 
Merkez apartımanı (2) numaralı daireye 
müracaat. — 17 

AZ KULLANILMIŞ ŞIK BİR PİVANO — 
Acele satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ
hane sokak No. 35. — 1 

KRİSTAL CAMLI MASALARİLE — 
-Lüks bir kıraathanenin mobllyesi bütün 
tokunları satılıktır. Almak istiyenler Sir
kecide Paris oteli yanmda berber bay 
Jifehmede müracaat etsin. 

UCUZ SATILIK PİYANO — Alman 
markalı az kullanılmış çok güzel bir pi
yano acele ucuz satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Aynalıçeşme Emni Cami cad
desi Emin Cami apartımanda 63/3. 

ACELE SATILIK PİYANO — Meşhur Al
man markalı pek az kullanılmış bir pi
yano içi hep demir telleri çapraz büyük 
formalı acele satılıktır. Müracaat: Bey
oğlu Balıkpazar Duduodalar sokağmda 
26 numaralı dükkânda. — 2 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK KELEPİR EV — Sultanah

med camisi arkasmda Kapıağası Mesçid 
sok. No. 24. Üç oda ve salresi. Çarşıkapı 
tramvay caddesi Alım Satım Evine. Tel: 
22958. 

KİRALIK KAT — Çarşıkapıda Oedik-
paşa başında tramvay ve otobüse 10 met
re mesafede Cemal Akm apartımanmda 
bahçeye nezaretli üç oda, hela, banyo, 
mutbahı havi bir daire kiralıktır. Üst 
kattakilere müracaat. 

SATILIK EV — Sekiz oda bir sofa 
elektrik terkos ve bahçesi bulunan yağlı 
boyalı bir ev satılıktır. Beyazıdda Boğan
ağa camii karşısında No. 37. İçindekilere 
müracaat. — 1 

TALI ARANIYOR - Boğaziçinin her 
İki Bahiiindc, İskeleler yakınında üç dört 
Odalı ahşap k&glr yalısı olup ta satmak 
Isttyenler, son fiatile adreslerini Oalata-
da, Postane yanında Mehmed Ali paşa 
han kahvecisi Hüseyin ellle (N. Mumcu-
otlu) adresine yazı üe büdlmulcri. »- 1 

DOKTOR, TERZİ, DİŞÇİ İÇİN — Bey
oğlu, İstiklâl caddesi Büyük Parmakkapı 
tam tramvay durağmda iki oda ve bir 
salondan ibaret daire kiralıktır. Kira çok 
müsaittir. Ayrıca 4 üncü katta dört oda 
ve geniş salonlu, güneşli daire de kira
lıktır. İstiklâl caddesi 123 Erkson apart. 
kapıcıya müracaat. 

KELEPİR FİYATINA — Satılacak bir 
binadan istifade etmek istiyenlere: Şişli
de Halaskar Gazi caddesinde büyük bir 
bahçeyi havi ve arka sokağa da nazır bir 
bina kelepir fiyatına satılıktır. Tafsilât 
almak için İstanbul 176 No. posta kutusu 
adresine (D. S.) rümuzile mektupla mü
racaat olunması. — 4 

SATILIK TÜTÜNCÜ D Ü K K A N I ARA
NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak 
istiyenler ve kârlı işi olup sermayeli or
tak istiyenler Akşam gazetesine A. H. 
rümuzile mektupla müracaat etsinler. 

— 2 
BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 

KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminatlıdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 4 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Lâ
lelide Yeşiltulumba Gümrük Emin sokak 
14/1 No.li apartıman ikisi dörder, ikisi üçer 
odalı 4 daire ve bütün konforlu, denize 
nezaretli, tramvaya pek yakın ve senevi 
bin lira icar getirir, 7,500 liraya acele sa
tılıktır. İçindekilere müracaat. — 7 

SATILIK İKİŞER DAİRELİ — Yeni 
inşa edilmiş müştemilâtı tekmil maktu-
an: 3750 liraya üç »v. Semti: Lâleli. Mü
racaat: Lâleli Şair Haşmet sokak No. 
41 de her gün birden altıya kadadır. — 4 

5 — MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE, FRANSIZCAYA — Aşina 

bir Türk genci öğretmek suretile ucuz ders 
vermektedir. Ticarethaneletin tercüme 
işlerini kabul eder. Akşamda H. rumuzu
na müracaat. — 1 

SATILIK KURT KÖPEKLERİ — Biri 
dişi, ikisi erkek, beşer aylık birinci cins
ten polis işlerine de elverişli kurt köpek
leri satılıktır. Beyoğlu Kumbaracı Ter
cüman çıkmaz 16 No. da M. Şerber. — 1 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıfların taleblerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 25 

ALMANCA. İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtlhanlanna hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrej eliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracat, — 8 

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

SAATİ 50 KURUŞA FRANSIZCA 
DERSİ — Paris ihtisas enstitüsünden me
zun, psikloji ve mükâleme usulile ders 
vermektedir. Akşamda Çelebi rumuzuna 
müracaat. 

FRANSIZ MATMAZEL — Fransızca 
ders veriyor, fiat müsaittir. Lüks apartı
man 8 Yeniçarşı Galatasaray Beyoğlım-
da matmazel Dress'ye müracaat. — 2 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
£ A — A. H. — 462 

namlarına gelİn mektupları idareha
nemizden anırmaları mercudur. 

Kullanmakla bütün grip ve 
ağrılara karşı sıhhatinizi 

sigorta etmişsiniz demektir. 

B A Ş - D İ Ş 
NEZLE - GRİP 
ROMATiZIWiA 
M A F S A L 
ağrıları ve bütün 

ağrılara karşı 

icabında gfünde 3 kaşe alınabilir. 
Mideyi, kalbi yormaz, tesiri gayet anidir. 

Ta3ditlerinden sakınınız ve İsrarla SEFALİN'i arayınız. 

K Ö M 
S 0 i 

A 

0 R 
SAL 

T 
de 

ARI 

i E 

E R E S Î Y E 

•v.X , 

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

aynı zamanda ucuz defter almak isterseniz 

AKŞAM Matbaasına uğraymızll 
F i y e t l e r 

[Birinci hamur kâğıd veya kalın barika kâğıdı ile] 

200 sahifeli : 140 — 160 Kuruş 
300 » ; 175 — 200 » 
400 » ; 250 — 275 » 

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

Akşam matbaası, Telefon 24240 

Kastamonu İcra Memurluğundan: 
Devrekâninln Aşağı Kasaplar köyünde va

ki harman tarlanın üçte bir hissesi hisse 
kıymeti yüz liradır. Mezkûr köyde Ala-
boğaz mevkiinde vaki tarlanın üçte bir 
hissesi. Hisse kıymeti (20) lira muham
men kıymetli. Mezkûr köyde Gelik 
mevkiinde vaki tarlanın üçte bir hissesi. 
Hisse kıymeti (20) lira muhammen kıy-

, metli. Mezkûr köyde Pınar ayağı mevkiin
de vaki tarlanın üçte bir hissesi, hisse 
kıymeti (40) lira muhammen kıymetli 
Arttırma yapılacağı yer, gün, saat: 
17/12/937 cuma günü saat 15 - 16 da Kas
tamonu icra dairesinde. 1 - İşbu gayri 
menkulün arttırma şartnamesi 17/11/937 
tarihinden itibaren 935/614 numara ile 
Kastamonu icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açık
tır. İlânda yazılı olanlardan fazla malû
mat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 
935/614 dosya numarasile memuriyetimi
ze müracaat etmelidir. 2 - Arttırmaya 
iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüz
de 7,5 hisbetinde pey akçesi veya millî bir 
bankanın teminat mektbu tevdi oluna
caktır. 3 - İpotek salılbi alacaklılarla di
ğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahih
lerinin gayri menkul üzerindeki hakları
nı hususile faiz ve masrafa dair olan id-
dialarmı işbu ilân tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap e-
der. Aksi halde haklan tapu sicillile sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 4 - Gösterilen gün
de arttırmaya İştirak edenler şartnamesi
ni okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 5 - Vayin edilen zamanda 
gayri menkul üç dafa bağnldıktan sonra 
en çok artırana İhale edilir. Ancak artır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin 
alacağma rüchani olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunlann o gayri men
kul İle temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok artıra-
nm teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

15 gün daha temdit edilir. Ve on beşinci gü
nüne rasthyan 31/12/937 günü ayni saatte 
yapılacak artırmada mezkûr gayri men-

, kulun artırma bedeli satış İstiyenin ala
cağma ruçhani olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul Ue temin edilmiş alacak-
lılann mecmuundan fazlaya çıkmadığı 
takdirde satış yapılamıyacagı gibi kıyme
ti muhammineslnin yüzde yetmiş beşini 
yine bulmadığı takdirde satış 2280 numa
ralı kanun mucibince satışm geri bırakıl
dığı tarihdeki bakiyei zimmet ana faiz ve 
masraf yekûnu üzerinden % 7,5 faiz yü-
rüdülmek ve her sene nihayetinde İşle
miş faizin tamamı ve borcun yüzde yir
misi ödenmek şartile borç beş sene müd
detle tecil olunur. Ve bu itibarla satış ya
pılamaz. 6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedele almağa razı olursa ona, razı 
olmaz, veya bulunmazsa hemen on beş 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. İki İhale arasmdaki 
fark ve geçen günler için 3^de beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrı
ca hükme hacet kalmaksızın memuriye-
timizce alıcıdan tahsil olunur. Peşin para 

İle gayri menkul hisseler yukarıda gös
terilen 17/12/937 tarihinde Kastamonu 
icra memurluğu odasında işbu ilftn ve 
gösterilen artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı, borçlunun ikametgâhmm meç
hul bulunduğu mübaşir tarafından İade 
olunan icra emri tebliğ ilmühaberinden 
anlaşılmış olduğundan satış hakkmda bir 
itiraz varsa ilân tarihinden itibaren bir ay 
zarfında Kastamonu icra dairesine müra
caat etmesi lâzumu tebliğ makamma ka
im olmak üzere ilân olunur. 

öksürenlere ve 
.göğûs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

YENt NEŞRİYAT 

ÇOCUK DUYGUSU 
Çok faydalı yazılar ve resimlerle inti

şar etmekte olan haftalık Çocuk Duygusu 
gazetesinin 9 uncu sayısı bugün çıkmıştır. 

Çocuklarımıza bilgi ve yurdumuzda en 
çok okunan bu güzel mecmuayı bütün 
çocuklara tavsiye ederiz. Fiati her yerde 
beş kuruştur. 

SİNEMA OBJEKTİFİ 
En son sinema haberlerini ve haftanın 

film mevzularını yüklü olan bu salon 
mecmuasının 7 nci sayısı da çıkmıştır. 

KONFERANS ve KONSER 
Şişli IJalkevinden: 
26/11/İ887 cuma günü akşamı saat 21 de 

Halkevinüzde muharrir bay Peyami Sa
fa tarafından bir konferans ve konser-» 
vatuvardşm bayan Lâmia Kadri Raşit ve 
Nihat taraflarından da bir konser verile
cektir. Herkes gelebilir. 

Haliç vapurları 
T. A. ŞİRKETİNDEN: 

Şirketimiz hissedarlarının 27/12/937 
Pazartesi saat 11 de Galatada Kara 
Mustafa Paşa sokağında 149 No.h 
Ovagimyan hanında 4 üncü kattaki 
dairede yapılacak fevkalâde toplan
tıda hazır bulunmalarını dileriz. 

RUZNAME: 
Belediyenin yapabileceği icraî ta

kibatı üzerine almacak tedbir ve le-
delhace Şirketin feshüinfissıhı ile tas
fiyesi hakkında karar ittihazı. 

Ticaret kanununun 386 ncı mad
desinde ve Şirket nizamnamesinin 
dokuzuncu faslmda yazılı hususatın 
müzakeıfe ve karara raptı için mez
kûr 386 ncı maddede gösterüen mik
tarda hissedarların ve 385 inci mad
desi mucibince bir hissesi olan her 
hangi hissedarın dahi hazır bulun
ması icab eder. . i 

Esaleten veya vekâleten iştirak ede-
bUmek için hissedarlann hisse senet
lerini 25/12/937 Cumartesine kadar 
şehrimizdeki baiıkalardan birine tev
di ederek (Jühuliye ahzı iktiza eyler. 

Meclisi İdare 
Beyoğlu'btilnci sulh" hukuk hâkimli

ğinden: 937/1591 
S. /Tokatm Kurtuluş caddesinde Tepe-

ûstü 80 numaralı hanede Şevki aleyhine 
açtığı alacâJt davasından dolayı müdde-
aaleyhe gönderilen davetiyenin ikamet
gâhmm meçhul bulunduğu şerhile mü
başiri taraftndan bllâ tebliğ iade kılm-
ması üzerine blttalep hukuku U. muha
kemeleri fcanununım 141 ve müteakip 
maddeleri mucibince 20 gün müddetle 
Uânen tebligat İcrasına muhakemece ka
tar verilmiş olduğundan muhakeme gü
nü olan 15/12/937 çarşamba günü saat 
14 de müddeaaleyhin bizzat veya bllve-
kâle mahkemede bulunması lüzumu teb
liğ makamma kaim olmak üzere İlân 
olunur. M. 1350 

BB Dr. A. Asım Onur ^ H 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, genlf 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı İyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler IÇİn çok ucuz huausî fiatler. Orta
köy. tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 -115. Telefon: 42221. 
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I:IJ:MIİ:< 
eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğımdan tamamen taklid edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalanm ekşiliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatın intizamsız
lıklarım en emin surette islâh ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

^Ljv 

80 SENEDEN 
FÂ7LA BİR TECRÜBE 

nAHSULÜ... 

H e m o n bir asra yakın b i r 
tecrUba davreslns daya» 
nan Revua saatleri ; size 
tamUlAyar ve teminatl ı blr^ 
saat t a k d i m ' e d e r l e r . TeJ 
komnnUl etmiş fennî alet-, 
l e r , kontrol ve çal ışma' 
metodu sayesinde Revua, 
saatlerinin muvaffak o lma* 
lar ına başlıca Amillerdir^'' 

Ballıca saatcılarda bulunur.* 
U m u m i D«POSU ı 

İstanbul. aan«« Kapı.Taş Han NO.asi 

Ayarı.daha dakik 
Flyaiı daha ucuz 

Salim bir kafa 
ile çalışmak, heyecan ve asabî 

buhranlardan uzak ka lmak için 
mut laka KARDOL damlasından kul
lanmalı, her eczahanede bulunur 

Galatasaray Lisesi Alım Satım komisyonu başkanlığından: 
Erzakın cinsi Miktarı 

Kilo 
2000 

Tahmin F. 
Kuruş 
120 

İlk teminat 
Lira Kr. 
180 00 

Eksiltme gün ve saati 

Tereyağı 2000 120 180 00 10/12/937 Cuma günü 
saat 15 te 

Kaymak 1200 135 121 50 10/12/937 Cuma günü 
saat 15,30 da 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan jrukanda cin
si ve miktan ilk teminatı eksiltme gün ve saatleri yazılı erzaklarını İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyon
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret 
odasınm yeıü sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte komis
yona gelmeleri. (7949) 

Doktor aranıyor 
Mühim bir müessesenin Şarkî "Anadoluda şimendifer güzergâhmda 

bulunan işletme idaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu 
doktorun birinci smıf emrazı dahiliye mütehassıslarından olması ve ica
bında operatörlük yapabümesi lâzımdır. Talip olanlar yaşlarını, muhtasar 
tercemei hallerini ve istedikleri ücret miktarım bildiren talepnamelerini 
(Posta kutusu 216 Ankara) adresiiM göndermeleri. 

İstanbul Liınaıı işletme idaresinden: 
I — istanbul ve Trabzon limanlan için muhtelif tip. evsaf ve kabiliyette 

vinçler ısmarlanacaktır. 
II — Bu işle alâkadar ve tam bir ihtisası olan müesseselerin idaremiz fen 

heyetine müracaatla şartnameleri almalan Uân olunur. 
III — İşin yüksek teknik hususiyeti itibarile, İdaremiz, alâkadar müesse

selerin Mhassa mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat etmelerini 
bildirmeği faideli bulmaktadır. 

IV — Müracaatlar en son 15. Birinci kânun 937 çarşamba gününe kadar 
yapılmak lâzımdır. 

V — Müracaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca limanlarda 
vücude getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezkûr limanlar idarelerinden 
aldıkları muvaffakiyet vesikaianm ve bu işteki ihtisaslarım tesbite yanyacak 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakikî tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur. 

İSMİNE DİKKAT 

istanbul 4. cü icra memurluğundan: 
Yeminli 3 ehli vukuf tarafından tama

mına 7200 lira kıymet takdir edilen Bo-
ğaziçinde Arnavutköyünde eski Yeni so
kak ve yeni Set sokağındaki atik 18 ce
dit 5 numaralı hane ve arsanm nısıf 
hissesi açık arttırmaya konulmuş olup 
evsafı aşağıdadır: 

Gayri menkulün etrafı davarla çevril
miş ve setlerden müteşekkil olup iki kı
sımdan ibarettir. 

1. ci kısma Set üstü sokağındaki ka
pıdan girildikte cephesi yarım duvar ve 
üstü demir parmaklıklı olan bu kısmın 
içinde 31 çam ağacile evvelce yanmış köş
kün temel duvar ve mermer merdivenle
ri vardır. Buradan arka kapısı üst taraf
taki 2. ci kısma geçilir. 

2. ci kısım: Bu kısımda 1 kuyu 12 incir 
1 armut 2 kiraz 1 dut 3 ıhlamır 2 atkes-
tanesi 4 şeftali 3 nar 2 asma fidanı ve 
bunlardan başka zemini çftnento bir ko
ridor üzerinde kagir 3 oda 1 halâ ve ze
mini toprak 1 ahır vardır. 

işbu gayri menkul açık arttırmaya va
zedilmiş olduğundan 27/12/937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede 1. ci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muham-
menenin % 75 ini bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 11/1/938 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak 2. ci açık arttır-
masmda arttırma bedeli kıymeti mu-
hammenenin % 75 ini bulmadığı tak
dirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmı
na tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy
meti muhammenenin % 7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya millî bir bankanın temi
nat mektubunu hâmil bulunmaları lâ
zımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmı-
yan ipotekli alacaklılarla diğer alâkada-
ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialannı evrakı müsbitelerile bir
likte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 
gün zarfmda birlikte dairemize bildirme
leri lâîamdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicilli ile sabit olrmyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye-
den mütevellit belediye rüsumu ve .vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malûmat almak istiyenlerin 
ilân tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesile 934/555 numaralı 
dosyaya müracaatla mezkûr dosyada mev
cut vesaiki görebilecekleri Uân olunur. 

(2171) 

Dr. İhsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumî kan tahlilâtı, Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı sayılması, tifo 
ve sıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahli
lâtı, Ültra mikroskopl, hususî aşüar 

istihzan, kanda üre, şeker, klorür, kol-
lesterin mikdarlannm tayini. Divan-

yolu No. 311. Tel: 20981 

FARUKI'nin 

CİCİ SÜRMESİ 
Avrupa rimellerinden üstündür . 

Yakmaz! Dökülmez!! Leke yapmaz:!! 
Her yerde arayınız. 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

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

SALON, YEMEK ve YA
TAK ODASI takımlannı 
HER YERDEN ÎYtveUCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te
darik edebilirsiniz. 

PROFILAKSlN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannm kaşıntılar, dolama, meme Utiha-
bı ve çatlakları, Hegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlikler, koltuk-

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

H İ J 
Şark ispençiyari lâboraıuvarı T. A. Ş. 

Beyoğlu Birinci Suliı M û Hâiıimliğinden! 
937/32 Emniyet Sandığı ile Fatma Ferhundenin müştereken mutasarnf 

oldukları Galat?.da Sultanbeyazıd mahallesinde Kıhcalipaşa caddesinde eski 
88, 90, 94, 96 numaralarla murakkam dört bab mağazayı ve içinde dükkânlan 
müştemil Loid hanı demekle arif eski 92 numaralı bir bab hanın tamamı şu-
yuun izalesi için açık arttırmıya vazedilmiştir. Sözü geçen yerin hududu: Sağ 
tarafı Rıhtım Şirketinin depo ittihaz eylediği barakayı müştemil arsa, sol ta
rafı Hüdavendigâr hanı ve bazan Sitefransez hanına mürur eden tarikihâs, 
arkası ashabı emlâkin başkaca senedlerle mutasarnf olduğu rıhtım mahalli, 
cephesi Kıhcalipaşa caddesile mahdud bulunan gayrimenkullerin evsafı mah
keme başkâtibi nezdindeki 937/32 numaraU dosyada yazılı olduğtından anla
mak istiyenler orada okuyabilirler. 

Açık arttırma 27/12/1937 pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğ
lu Sulh mahkemesi başkâtibliğinde yapılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin '/o 75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 
ikinci arttırması 15 gün temdid edUerek 11/1/1938 tarihine rasthyan sah 
günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edile
cektir, 

Gayrimenkule (46500) lira kıymet takdir edilmiştir. 
1 — İhaleye kcıdar birikmiş Maliye, Belediye, Vakıf icaresi, tellâüye ve 20 

senelik Evkaf taviz bedeli müşteriye aiddir. 
2 — Arttırmıya girmek istiyenler muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde 

teminat akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu getirmeleri şart
tır. 

3 — Arttırma bedeli ihaleden itibaren 15 gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozularak zarar ve ziyan ve faiz bilhüküm 
kendisinden almacaktır. 

4 — 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 185 inci maddesine tevfikan 
ayni gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlar da 
gayrimenkul üzerindeki haklarım, hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rım ispat için ilân gününden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte satış memuruna müracaat etmelidir. Aksi takdirde hakları Tapu siciUile 
sabit olmıyanlar satış parasını yaplaşmadan hariç kaürlar. 

5 — Fatma Ferhundenin hissesi birinci ve ikinci derecede ipoteküdir. 
6 — Şartname mahkeme divanhanesinde herkesin görebileceği yerde asıl

mıştır. Fazla malûmat almak istiyenlerin 937/32 sayılı dosya numarasile mah
keme başkâtibine müracaatleri ilân olunur. (7925) 

İstanbul Gümrükleri Baş Direktörlüğünden: 
MKN 1970 JCJ markah 1/20 numaraü kanunî sıkleti 1600 kUo 2866 lira 

60 kuruş değerinde ham krtçrk MKN 8517 SWK 17187 M ve N KS 44 K 38 L 
71 KD dökme demir makine MKN 1048 bilâ N ve M KS 47 K 96 L 63 KD yap
rak tütün MKN 490 20 kulaç M VE N KS 54 K 232 L 39 KD demir gemi zinciri 
MKN 102 bilâ M VE N KS S 2000 K 474 L 42 KD demir makine hurdası MKN 
8302 AC 5939/1 - 3 M VE N KS 99 K 105 L 12 KD telsiz için rezinstans MKN 
5976 barut ve mevadı infilâkiye M ve N KS 494 K 417 L 45 KD kesilmiş mu
kavva açık arttırma ile satılacağı MKN 2296 OWA marka muhtelif No. kanunî 
sıkleti 3158 kilo 1270 hra 49 kuruş değerinde boyalı demir ezilmiş kırılmış ev
rak dolabı MKN 954 ADRES marka KS 44 K 400 G 170 L 27 KD pamuk bahk 

ağı MKN 3672 BG 114 M VE N KS 730 K 511 L 73 KD yakmağa yanyacak 
denature ispirto MKN 3673 AN 16136/20 M VE N KS 65 K 500 G 58 L 95 KD 
aLkol metilik MKN 3674 EZN 16122/23 M VE KS 85 K 71 L 33 KD alkol meti
lik MKN 3676 EZN 16122/18 M VE N KS 52 K 37 L 3 KD alkol amüik MKN 
1261 TB 2309 M VE N KS 180 K 274 L 69 KD tuvalet kâğıdı MKN 3521 B 2 M 
VE N 48 K 200 G 20 L 17 KD boyah demir dolap MKN 2118 bilâ M VE N KS 
1500 K 26 L 16 KD köhne demir damacana kafesi MKN 3690 bilâ M VE N KS 
11 K 400 G 1116 L 65 KD aun'i ipek mensucat MKN 3692 bilâ M VE N KS 8 
K 500 G 169 L 67 KD ipek işlemeU yün omuz atkısı MKN 1872 DM marka KS 
76 K 15 L 57 KD dolu sinema lilmi MKN 8757 bilâ M VE N 25 K 40 L 62 KD yün 
yorgan ve yatak MKN 8756 bilâ M VE N KS 18 K 760 G 83 L 79 KD delik koşum 
MKN 1976 PE 78813 M VE N KS 50 K 62 L 4 KD telli telefon aksamı fenniye-
sinden santral MKN 8641 BRAY 25 M VE N 6 K 209 L 98 KD dolu sinema fil
mi MKN 8268 AS 9 M VE N KS 25 K 500 G 118 L 20 KD nikel galvanizli pirinç 
menteşe MKN 8246 CN 1/12 KS 282 K 500 G 116 KD mantarla mürettep bo
yah demir şişe tapsülü MKN 1595 bUâ M VE N KS 22 K 200 G 630 L 37 KD 
doîn sinema şeridi MKN 8521 M KADRİ 46339 M VE N KS 90 K 49 L 88 KD 
makine aksamından demir dişlisi aktarmaya 1549 sayıh kanun mucibince 
29/11/937 gününde ve saat 14 buçukta 2490 sayıh kanun hükümleri dahesin-
de Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümrük satış salonunda satılacaktır. îa-
teklilerden % 7 buçuk pey akçesi ve Maliye unvan tezkeresi istenir pey akçe
lerinin saat 14 de kadar yatırılması mecburidir. Telefon 23219 (7922) 

Malatya Cezaevi Eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 
9/12/937 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa Müdürlüğünde 

22495.44 Hra keşif bedeUi Malatya Cezaevi inşaatı kapah zarf usuUyle eksüt-
meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksütme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri 
proje, keşif hulâsasiyle buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlük 
ğiinde görülebilir. ^ 

Muvakkat teminat (1688) liradır. 
îsteklllerln teklif mektupları en az 15000 liralık bu işe benzer l§ yaptıgum 

dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesUcala-
mu havi kapah zarflannı 9/12/937 perşembe günü saat 14 de kadar Malatya 
Nafıa Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. «7748» 
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Son çıkan son 
derece müessir KESKİN KAŞELERİ üşütme, grip, nezleye ve ağnlara bire birdir. Birlik ve onluk 

kutuları vardır 

Doyçe Levante Ünye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
OMHch* L«««Ullnl« I *Ui» Li»Mt.^.lnU A.a.. 
İMburg. â.-Q.. H»ınburg 1 »nmın 

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

avdet muntazam postalar 
İstanbulda beklenen vapurlar 

Achaia vapuru 26 T, Saniye doğru 
Anüros vapuru 30 T. Saniye doğru. 
Morea vapuru 4 K. evvele doğru 
Akka vapuru 11 K. evvele doğru. 
Burgaz, Varna, Köstence, İçin 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Andros vapuru 3 K. evvele doğru. 
Akka vapuru 11 K. evvele doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan İçin 
hareket edecek vapurlar 

Macedonia vapuru 24 T. saniye 
doğru. 

Fazla tafsilât için Galata'da Ova-
klmyan hanmda DOYÇE LEVANTE 
LtNYE vapur acentalığına müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Ankara Tiyatro Okuluna 
_ Kız talebe almıyor 
Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Arzu edenlerin aşağıdaki 

şartlan haiz olmaları lâzımdır: 
1 — En az orta okul mezunu olmak. 
2 — Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 
İsteklilerin 2 Birincikânun perşembe günü saat 11 de İstanbulda Şehir Ti-

yatrosvmda imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna 
müracaatları ve o gün tiyatroda bulunmalan ilân olvmur. (4342) (7950) 

İstanbul Belediyesi 
Merkez Hâl müdürlüğünden: 

Hâlde 126 No. lu sergide Akif, 128 No. lu sergide Fethullah, 137 No. lu ser
gide İhsan. 

Yukarıda sergi No. lan ve adlan yazılı kavım ve karpuz ticaretile iştigal 
eden tüccarlar buradaki muamelelerine nihayet vermiş olduklanndan idare-
mizdeki teminattan iade edilecektir. Mezkûr sergilerden alacakh müstahsil 
varsa evrakı müsbitelerile beraber nihayet 25/12/937 akşamına kadar müra-
caatlan ilân olımur. (7947) 

Scandlnavian Near 
East Agency 

Galatada Tabir han S üncü kat 
Tel: 44991 - » - 3 

Bvenska Orient Linien GothenbnrK 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

CM^mla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan çark ve Karadeniz başlı-
ea limanları arasında 15 günde bir azimet 
Te avdet için muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oslo-
d&n beklenen vapurlar. 

Vassaland vapuru 26 T. saniye doğru. 
Blrkland vapuru 9 K. evvele doğru. 
Ootland vapuru 18 K. evvele doğru. 
Yakmda tstanbuldan Hamburg Roter

dam - Kopenhag, Odynla Oothenberğ, 
Dantzlg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Vassaland vapuru 26 T. saniye doğru. 
Blrkland vapuru 9 K. evvele doğru. 
Gotland vapuru 18 K. evvele doğru. 
Fazla tafsU&t İçin Galata'da Tahlr han 

I fincü katta kâin acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 8 

Motor 
G e n e r a t ö r 
Transformatör 

SCHORCI 
schorch-werKe A.G. Rheydt 

Galata Tünel sokak Zincirli 
Hanın altmda 58 No. 

SAÇ BAKIMI 
OfizeDitin en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç kölüerini tedavi eden 

telisi mücerreb bir ilâçtır. 

tstanbul yedinci icra memurluğundan: 
BİT borcun temini istifası zımnmda 

hapsi eşya edilip paraya çevrilmesine 
karar verilen kadifeli koltuk takımı, bir 
adet aynalı gardrop ve bir adet yeni dö-
feme halısı 30/11/937 tarihine tesadüf 
Men pazartesi günü saat 9 dan 11 e ka
dar Beyoğlu Tarlabaşı Altınbakkal 40 
Ho. İl evin önünde açık arttırma İle satı
lacaktır. İsteklilerin o gün mahallinde 
hamr bulunacak memura müracatlan 
il&n olunur. M. 1348 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

MÜTERCİM ARANIYOR 
Genel Direktörlüğümüzde istihdam edilmek üzere Türkçe ve tngilizceyi 

bihakkın bilir ve bu lisanlarda bilhassa teknik mevzuları tercüme edecek kâ  
biliyctte bir müterrime ihtiyaç vardır. Ahnacak memura iktidarlarına göre 
200 •2.'>0 lira ücret ve a3T:ıca mua3ryen Ankara pahalılık zammı verilecektir. 
Taliplerin 5 Birinci kânun 1937 tarihine kadar Bankamız Personel servisine 
veyahut İstanbul şubemize tahriren veya şifahen müracaatları. 

Akay işletmesinden: 
1 — işletmemizin l/K. Sani/93S tarihinden 31/K. Ewel/938 tarihine ka

dar bir senelik kömür aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltme, 15/K. Evvel/937 çarşamba günü saat 15 de Karaköyde İda

re Merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 
3 — Eksiltm.eye girecekler 750 lira muvakkat teminat getirecekler ve bu 

miktar İhaleyi müteakip yüzde on beşe iblâğ edilecektir. 
4 — Taliplerin bu hususa aid şai'tnameyi görmek üzere levazım bölümüne 

müracaatları. «7875» 

CAdemi iktidar ^ 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞİ I HORIVIOBİKr I 
Tabletleri • =• Her eczanede arayınız. J 

• Posta kutusu 1253 (Hormobin ) Galata İSTANBUL • H j j ^ r 

KRiSTOF KARAGEDOF 
Beyoğlunda Galatasaray Sahne sokak (eski Tiyatro sokak) 10 numarada bir 
muhtelif MAMIJLETLER mağazası açtığmı sayın müşterilerine bildirmekle 

kesbi şeref eyler. 
Ba mağazada her daim nefis Jambon, sucuk ve saire gibi muhtelif etler, müte
nevvi hayvanlar, tuzlu balıklar, balık yumurtaları, tereyağı, konserveler. Peynir

ler mütenevvi mezeler (or dövr) bulunur. 

BİRİNCİ KALİTE MALLAR — MUTEDİL FİYATLAR 

Sıhha t in i z 

n a m ı n a 

^f^fl 
SntT 

TTI IJİJ' i l i m il 
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,ENO'S "Fruit Salt"; bütûh 
üûnyada sıhhatm en lâtif ve en 
müessir yardımcısıdır. Hemen 
her^ün İcüçük rahatsızlıkların, 
büyük hastalıklar tevlit ettiği^ 
görülmektedir. Bu küçük rahat-
sızliklann menşei, inkıbaz oldu
ğu bazen farkına bile varılma^ 
Muntazamen alındığı takdirdê ^ 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahil! 
temizli&i temin eder ve barsak-) 
lan yakan ve zehirliyen tehir-» 
leri ĝ iderir. Bugünden bir şişe 
ENO'S alınız. ENO'S un hiçbir 
mümasil müstahzarla kabili kıyas. 
oImadıg;ını hemen anlıyacaksınır. 
ENO'S, sonderece teksif ediU 
miş bir toz olub, granüle şek
lindeki mümasil müstahzarlar

dan daha kat'î bir 
tesir icra eder. Mu-

,*•.'. k a y e s e d e n sonra 

ENO'S almakda israâ 
ediniz. 

S^vsES 

• I I 

m m m m 

^ N O . . ••Frült Salt",-»Sel 
de Fruit" ve "Meyva Tu-
<^u" kelimeleri fabrika* 
(jptarkast o l a r a k ^escl) 

edllmlftirl 

bütün 
taklitleri nl 
rededinlzi 

"^^ 

ENO'S'FRUITTALT' 

Saclarınızı Dökölmekten Koruyunuz! 

I üilT^ÜIi 'A 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 1 

1 ̂ 

Saç 
• T l - -' Lksırı 

Â CO»-0«tN 

1 

'1 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası için şartnamesi mucibin

ce 1 adet maatefernıat hava kompressörü açık eksiltme usuliyle satm alma-
caktiT. 

2 — Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı «93.75» liradır. 
3 — Eksiltme 13/XII/937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşda Levazmi ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonımda yapılacak
tır. 

4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şul)eden almabilir. 
5 — Eksiltmeye İştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarmı in

hisarlar müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme gününden bir gün 
evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazamnun vesika almalan lâzımdır. 

6 — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci maddede 
3razılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarlyle birlikte tayin edilen gün ve saatte 
yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (7959) 

• 
I — Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Başmüdürlük 

binası inşaatı kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 liradır. 
i n — Eksiltme 30/XI/937 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de Kabataş

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 
rv — Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum 

müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara ve Malatya başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

V — Ekesiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâleti Müteahhitlik vesikasile 
diğer fennî evrak ve vesaiki inhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek münakaşaya 
iştirak için aynca fennî ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle % 7,5 güvenme parasmı ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukbilinde verilmiş olmahdu:. (B.) (7700) 

• 
I — İdaremizin Cibali Tütün Fabrikası etrafına şartnamesi mucibince ya

pılacak trotvarla binanın harici badana işi pazarlık usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

. n — Keşif bedeli 986 lira 32 kıuruş ve muvakkat teminatı 78 - 98 liradır. 
m — Pazarlık 7/XlI/937 tarihine rastlayan sah günü saat 14 de Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle hergün sözü geçen şu

beden almabilir. 
V — isteklilerin pazaılık için tayin edUen gün ve saatte yukarıda adı ge

çen komisyona gelmeleri Uân olımur. (B.) (7867) 

Buca tçme suyu tesisat ve inşaat eksiltmesi 

Dahiliye Vekâletinden: 
Bucaya 3,8 küometre mesafedeki sujrun isalesi ve bir su deposu inşasile 

diğer müteferri işlerin yapılması kapalı zarfla eksütmeye konulmuştur. 
1 — İşin muhammen bedeli «31406» lira 91 kuruştur. 
2 — İsetklUer bu işe aid şartname, proje vesair evdba 157 kuruş muka

bilinde DahUiye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden alabUirler. 
8 — EksUtme 25/12/1937 tarihine rastlıyan Cumaretsi günü saat on birde 

Ankarada Belediyeler Bankası binasında toplanacak Belediyeler İmar Heye
tince yapılacaktır. 

4 — Eksütmeye girebilmek için Isteklüerin aşağıda 3razıh teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâ-
omdır. 

A — 2490 sayüı kanunun 16 ve 17 İnci maddelerine uygun 2355 lira 52 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulumnadığma dair İmzalı bir mektup, 
D — Belediyeler îmar Heyeti Fen Şefliğinden münakaşaya girmek iç m 

alacakları vesika. 
5 — Teklif mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. >> *̂ ı ijj 
Posta ile gönderilecek teküf mektublannm iadeli taahhütlü olması ve ni

hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler îmar Heyeti Fen 

Şefliğine müracaat etmeleri. «4178» «7609» 

SATIUK VEYA KiRAUK 
I Fabrika, depo, sinema, ittihaEma elverişli beton arme geniş bfar bina ki-
I rahk ve gatdıktar. 4 ncü Vakıf hamnda Halıcılık Türk Limited Şirketine 
' • • • ' • ' • • • ' • • • • • • • • • ' • • müracaat. i * * * M * i ^ B * * i B B * i 
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BAYRAM MÜNASEBETILE 
KIŞUK SON MODA MALLARIN BÜYÜK SATIŞI 

K A R L M A N G E Ç İ D İ 
(PASAJ KARI.MAN) 

Beyoğlunun en böyûk ve en asrî mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir 

Ropdöşambr ve pijama için 
gayet iyi cins 

V E L U T l N 
İGüzel desenler metroaı 5 0 K. 

Rop ve garnitür için 
K A D İ F E L E R 

iyi cins ve güzel renk metrosu 
2 5 0 Kuruş 

1937 kış Viyana Modeli 

K A D I N R O P L A R I 

Yünlü jerseyden 2 0 0 0 Kuruş 

Celâp yününden 
Y E L E K L E R 

Güzel fantezi düğmelerle süslü 
425 Kuruş 

Erkeklere, fanelâ 

P İ J A M A L A R 

3 7 5 Kuruş 

Hakikî Lâsteks 

KORSELERİ 
yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

3 5 0 Kuruş 

İyi cins ve yeni şekillerde 

EL ÇANTALARI 
VİDELO'dan 3 5 0 Kuruş 

Saçları toplamak için 
ALET 

1 6 0 kuruş, ondüle yapmak ve 
içları için elzem diğer âletler 

Çizgili poplinden 
E R K E K G Ö M L E K L E R İ 

1 9 0 Kuruş 
Zefirden yeni cins 225 Kuruş 

Erkeklere, baklavalı 

S P O R Ç O R A P L A R I 

Safi yün 1 2 5 Kuruş 

İpekli Jerseyden 
KOMBİNEZONLAR 

Aplikasyonu İşlemeli 

3 5 0 Kuruş 

Kusursuz ve teminatlı 

İ P E K Ç O R A P L A R 

İGayet güzel renklerde 8 8 Kr. 

M U Ş A M B A L A R I 
Fantezi kumaştan son moda 

truakar 1 4 5 0 Kuruş 

Erkeklere, yünlü 

K A Z A K L A R 

Elişi 270 Kuruş 

Çocuklar için 
S K İ K O S T Ü M L E R İ 

pamuklu yeni fason muhtelif 
renklerde 

4 9 0 Kuruş 

Kadınlar İçin 
Ş E M S İ Y E L E R 

Gayet sağlam kumaş, güzel saplı 
2 0 0 , 1 4 0 v e 1 2 5 Kuruş 

Kadınlara, deriden 

E L D İ V E N L E R 

Garanti cins 1 8 0 Kuruş 

Dört renkte 8 parçalı 

L İ K Ö R T A K I M I 

275 Kuruş 

Kadın ve erkeklere fantazi yünlü 

E Ş A R P L A R 

H Modern desenlerde 1 4 0 Kuruş 

İpekli emprime kadm 
E Ş A R P L A R 

En son moda 1 5 0 Kuruş 
Vual emprime 1 « Ö kuruş 

B Ü Y Ü K 
K Ü R K Y A K A L A R 
(Rönar Arjante) Avrupada 
boyanmış 1 8 5 0 Kuruş 

E N M A K B U L V E F A Y D A L I H E D İ Y E L İ K L E R 
ile tezyin edilen dairemizi mutlaka ziyaret ediniz. Hediyelik 

binbir çeşit eşya bulacaksımz, 

Kadmlara Celâp yünlü 

K O S T Ü M L E R 

Son renklerde 1 4 7 5 Kuruş 

KARIMAN GEÇİDİ Beyoğlunun İstiklâl ve Tepebaşı gibi iki büyük mühim 
caddesini birbirine rapteder. Herkes serbestçe geçer, ser
gileri gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 
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Yiyeceğiniz nefis yemelder sureti mahsusada 

ÖZİPEK PALAS OTELİNDE 
ÇIKARILAN HALİS TEREYAĞI ile YAPILMAKTADIR. 

Adres: Sirkeci/ Orhaniye caddesi No. 7 - Telefon: 24394 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Haydarpaşa gümrüğünde bulunan 37 bin kilo sıkletinde olan bütün te-

ferruatile beraber iki adet kereste hizar makinesi lokomobil ve transmisyon-
larile birlikte kapalı zarf usulile satış ilâm Cumhuriyet gazetesinin 12/11/937 
günlü nüshasmdadır, (7628) 

•B 

istanbul Defterdarlığından: 
Kemerburgaz nahiyesinin Ağaçlı köyünde Kara Ahmetli Firenk çiftliğin

de mevcut 3050 adet yerli kiremidin toptan yirmi lira üzerinden açık arttırma 
ile satışı on gün uzatılmıştır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 
2/12/937 perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Millî Emlâk 
Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (7963) 
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UYKUSUZLUK 
SİNİP RĞRIIRRI, RSRBİ , 
ÖHSÜRÜHLER.RSRBİ ZRYh 
FLIK.BRŞ veYRRIM BRŞ 
RĞRISI.BRŞ DÖNMESİ, 
BRYGItlLIH.CRf^PlNTI 1 
\/E SİNİRDEN İLERİ QELEN 
BÜTÜN RRHRTSIZLIHLRRll 

Silko 
Romatizma, lûmbago, siyatik, 

sinir ve soğuk algırüığmdan ileri 
gelen şiddetli ağnlan teskin ve 
izale eder. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

AKŞAM matbaan 

KIRIKLIÖIM DtVAM »»6t 
VARIN İMTİMANA OİRtMtYCl&^n. 
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