
Bir liralık bir mala yüz beş 
kuruş istemek?... Bu pazarlık he
lâl olabilir... Fakat yüz yirmi, 
yüz kırk, iki yüz istemek?.. Dinen 
de, ürfen de haramdır! AK 
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Her yerde ve her zaman 
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Alman müstemlekelerinin iadesi 
yarın Londrada görüşülecek 

Karar verilirse VersaiUes muahedesini 
tadil için bir konferans toplanacak 

Fakat Ingilterenin müstemlekelerin iadesi 
yerine açık kapı rejimini ve Almanyaya kredi 

teklif edeceği söyleniyor 

İngiliz - Fransız müzakerelerinin cereyan edeceği İngiliz Başvekâlet binası 

Londra 28 (Akşam) — İngiltere 
hükümeti tarafından davet edilen 
Fransız Başvekili B. Chautemps ile 
Hariciye Nazın B. Delbos bu gece va
pur ve trenle buraya vasü olacaklar 
ve yarın sabah İngiliz Başvekili B. 
Chamberlain tarafmdan Downing 
Streette Başvekâlet binasuıda kabul 

edUerek müzakereye başlayacaklardır. 
Öğle yemeğini İngUiz Başvekili Ue 
beraber yiyecekler ve öğleden sonra 
müşaverelerine devam edeceklerdir. 
B. Chamberlain, B. Hitlerin teklifle
rini bizzat Fransız Nazırlanna an
latacak, konuşmalara B. - Eden de 
iştirak edecektir. Pazartesi akşamı 

B. Eden Fransız Nazırlarının şerefine 
resmî bir ziyafet verecektir. 

İngiliz - Fransız müzakereleri saU 
günü de devam edecek ve o gece 
Fransız Nazırları Londradan hareket 
ederek çarşamba günü sabahı Parise 
döneceklerdir. 
Hangi meseleler görüşülecek 

Londra 27 —, Havas muhabirine 
göre, İngiliz ve Fransız Nazırları ara-
smda cereyan edecek müzakerelerde 
VersaiUes muahedesinin müstemle
kelere aid hükümlerini değiştirmek 
üzere hususî bir konferansın içtimaa 
davet edilmesinin konuşulması ihti
mali vardır. 

Diğer bir rivayete göre, Almanya-
lun eski müstemlekelerini kendisine 
iade etmek için ileri sürdüğü talebin 
kabul edilip edilmemesi ve bu müs
temlekelerde açık kapı rejiminin ka
bul edilip edilmemesi düşünülecektir. 

(Devamı 6 net sahifede) 

Fransada gizli ihtilâl 
komitesinin esrarı 

Nezaretleri ve Meclisi 
solcu mebusların kara 

lâğımlar yolile basacaklardı 
İstesin! de yapmışlardı 

üç suikasdçi adliyeye sevkediliyor, köşede ihtilâlci 
' şeflerinden Duseigneur 

Fransada meydana çıkarılan gizli 
ihtilâl komitesi etrafında yapılmak
ta olan tahkikat, müsbet neticeler 
vermiş, ve Fransız Dahiliye Nezareti, 
bu hususta resmî bir tebliğ neşret-
miştir. Bu resmî tebliğde ezcümle 
deniliyor ki: 

«Mühendis Deloncle'in yazıhane
sinde yapılan araştırmada yakala
nan evrak ve vesikalar, gizli ihtilâl 
komitesinin askerî teşkilâta, erkânı 
harbiye heyetine, birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü şubelere ve sıh
hî servislere malik olduğunu gösteri
yor. 

Gizli ihtilâl komitesi kadrolannm, 
fırkalal-a, livalara, alaylara, taburla
ra, bölüklere vesaireye taksim edil
miş bulunması, bu komitenin dahilî 
bir harp çıkarmağa matuf niyetini 
inkâr kabul etmez bir şekilde meyda
na vurmaktadır. 

(Devamı 6 net sahifede) 

Fırtına ve yağmurun 
yaptığı zararlar 

fi/r ev bîr dükkân çöktü 
İki çocuk yaralandı 

Izmirde de caddeleri 
sel bastı 

Yağan sürekli yağmurların ve fır-
tmanm tesirile dün Edimekapıda 
bir çökme hadisesi olmuş ve iki ço
cuk yaralanmıştır. Yıküan yer; Edir-
Jiekapıda Hatice Sultan mahaUesin-
de Kaleboyu caddesi üzerinde demir
ci Osmanm dâkkânıdır. İnhidam es-
nasmda; 12 yaşlarında Ahmed ve 
Emine isimlerinde iki çocuk demir 
ocağı karşısmda ısınmakta oldukları 
cihetle çöken çatı altmda kalarak 
hafifçe yaralanmışlardır. Hadiseyi 
müteakîb tahkikata' el koyan zabıta; 
yaralı iki çocuğu tedavi altına aldır
mıştır. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Mahkemelere İyi 
bina, İyi eşya... 

Karanlık bir avlu... Her basamağı 
inim inim inliyen merdivenler... Ka
labalık, rutubetli bir sofa... Yüksek 
sesle konuşan ve sigara içen halk... 
Sonra bir odaya giriyorsunuz: Kınk 
masalar, topal iskemleler... 

Birçok mahkemelerimizin manza
rası böyledir. 

Biz, adalet tevzi eden manen yük
sek müesseseyi maddeten de ihtişam
lı görmek istiyoruz. Esasen garpte 
olduğu gibi bizde de adliye adamla
rına üniforma giydirilmesinin sebebi 
adaletin heybetini göstermektir. 

Mahkemelere iyi bina, iyi eşya, iyi 
dekor... 

Vâ-Nû*nun yeni romanı 
Gazetemize yeniden intlsab eden 

eski muharririmiz (Vâ - Nû) nun pek 
güzel bir romanını yakında neşre 
başlıyoruz. • 

lHfct HİİTflrill 

Tokyo Sovyet sefaret 
heyeti geri çağırıldı 

Japon Başvekili Çin işi Asya milletleri 
arasında halledilecek diyor 

Tokyo 27 (A.A.) — Sovyet elçUiği-
nin ekser erkânı geri çağrılmıştır. Yal-
mz yeni Sovyet büyük elçisi Slavon-
tuki vazifesinde kalmıştır. 

Japon başvekilinin mühim 
beyanatı 

Tokyo 27 (A.A.) — Başvekil Prens 

Konoye bugün Nagonyaya hareketin
den evvel gazetecileri kabul ederek de
miştir ki: 

Japon kıtaatınm ileri s^ürüyüşleri-
ni Nankine kadar mı yoksa Hankeoya 
kadar mı ileri götürecekleri hakkmda 
şimdiden bir şey söyliyemem. Fakat 

(Devamı 6 net sahifede) 

ingiliz hazine müsteşarı 
dün Ankaradan geldi 

İngiliz hazine müsteşarı Waley 
İngUtere hazine nezareti müsteşan 

B. Waley ile İngiliz ihracat kredi 
dairesi reisi B. Niksen dün öğle tre-
nile İngütere sefaret ataşesi albay 
B. Woodsiin refakatinde Ankaradaiı 
şehrimize gelmişlerdir. 

MüsteşaSrla kredi dairesi reisi An-
karada tedkiklerde ve hükümet ri-
caüle temaslarda bulunmuşlar, bu 

ve kredi dairesi reisi Niksen İstanbulda 
meyanda Başvekü B. Celâl Bayar 
tarafmdan da kabul edilmişlerdir. 

îngüiz iş adamları dün Perapalas 
oteline misafir olmuşlar, öğleden 
sonra İngiüz sefarethanesine gitmiş
lerdir. Misafirler bugün Londraya 
gideceklerdir. Gerek müsteşar, gerek 
kredi dairesi reisi Ankaradaki ted-
kiklerinden büyük memnuniyetle ay
rılmışlardır. 

— Kafesler kalkarsa evlerin tadı kaçacak hemşireL 
— ?.... 
— Kimse kimseyi gözetliyemiyecekl.. 
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D ü n Geceki v e B u Sa,1t»a.Kki H a b e r l e r 
Hataydaki Fransız 

delegesi unsurları biribiri 
aleyhine tahrik ediyor 
Bütün anasırı Türkler aleyhine 

birleştirmek için çalışıyor 
Ankara 28 (Telefonla) — Bugünkü 

Ulus gazetesi Hatay hakkında dikkate 
jayan bir mektup neşrediyor. Bu mek
tuba nazaran 6 eylûl 937 de Hatayda 
İşe başhyan Fransız delegesi Jorj Ga-
ro İlk vazife günlerinde anasıra karşı 
zahiren bitaraf vaziyet almı^, hakikat
te anasın biribirlne tahrik için çalış
mağa başlamıştır. Garo Hataydaki un
surlardan Türklerden gayrisini toplu 
bir halde Türklere karşı cephe aldır
mak istiyordu. Bunun için aradaki ih
tilâfları şiddetlendirmeğe çalışıyor, 
bu suretle Cenevre anlaşmasının tat
bikine mâni olmak istiyordu. 

Garo, Antakyanm Bedirke köyü çer-
kes reislerinden Kara Ömeri çağırarak 
Çerkeslerin himaye edileceklerini söy

lemiş, köylerinde eli silâh tutabilecek 
kaç kişi olduğunu sormuştur. Bu su
retle çerkesleri silâhlandırmak yolun
daki emelini ortaya atmışür. Garo, 
Reyhaniyeye giderken Yenişehir köyü
ne uğramış, oradaki çerkeslere San
cakta bir çerkes bölüğü teşkil edilece
ğini söylemiş, çerkesleri Türkler aley
hine tahrik etmiştir. 

Bayram yapılmasına mü
saade edilmiyor 

Adana 27 — Hatayda yeni rejim 
29 ikinciteşrinde ilân edilecektir. 
Halk bunım için büyük hazırUk ya
pıyor. Fakat, söylendiğine göre, Fran
sız delegesi o gün bayram yapılma
sını yasak etmiştir. 

İnhisarlar ve Ziraat Veicâietierinln 
ioldırılacaiı söyleniyor 

Bu sabahki gazetelerde Ankaradan gelen bir haber vardı. Bu habere göre 
Meclis yann toplanarak teşkilâtı esasiye kanununda yapılacak ta
dilâtı görüşecektir. Bu tadilâttan sonra Ziraat ve İktisad vekâleti birleş-
tirilecektir. Bugün deniz kısnu İktisada, kara ve hava kısmı Nafıaya bağh olan 
deniz, kara, hava nakliye işleri İktisad vekâletinde nakliye müsteşarhğı halin
de birleştiriecektir. Günmik ve İnhisarlar vekâletinin lâğvedilmesi de muhte-
mddir. Buna karar verilirse vekâletin işlerinin bir kısmı Maliye, bir kısmı İkti
sad vekâletine tevdi edilecektir. İnhisarların bir banka şeklinde idaresi düşü
nülüyor. 

Ziraat vekâletüe birleşecek İktisad vekâletinin isminin Millî Ekonomi ve
kâleti olması muhtemeldir. 

Ankaradan yaptığımır tahkikata nazaran bu yolda bir şayia ınevcud ol
makla beraber ne derece doğru olduğu malûm değildir. 

Küçüi( sanatlar i(anununun 
temin edeceği taydalar 

Esnafa kredi teinin edilecek, esnaf birlikleri 
kurulacak, kalfa ve usta yetiştirilecek 

Küçük sanatlar kanunu İktisad 
encümenince tedkik edilmektedir. 
Küçük sanayün inkişafını temin ede
cek olan bu lâyiha, küçük sanayii 
çırağından ustasma kadar korumak 
bakımmdan ayrıca ehemmiyeti haiz
dir. 
Kredi nasıl temin edilecek ? 

Diğer taraf dan, krediye muhtaç 
olanlstra kredi temini için memleke
tin muhtelif yerlerinde Halk banka
ları kuran kanun da küçük sanayi 
kanunlle çok yakından alâkadardır. 
Üç sene evvel Meclisten çıkmış olan 
bu kanunun meriyete girmesi bir 
gün meselesi halinde bulunruken 
onu küçük sanatlar kanununun ta-
klb etmesi küçük sanayi erbabı için 
hakikaten çok mesud bir hadisedir. 

Küçük sanatlar kanununun küçük 
sanayi erbabma vadettiği krediyi Halk 
bankaları kanımu temin edecektir. 
Bu itibarla Halk bankaları kanunu
nun küçük sanatlar kanunundan 
daha evvel meriyete gireceği anlaşıl
maktadır. 

Esnaf teşekkülleri 
Öğrenildiğine göre, küçük sanatlar 

kanunu esnaf cemiyetlerini lâğvet
mektedir. Buna mukabil esnaf teşek
külleri arasmdaki küçük sanayi şu* 
beleri teşkilâtlandırılacak, memleket
te iktisadî ve smaî teşkilâtı yeniden 
kuran ve henüz Meclise sevkedilme-
mlş olan kanunda olduğu gibi her 
küçük sunî şubesinin de birer birliği 
olacaktır. Bu birlikler devletin mu
rakabesi altmda faaliyete geçerek 
küçük sanayiin inMşafma, en başta 
mütehassıs işçi yetiştirilmesine çalı-

Belediye ile mukavele 
yapılacak 

Ustabaşılar belediye ile bir muka
vele yapacaklardır. Bu mukaveleye 
göre ustalar iş öğrenmeğe müstaid 
çırakları kalfa ve kalfaları da usta 
yetiştirmeğe mecbur tutulacaklardır. 
Kanunun göstereceği iki veya üç se
nelik müddet zarfında geçireceği im
tihanlarda kalfa payesine erişeme
diği görülen çıraklann istidadlarına 
rağmen muvaffak olamadıklan anla-
şüdığı ve bu vaziyet defatla tekerrür 
ettiği takdirde belediye ustalarla 
olan mukavelesini bozacak ve bu gi
bi ustalar bir daha yanlarmda çırak 
kuUanamıyacaklardır. Muvaffak olan 
çırak ve kalfalar, terfi edecekler ve 
birer diploma alacaklardır. 

Çırak iş öğretilmek üzere istihdam 
edUecek, gelen misafire veyahud çok
ça alış veriş yapan işçiye kahve, çay 
ısmarlamak İçin istihdam edilmiye-
cektir. 

Mühim bir nokta 
Bugün esnaf teşekküllerinin adedi 

34 dür. Küçük sanatlar kanunu bilu
mum esn£^ cemiyetlerini lâğvettiği
ne göre 34 caniyet birden dağılacak 
demektir. Fakat bu 34 cemiyetin için
de bakallar, sucular, kahveciler, ha
mallar, arabacüar, kapıcılar, kömür
cüler ve deniz küçük nakliye esnafı 
gibi cemiyetler de mevcuddur ki, bun
lar gerek manen ve gerek gördükleri 
iş itibarile «Küçük sanayi» teşekkül
lerinin dıjmda kalmak vaziyetinde
dirler. Bu ve buna mümasil teşekkül
lerin vaziyeti ne olacaktır? Bu husus
ta hoıüz hiç bir malûmat yoktur. 
Fakat her halde kanunun bunlar 
hakkmda da bazı hükümleri ihtiva 

GÜNÜN HADÎSELERÎ 
Alman iktisad diktatörü 

Schacht*ın istifası 
Dün geç vakit gelen telgraflar, Alman 

İktisad diktatörü doktor Schacht'm isti
fasını ve onun yerine doktor Funk'un ta
yinini haber veriyordu. 

Doktor Schachıt, dünyanın en meşhur 
iktisadcılarmdan olduğu için ve Türkiye 
iktisadiyatmı tedkik ederek bir rapor ver
mek üzere memleketimize de geldiğinden, 
münevverierimiz arasında kendisini bil-
miyen yoktur. 

Elyevm altmış yaşlarında olan iktisadcı, 
1819 dan itibaren Danimarkada kalan 
bir hadud köyünde doğmuş; Klel üniver
sitesinde tahsilini yaptıktan sonra İngiliz 
ticareti üzerine bir tez hazırlamıştı. İkti
sadiyata daima bir İngiliz liberali gibi te
lâkki eden Schacht, Almanyada solcenah 
fırkalarmm hâkim olduğu devirlerde ban
ka müdürlüklerinde bulunmuş, nihayet. 
Hazine komiseri olup kıymeti sıfıra inen 
markı altın seviyesinde tesbit etmekle bir 
İktisadi mucize yaptığma bütün dünjrayı 
kail etmişti. Bilâhare Devlet bankası ba
şına geçmiş, bütçe muvazenesini teinin ey
lemiş ve Almanyayı ekonomi darlığmdan 
kurtaran bir çok tedbirler almıştır. Niha
yet tTamirat borçlarmm sonu» diye bir 
kitap neşretmiş ve bu iddiasında da haklı 
çıkmıştır. 

«Her hangi bir nazariyenin hilâfına ha
reket edebilirim!» düsturunu kendine 
rehber edinecek kadar realist olan Schacht 
bizzat Nazi olmamakla beraber, Hitlerle an-
laçabilmiş, Almanyanm yeni rejiminde de 
iktisadiyatın başına getirilmiş, hcrşeye 
rağmen markı düşürmemiş, işsizliği azalt
mış, büyük teslihat için para bulabilmiş; 
yine de malî ve ticarî muvazeneyi muha
faza edebilmiştir. 

Doktor Schacht, muhtelif nutuklarmda 
söylediği gibi, Almanyanm bugünkü gayri 
tabiî şeraite müstenid iktisadiyatmı bey
nelmilel mübadele İle tabiîleştirmek isti
yordu. Bunun için de geniş selâhiyetleri 
ele geçirmek arzusımda idi. 

Faaliyetinde tamamen müstakil olmak 
istiyen meşhur iktisadcı, nihayet Nazi 
otoritesile ihtilâf haline gelmiş; halâ 
Devlet bankasının müdürü kalmakla be
raber. Millî İktisad Nezaretinden istifa 
etmiştir. 

15 kânunusani 938 den itibaren, doktor 
Funk onun yerine geçecektir. 1890 da 
Şarkî Prusyada doğan bu zat, aslen gaze
tecidir. 1923 de, doktor Schacht'm teknik 
müşaviri olmuş, 1923 den itibaren de Hitlere 
iktisadî işlerde müşavirlik etmiştir. Pro
paganda Nezaretinde Gtoebbels'e muavin
lik ediyordu. 

»** 
Almanya şimdiye kadar iki başlı gibiydi. 

İktisad diktatörü Schacht'm işten ayrıl
ması üzerine bu ikilik zail olmuştur. Artık 
iktisadiyata da hâkim olacak bir baş kal
mıştır. F. T. 

Franko "istediğimi zafer sayesinde 
yaptıracapım,, diyor 

Tavassutu rddettişini, Hlikûmetçilerin kayıdsız ve 
şartsız teslim olmalarını isted'iflinide ilâve etti 
Bourgos 27 (AA.) — Havas ajan-

suıın muhabirine beyanatta bulunan 
general Franko, ezcümle şunları söy
lemiştir:' 

«Zafer sayesinde arzumu yerine ge
tireceğim. Münakaşa kabul etmek is
temiyorum. Harbi kazanıyorum. Va
lence hükümeti ile en ufak bir anlaş
mayı bile kabul etmiyeceğim. Tavas
sut için büyük bir devletin hükûmeti-
le fikir teatisinde bulunmağı kabul et
tiğime dair çıkan haberler tamamile 
asılsızdır. Harb, muharebe meydan-
larmda olduğu kadar iktisadî ve içti
maî sahalarda da- tarafımızdan filen 
kazanılmıştır. Muhasematm sona er
mesini ancak askerî manada kabul et
mek istiyorum. Kararlarımdan şüp
he eden bütün İspanyollara hain gö-
zile bakacağım ve onların cezalannı 
o suretle vereceğim. 

Valence hükümeti bana mütareke 
teklif edecek olursa, onunla temasa bi
le geçmiyeceğim. Askerlerim ilerleme

ğe devam etmektedirler, «kızıllar» tes
lim olmak istiyorlarsa silâhlarmı bı
rakmalıdırlar. Herhalde bunlann ka-
jadsız ve şartsız olarak teslim olmala
rı veya çarpışmaları lâzımdır. Başka 
bir şey kabul etmiyorum.» 
Japonya Frankoyıı tanıyacak 

Londra 27 (AA.) — Londranm sa-
lahiyettar Japon mahfilleri, Tokio 1 ü-
kümetinin pek yakmda Franko hükü
metini tanıyacağını tahmin etmekte
dirler. Bu mahafil, Japonyanm 
Frankist İspanyada mühim menfaat
leri olmakla beraber bu tanıma key
fiyetinin muhik olduğtmu beyan et
mekte ve buna iki sebeb göstermekte
dirler: 

1 — General Freuıconun muvaffaki
yeti, 

2 — Komünist aleyhdan pakfan im
zası. «Bu pakt mucibince Japon hü
kümeti Ue İtalya ve Alman3ra arasında 
tesanüd husıüe gelmesi şarttır.» 

S o n da^kika, 

Birinci umum müfettiş 
istifa etmedi 

Ankara 27 (A.A.) — Birinci umu
mî müfettiş B. Abidin Özmenin isti
fası hakkında çıkan haberler asüsız-
dır. 

Yakalanan kaçakçılar 
ve kaçak eşya 

Ankara 27 (A.A.) — Geçen bir haf
ta içinde gümrük muhafaza teşkilâ
tı, biri yaralı seksen sekiz kaçakçı, 
bin kırk üç kilo gümrük kaçağı, on 
dokuz kilo iniıisar kaçağı, yüz üç 
Türk lirası yüz kUo afyon ile jrirmi 
altı kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Lansburynîn Prag seyahati 
Londra 27 (A.A.) — Tanmmış sulh-

culardan İngiliz mebusu Lansbury 9 
ilkkânunda Çekoslovakyaya gidecek
tir. Pragda iki gün kalarak reisicum
hur ve Başvekil ile görüşecek ve on
dan sonra Varşova ve Viyanaya da gi-
edcektir. 

Türk kraliçelerinin aşkı 
Çinceden tercüme edilmiş eski 

Türk efsaneleri 
Bugün 

THOIVIYRIS 
9 uncu sahifede 

^ 

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

Türk'ingiliz tica
ret münasebetleri 
Ankaradaki görüşmeler mü

him neticeler verecek 

Ankara 28 (Telefonla) — Evvelki 
gün Ankaradan ayrılan İngiliz hazi
ne müsteşarı B. Valet, Ankarada bu
lunduğu esnada Türk - İngiliz tica
ret münasebetleri hakkmda Türko-
fis müdürü B. Burhan Zihni üe 
uzun temaslarda bulunmuştur. 

Bu t«naslarda Türk - İngiliz ti
caret münasebetlerinin inkişaf te
mayülünü bir kat daha hızlandır
mak, İngiliz kliringinin tam bir 
mükemmeliyette işlemesini temin et
mek için mutabık kalınmıştır. 

Türk - İngüiz ticaret münasebet
lerinin her iki tarafm lehine geniş
lemesi için her türlü imkânlar ol
duğu bir kere daha meydana çık
mıştır. 

Milletler Cemiyeti maliye ve 
iktisadî tedkikler şubesine bir 

Türk memuru almacak 
Ankara 28 (Telefonla) —• Mületler 

Cemiyeti umumî sekreterliği 1 ikin-
kânun 938 den itibaren Milletler 
Cemiyeti maliye ve iktisadî tedkikler 
şubesinde açüacak âzalığa bir Türk 
memur alınacağım hükümetimize 
bildirmiştir. 
Ankarada bir elma gecesi 
Ankara 28 (Telefonla) — Yüksek 

ticaret ve iktisad mektebi mezunları 
birliği çarşamba akşamı Ankara 
Halkevinde bir elma gecesi tertibine 
karar vermiştir. 

Altmordu - Ankaragücü maçı 
Ankara 28 (Telefonla) — Dün ya

pılan Altmordu - Ankaragücü maçı
nı Altınordu 1 - 4 kazanmıştır. 

Kırtasiyeciliğe 
karşı 

Gümrük ve İnhisarler vekâleti 
bir talimatname hazırlıyor 

Ankara 28 (Telefonla) — Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti kırtasiye
ciliğin kaldırılması için Bakanhğa 
bağlı dairelerin takip edecekleri usûl
leri bir talimatname şeklinde tesbit 
etmektedir. 

Bu talimatnameye göre muhtelif 
meselelerin ağızdan telefonla hallin
de mahzur yoktur. Kâğıdlann geliş 
gidişinde lüzumsuz vakit kaybol-
masmm önüne geçilecektir. Evrak 
defterlerine yazılan şerhler en lü
zumlulardan ibaıet olacaktır 

Italyada Fransa 
aleyhine neşriyat 

Paris 28 (Akşam) — Giomale dita-
lia gazetesi, Fransız Bahriye Nazı-
nmn Tulon şehrinde söylediği bir 
nutuktan bahisle şiddetli bir maka
le yazmıştı. Bu gazeteye göre Fran
sız Bahriye Nazın general Bona-
part gemisi mürettebatma siyasî söz
ler söylemiş. Bahriye Nazın Tuîon-
da yalmz belediye dairesinde bir 
nutuk söylediğini, bunun da beynel-
müel mahiyeti olmadığım bildir
miştir. 

Bu tekzibe rağmen İtalyan matbu
atı hücumlara devam ediyorlar. 
Hariciye umumî kâtibi dün İtalyan 
maslahatgüzanm kabul etmiştir. 
Bu mülakatta Fransa aleyhindeki 
neşriyatın görüşüldüğü zannedili
yor. 

Ankarada yeni Kolej binası 
açıldı 

Ankara 27 — Türk Maarif cemiyeti 
tarafmdan Ankarada kurulacak ko
lej için yaptırılan bina bugün me
rasimle açıldı. Merasimde Başvekil, 
Nafia, Millî Müdafaa, Ziraat, Güm
rük ve İnhisarlar Vekilleri, bir çok 
davetliler bulundu. 

Bir İngiliz destruvayeri 
Çeşmede 

İzmir 27 (Telefonla) — Akdenizin 
kontrolüne memur bir İngiliz des
truvayeri Çeşmeye gelmşi, mürette
batı dışan çıkarak kasabayı gezmiş
tir. Destruvayerin Çeşmeden hare
ketinden sonra Sakız adası arkasın
da altmış kadar top sesi duyulmuş-
sa da mahiyeti anlaşılamamıştır. 

Soyadı almıyanlardan alına
cak cezaların tahsiline 

başlamyor 
Ankara 27 —* Soyadı almıyanlar

dan almacak para cezalarmm tahsili 
emval kanunu mucibince almması 
Dahiliye Vekâletinden valilere bildi
rilmiştir. 

Deniz bank lâyihası 
Ankara 27 — Bugün Meclis mali

ye encümeni toplanmış ve Denia 
Bank lâyihasını tedkik etmiştir. Lâ
yiha pazartesi günü bütçe encüme
ninde görüşülecektir. j 

Prens Seyf̂ eddinin cesedi 
Mısıra nakledilecek 

Geçende ölen Mısırlı prena Seyfed-
dinin cesedi mezardan çıkarılarak 
tahnit edilmiştir. Yakmda Mısıra 
götürülerek orada defnedilecektir. 

î -
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Konuşmamız, yazmamız 

bozuluyor! 
f Türkçeyi çok fena konuşuyoruz, 
fma yazıyoruz, fena öğretiyoruz. 

Dilimiz, yüksek nazariyeler cihe
tinden terakki etti: Harf inkılâbı. 
Dil inkılâbı, cidden muazzam işler
dir. Bunl^pn birincisi, çok kimsenin 
ümmîlikten kurtulmasma ve Garp 
tekniğinin matbaacılığımıza girmesi
ne yol açü. İkincisi, Türkçeye istiklâ
lini kazandırdı. 

Fakat iyi şeylerin yanıbaşında fena 
şeyler de oldu. Halktan münevverlere 
kadar, kademe kademe herkes konuş-
ituğu, yazdığı Türkçeyi kötületti! 

*** 
Galatasaraydaki edebiyat hocamız 

'merhum Şehabeddin Süleyman'm 
verdiği nasihatlar hâlâ kulağımda-
du-: 

— Bizim kalemimiz Farisî, Arabi 
lûgatlara, kitabî cümlelere alıştı. • 
Derdi. - Edebiyatı Cedide'nin, Fecri 
Ati'nin tasirinden kendimizi kurtara
nlayız. Fakat siz onların itiyadlarile 
imalûl değilsiniz. Halkı dinleyin... 
Bilhassa İstanbulun Aksaray, Fatih 
semtlerinde çok güzel bir lisan kul-
lamlmaktadır... Oralarda, kulağmızı 
hususile kadmlann konuşmasına açık 
bulundurunuz. Tabirlerini, cümle şe
killerini tesbit ediniz. Gelecek neslin 
edebiyatı bu nesicle örülccektir. 

Fakat bu, yalnız Şehabeddin Sü
leyman'm mı tavsiye ettiği söz pına-
riydi? Hayır! Sonradan rastladığım 
Ziya Gökalp gibi, Yahya Kemal gibi 
nazariyeciler de biz gençlere (yani 
o zamanın gençlerine) ayni tavsiye
lerde bulunuyorlardı. Orhan Seyfiler 
nazımda, Reşad NurUer nesirde bu 
yol üzerinden gittiler. Bugün kullan
dığımız yazı dili doğdu. 

*** 
Çocukken çıkartma çıkarırdık, re

sim, ikinci kâğıda geçtikten sonra bi
rinciden silinirdi. Sanki bu İstanbul 
dUini kopya edişimizde de ayni şey 
hasıl oldu: 

Yazı diline geçtikten sonra halkın 
o güzel konuşmasmdan eser kalmadı! 
Ne telâffuz telâffuz, ne kelime keUme, 
ne cümle cümle, ne tabir tabir! 

EUf i görse mertek sanacak derecede 
cahU bir ihtiyar mahalle kadım eski
den ağzını açtı miydi, insanı hayrette 
bırakacak bir söz şekli zenginliğile ko
nuşurdu. O ne tabirlerdi onlar! Bir 
selsebil gibi akardı. Her cümlenin or-
Casmda üçü beşi sıralanırdı... Şimdi 
bunları kullanan değil a, anlıyan 
bile halk arasmda azaldı. Bir nesil 
evvelki halk* tabirleri ancak yine o 
neslin bazı müstesna münevverlerin
de kıymetli mahfuzat gibi kaldı. 

«Kör kör parmağım gözüne» ne
vinden bir söz, eskiden: «Halk kendi 
tabirlerini okuyup da gülümsesin!» 
diye yazılırdı. Şimdi yazılmca o nes
lin bir göbek sonraki çocuklarına Lâ
tince muamma gibi geliyor. 

Istanbulda halkın konuştuğu Türk
çe bütün rengini, hususiyetini kay
betti; dil bilmez bir Boşnak Türkçe-
sine doğru istihale ediyor. 

Hele Ermeniceye dönen telâffuz 
yürekler acısı! 

*** 
Yazı ciheti ise büsbütün fecidir. 

Şüphesiz ki mektepler, bir çok cihet
lerden, hele binalarm mükemmeU-
yeti noktasmdan, fevkalâde terakki 
etti. Lâkin - yeni harflerle imlâ yaz
mak kolay olmasına rağmen - yanlış 
yapmıyan parmağım kaldusm! 

Amma yalnız imlâ mı? Ya imlâya 
gelmiyen cümleler!... 

Mevki sahibi olmuş, mektep me
zunu kimselerden aldığım mektup
lar yüreğimi parçalıyor. 

Eski bir Rüşdiye mezunu, Türkçeyi 
şimdiki Lise mezunundan iji yazar
dı. Acı hakikat budur. 

Yaranın üstüne parmağı değdir
mek lâzımdır ki yara tedaviye baş
lansın! (Vâ - Nû) 
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l l l l l l , , , , , , , , , . 

Pul bayii tabelâlarından 
resim alınacak 

Pul satan bayiler (burada damga 
pulu satılır) levhası kullanırlar. Be
lediye şimdiye kadar bu gibi bayiler
den levha resmi almıyordu. Bunuiı 
kanuna mugayir olduğu görüldüğün
den bundan sonra bu kabil tabelâları 
dükkânlara asanlardan tabelâ resmi 
alınacaktır. 

Sahife 3 r 
Yerebatan sarayı 

Yanındaki 
binalar istimlâk 

edilecek 
Ayasofyadaki Yerebatan sarayınm 

belediyece istimlâk edilerek dahili
nin tanzim edileceğini evvelce yaz
mıştık. Belediye istimlâke lâzım ge
len tahsisatı bulduğundan istimlâk 
muamelesine kânunuevvelden itiba
ren başlanacaktır. Belediye, evvelâ 
saray medhalinin değiştirilmesini 
münasib görmüştür. Mahzenin tari
hî ki5anetile mütenasib olacak dere
cede kapısı büyütülüp değiştirilece
ğinden kapının önünde ve yanında 
bulunan binalar da istimlâk edile
cektir. 

Binada yapılacak bazı tadilât ve 
tamirat için ayrıca bir proje yapüa-
caktır. 

S a r h o ş plajı t ay fa lar 
Bey kozda demirli bulunan Ameri

kan bandıralı Frank Erol vapuru mü-
retteba:tından Corci, Polya ve Alek-
sandra Tarabyada bir gazinoda içe
rek sarhoş olmuşlar ve rezalet çıka
racak bir hale geldiklerinden yakala
narak mahkemeye verilmişlerdir. 

Otobüs seferleri 
Tramvay şirketi beş bin 

yolcu kaybetti 
Maçka - Kurtuluş hattma! işlemeğe 

başlıyan otobüsler yüzünden Tram
vay şirketinin günde beş bin yolcu 
kaybettiğini yazmıştık. Şirket bu ade
di, şebekenin muhtelif yerlerine ika
me ettiği memurların yaptıkları kon
trol neticesinde tesbit etmiştir. 

Şişli - Fatih otobüs servisi de bu
günlerde faaüyete geçecektir. Beşik
taş - Aksaray gibi diğer bazı hatlar 
için de müracaatler yapıldığından, bu 
yeni hatlarda da otobüsler işlediği 
takdirde Tramvay şirketinin günde 
yirmi bine yakın yolcu kaybedeceği 
tahmin ediliyor. 

Dört yangın başlangıcı 
Dün muhtelif yerlerde baca tutuş

ması suretile dört yangın başlangıcı 
olmuş, vaktinde yetişen itfaiye hepsi
ni de derhal söndürmüştür. Yangm 
başlangıcı olan yerler şunlardır: 

Kadıköy Moda caddesi diş doktoru 
Muammerin evi, Şehid Osmanbey 
caddesi Kısmet apartunanı, Beyoğ-
lunda Lüleci Hendekte 112 numal-
ralı Astorya apartımanı, Teşvikiye 
Muradiye mahallesinde Server kalfa 
apartımanıdır. 

İki çuval çivi ça lmış 
Yaşar isminde biri; Tahtakalede 

nalburluk eden Kâzımın dükkânın
dan iki çuval çivi aşırarak kaçmakta 
iken yakalanmıştır. 

Haklı şikâyetler 
Berber dükkânlarının 

lâubaliliği 
Berber dükkânlarımız birer ma

halle kahvesi halindedir: Kapılar
dan girildiği zaman, evvelâ kal
faların birbirlerile şakaları, is
kemlelere kurulmuş olarak mü
talâa ve mübahaseleri, yüksek 
seslerle kahkahaları kulağı yır
tar. 

Halbuki berber dükkânları lâk-
lâkiyat yeri olmaktan ziyade bir 
iş yeridir. 

Avrupada berber dükkânları 
bizimkilerden bambaşka bir şe
kildedir. Orada müşterile müs
tahdem arasmda lâubalilik yok
tur; senli benli konuşmak yok
tur. Kalfaların hiç olmazsa bir 
paravana ile bölünmüş ayrı bir 
istirahat mahalleri vardır. Müş
terile dizdize oturmazlar. Şaka-
laşmazlar. Bir müşteriyi mem
nun etmek için diğerlerini sinir
lendirmezler. Bütün medenî ber
ber salonlarında bir iki gazete 
bulunur; resimli bir iki risale var
dır. Hattâ bir de genç uşakları 
bulunur. Müşterinin işini görür, 
bir şey isterse sokağa gider geti
rir. 

Bizim berber dükkân sahipleri 
bu sanatı icra edeceklerden dip
loma ararken müstahdemlerine 
hattâ kendi kendilerine bir disip
lin ihdas ediverseler - kemali sa
mimiyetle söylüyorum - meslek
lerinin vakarına hizmet ve hür
met etmiş olurlar. 

Semih Mümtaz S. 

Tramvayda ölüm 
14 aylık bîr çocuk hasta

neye götürülürken 
tramvayda öldü 

Dün Şişli - Tünel tramvayında bir 
çocuk ölmüştür. 

Tophanede Boğazkesende oturalı 
Şevki ile karısı Nedime 14 aylık Nu-
ruhayat ismindeki çocuklarını Şişli 
hastanesinde muayene ettirmek üze
re kucaklarına almışlar ve Galatasa-
raydan Şişli tramvayına binerek yo
la koyulmuşlardır. Tramvay Taksime 
geldiği bir şurada, bayan Nedimenin 
kucağındaki çocuk oluvermiştir. 

Bu vaziyet karşısmda karı koca 
tramvaydan inmişler ve zabıtaya mü
racaat etmişlerdir. 

Çocuğun cesedi muhafaza altına 
almmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

P a l t o hırsızı 
Yedikulede oturan Necdet isminde 

biri; palto hırsızlığı suçile polis tara-
fmdan yakalanmıştır. Hakkmda ta
kibat yapılmaktadır. 

Emniyet müdürlüğü yeni binaya taşmıyor 

1 

» r 

)ı:mnlyet müdürlüğünün fld aya kadar taşmacağı Sanasaryan ham 

İstanbul Emniyet direktörlüğü teşkilâtının Bahçekapıdaki Sanasaryan 
hanına nakledeceğini yazmıştık. Nakil işlerine iki aya kadar başlanması kuv
vetle muhtemeldir. Bu müddet zarfmda bina dahilinde ve haricinde yapılmak
ta olan tamirat ve tadilât ikmal edilmiş bulunacaktır 

Dördüncü Vakıf hanınm yanında bulunan bu han polis müdiriyeti teşki
lâtım istiap edebilecektir. Bina dahilinde aynca modem tesisat yapılacaktır. 

Uman tesisatı 
Yeni vinçler 

ısmarlanacak asrî 
iskele yapılacak 

istanbul limanının modern tesisat
la teçhizine çalışılıyor. Limanın kö
mür mıntakası için alınacak vinçle
re ilâveten Galata ve Sirkeci rıhtım-
latmdaki eşyanın tahmil ve tahliye
si için de elektrikli vinçler sipariş edi
lecektir. 

Denizde yapılması zarurî görülen 
yükleme ve boşaltma işleri için de 
ayrı tesisat yapılacaktır. 

Diğer taraftan GaJata rıhtımına 
konacak olan çift katlı modern is
kele için yapılan tedkikler de bitmiş 
gibidir. Avrupadan bu iskelelere aid 
resimler getirilerek bunlar birer birer 
gözden geçirilmiş ve it.kele örnekleri
ni gösteren iki ayn küçük maket yap
tırılmıştır. Bu maketlerden biri seçil
dikten sonra modern iskele sipariş 
edilecektir. 

Yüksek vapurlar, bilhassa memle
kete seyyah getiren transatlantiklerin 
yolcuları vapurların alt katma inmek 
zahmetine katlanmaksızm üst gü
verteden bu iskeleler vasıtasile doğ
rudan doğruya rıhtıma çıkabilecek
lerdir. 

Kazanç vergisi 
Yeni kanuna göre yeni 

nisbetler, 1937 yılı 
vergilerine de şamil 

Kazanç vergisi kanununu tadil 
eden kanun, ithalât, ihracat ticaretile 
iştigal edenleri, ticaret ve zahire bor
salarında alınıp satılan mallar üzeri
ne komisyonculuk yapanları da be
yannameye tâbi tutmaktadır. 

Bu kanunun muvakkat birinci mad
desine göre, işbu kanunla yeniden be
yanname usulüne tâbi tutulan mükel
leflerin 1938 mali yılı kazanç vergile
ri, bu kanundan evvelki hükümlere 
göre tarhedilecek ve gene 1938 malî 
yılı başından itibaren bu mükellefler 
de diğer beyannameye tâbi olanlar gi
bi usul ve mecburiyetlere tâbi tutula
caklardır. 

Diğer taraftan eski kazanç vergisi 
kanununun 32 nci ıpaddesindeki ka
zanç nisbetlerini değiştiren yeni ka
nunun muvakkat ikinci maddesi, ye
ni nisbetleri 1937 malî yılı vergileri
ne de şamil tutmaktadır. Bu itibarla 
kazanç vergisini tadil eden kanunun 
meriyetinden evvel carî nisbetlere gö
re tahakkuk ettirilmiş olan vergiler 
yeni nisbetlere göre tashih olunacak
tır. 1937 malî yıh 1938 haziranında 
nihayet bulacaktır. 

E l arabalar ı tahdid ed i l ecek 
Sırt hamallığının lâğvinden sonra 

eşya taşımak için kullanılan el ara-
balan lüzumundan fazla çoğalmıştır. 
Bımların çoğu şeklen çirkin olduk
ları gibi şehrin seyrüseferini bozmak
tadırlar. 

Belediye hem bunları tahdid etmek, 
hem de daha güzel bir şekilde olma-
lanm temin eylemek maksadile ted-
kikata başlamıştır. Bu tedkikatm ne
ticesi yakında alâkadarlara bildirüe-
cektir. 

Bundan başka ağırlıkları itibarile 
ancak bir kamyon ve yük arabalarUe 
taşınabilecek olan eşyanın el araba-
larile taşınması da menedilecektir. 
Bu memnuiyete riayet etmiyenlerden 
de aynca para cezası alınacaktır. 

Çemberlitaşın etrafı açılıyor 
Çenberlitaş etrafının açılması esas 

itibarile kararlaştınlmıştı. Evkaf mü
dürlüğü bu hususta icab eden hazır
lıkları bitirmiştir. İstimlâke kânunu
evvel başında başlanacaktır. Âbide 
güzel bir meydan ortasında buluna
cak ve gayet muntazam bir surette 
tarh edilecektir. Evkaf müdürlüğü
nün bu hususta hazırladığı proje, 
Belediye imar müdürlüğünce de ted-
küc edilerek Belediye reisliğince tas
dik edümiştir. 

İSTANBUL HAYATI 

Oruç keyfi 
Bebek tramvayında karşılaştılar. 

İkisinin de yaşlan elliyi aşkındı. Dı
şarıdan gelen, ön kanepenin köşesin
de oturana sokuldu, elini omuzuna 
vurarak oturdu: 

—- Merhaba, bay Nuri 
Öteki birdenbire döndü. Başım 

uzattı, gözlüklerinin üstünden ahba
bını süzerek yerinden kalkar gibi bir 
hareketle elini uzattı: 

— Oooo.... Merhabaaaaa, bay... 
Boynunu uzata uzata bir kaç de

fa yutkunduktan sonra tekrar etti: 
— Merhaba, merhaba, merhaba 

bay... 
Gene durdu, gözlerini kapadı, du

daktan arasından bir müddet mı
rıldandıktan sonra telâşla tekrar ye
rinde doğruldu: 

— Merhabaaaa, bay... 
Bu gayreti de boşa gitti, gene 

(bay...) m sonunu getiremedi. Ahba
bı bir kahkaha attı: 

— Azizim, oruç seni fazlaca sars» 
mış galiba. Bir türlü ismimi hatır-

hyamıyorsun. Şimdi benim hatırüha bu 
hikâye geldi. VaktUe bir ramazan günü 

böyle bizim gibi iki ahbap karşılaş
mışlar. Biri, selâmün aleyküm Ah-
med efendi, diye arkadaşını selâmla
mış. Fakat arkadaşı oruç keyfUe 
onun ismini unutuvermiş. Ve aley-
kümüsselâm, demiş, gerisini getire
memiş. Sıkıntılar içinde düşünmüş, 
taşınmış; bu zatın ismi, bir peygam
ber ismi idi amma, acaba hangisi idi, 
diye kendi kendine bütün peygam
ber isimlerini sajmuş. Fakat dostu
nun ismini gene hatırhyamamu;. 
Dostundan aynldıktan sonra, gün
düz akşama kadra, gece sabahlara 
kadar kıvrana kıvrana düşünmüş. 
Ve aleykümüesselââm, diye diye bü
tün peygamber isimlerini saydığı 
halde bir türlü dostunun ismi hatı-
nna gelmemiş. 

Merakmdan asabı bozulmuş ve ni
hayet, ve aleykümüsselâm, deyip ar
dından peygamber isimlerini saya 
saya, üzerinize şifalar, akhm oynat
mış, sokaklara düşmüş. Kendisini 
yakalamışlar, tedavi için, o zaman 
Üsküdarda Toptaşmda bulunan akıl 
hastanesine göndermeğe karar ver
mişler. Adamcağız sandalla Üsküda-
ra giderken yolda gene mütemadi
yen; ve aleykümüsselâam, diye pey
gamber isimlerini sapyormuş. Bir 
arahk kayık sarsılmış, içindekiler 
korkmuşlar. Kayıkçı haykırmış: 

— Korkmayın, bir şey yok. Yunus 
balığı çarptı. 

Adamcağız bunu duyar duymax: 
— Buldum, buldum. 
Diye telâşla yerinden fıılamış. Me

ğer kendisini bu hallere sokan dos
tunun ismi Yunus imiş. Adamcağu 
bütün peygamber isimlerini saymış. 
Fakat bu isim bir türlü zavallmm ak-
hna gelmemiş. 

Hikâyesinin sonunda bir kahka
ha attı. Arkadaşmm, başmı öne eğe
rek derin derin düşündüğünü gö
rünce bir kahkaha daha atarak sor
du: 

— Ne o, azizim? Yoksa, hâlâ ismi
mi hatırhyamadın da düşünüyor mu
sun? 

Öteki, kaşlarım çatarak başuu kal
dırdı: 

— Rica ederim sus, üzerime düş
me. Biraz daha sıkıştınrsan oruç key-
file, senin aleykümüsselâm efendi 
gibi ben de sandala bineceğim ha... 

Ben tramvaydan inerken o hâlâ 
düşnüyordu. 

Cemal Refik 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • " • » • " • • • " • " • • • " " • • • • • " " • • " ' • • • • * ' ' * * 

Kadir gecesi ve 
bayram 

istanbul Müftülüğünden: İkinci teş
rinin otuzuncu sah günü ramazanın 
yirmi altısı olmakla akşamı (çarşam
ba gecesi) Leylei kadir, ve birinci kâ
nunun dördüncü cumartesi günü bay
ram olduğu ilân olunur. 

Sadakai f itir 
Eniyi İyi Son 
K. K. K. 

Buğdaydan: 14 12 10 
Arpadan: 19 18 17 
Üzümden: 116 87 67 
Hurmadan 133 

Bayram namazı 
8. D. 

ZevaU: 7 51 
Ezani: S M 



Sahife 4 A K Ş A M 

Muallim tayini 
Yeni tayin listesi vekâ

letten gönderildi 
Lise ve orta mekteplerdeki münhal 

vazifeler için yeni tayinler yapılmış ve 
Maarif müdürlüğüne bildirilmiştir. Yapı
lan tayinler şunlardır: 

Üsküdar orta mektebi İngilizce muallim
liği stajyerliğine Fatma, Cağaloğlu orta 
mektebi beden terbiyesi muallimliğine 
Mahmud Ekrem, Çapa muallim mektebi 
k&tipliğine Çapa orta mektebi kâtibi Aziz, 
Emlrgân orta mektebi kâtipliğine Gelen-
bevî kâtibi Cemal, Taksim orta mektep 
kâtipliğine Emirgân muallimlerinden Sa-
liha, Çapa orta mektebi kâtipliğine Kum-
kapı orta mektebinden Refik, Süleymaniye 
kütüphanesi müdürlüğüne Saray kazası 
muallimlerinden Hazım, Haydarpaşa lise
si edebiyat muallimliğine İstanbul erkek , 
lisesi muallimlerinden Mithat Sadullah', 
Çapa orta mektep müdür muavinliğile 
Fransızca muallimliğine Fuat, Fatih orta 
mektebi Türkçe muallimliğine Üsküdar 
yirmi yedinci mektebinden Lâmia, Üskü
dar birinci orta mektebi Türkçe stajyer
liğine Hayrunnisa, Düzce orta mektebi 
tabiiye muallimliği stajyerliğine Müved-
det, Cibali tabiiye muallimliği stajyerliği
ne Huri Sel, kız muallim mektebi tabiiye 
stajyerliğime Beyoğlu altıncı ilk mektep
ten Sefer, Kabataş lisesi yardımcı riya-

^ öye muallimliğine Beyoğlu dokuzuncu 
• okul başmuallimi Vehbi, Kasımpaşa orta 
mektebi yardımcı muallimliğine Millî sa
raylardan Salâhaddin, Kumkapı orta 
mektebi kâtipliğine Emirgân orta mekte
binden Recai, Üsküdar ildnci orta mekte
bi Türkçe muallimliğine Davudpaşa orta 
mektebinden Nuriye, kız muallim mektebi 
kâtipliğine Kadıköy üçüncü orta mektep-
den Leman tayin edilmişlerdir. 

Yeş i l ay ın jmllık kongres i 
Yeşilay gençler birliği dün Eminö

nü Halkevinde yedinci yıllık kongre
lerini profesör Faîıreddin Kerimin 
riyasetinde akdetmişlerdir. Kongrede 
birliğin son sene zarfındaki çalışma-
lanndan alman ijd neticeler tebarüz 
ettirilmiş, nizamnamede bazı deği
şiklikler yapılması kabul edildikten 
sonra yeni idare heyeti seçilmiştir. 
•ifNlınırııııııiHiıııııııiMiıııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııtıiMiıifiıUlUB 

istanbul Cumhuriyet müddeiumu
miliğinden: 

İstanbulda bulunduğu büdirilen 
Biga sorgu hâkimi vekili Rasimin 
acele memuriyetimize müracaat et
mesi lüzımıu ilân olunur. 

Şehremini Halkevinden: 
4/12/937 cumartesi günü Evimiz salo

nunda saat 20,30 da içki düşmanlığı hak-
kmda bir konferans verilecek, konferans
tan ,5onra Baykuş ve Eski âdetler adh 
piyesler temsil edilecektir. Evimiz üyele
rinin davetiyelerini Ev kâtipliğinden al
maları. 

Şehremini Halkevmden: 
Evimiz sosyal yardım kolu adına Dr. 

Şinasi Kutbay 2/12/1937 perşembe gü
nünden ( itibaren Topkapı Fıkaraperver 
binası muayene odasında her hafta per
şembe günleri saat 14 den 16 ya kadar 
yoksulları meccanen muayene edecektir. 
İlân olunur. 

ŞEHIR T I Y A T R O S U bu akşam 
Saat 20,30 da 

K B A L L İ R 
6-perde, yazan: W. Shakespeare 
Türkçesl: Seniha Bedri G<*nil 

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

tablo. Yazan: Celâl Müsahipoğlu 
Pazar günleri saat 15,30 da matine 
ERTCĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

(KADIKÖY SÜREYYA) 
Sinemasında pazartesi 

akşamı BEKİR DÖMESTİ 
Büyük vodvil 

salı (Bakırköy), çarşamba 
(Üsküdar Hale) 
sinemalarında 

T 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu gece 20,30 da 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, okuyucu küçük 
Semiha ve Misel varyetesi 
Gündüz: Dünya tersine 
döndü. Komedi 3 perde. 
Gece: İki oyun Tufan ağa 
komedi 3 perde. Görücü 
komedi 1 perde 

İstanbul 4-üncü İcra memurluğundan: 
Mahcuz olup ta paraya çevrilmesine 

karar verilen karyola, gardrop, kanepe, 
sandalye ve saire 1/12/937 tarihine te
sadüf eden çarşamba günü 9,5dan 11-e 
kadar birinci açık arttırma suretiie Bey-
oğlunda Osmanbeyde Afitap sokağında 
(7) No. il Mehlika Kemaleddin apartıma-
nının 3 No. lı dairesinde paraya çevrile
ceğinden talip olanların mahallinde ha
zar bulımacak memuruna müracaatları 
İlân olunur. M. 1359 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hâkimliğinden: 
Aksarayda Horhor (caddesinde Toprak 

gokagmda 19 numaralı evde oturan bin
başı mütekaidi Mehmed Sabrlye: 

Necibin aleyhinize 73/533 numaralı dos
ya ile ikame eylediği ev klrasmdan otuz 
öç lira alacak davasının 24/11/937 saat 
11 de ilk duruşmada bulunmanız için size 
gönderUen davetiye zahrma mübaşir ta-
ralmdan on gün evvel ikamegâhınızı 
terkle semti meçhule gittiğinizi yazmakla 
usulün 123 üncü maddesine tevfikan ika
metgâhınızın meçhuliyetine binaen yir
mi gün müddetle ilânen tebligat İcrasma 
karar verilmiş olclu|î:undan duruşmanın 
bırakıldığı 22/12/937 çarşamba saat 10 da 
Fatih sulk ikinci hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmanız için tebliğ makamma 
k»lm olmak üzere Hân olunur. M. 1381 

B O R S A 
27/11/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

I AVRUPA1«ÎIN YARATTIĞI EN GÜZEL - EN BÜYÜK FİLM' 

istikrazı 
dahili 
1933 istilcrazı 
Ünitürk I 13 

» n 
» i n 

Mümessil I 
» n 
> m 

tş Bankası 
» hamiline 
» Müessis 

94 

96 
,9230 
13,20 
13,20 
39,10 
40,15 

10.10 
10,20 

75 

Türkiye Cum- 96,50 
hurlyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu H. 25,20 
Telefon 7,25 
Terkos 7 
Çimento 9,85 
İttlhad Değir- İS 
menleri 
Şark Değir- 1,05 
menleri 

Fara (Çek fiaUerl) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 

23,53,50 
625 

80.05 
15,18,40 

87,44 
3,45,56 
4,69,75 

Amesterdam 1,43,72 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

64 
22,69.92 

1.98 
13,76 
34,52 

4.22.40 
4,01,92 
106,72 

23,61,25 

AKŞAM 
İAbone ücretleri 

MAHKUMLAR 
ANNABELLA l # A I E C S 

B.M.u.r-.: PIERRERENOIR ffV M L. t O I 
HALKIMIZIN KALABALIKTAN RAHATSIZ OLMAMASI tÇİN 

A 1 ^ A Y KB 1 ^ E L ^ E C Sinemalarmda birden gösteriliyor* 
Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine. 

BugttnTURK 

ç^ekıSj^ 

sinemasında bütün İstanbula fevkalâdeliği destan olan 

LİL DAGOVER • SABİNE PETERS KARL 

SCHÖNBÖCK - GERALDİNE KATT 

Filminin k a h r a m a n ı henüz 16 yaşında 

SENELİK 
< AYLIK 
S AYLIK 
1 ATLIK 

Türkiye Ecnebi 
1400 kuruş 2700 kuruş 
750 » 1450 > 
400 > SOO > 
150 » ^ — > 

Posta Ittihadma dahil clmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

S600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Ramazan 24 — Rnznkasım 21 
& İBuak COneı OftU IkıaJİ Akfim Tadı 

E. 12,35 2,19 7,19 9,46 12,00 1,37 
Va. 5,18 7,2 12,1 14,28 16,43 18,20 

idarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. 1? 

İstanbul 7-ci icra memurluğundan: 
Talibin Hakkı zimmetindeki alacağmın 

temini zımnında hazcedilen ve tamamı
na 1100 lira kıymet takdir edilen Çelebi 
oğlu Alâaddln mahalleshıde Yenicami 
avlusunda 503 kütük 415 ada 15 parsel eski 
50 yeni 98 No.lı kagir dükkânm 1/4 hissesi 
deyinin ademi tediyesi hasebile tapu kay-
dma göre açık arttırmaya vazedilmiştir. 
İşbu dükkânın cephesi istor kepenkler 
zemini çimentodur. Arttırma peşindir. 
Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde 
pek akçesi veya millî bir bankanın temi
nat mektubunu havi olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 10/12/937 tarihine müsadif cu
ma günü dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 6/1/938 
tarihine müsadif perşembe günü daire
mizde saat 14 den 16 ya kadar icra edi
lecek birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin % 75 ini bulduğu tak
dirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
21/1/938 tarihine müsadif cuma günü saat 
14-den 16-ya kadar dairede yapılacak 
İkinci arttırma neticesinde en çok arttıra
nm üstünde bırakılacaktır. 2004 No.h icra 
ve iflâs kanunun 126-ncı maddesine tev
fikan hakları tapu sicillerilo sabit olmı-
yan ipotekli alacaklıların da alâkadarla-
rmın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususUe faiz ve masarife 
dair olan iddialarının ilân tarihinden İti
baren 20 gün zarfında evrakı müsbitele-
rile birlikte dairemize bildirmeleri lâzım
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleri-
le sabit olmıyanlar satış bedelinin pay-
laşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. 20 senelik 
vakıf icaresi taviz l)edeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malûmat almak istiyenlerin 
936/2172 No. İl dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporu
nu görüp anlıyacakları ilân olunur. 

M. 1360 

(FANSIZCA) 
Sevecek kızlarm, seven ve sevilen kadınların, mutlaka sevgilisine kavuşmak 

istiyen erkeklerin filmi. Bugün saat 11 de tenzilâth matine ^ ^ 

/ fTK 2 Büyük Film Bîrden 
sinemasmda J 

1 — K A N U N H A R İ C İ 
Fransızca sözlü ve G Ö R Ü L M E m Ş DERECEDE HEYECANLI, MERAKLI, MÜDHİŞ BİR SERGÜZEŞT 

D İ Ş İ 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

A R Z A N 
Baş rolde: DOROTY LAMOXJR 

B u g ü n saa t 11 de tenzi lâ th ma t ine 

• ŞOFÖRE SOR! 
VATMANA SOR! 

DOSTUNA SOR! 
SANA ALEMADR' ı 

gösterecek çünki: 

HARRY BAUR^un 
K 

ve: 

Birden itibaren mütemadi seans ^ 

Hatim duasına çağırma 
Ramazan ı şerifin yirmi al tuıcı salı, 

«Kadir» g ^ n ü ikindi n a m a z m d a n 
sonra Sul tanahmed camisinde, m u h 
terem, zevcim doktor profesör Ziya 
Nuri Birginin r u h u n a ithaf o lunacak 
hatim duasında bulunmak arzu eden 
dostlanna gazeteniz vasıtasile rica 
ederim. 

Hüsniye Birgi 

TÎCARİ5T ve ZAHİRE BORSASİ 
İSTANBUL 
27/11/937 

F 1 A T L A R 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa yemlik 
» Anadol 

Çavdar 
Mısır a •» 
iç badem 

n fmdık 
Tiftik deri 

AgaSı Tukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

6 2 i 
5 35 
4 22 -
4 7 
4 16 -
4 25 

82 — . 
35 10 -
90 — -

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Tiftik 
Yapak 
Un 
B. peynir 
Kepek 
Mısır 
Keten tohumu 
K. ceviz 

150 
135 

1 1/4 
1 

45 
2 3/4 

15 
60 
30 

1 

G İ D E N 

Susam 
Razmol 
iç badem 
Kuçyemi 
Nohut 

60 
173 

2 
1 1/4 
3 3/4 

D i e F t A T L A R 

Buğday: Llverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 

5,23 
4,14 
6,05 
4,54 
3,99 
7,44 

6 9 
6 — 

4 10 

4 30 

Ton 
» 
» 
» 
9 

» 
» 
> 
B 
D 

Ton 
» 
» 
» 
» 

K. 
B 

» 
> 
» 
9 

SÜMER sinemasında 
Senenin en sevimli... En şen... En 

eğlenceli... Ve en canb filmi 

OÇ MODERN KİZ 
rransızca sözlÛ şaheserini mutlaka gidip görünüz. 

Bas rolde: 

DEANNA DURBIN 
Her as ı i genç kızın görmesi lâzım gelen füm. 

İ lâveten: EKLER JURNAL son dünya havadisleri 
Bugün saa t 11 de tenzi lâ th ma t ine 

Evimize bırakılacak fitre zarf
larına, bütün cömertliğimizle alâ-
ka göstermeliyiz. 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
ikinci taksit başı 1 Birincikânundur. 11 Birincikânım cumartesi öğleye 

kadar taksitini yatırmamış talebe velisine teslim edilir. Taksitlerin vaktinde 
yatırılması rica olımur. «7975)) 

İstanbul D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 
Mevievilıane kapısı dışında eski Hacı Evliya yeni Melekhatun mahallesi

nin Mevlevikanekapı caddesinde eski 5/5 yeni 172 numaralı karakol binasmın 
parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile muhammen iki yüz kırk lira üzerinden 
açık arttırma usulile satışı on gün uzatılmıştır. İsteklilerin 7/12/937 Salı 
günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerlle Milli Eoalâk Müdürlüğünde top
lanan komisyona gelmeleri. M. (8046) 

Maliye Vekâletinden: 
2257 numaralı kanunla verilen selâ-

hiyete istinaden yenilerinin piyasaya 
çıkarılmış olması itibariyle eski nikel 
yirmi beş kuruşluklarla bronz on ku
ruşluklar 30/11/937 akşamından sonra 
tedavül etmiyecektir. 

İşbu paralar bu tarihe kadar bilû
mum malsandıklariyle hazine vezne-
dar l ıg^ı yapan BHerkez Bankası ve 
Ziraat Bankası şubelerine müracaatla 
m.ttbadele ettirilmelidir. 

Bu müddetin inkızasmdan sonra bu 
cins paralardan ellerinde kalanlar 
1/12/938 tarihine kadar ancak mal-
sandıklanna ve Merkez Bankası şube
lerine tediyatta kullanbilirler. 

Keyfiyet halkın nazarı dikkatine 
arzolunur. "7876,, 

Eskişehir lisesi satmalma komisyonundan 
Lise için bu yıl şartnamesine göre 50-60 ton yerli Antrasit kömürü satm 

almacaktu". 19/11/937 tarihinden İtibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Mtınammen bedeli okula teslim 1680 liradır, ihalesi 9/12/937 perşembe gü
nü saat 14 te Kültür Direktörlüğünde olacaktu\ Taliplerin 2490 sayılı kanu
na göre gerekli işleri yaptırmaları fazla malûmat için lise direktörlüğlüne baş-
vurmalan ilân olunm*. (7887) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilânları | 

Cinsi 

Lâboratuvar ecza 
ve alâtı 

Miktan Muhammen bedeli 
Kalem Lira Kuruş 

176 2294 35 

İlk teminat İhale günü 
Lira 

8/12/937 pazartesi 
173 saat 15 de 

Gureba hastanesi kimya ve bakteriyoloji lâboratuvarına lüzumu olan yu-
kanda cins ve miktan yazılı ecza ve alât açık eksiltmeye konulmuştur. İhale
si yukanda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım kaleminde göriilcbüir. 

.(7822). 



SIYASI tCMAL: 

R u s ° J a 
telhBikasD 

©n hıaırbo 
©vemttyır 

Uzak Şark ihtilâfı Japonya ile Çin 
arasına münhasır kalmayıp daha 
l>üyük bir harb şeklini almak istida-
dmt göstermektedir. Çünkü Sovyet 
Rusyası Cindeki askeri ve siyasî var
iyetin kendi emniyetini selbedecek 
<fenre bir değişiklik hasü eylemesine 
»eyirei kalmak istemediğini artık 
tfçıktan açığa avlatıyor. 

Japon ordusu Tientsin. üe Pekini 
aldıktan sonra ük işi iç MogoUstara 
taptederek burada MMn Mogottarm 
ittihadile bir yeni devlet kurmak al-
iKtuştur. Japonya Altaylara ve Şarki 
Tvrkistana doğru uzayıp Sovyetlerin 
Müttefiki dış Mogolistanı ve bu sur 
retle bütün Sibiryanın cenub cena-
hmı ve arkasını tehlikede bıraktığın
dan ve diğer tarafdan Mançuriye de 
600,000 kişüik bir ihtiyat ordusu tah-
?fd eylediğinden Sovyet hükümeti 
îfarkî Türkistanda civarında ve Şar-
fcî Sibirya ve Garbi Sibiryada fev
kalâde askerî tedbirlere müracaat et
miştir. 

Aynı zamanda Sovyet hükümeti 
Tokyodaki sefareti vasıtasile Japon-
Jfa hükümetine dış Mogolistana her 
hangi bahane ve sebeple taarruz edil

mesine müsaade edemiyeceğini res
men bildirmiştir. 

Diğer tarafdan Sovyet hükÛTneti 
Şimalî Çini, Şanghayı kaybeden ve 
payitahtı Nankini boşaltan Çin hil-
kuvvetine müessir yardımda bulun^ 
mağa girişmiştir. İngiliz matbuatıvr 
dan Sovyetlere hayırhah olduğunr 
dan neşriyatında hususî bîr maksad 
takib edeceği beldenmiyen Daily He
rald gazetesi tarafından verilen ma
lûmata nazaran 160 Sovyet tayyare
si Şarkî Türkistan yolile Siangfuya 
gelmiştir. 

Çin ordvlan başında bulunan ma
reşal Çian-Kay-Şekin bir sene evvel ko

münistlere esir düştüğü bu şehir hâ
lâ Çin komünist ordusu elindedir. 
Sovyetler ha/oa kuvvetlerüe denizaltı 
kuvvetlerinin büyük kısmını uzak 
Şarkta toplamışlardır. Japonya umu
mî erkâmharbiyesimn Sovyet Rusya-
süe harbe tarafdar olup bu yolda 
geniş mikyasta hazırlık yaptığını artık 
bütün dünya matbuatı bir hakikat 
saymaktadır. Uzak Şark ihtilâfının 
böyle bir şekil alması ihtimali her 
devleti derin derin düşündürmekte
dir. Feyzullah Kazan 

Kurtuluşta kaza 
nasıl oldu 

B u çarp ışmada o tobüs 
ş o f ö r ü kabahatl idir 

ŞofSr Cevdet ve biletçi tsmaiMn hadiseden sonraki haUeıi 

Kurtuluştît Tepeüstünde evvelki ge
ce yansına doğru vukua gelen oto
büs - tramvay çarpışmasuu dün yaz* 
nuştık. 

Beş kişinin yaralanmasile neticele
nen bu hadise hakkında yapılan tah
kikat tekemmül etmiştir. 

Vatman Yusufun idaresindeki 
tramvay arabası gece saat 22 de Be-
yazıttan Kurtuluşa hareket etmiş ve 
yirmi üçe doğru Tepeüstüne gelmiştir. 

Bu sırada Kurtuluştan şoför Cevde-
tin idaresindeki 1045 numaralı Beya
zıt - Kurtuluş otobüsü de hareket et
miştir. Otobüs ile tramvay karşılar 
şmca, şoförün ânî bir direksiyon kır-
masile tramvaym ön sahanlığına bin-
dirmiştir. 

Çarpışma şiddetli olduğu için oto-
l>üsun ön kısmı parçalandığı gibi, 
tramvaym sahanlığı da hasara uğ-
nu^tur. 

İşte bu çarpışma sırasmda şof(ar 
Cevdet muhtelif yerlerinden, bUetçi 
kolıuıdan, başka bir otobüsün şoförü 
olup o sırada bu otobüste bulunaın Sar 
mi başmdan, kontrol memuru Rifat 
ellerinden, başka bir otobüs biletçisi 
Said de başmdan yaralanmışlardır. 

Hadiseyi müteakip Pangaltı polis 
«UlinilllllHIIIIIHIIHİHUllMHIlinmmimiUUHlUUlUHlHHIIIIIIHIIIIinMlliMlIMIHlUlimillUIIIUllUHlIlHlUUMUllIUll^^ 

100 sene evvel... 
ona kimler binerdi 

merkezi memurlan işe elkoymuşlar, 
yaralüan hastanelere götürmüşler, şo
för Cevdetin yarası ağır olduğu için 
hastaneye yatırılmış, diğerlerinin yar 
ralan sarılarak evlerine gönderilmiş
lerdir. 

Yapüan tahkikatta hatamn oto
büs şoföründe olduğu anlaşılmaktar 
dır. Tahkikat devam etmektedir. 

Bu vaka etrafmdaki tahkikata müd-
d^umumî muavinlerinden B. Orhan 
Güney elkoymuştur. Adliye doktoru 
B. Enver Karan da dün hastanedeki 
yaralüarı muayene etmiştir. Bunlar
dan şoför Cevdetüı başmdaki yaralar 
çok ağır olduğundan hayatı tehlike
dedir. Tramvaym vatmam Yusuf Ad-
Uyece sorgu altına alınmıştır. 

Bir kamyon beygire çarptı 
Şoför Ahmedin idaresüıdeki 4011 

numaralı kamyon Mecidiye köyünde 
süi güğümlerini yüklü olan beygir
lerle ilerlemekte olan Mehmedin bey
girine çarpmış ve karnından yarala
mıştır. Bu sırada süt güğümleri de ye
re yuvarlanmış ve sütler de dökül
müştür. 

Polis; kamyon şoförü hakkında lâ-
zungelen taJdbatı yapmaktadır. 

Fayt< 
Avrupada icadından kimbilir ne kadar müddet sonra îstanbula gelen 

faytonlar yalnız padişaha tahsis edümişti, başka kimse binemezdi. Fakat 
padişah uzak bir yere gideceği vakit maiyetinin faytona binememek yü
zünden geri kaldığı görüldü. Bunun üzerine faytona kimlerin bmebile-
ceklen tesbit edildi. ((Arabaya binmek için mahsusen rüsumu teşrifatlye» 
yapıldı. Buna göre birinci rütbeyi haiz olanlarla, ikinci rütbe ashabı dör
der, üçüncü rütbe erbabı da ikişer atlı faytona binebileceklerdi. 

^«ftc ^gs^^ 

Brezilyada bütün ihtilâller 
bütün hükümet darbeleri hep 
kahve yüzünden olmuştur 

Brezüyada ge
çen hafta bir hü
kümet darbesi ol
du. Reisicumhur 
Vargas kendisini 
diktatör üân ede
rek parlâmentoyu 
dağıttı, kanunu vasiyi ortadan kal
dırdı. Bugün Brezüyada Almanyar 
daki nazl idaresine benziyen bir idar 
re vardır 

Breziljja Cümhurreisi kendisini 
diktatör ilân ederek hükümetin şek
lini değiştirmıeğe neden lüzum gör
müştür? Bımu anlamak için Brezil
yada 7 senedenberi cereyan eden va
kalara göz gezdirmek lâzımdır. 

930 seçimi 
1930 senesi mart ayı... Brezilya! 

Cümhurreisinin müddeti hitam bul
mak üzere olduğtmdan yeni reis 
seçmek için hazırlık yapılıyordu. Or
tada iki fırka vardı: Muhafazakâr ve 
liberaller. Muhafazakârların namzedi 
Julio Prestes, liberallerin Getulio 
Vargasdı. 

Julio Prestes yaşlı bir adamdı. Bü
yük bir şöhreti yoktu. Vargasa gelin
ce, Brezilyayı teşkü eden muhtelif 
hükümetlerden Rio Grande de Sul
un başmda bulunan bu genç adam 
mühim icraatUe şöhret kazanmıştı. 
Programı da çok mükemmeldi. Ka^ 
dınlara seçim hakkı verilmesi, fakir 
köylüler ve amele lehine bir çok ted
birler almması, bütün hürriyetlerin 
genişletilmesi bu program eümelesin-
dendi. 

Seçim çok haratetU (^du. Fakat bü
tün ümidlere rağmen Vargas kaza
namadı. Muhafazakâr namzedi 1 mU-
yon 110 bin 128 rey aldığı halde Var
gas ancak 662,152 rey alatoUmişti. Ne
tice beUi olunca Vargasm taraftarları 
hiddetten köpürdüler. Kimi: 

— Seçime hile kanşturüdıl... 
Kimi: 

. — Amerika dolarlan rey temin etti! 
Diye bağırıyordu. Yalnız Vargas 

sükûnetini muhafaza ediyordu. Var
gas: 

— Telâş etmeyin, altı aya varma
dan iş başına geçeceğiz... diyordu. 

Prestes altı ay sonra Reisicumhur-
Ink vazifesüıe başhyacaktı. Aradaki 
müddetten istifade ederek Amerika 
Reisicumhurunu ziyaret etmek üzere 
Vaşingtona gitti. Bu seyahat liberal
leri bir kat daha kızdırdı: 

— Neye Vaşingtona gidiyor? Niçin 
doğrudan doğruya Nev Yorka Val 
Streete (borsaya) gidip efendisi olan 
bankerlerden emir almıyor?.. Diye 
bağınyorlardL 

İktisadî buhranın tesiri 
Bu sırada bir kaç ay evvel, 929 son

baharında Amerikada pathyan ikti
sadî buhran Brezüyada tesirini gös
termeğe başlamıştı. Brezüyanın baş
lıca istihsal maddesi olan kahvenin 
fiati mütemadiyen düşüyordu. Bre-
züya çifçUeri bunun sebebini anlayar 
mıyorlardı; «Eskisi kadar çalışıyo
ruz, eskisi kadar satış yapıyoruz. Ne
den elimize geçen seneye nisbette üç
te bir derecesincte para geçiyor?» dtye 
soruyorlardı. 

Buhran memlekette memnuniyefe-
sizlik doğuruyordu, karışıklıklar beş 

Bu r̂ün Brezilyayı idare eden Vargas 1930 oa kahve 
buhranından istifade ederek iş başına geçmişti, 
şimdi yeni başhyan kahve buhranının kendisim 

devirmesinden korktuğu için diktatörlüğünü ilân etti 
• ^ 

gösterdi, tik kanşıMık Vargasm vali
si olduğu Rio Grande de Sul vüâye-
tinde çıktL Vargas bundan istifade 
etmeği düşündü, ihtilâl hareketinin 
basma geçti. Brezüyayı teşkil eden 
yirmi hükümetten onu kendisinin ta
rafını tuttu. İhtUâlcilerin hedefi. Re
isicumhur seçUen Prestesin iş başına 
gelmesine mâni olmaktı. 

Hükümet merkezi bunu haber alm-
ca derhal on sımf ihtiyat efradmı si
lâh altma çağırdı ve şiddetli mukabe
leye hazırlandı. Halbuki bu tedbir 
kendi aleyhinde netice verdi. Çünkü 
süâh altına davet emrine icabet 
edenler Vargasm taraftarları oldu ve 
buıüar aldıkları silâhları Prestesi de
virmek içüı kullandılar. 

Dahüî harp üç hafta sürdü. Bir 
çok kanlı çarpışmalar oldu. Neticede 
Vargas partiyi kazandı. 
Kahveler denize dökülüyor 

Yeni hükümet son derece demok
ratik ve liberal bir programla iş başı
na gelmişti. Vargas kendisini muvak
kat Cümhurreisi ilân etmişti Halbu
ki bu vaziyet tatoam üç sene sürdü. 
Ancak üç sene sonra, kanh bir ihtilâl 
üzerine parlâmento ve Reisicumhur 
seçimi yapüdı. 

Vargas bu üç sene içinde bütün 
gayretini iktisadî ve içtitnaî mesele
leri halletmek için sarfeylemlşti İşçi
ler için haftada 48 saat çalışma müd
deti, mecburî hakem, asgarî yevmiye 
usulleri kabul edilmişti. Kahve fla-
tinin düşmesinin sebd> olduğu buh
rana gelince, bunım önüne geçmek 
için yeniden kahve ekilmesi yasaJc 
edildi. Diğer taraftan kahve stokunun 
mahvedilmesine başlandı. 2 sene için
de 25 mUyon çuval kahve denize dö
küldü, yahut yaküdı. 

Fakat bunlar ümid edUen neticeyi 
veremedi. Brezilya yalnız basma dün
ya buhranmm tesirini ortadan kal-
dıramadL 

Pamuğa mukabil harp 
levazmu 

Vargas bu müşkül vaziyette iken 
hiç beklenilmiyen bir yardıma maz-
har oldu. Bu yardım Almanyadan ge-
üyordu. Almanya yeniden silâhian-
lanmağa başlamıştı. Mühimmat vo 
saire için çok miktarda pamuğa muh
taçtı. Bu pamuğu Amerikadan al
mağı düşünmüştü. Faka,t kâü dere
cede döviz bıüamıyordu. Bunun üze
rine Brezilyaya müracaatle §u tek
lifte bulundu: 

— Yetiştirdiğimiz kahveleri sarfe-
demiyorusunuz. O halde yetiştirmek
ten vazgeçin pamuk yetiştirin. Pa^ 
muklannızı bize verirsiniz, biz de bu
na mukabü size harp levazımı, lc*;o-
motif, ray vesaire veririz. 

Bu teklif Vargasa mülayim geldi. 
Yapılan tecrübe Brezilyada çok iyi 
pamuk yetişebileceğini gösterdi. Bu
nun üzerine pamuk istihsalâtı artınl-
dı ve bir iki sene içinde Brezilya da 

Amerikadan son» 
ra, dünyanın ea 
çok pamıdc yetiş
tiren memleketi 
oldu. Almanyadaa 
başka diğer menir 
leketlere de satı

şa başladı. 
Bu hal Amerikada büyük bir heye

can uyandırdı. BrezUya, pamuğu da
ha ucuza mal ettiğinden, her tarafta 
Amerikaya rekabet ediyordu. Bu re
kabet Amerikada bir çok fabrikaların 
kapanmasma, pamuk mahsulünden 
mühim bir kısmısmm satılamamasma 
ve Amerikada yeni başhyan buhrana 
sebeb oldu. 

Harp gemisi kiralamak teklif} 
Amerika bir kaç ay evvel Brezilya

ya müracaatle: «Fazla pamuk istih
sali büyük bir buhran doğuracak. Bu 
buhrandan bizim kadar siz de müte
essir olacaksmız. Pamuk istihsalini 
arlarmaktan vazgeçiniz.» demiştL 
Brezilya şu mukabelede bvüunmuştu: 

— Brezilya, icabında kendini mü
dafaa etmek için, sUâhlanmak mec
buriyetindedir. Bu iş için çok para 
lâzım. Biz bu para yerine pcunuk ve
riyoruz. Başka suretle silâh tedarik 
edersek pamuk istihsalini arttırmak
tan vazgeçeriz. 

Bunun üzerine Amerika Breziljraya 
silâh ve 6 torpida vermeğte razı oldu. 
Harp gemisi satnaak mulcavelelerle 
yasak edildiğinden bu torpidolar uzun 
müddet için kiralanacaktı. Fakat ce
nubî Amerikamn büyük hükümetle
rinden Arjantm bunu haber almca 
kıyameti kopardu Amerikayı, münap 
sebetini kesmekle tehdid etti. Bımun 
üzerine Amerika da torpido kirala
maktan vazgeçti. Bir kaç ay evvel bu 
yüzden kopan gürültüler henüz ha
tırlardadır. Amerika geri çekilince 
Almanya ile Brezilya arasmda mübar 
dele devam etti. 

Yeşil gömlekliler 
Brezilyada iktisadî vaziyetin fene-

lığı müfrit fikirlerin artmasma sebeb 
olmuştu. Komünist tahrikatı çoğal
mıştı. Bir çok yerlerde kıyamlar dlor 
yotdM. Bunun üzerine bir ksıç sena 
evvel bir nevi faşist teşkilâtı vücuda 
getirildi. Bu teşküâta girenler yeşil 
gömlek giyiyorlardı. Ahnanyadaki gi-
gi hücum kıtalan vardı. Riyo dö Ja-
neyroda bir geçid resmine 200 bin ye-
şü gömlekli iştirak etmişti. Vargas 
bunlara yardım ediyordu. 

Son hükümet darbesine gelince, 
VîüTgasm müddeti 1938 senesinde bi
tiyor. Kanunu esas! mucibince yeni-
Ğen seçilmesi caiz değildir. Vargas 
kendisine bağlı olan bugünkü Vaşing-
ton sefiri Osvaldoyu Reisicumhur yap
tırmak, bu suretle işleri gene kendisi 
idare etmek istiyordu. Sao Paullo var 
lisi buna itiraz etti. 

3 teşrinisanide kahve fiatl birden
bire düştü. Bu hal büyük bir panik 
uyandırdı. Borsalar kapandı, iktisadî 
hayat durdu. Vargas bunun netice-
stoe karşı bir kıyam olmasmdan 
korktu ve yeni bir hükümet darbesi 
yaptı, kendisini altı sene müddetle 
tekrar Cümhurreisi İlân etti. 

Kahve, Brezilyanın siyasî hayatm-
da bir kere daha başrolü oynamıştur. 

Ziraat kurslarr 
General Kâzım Dirik 

bu güzel eserinden 
tebrik edildi 

Edirne 27 (A.A.> — Kurtuluş bay
ramı için gelmiş olan mebuslarla kol
ordu kujöandam. Ziraat kursları ya-

^pacak köy gençlerinin Meriç başmdar 
ki yeni mekteblerini ve bir tarzda te
miz giyinmiş kırk köy gencini ziyaret 
etmişler ve memleketin ihtiyaç bün
yesine çok uygun olan bu pratik eser
den dolayı umumî müfettiş general 
Kâzım Dirik'i tebrik etmişlerdir. Mi
safirler bu sabab Edirneden ayrılmıg-
lardır. 

Sabık Ruba 
diktatörü 

Katil ve dolandırıcılık 
suçile tevkif edildi 

Nev York 27 (A.A.) — Eski Küba 
diktatörü Gerardo Machado, dün A-
merika muhaceret makamları tarafın
dan tevkif edilmiştir. Diktatör, katU 
ve dolandıncıhktan zan altında bu
lunduğu için Küba makamları iade
sini istemişlerdir. 

Gerardo Machado, Nev Yorkta ken
disine ameliyat yapılmakta olan bir 
hastanede tevkif edilmiş ve göz hap
sine alınmıştır. 

Bir mamut bulundu 
Bu hayvanın cesedini 

getirmek için bir vapur-
gönderiİecek 

Moskova 27 (A.A.) — Geçenlerde 
Wrangel adasında bir mamut bulun
muştur. Hayvanın uzunluğu 6 metre, 
hortumu 3 metre, kulan 8 santimet
redir. Kafa tasmm ve ayaklarmın 
bazı kısımları bozıümuştur. Bu ada
da birçok mamut dişlerine de tesa^ 
düf edilmiştir. 

Kaılar eridiği zaman hayvanın c»-
secüni getirmek üzere bir vapur g(to-
dermeğe gayret edilecektir. 
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Tokyo Sovyet sefa
ret erkânını çağırdı 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
Hankeo, ecnebi memleketlerile olan il-
tisakmdan dolayı Çin ordusunun silâh 
ve mühimmat temin etmesi hususun
da çok mühim bir merkezdir. Binaen
aleyh böyle mühim bir mevkii Çinin 
elinden almak esaslı bir hareket olur. 
İngilizlerin Çinlilere Hongonk yolu ile 
silâh ve cephane gönderdiği haber a-
İmmaktadır, 

Japonyanm Çin ile müzakerede bu-
Ivuımak için şartlarının ne olduğu her 
kesce malûmdur. Fakat bu müzakere
lere girişmek saati daha henüz çal-
mamıştır. Binaenaleyh başka devletle
rin tavassut teşebbüsü de faydasız ola
cağından reddolunacaktır. 

Japonya Çin milletine karşı değil 
münhasıran şimdiki hükümete karşı 
harbettiğinden Çine ilâm harb etmek 
temamile lüzumsuzdur. Mamafih eğer 
Nankin hükümeti harbi uzatmakta 
İsrar ederse vaziyetin değişmesi ihti
mali vardır. 

Sonra, Şanghay meselesini şimalî 
Çin meselesinden ayırmıya da imkân 
yoktur. Bu iki mesele birbirine bağlı
dır. Mamafih Japonya bu hususta he
nüz kati bir karar vermiş değildir. Mü
zakereler başladığı vakit bu husus ted-
kik olımacaktır. 

Diğer taraftan Japonyanm dokuz
lar muahedesini feshetmesi de muhte
meldir. Fakat zamanı iyi intihab et
mek lâzımdır. Şahsen benim kanaatim 
şudur ki, bu dokuzlar muahedesi şim
diye kadar çoktan fesholunmalı idi. 
Çünkü Uzak Şark meseleleri Avrupa 
devletlerinin müdahalesi olmaksızın 
münhasıran Asya memleketleri tara
fından hal ve tesviye olunacak bir 
iştir. 

Alman müstemle
kelerinin iadesi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Şayed Versailles sulhunun müstem
lekelere aid hükümlerini değiştirmek 
için hususî bir konferans içtimaa da
vet edilecek ise Merkezî Avrupa dev
letlerinin ve ezcümle Çekoslovakya-
nm bu konferansa iştiraki icab eder. 
Bu takdirde Çekoslovakya, Almanya 
tarafından tamamiyeti tanınmak şar-
tile bu maddelerin değiştirilmesine 
muvafakat edecektir. 

İngilterenin Almanyaya eski müs
temlekelerinde açık kapı rejimini 
bahş ve iptidaî maddeler almak için 
kredi temin eden bir şekil teklif ede
ceğine daha ziyade ihtimal verilmek
tedir. 

John Simonun bir nutku 
Londra 27 (A.A.) — Nottinghamda 

millî hükümet lehinde yapılan bir 
nümayiş esnasında söz alan John 
Simon ezcümle demiştir ki: 

— İngiltere Uzak Şarkta sulhun 
idamesile pek alâkadardır. Fakat 

Fransada gizli ihti
lâl komitesinin 

esrarı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Suikastçüarm plânı, en ufak tefer
ruatına kadar tanzim edilmiş idi. Ya
pılan araştırmalar neticesinde sahte 
hüviyet vesikaları, silâh ve mühim
mat nakline mahsus talimat, Seine'de, 
Seine et Oise ve Marne'de bulunaiı 
askerî kuvvetlerin miktan, kuman
danlarının isimleri ve ahvali şahsi-
yesi, askerî şubelerden çalınmış olan 
boş birçok evrak, birçk kapılan bulu
nan binaların listesi, Paris lâğımİEt-
rının nezaretlere ve mebusan bina
sına kadar müntehil olan geçid yerleri, 
sol cenah fırkalarına mensup olan 
gazete binalarının ve sosyalist mebus
ların oturmakta bulunduğu apartı-
manlann dahilî taksimatı, bazı na
zırların taklid edilm-iş imzaları, ilk 
anda tevkif edilecek olan mebuslann 
listesi, derhal vazıyed edilecek oto
büs ve garajların yerleri ve isimleri, 
Mont Valerien'den mühimmat ve si
lâhların ne suretle alınacaklarına da
ir bir plân bulunmuştur. 

Bütün bu hazırlıklar,, hükümetin 
teyakkuzu sayesinde düşürülmüştür.» 

Tebliğ şu cümleler ile bitiyor: 
«Cumhuriyet müesseselerinin sui-

kastçüann bu teşebbüslerinden hiç
bir korkusu yoktur. Mesuller ve suç
lular şiddetle cezalandırüacaklardır. 
Bunun için fevkalâde kanunlara lü
zum yoktur. Cumhuriyet kanunu, 
rejimin emniyetini temine kâfidir. 
Hükümet, Cumhuriyete karşı müte
veccih caniyane her hareketi ezmeğe 
kadirdir. Fransız demokrasisine bu 
hususta teminat vermiştir.» 

Paris 27 (A.A.) — Dük Pozzo di 
Lorgo, isticvabını müteakip Sante ha
pishanesine sevkedilmiştir. Dük, is
ticvabı esnasında 1936 senesinde şim
di mevkuf bulunduğu general Du-
seigneur'ün teklifi üzerine «Müda
faa komiteleri birliği» nin ikinci re
isliğini kabul etmiş olduğunu itiraf 
etmiştir. 

Dük, bununla beraber vazifesinin 
birliğin kiralarını vermekten ibaret 
kaldığmı ilâve etmiştir. 

Brüksel konferansının gayretlerine 
rağmen dünyanın bu kısmında sul
hun yakında avdet etmiyeceği anla
şılmaktadır. 

İngilterenin siyasî ve iktisadî va
ziyetinin teşrihine tahsis edüen bir 
nutukta Sir John Simonun Uzak 
Şark hakkında söylediği sözler bim-
dan ibaret kalmıştır. 

Nazır bundan sonra, Lord Halifax-
ın Berline seyahati resmî mahiyette 

olmamakla beraber «kıymetli bir temas» 
teşkil ettiğini ve bu teması memnu
niyetle kabul edecek olan Fransız 
Nazırlarının ziyareti takib edeceğini 
söylemiştir. 

Fırtına ve yağmur 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Gene Zeytinbumunda metruk bir 
evin damı çökmüştür. Fakat evde 
kimse bulunmadığı cihetle yaralanan 
yoktur. 
Denizde fırtına devam ediyor 

Karadeniz ve Ege denizinde fırtma 
devam etmektedir. Denizde her han
gi bir kaza vukuvma dair liman ida
resine henüz bir haber gelmemiştir. 
Yalnız Şahini Bahri adlı dört tonluk 
bir kayığın âkibetinden endişe edil
mektedir. Şahini Bahri, kum almak 
üzere demirlediği Kozlu derede ev
velki gece demirini ta:ramış ve denize 
doğru açılarak kaybolmuştur. Gece 
kayıkta uyumakta olan tayfa Hüse
yin de karaya çıkamıyarak kayıkla 
beraber sulara kapılmıştır. Şahini 
Bahrinin aranmasına başlanmıştır. 
Gemiler Boğazda bekliyor 

Posta vapurları, ticaret gemileri, 
yelkenliler ve motorlu merakib Bey
koz, Büyükdere ve Kavaklar civarım 
doldurmuşlar, Karadenize açılmjak 
için fırtınanın dinmesini bekliyorlar. 
Boğaz medhalinde irili ufaklı iki 
gündenberi 40 kadar deniz nakil va
sıtası demirli bulunmaktadırlar. Fır
tına daha çok Kairadenize açılanlara 
tesir yapmaktadır. Fırtınalardan ön
ce yola çıkmış olan büyük vapurlar
dan bir kaçı Karadenizde bir hayli 
hırpalandıktan sonra dün Boğazdan 
içeriye girebilmişlerdir. 

Hava vaziyeti 
Yeşilköy rasad merkezinden bildi

rildiğine göre dün hava tazyiki 
757,5 milimetre, en fazla sıcaklık 7,9, 
en az 5,4 derece idi. 24 saat zarfında 
metremurabbama dü.şen yağmurun 
mikdarı 49 milimetredir. 

Ege denizUe Yunanistan üzerinde 
fırtınalar devam etmektedir. Yurdu
muzda da dün her taraf tamamen 
kapalı geçmiştir. Orta, şimal ve gar
bi Anadolu yer yer yağışlıdır. İstan-
bulda rüzgâr şimali şarkiden saniye
de 6 - 7 metre süratle esmiştir. 

Boluda ve Ş. Karahisarda 
kar yağıyor 

Bolu 27 (A.A.) — Dağlara kar yağ
maya başlamıştır. 

Ş. Karahisar 27 (A.A.) ^ İlçemiz
de bir haftadanberi sürekli yağmur 
ve fırtına' devam etmektedir. Kasa
banın çevresindeki bütün sırtlar kar
la örtülmüştür. 
Izmirde müthiş yağmur 
izmir 27 (Telefonla) — Sabah baş-

lıyan yağmur gittikçe hızlanarak 
müdhiş bir hal aldı ve şehrin umumî 
hayatını sekteye uğrattı. Bazı semt
leri su bastı. 

Yağmur yüzünden işçiler' fabrika 
ve mağazalardaki işlerine gidemedi-
lerC Bir çok ev ve mağazalara su gir
miş, caddeler göl halini almıştır. Bir 
çok zarar vardır. 

Çankırıda zelzele 
Çankırı 27 (A.A.) — Dün saat 

13,50 de 5 saniye süren bir zelzele ol
muştur. Şehirde hasar yoktur. 

Mardin postası 
Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün bir 

tavzihi 

KADIN KÖŞESÎ 

Gece elbisesi 

Mardin postalannm Ankara - Di
yarbakır yolile şevki lehinde geçen
lerde Mardin muhabirimizin bir te
mennisini yazmıştık. 

Posta ve telgraf umum müdürltl-
lüğü bu temennimize karşı şu tav
zihi göndermiştir: 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdür
lüğünden: 

1 — 19/11/937 tarihli gazetenizde (Mar
din postası) başlığı altında intişar eden 
yazı görüldü. 

2 — Bugünkü tren tarifelerine göre 
Mardin porsatları İstanbuldan pazartesi, 
çarşamba, cuma günleri saat dokuzda 
kalkan Toros katarlarile Adana - Derbe-
siye yolundan; pazartesi, çarşamba, cu
martesi günleri saat 19 da da Haydar-
paşadan hareket eden Ankara ekspresile 
Ankara - Sivas - Diyarbakır yolundan 
sevk edilmekte ve Torosla gönderilenler 
Haydarpaşadan şevkinden itibaren 46,35 
saatte ve Ankara - Diyarbakır yolundan 
sevk edilenler de 67,15 saatte Mardine 
varmakta ve vardıkları günlerde esbabı
na tevzi edilebilmektedir. Bu vaziyette 
Mardin merkezi İstanbuldan haftada altı 
posta alabilmektedir. Ve buna nazaran 
İstanbulun pazar, pazartesi gazeteleri 
çarşamba günü sabah tevziatma; salı, 
çarşamba gazeteleri, cuma günü sabah 
tevziatma ve perşembe, cuma gazeteleri 
de pazar günü sabah tevziatına yetiştiril
mekte, yalnız cumartesi günü akşamı 
gönderilenler saU günü öğleden sonra tev
zi edilmektedir. 

3 — İstenildiği veçhile. Torosla Adana -
Derbesiye yolundan yapılan sevkiyattan 
sarfı nazarla Mardin postalannm her gün 
Ankara-Diyarkabır yolundan şevki halinde 
gerçi Mardine her gün birer posta vermek 
İmkânı hasıl olabilirse de şimdi pazarte
si, çarşamba, cuma günleri Adana yolun
dan gönderilip çarşamba, cuma, pazaU 
günleri sabahleyin eshabma tevzi edilebi
len müraselât birer gün sonra yani per
şembe, cumartesi, pazartesi günleri öğle
den sonra 14,15 de Mardine varacak ve 
bu suretle diğer yoldan sevk edilenler
den bic buçuk gün sonra tevzi edilebile
cektir. 

Bundan başka salı, perşembe, pazar 
günleri Diyarbakırdan gönderilecek olan
lar da, ferdası çarşamba, cuma, pazarte
si günleri Torosla sevk edilecek postalar
dan 6,52 saat sonra varacak ve tevziatı 
da gecikecektir. İzah edilen bu vaziyete 
göre teklif edilen şekil halk için faydalı 
değil, zararlıdır. Ayni zamanda postalar
da gecikmeyi kabul etmek demek olan bu 
şekil idareye fuzulî bir masraf dahi tah
mil edecektir. 

4 — Keyfiyetin bu veçhile ilk çıkacak 
nüshanızın ayni sütununda dercini rica 
ederim. 

Bayındırda bir cinayet 
izmir (Akşam) — Baymdır kaza

sında zeytin çalmak yüzünden bir ci
nayet olmuştur. Ceznü admda biri, 
Bayındır civarında bir zeytinlikten 
zeytin çalarken kır bekçisi Mehmed 
oğlu Abdürrahman tarafından görül
müş ve yakalanrmştır. Fakat Cezmi, 
zeytinleri bırakarak kaçmağa teşeb
büs etmiş, o vakit bekçi silâhını ateş 
ederek Cezmiyi yaralamıştır. Cezmi, 
aldığı yaradan ölmüştür. Hâdise tah
kikatına müddeiumumîlikçe el kon
muştur. 

Siyah İpek kadifesinden gece elbi
sesi. Etekleri ve bluzun yukarısı ipek 
dantelden kesilmiş çiçeklerle süslen
miştir. Elbisenin biçimi prensestir. 

ajsnnm tSSSSs İSS 

Bir delinin cinayeti 
anahğmı satııla 
ndan vurdu 

İhtiyar 
başı 

izmir (Akşam) — İzmirin Salihpa-
şa mahallesinde Mehmed Emin adın
da biri üvey anası 65 yaşında Saliha-
yı satırla başından ve muhtelif yerle
rinden parçalamıştır. Vakanın sebebi, 
Mehmed Eminin sinir hastalığından 
muztarib olmasıdır. VaktiIe.İstanbul-
da Bakırköy tedavi yurdunda bir müd
det tedavi gören Mehmed Emin son 
zamanda evine dönmüştü. Arasıra ol-
mıyacak meselelerden analığı ile kav
ga ediyordu. Arada geçen bu gürül
tülerden sonra bir gün Saliha evdeki 
çeşmede bulaşık yıkarken Mehmed 
Emin bir satır bulmuş ve birdenbire 
hücum ederek analığını yaralamıştır. 
Ev halkı yetişerek hâdisenin daha fe
ci bir şekil almasının önüne geçmiş
lerdir. 

Erzincanda bir idam 
Erzincan 27 (Akşam) — Beş sene 

evvel sevdiği kadmın kocası hademe 
Yusufu taammüden öldüren ve ida
ma mahkûm olan tenekeci Muhiddin 
bu gece sabaha karşı şaiben idam edil
miştir. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Paria Tefrika No. 16 

Çok hassas ve içli bir çocuktu. Ha
yatta hiç kimse ile samimî olmamış, 
daima yalnız yaşamağı tercih etmişti. 

O, bu devrin, bu asrın çocuğu değil
di. 

Düşüncelerimiz, hislerimiz biribiri-
ne ne kadar uygundu.. 

Ne yazık ki buna rağmen aramızda 
çok mühim bir fark vardı. Ben istemi-
yerek, anlamıyarak bütün hürriyeti
mi kaybetmiş, kendi düşüncelerimin, 
şahsî harekâtımın nazımı olmaktan 
çotan mahrum edilmiştim! 

Bu hür düşünceli, hür fikirli insanı 
dinledikçe geçen on senelik ömre büs
bütün lanet ediyordum! 

Muhakkak ki ben ondan çok talih
sizdim. 

Konuşuyordu: 
— Bu kadar anlaşmak herkese na-

sib olmaz Banu hanım. Emin olun ki 
hayatta ilk defa size ısımyorum ve 
kendime yakın buluyorum. Müsaade 
eder misiniz sizi isminizle çağırayım? 

Gözlerimde iki damla yaşla muva
fakat cevabı veriyorum. 

Bir kaç dakika ikimiz de susuyo
ruz. 

Nihayet kalkıyorum. 
Hava kararmış. Akşam sessizliği et

rafa sinmiş. 
Bahçe kapısına gelince elimi uzatı

yorum. 
İki elimi yanan avuçlarının içine 

aüyor, hiç duymadığım müşfik bir 
sesle bütün benliğime hitab ediyor: 

— Banu, yarın gene gel! 
Ve ben ertesi günü gidiyorum. 

— Cehdi beyle tanıştığınız zaman 
nişanhmz İstanbulda değil miydi? 

— Hayır! 
— Nereye gitmişti? 
— Mühim bir ticaret işi için Al-

manyada bulunuyordu. 
— Kendisi sizin evinize kaç defa 

gelmişti? 
— Hiç gelmemişti. 
— O halde nerede buluşuyordunuz? 
— Ben onun köşküne gidiyordum. 
— Demek nişanlımz maişet derdile 

uğraşırken onun yokluğundan bilisti
fade siz yabancı erkeklerin evlerine 
gitmekte bir mahzur görmüyordunuz? 

X 
— o sabah erkence buluşup bir kır 

gezintisi yapmağa karar vermiştik. 
Otomobille kapının önünde durdu
ğum zaman onu hazır buldum. Elin
deki yiyecek paketlerini arkaya yer
leştirdikten sonra geldi, yanıma otur
du: 

— Nasılsın Banu? 
— Çok iyiyim Cehdi. Nereye gide

lim istersin? 
— İnsanlardan en uzak neresi ise 

tâ oraya! 
Bir saat sonra köyden uzaklaşmış, 

tenha ve ağaçlıkh bir tepeye yaklaş
mıştık. 

- - Burada inelim olmaz mı? dedi. 
Arabayı bir kenara çektik ve yem

yeşil bir yamaçtan tırmanmağa baş
ladık. Bir aralık yorulmuştum. Arka
da kaldığımı hissedince elini uzattı: 

— Biribirimize dayanarak çıkalım... 
dedi. 

Bir çocuk kadar lâkayd ve şendim. 
O eski günlerim tamamile avdet et

miş gibi idi: Her şeyi unutmuş, yalmz, 
anlaştığım bir arkadaşla olmak saa
detinin zevkini hissediyordum... Bir 
ağaç dibinde oturduk. 

Gözlerini benden alamıyordu! Bir 
aralık: 

— Bir şey söylersem inamr mısın 
Banu? 

•— Sana o kadar ahştım ki yalnız 
olduğlım zamanlar bana ıztırab ver

meğe başladı. Beraber olmak, seni 
dinlemek bende âdeta bir ihtiyaç ha
line geldi. Bir kaç zaman sonra bu
radan ayrılmağa mecbur olunca ne 
yıapacağım, bilmiyorum?.. 

Sustu. 
Benim de neşem birdenbire sön

müştü. 
Bu ihtimali şimdiye kadar hiç dü

şünmemiştim. 
Cehdi ergeç bir gün gidecekti. Git

mese büe Enis avdet ettikten sonra 
belki de bir daha biribirimizi görmek 
imkânını bulamıyacaklar.. gene o ız-
tırablı hayat başlıyacak, esaret zin
cirleri her tarafımı sımsıkı saracaktı! 
Ezelî yaram gene deşilmişti! 

Karanlık ve müphem bir hedefe 
koşan istikbal endişeleri sabahki ne
şemi kökünden söküp atmıştı. 

Renksiz hayatımı bol bir ziya ile 
aydmlatan, senelerdenberi gaybetti-
ğim neşemi iade eden bu arkadaşlığa 
birdenbire veda etmek bana çok güç 
gelecekti. Onunla hemen her mevzu
da birleşen fikirlerimiz, biribirine uy
gun olan hislerimiz bir kaç gün için
de bu arkadaşlığı takviye edivermişti. 
Beraber geçen saatlerimizde bütün 
derdlerimi unutuyor, - muvakkat bir 
zaman için bile olsa - hakikî benliği
me kavuşuyordum... O kadar dalmı
şım ki sesinden âdeta ürktüm: 

—- Ne kadar dalgmsm Banu? 

— Yok Cehdi sana öyle geldi.. 
— Tek ben yandayım da senin bisr 

üzüntün olmasın. 
— Iztırab insanlar için değil mi? 
— Belki öyle. Fakat senin gibi çok 

mesud olmağa lâyık insanların ıztı-
rabı tahammül edilir bir şey değil... 

Bu son cümleyi isyan eder gibi söy
lemişti. Dudakları titriyor, göz bebek
leri kıvılcımlanıyordu. 

Onu tşselli etmek istedim: 
— O halde müsterih ol: Çok mesu

dum! 
— Cevap vermedi; fakat gözlerime 

dalan gözlerinde «inanmıyorum» de
mek istiyen bir mâna vardı I 

İki gün sonra köşkünün bahçesin
de akşam çayını içiyorduk. 

Geleli bir saat olmuştu. 
Bana İsviçre âdetlerinden bahsedi

yor, bizim ananelerimizle mukayese 
ederek hasbihal ediyorduk. İkimiz de 
şen ve mesud görünüyorduk. 

Bir aralık mevzu nasıl değişti bil
miyorum, çocukluğuma ait bir bahi^ 
açıldı. Cehdi sordu: 

— Kaç yaşında mektebe başl« 
Banu? 

— Pek iyi bilmiyorum ama herhal
de altı yaşında olacak. Çünkü liseyi 
bitirdiğim zaman çok küçüktüm. 

— Dam dösyondan çıkınca üniveT» 
siteye gitmek istemedin mi? 

(Arkası vaı 
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Bütün efradı feci surette 
ölen bir hanedan 

hess grandükü ile ailesi erkânı geçen hafta Belçikada 
bir tayyare kazasında ölmüşlerdi. Bu hanedanın 

erkânından çoğu da hayata feci surette veda etmiştir 
Hess grandükü Jorjun, kardeşinin 

düğününde bulunmak üzere, tayyare 
Ue Londraya giderken tayyarenin dü?^ 
tüğünü ve bir çocuğu müstesna ol
mak üzere bütün ailesi efradile bir
likte feci bir surette öldüğünü tel
graflar haber vermişti. 

Yapılan tahkikat tayyarenin Brük-
Belden hareket ettikten sonra Ostand-
da bir bacaya çarptığmı ve bımun 
üzerine yere düşerek ateş aldığmı gös-
termdştir. Tayyarenin yola çıktığı güm 
hava sisli idi. Sis bilhassa Belçika sa-
hülerinde ve Manş denizinde çok ka
imdi. Bunun için tayyarenin Ostand» 
uğrainaması, doğruca Londraya git
mesi bildirilmişti. Buna rağmen Os
tand üzerinde neden alçaktan uçtu
ğu önce anlaşılamamıştır. Fakat son
radan bu noktayı aydınlatmak kabil 
olmuştvu", 

Hess grandüşesi hamUe idi. Tayya- ' 
reye bindiği zaman hamil zamam 
yaklaşmıştı. Anlaşıldığma göre, yolda 
hamil sancıları başlamış, bunım üze
rine pilot tayyareyi karaya! indirmek 
İstemiştir. Fakat tayyare inerken sis
ten bacayı görememiş ve bıma çarpa
rak yere düşmüştür. Tayyare düştüto 
ten sonra ateş aldığmdan içindekile
rin hepsi yanrmşlardır. 

Bu hadise her tarafta büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Fakat ayni za
manda tabiî görülmüştür. Çünkü 
Hess hanedanma mensup bütün pren* 
ve prensesler hep böyle feci bir suret
te ölmüşlerdir. Sanki bu onlar için 
mukadder bir şeydir. Son facia bunu 
bir kere dalıa meydana çıkarmıştır. 

İlk felâket 
ilk felâket dördüncü Louis zama-

nmda başlamıştır. Dördüncü Louis, 
ciddî namuslu, fakat hastalıklı bir 
adamdı, ömrünün yansı yatakta geç
mişti. Kendisi daha grandük olmadan 
evvel kraliçe Viktoryanm kızı prenses 
Alice Ue evlenmişti. 

Genç prenses, rahiplikten koğul-
muş David Strauss namında biri ile 
manevî ve sıkı bir dostlukla bağh idi. 

Strauss, «îsanm hayatı» serlevha-
sUe yazdığı bir eserle o devirde büyük 
bir skandala sebebiyet vermişti. Genç 
prensesin matrud papasla, bir odada 
baş başa saatlerce kapanarak felse
fe münakaşalarına girişmesi, efkân 
umumiyeyi hiddetlendirmişti. 

Genç prenses, kocasmm, annesinin 
•ve muhitinin bütün rica ve tazyikle
rine rağmen, David Surauss ile mü
nasebetlerini kesmekten çekindi ve 
ansızm öldü.' Prensesin ölümü o kadar 
ânî ve esrarengiz oldu ki, ölümünün 
sebebi, hiçbir zaman anlaşılamadı. Sa
ray muhiti bu ölüm etrafında o kadar 
ketum davraiıdı ki, hakikati öğren
mek kabil olamamıştır. 

Biribiri arkasında ölen 
prensler ve prensesler 

Dördüncü Louis'nin bu izdivaçtan 
dört kızı ve iki oğlu olmuştur. Kızlar 
prenses Victoria, Elisabeth, İrene 
ye Alice, erkekler Emest Louis 
ve Frederic GuiUaume adında 
İdi. Frederic GuiUaume, çok 
genç yaşmda hemophilie buh-
ram neticesinde ölmüştür. Bir bu
run kanamasmm ve en küçük bir ya
ralım ölümü İntaç eden bu müthiş 
âfetten ikinci WUhelmin kardeşi 
Prusya prensi Henry Ue evlenmiş olaa 
IrĞne'nin çocukları da ölmüşlerdir. 

Elisabeth ile Alice'e gelince, akı
betleri çok feci olmuştur. Elisabeth 
Rusya Çarı ikinci Nikolanın amcası 
grandük Serge ile evlenmişti. Grandük 
Serge, 1905 senesinde bir Rus anarşis
tinin arabasma; attığı bir bombadan 
ölmüştür. Grandüşes Elisabeth koca
smm bombadan parçalanan vücudu
nun parçalannı bizzat, sokaktan ken
di ellerile toplamıştır. 

Graiıdüşes, kocasının katUini, ha
pishane hücresinde ziyaret ettiği za
man kendisini affettiğini söylemiş, bu 
hareketine nadim olduğu takdir
de kendisini imparatora affettire-

Tayyare kazasında ölen 

Hess grandüşesl 

ceği vaadini de vermiştir. Anarşist, 
nedamet göstermediğinden idam edil
miştir. Grandüşes EUsabeth bundan 
sonra inziva hayatına çekilmiş, Orto
doks bir tarikat kurarak baş rahibe
liğini yapmıştır. 

Grandük üe ailesi erkânı 
Bolşevik ihtUâli patlak verdiği za-

1 man Çarlığm aüesi efra'dUe beraber 
' yakalanarak 1918 senesi mayısmda 

Alapaîevske götürülmüş ve temmuz
da Çarhk hanedanUe beraber idam 
edUmlş, cesedi de birkaç ha:fta son
ra Beyaz Rus kıtaatı tarafından bu-
lumuştur. 

Grandüşesin göğsünde Hazreti İsa-
nm kıymetU taşlarla süslenmiş bir 
tasviri vardı. Çar, tahtmdaiı vazgeç
mezden bir gün evvel bu tasvir önün
de diz çökerek ibadet etmişti. Gran
düşesin cesedi, birçok maceralardan 
sonra Arzı mukaddese götürülerek 
orada gömülmüştür. 

Son çariçe 
Hess düşesi Alice ise, Aleksandra -

Feodorovna nataUe Rusyanm son 
Çariçesi olmuştur. Bu son Çariçe de 
matemler ve felâketlerle dolu bir sal
tanat sürdükten ve iki muharebeye 
ve ihtUâle şahid olduktan sonra, he
mophilie hastalığına tutulmuş biricik 
oğlımım ıztıraplatou gördükten son
ra 1918 de Ekaterinburg'da kocası Çar 
ve kızlarile beraber idam edilmiştir. 

Aüesl efradırun basma gelen bu 
kadar felâket ve sıkıntUar, ahiren öl
müş olan Emest Louis de Hess'in za
ten abus olan karakterini daha mer-
dümgiriz bir hale koymuştu. Dük, 
umumî harptenberi, arkalannda fe
ci bir surette ölmüş olan ailesi efradı-
nm isimleri hakkedilmiş olalı iskem-
leri muhtevi yemek salonuna ayak 
basmamış, hemşirelerinin ve enişte-
siıün isimlerinin yanında telâffuz 
edildiğini işitmek istememiştir. Za
vallı Emest Louis kansınıri, oğlunun, 
gelininin ve torunlarmm Felemenkte 
bir tayyare kazasına kurban gittikle
rini görmeden birkaç hafta evvel öl
müştü. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 16 

Şoför mesul 
değil 

Eyüble Keresteciler 
arasındaki kazanın 

muhakemesine başlandı 
E3rüple KerestecUer arasında! işU-

yen şoför Zekinin idaresindeki oto
büs, Ayvansaray caddesinden geçer
ken caddenin sağ tarafındaki sebüin 
taşı üzerinde oturmakta olan İdris 
admda 16 yaşmda bir çocuğa çarpa
rak ölümüne sebebiyet vermişti. 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde 
şoför Zekinin dikkatsizlik ve tedbir-
sizlikle vefata sebebiyet suçundan 
maznunen ve mevkuf olarak muha
kemesi yapılmıştır. Otobüsün sahibi 
Mustafa da bu kazada mesul bilmal 
sıfatUe muhakeme altma alınmış ve 
dünkü muhakemede bulunmuştur. 

Kazadan sonra mahallinde keşif 
yapan makine mühendisi B. Hüseyin 
Dinlenmiş, kazayı müteakib yaptığı 
mıuayene neticesinde otobüsün di
reksiyonunu, frenlerini, komasmı 

Feci bir infilâk 
İki çocuk kapsülün infilâ
kından ağırca yaralandılar 

izmir (Akşam) — Çeşme kazasının 
Zeytinler köyünde bir infUâk yüzün
den iki çocuk ağır surette yaralanmış
tır. Kazanın sebebi dikkatsizliktir. 
Köy halkından Hüseyin Kayanın yedi 
yaşmdaki oğlu Mustafa ile üç yaşın
daki oğlu Şerif tarlada oynarken top
rak altında gömülü bir tahrib kapsü
lü bulmuşlardır. Bunu eve getiren ço
cuklar ocak başında oynarken kapsü
lü yere atmışlar ve bu yüzden müthiş 
bir infilâk ohnuştur. İki çacuk da yüz, 
el ve göğüslertnden ağır surette yara
lanmışlardır. Yaralı çocuklar, İzmir 
memleket hastanesine kaldırılmışlar
dır. 

ve diğer âletlerini mükemmel buldu
ğunu ve kazanın sureti vukuu hak
kında izahat verdikten sonra: «Bence 
bu işte hatalı olan şoför değil, ölen 
çocuktur.» Diğer şahidlerin çağırıl
ması için muhakeme başka güne bı-
raklımıstır 

Olga: '̂ Dessas herif söylediklerinden daha fazla 
peyler biliyor „ diye düşündü 

— Bak bunu yapabilirim. Oradaki 
Taotay benden bu ricamı esirgemez. 
Zaten mevkuf İngiliz casusımu ne ya-
pacağmı bir türlü kestiremiyor. Ka§-
gardaki îngiUz konsolosu haber alır 
diye korkuyor. 

— O halde pazarlığımız bitti. Biri
miz Viernyiye gidecek ve telgrafı çe
kecek, diğeri de Kaşgara gidip İngiliz 
casusüe konuşacak. Fakat, şayet Mos
kova o tüfekleri satın almak istemez
se - çünkü o tüfeklere ihtiyacı olduğu
nu hiç zannetmem - o zaman ne ya
pacağız? Şayed silâhlarm nerede ol
duğunu bize söyUyecek olursan daha 
ziyade istifade edersin. Moskova ver
diğin her haber için sana bol bol pa
ra gönderiyor. Bu haber için de ala
cağın para belki satıştan hasıl olacak 
kânndan daha fazla tutar. 

Olga bu sözleri yavaş yavaş, 
bir iş adamı tavrile söyledi. Sö
zünü bitidiği zaman birdenbire Çinli
nin 3rüzüne baktı. Ah-Sing gözlerini 
kıpırdatarak sırıtıyordu. Olga onun 
bu halini görünce: «Dessas herif söy
lediklerinden daha fazla şeyler bUi-
yor, para hırsını bol bol tatmin edecek 
olursak ağzındaki baklayı çıkarmak
tan çekinmiyecek.» diye düşündü. 

Fakat, o anda kızın aklma başka 
bir şey geldi. Koynundaki almanca 
mektupla Ah-Singin bahsettiği silâh
lar arasında bir münasebet olacağım 
tahmin etti. Ondan sonra dimağı işle
meğe başladı: 

Larsen denilen adamm naklettiği 
silâhlan bu Ah-Sing nasü eline geçi
rebilecek ki onları satmağa kalkıyor? 
O silâhlar Rus Türki^tanına geçirile
cek, yani Çin topraklarmda kalmıya-
cak! O halde... Ah-Sing ne demek is
tiyor? Yoksa bahsettiği sUâhlar ker- I 
vanla nakledilmekte olan silâhlar de
ğil de başka bir parti mi? Ben ikisini 
bir zannetmekle yamlıyor mıyım? 

Olga bu düşüncelerile meşgul iken 
Ah-Sing de kurduğu plâm bir kere 
daha kafasından geçiriyordu. Kurnaz 
Çinli Çin valisinin yardımUe o süâh-
ları ele geçirmek istiyordu. Fakat, on
dan sonra Japon ajanları tarafından 
teklif edilen tarzda hareket etmeyip 
tüfekleri kendi hesabına satmak sure-
tile kârh bir iş yapmak niyetinde İdi. 
Kervancılar tevkif edildikten ve bal-
yeler değiştirildikten sonra ikinci ker
vanı Kuen-Lun dağlanna doğru sü
recek ve oradan Rus-hududunu aşa-
rek Rusyaya geçirecekti. Bunu yap
madan evvel tüfeklerin Rusya tarafın
dan satm ahnmasım temin etmeğe 
çahşıyordu. Çünkü Rusya satın alma
yı vaadetmezse silâhlarm müsadere 
edümesi tehlikesi vardı. 

Tüfeklerin Cinde alıkonulmasına ve 
parça parça satılmasma hiç imkân 
yoktu. Çünkü Çin memurlan ve Japon 
ajanları derhal bunun farkına vara
caklar ve Ah-Singi bundan mesul tu
tacaklardı. Onım için Olgamn teklifi
ni muvafık buluyordu. Yalnız, hem 
kervanın nerede bulunduğumu kızlara 
ifşa ederek bu suretle Moskovadan 
mühim bir para koparmak, hem de 
tüfekleri ele geçirerek onlardan da 
ayrıca istifade etmek istediğinden bu 
iki kazanç imkâmm biribirile nasıl 
birleştirebileceğini kestiremiyordu. Bir 
kere bu gizli maksatlarım belli etme
mek ve zevahiri kurtarmak için Japon 
ajanları tarafından kurulan plâmn 
tatbik edilmesi lâzım geUyordu. Ah -
Sing silâhların bulunduğu yeri Rus
lara haber verse bile kurulan bu plâ-
m gizli tutacaktı. Japonlan da ele 
vermiyecekti. Çünkü, Ah-Sing Rusla
rın orta Asyadaki casus teşkilâtma 
mensup ve 63 numarada mukayyed 
olmakla beraber Ruslara karşı büyük 
bir kin ve nefret besliyordu. 

Ah-Sing bütün bu düşünceleri ak-
hndan geçirdikten sonra Olgaya ce
vap verdi: * 

— Şayed bana elli bin ruble verilir
se, silâhların nerede olduğunu Rus 
konsolosunun derhal onlara vazlyed 
edebileceği bir surette bildirmeğe ha
zırım. 

— Elli bin ruble mi? Yapacağın hiz
met istediğin paraya değmez. Rus hü
kümeti herhalde bu parayı vermek 
istemiyecektir. Hem de göstereceğin 

yerde silâhlarm bulunup bulunmadı
ğını kontrol etmeden paranın peşin 
olarak verilmesini istiyeceksin ki bu
na hiç imkân yok. Belki, süâhlarm 
gösterilen yerde bulımduğu sabit olur
sa o zaman dört beş bin ruble verilir. 

Olga bunu söylerken önünde du
ran rovelverini aldı ve emniyet terti
batını yerine getirdi. Ah-Sing kurnaz-
hğma devamla dedi ki: 

— O halde tüfekleri ben alırım ve 
burada memleket dahilinde satarım. 
Böyle yaparsam daha kârlı çıkarım. 
On mislini kazanmak imkânı varken 
dört beş bin rubleyi ne yapayım? 

Olga sert bir lisanla ona şöyle mu
kabelede bulundu: 

— Satarsın ama kelleni de tehlike
ye sokarsın. Sen bunu tabiî benden 
daha iyi bilirsin! 

— Ben hiç bir tehlike görmüyorum! 
Tehlike bunun neresinde? Tüfek satm 
ahyorum ve onları memlekette satıyo
rum. Rusyaya teklif etmemin sebebi, 
onlan kısım kısım satmağa çalışmak
tan ve fazla zahmetten kurtulmaktır. 

Olga Feodorovna Çinlinin bu son 
sözüne ehemmiyet verdi. Çok zahmet
ten kurtulmak için az kazanmayı ka
bul eden bir Çinli! Buna imkân ola
bilir miydi? Şüphesiz silâhlarm kı
sım kısım satılmasını meneden zorluk
lar vardı. Ah-Singin, tüfekleri Çin 
memurlarınm gözleri önünden kaçır
mak istediğini tabiî Olga hatırına ge
tiremiyordu. Casus kız, içinde bulun
dukları vaziyeti bir kere daha tetkik 
ettikten sonra pazarUğı kesmemeğe 
karar verdi. Onun için Çinliye dedi 
ki: 

— Belki doğru düşünüyorsundur. 
Ne kadar tüfek ve fişek teklif ettiğini 
söyle. Arkadaşım Sonya hemen Vier
nyiye gider ve telgrafı çeker, ben de 
Kaşgara hareketle oradaki İngiliz ca-
susile meşgul olurum. Olmaz mı, 
Sonya? 

Sonya cevap verdi: 
— Ah-Sing masrafları peşinen ve

rirse giderim. 
Olga da şu sözleri ilâve etti: 
— Hem paraları, hem de Kaşgar 

valisine yazacağı mektubu peşin ver
meli 1 

Ah-Sing gene Sonyaya fena bir na
zarla bakarak dedi ki: 

— Vali Ma-Şao-Vuya derhal mek
tubu yazarak veririm. Yol paralarına 
gelince, burada iş değişiyor. Masra
fın yarısını şimdi... 

Sonya burada Çinlinin sözünü kes
ti: 

— Ya kararlaştırdığımız parayı ve
rirsin, yahut Viernyiye gitmem. Biz
de veresiye iş yok! dedi. 

Pazarlık bir müddet daha devam et
tikten sonra Çinli parayı peşin verme
ğe razı oldu. Kâğld, yazı fırçası ve Çin 
mürekkebi alarak Kaşgar valisine is
tenilen mektubu yazdı. Ondan sonra 
paraja getirm#k için kalktı ve odadan 
dışarıya çıktı. 

Biraz sonra para elinde olduğu hal
de geri geldi. Üç kişi plânlarını müza
kere ettiler. Ah-Sing Moskovaya gön
derilecek mektubu Sonyaya yazdırdı. 
Olganm üç gün sonra Kaşgara hare
ket etmesi kararlaştırıldı. 

Bunu müteakib iki casus kız ayni 
tertibat dairesinde Çinlinin evinden 
çıktılar. Hana geldikleri zaman orta
lık henüz karanhktı, fakat güneşin 
doğmasına az kalmıştı. Kızların bir 
gece eğlencesinden geri geldiklerini 
zanneden han kapıcısı kapıyı açtı. 

Kızlar sessizce merdivenden galeri
ye çıktılar ve odalarına doğru yürü
düler. Ay artık battığı için her taraf 
karanlıktı. 

Olga hiç gürültü çıkarmadan ka
pının büyük asma kilidini açtı ve ka
pıyı itti. Odadan içeri girdiler. Son
ya gene hiç gürültü çıkarmadan ka
pıyı içeriden kilitlerken Olga da 
lâmbayı yaktı. Etraflarına bakmdık-
lan zaman her şeyin yerinde olduğu
nu gördüler Yalnız küçük köpeğin 
kendilerini sıçrıyarak ve sevinerek 
karşılamaması hayretlerini mucib ol* 
du. 

İkisi birden: 
(Arkası var) 
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SOneş takımı eksik olmasına raûmen 
baştan sona kadar hâkim oynadı 

Güneş: 2 — Enosis: 1 
GÜNEŞ: Kırrmzı forma, lâciveri 

pantolon: 
Safa - Hristo, tlhami - Daniş, Muh

terem, İbrahim - Abdiirrahman, 
Ömer, MeUh, Niyaâ, Murad, 

ENOSİS: San styah forma, siyah 
pantolon: 

Papadoplos - Skalavinos, Kapadoi»-
Ga^lKtrts, Patoroplos, Kondüia • Ma-
netos I, Sanetii, Vaaüiu, Maroplos, 
Manetos II 

Bünktt maçtan evvrî 
İki günden beri yağan yağtaıurlarla 

birlikte hava soğuduğu için cuma ak-
şanu şehrimiz» gelen Yvman Enads 
takımmm dün öğleden sonra .Taksim 
stadmda Güneşle yaptığı ilk maç ten
ha denecek kadar az seyirci önünde 
oynandı. Bu mühim maçm lâyık oldu
ğu alâkayı toplamamasımn diğer bir 
seb«bl de Güneşlilerin bir gün sonra 
(bugün) Beykozla yapacakları lig ma
çı dolayısüe Yunanlılara kar§ı zaif 
bir takım çıkaracakları ve oyunun 
zevksiz olacağı endişesinin uyanmış 
olmasıdır. Yoksa güzel bir havada bu 
mahzurlar bertaraf A. E. K maçı ra
hat rahat beş altı bin seyirci toplıya-
biUrdi. 

Maç tam üçte Nihadm idaresinde 
başladı. İlk karşılıkU denemelerden 
sonra sahamn bir çamur deryası hali
ni alması derhal tesirini gsterdl ve 
ahenksiz, zevksiz rastgele bir oyun baş
ladı. 

Islanan top ağırlaştıktan başka yer 
yer çamura saplandığı için paslar ye
rini bıüamıyordu. Bu vaziyette tabia-
tüe enerjik oymyan takım tefevvuk 
edecekti. Nitekim atılgan ve enerjik 
bir oyun çıkaran Güneş on biri ilk da
kikalarda topu Yunan nısıf sahasına 
intikal ettirerek bir buçuk saatlik o-
yımım büyük bir kısmında Yunan ka
lesinin önünde ojmamak imkâmm bul
du Böyle olmasma rağmen lüzumsuz 
paslar yapan ve kalenin dibine girdi
ği halde şüt çekmlyen bu muhacim 
hattı iki üç vaziyet müstesna bir çok 
mühim fırsatlar boşa gitti. Hele birin
ci haftaym bu şekilde hiç yoksa üç 
dört muhakkak gol kaçırıldı. 

Birinci devre ilk dakikalar Güneşin 
seri ve sağh sollu hücumlarile Yunan 
kalesini sarmasını seyrettik. Bu esna
da Enosis kalecisi bir çok kurtarışlar 
yapmak mecburiyetinde kaldı Hele bir 
defasında tehlikeli bir şekilde Melihin 
lyağma yatarak muhakkak bir golü 
kurtarması çok güzeldi. On dakida 
^onra sahaya yavaş yavaş alışmağa 
oaşUyan Yunanhlar da açıldılar ve o-
yun mütevazin bir şekil aldı. Bu ara
da Güneş sağdan yaptığı bir akında 
Melihin ayağile ilk sayısını kazanmak-
ta gecikmedi. 

Henüz yirmi dakika geçmeden ya
pılan bu gol Yunanlıları canlandırdı. 
Bir dakika sonra Yunanlılar sağdan 
açıklarının beceriksizliğinden mühim 
bir fırsat kaçırdılar, kaleci ile karşı 
karşıya kalan bir oyuncu topu dışan 
attı. YunanUlann tesirsiz tazyiki de
vam ettiği bir sırada Güneş gene sağ
dan anî bir hücum yaptı. Sağaçığm 
ortalayışmı kale dibinde yakahyan 
Murad topu hafifçe sağ köşeye plase 
ederek takımına ikinci golü kazandı^ 

di. Bundan sonra Güneş tekrar Yu
nan kalesini çok sıkı bir çem
bere aldı ve tamamile tek kale oyna-

lU taJom bir arada 

P 

nlaçtan evvel Güneş kaptanı 
Refik bayrak veriyor 

mağa başladı. Fakat otuz beşinci da
kikada Yunan müdafaasmdan kopan 
top sahamn ortasmda oymyan Güneş 
müdafUerinin gerisine düştü ve biraz 
evvel mühim bir fırsat kaçıran Yunan 
aağaçığı bu sefer topa daha evvel ye
tişerek Sefa Ue karşı karşıya kaldı ve 
bu sefer çok sıkı bir bunm vurarak 
takımmm ilk ve son golünü yaptı.. 

Bu golden sonra her iki tarafda bü
tün gayretile oynamasına rağmen Gü
neş muhacimlerinin kale önünde be
ceriksizlikleri ve Yunanlüarm hâkem 
Nihad tarafmdan lüzumsuz ofsayd-
lerle durdurulan akınları yüzünden 
bir neticeye varamadan bu şekilde 2-1 
bitti. Tam devrenin sonunda oyunun 
başmdan beri kararlara itiraz eden 
Yunan sağ müdafiiıü hâkem dışan 
çıkardı. 

İkinci devrede Güneş: 
Sesa - Hristo, Reşad - Daniş, Muh

terem, Yusuf - Salahaddln, Kemal, 
Melih, Şevket, İhsan. 

Şeklinde çıkmıştı. Bu devrede birinci 
devrede olduğu gibi ekseriyetle Güneş
liler hâkim oynadüar ve bir çok gol 
fırsatları kazandılar. Yunanhlara ge
lince tek tük yaptıklan akınlar hiç bir 
zaman tehlikeli olmadı ve ancak Gü
neşin tazyikine mukabele etmekle ik
tifa etmek mecburiyetinde kaldılar. 
Çamur deryası içinde oynanan oyun 
gittikçe oyunculan yorduğu için dev
re sonlan büsbütün dm-gun geçti ve 
bir buçuk saattenberi zevksiz bir şekU-
de oynanan maç ilk devrede yapılan 
üç golle 2-1 Güneş lehine bitti. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi 
çok çamurlu bir sahada oynanan bu 
maç Yımanlılann hakikî kabiliyetle
rini ortaya koyamadı. Böyle bü* saha
da sistem tatbik etmek, top kontrolü 
ve görerek paslarla oynamak kabil o-
lamadığı için Enosis, nefesli, enerjik 
bir oyun çıkaran Güneş karşısında tu-

Bugünkü spor 
hareketleri 

Lîg maçlarında 
dördüncü hafta 

TAKSİM STADINDA : 
1 — Fenerbahçe - Enosis sabah 

11 de. Hakem Şazi Tezcan. 
2 — Güneş - Beykoz saat 13 de. 

Hakem Said Salâhaddin. 
3 — Galatasaray - Süleymaniye 

saat 14,45. Hakem Basri. 
BEŞİKTAŞ STADINDA : 
1 — Ortaköy - Elarag^ümrük sa

bah 11 de. Hakem Nuri. 
2 — Topk^ı - Vefa saat 13 de. 

Hakem Şazi Tezcan. 
3 — Beşiktaş - Eyüp saat 14,45-

de. Hakem Suphi. 
FENERBAHÇE STADINDA: 
1 — Beylerbeyi - Sümerspor saat 

13 de. Hakem Burhan. 
2 — Fenerbahçe - Süleymaniye 

saat 14,45 de. Hakem Feridun. 

Triklor Rumen takımı 
sah günü geliyor 

Ba3rramda şehrimizde üç maç yapa
cak olan Romanyanm en kuvvetli ta-
kunlanndan Triklor salı günü Daçya 
vapurile gelecektir. Rumen takımı 
bayramm birinci günü Şişli üe ertesi 
gün, yani pazar sabahı Pera üe ve pa
zartesi günü de Galatasarayla oymya-
caktır. 

Bakırkoyünde maçlar 
28/11/937 pazar günü. Barutgücü 

alanmda: Barutgücü - Davudpaşa 
spor klübünü, A. B. C. takımları kaD-
gılaşacaklardır. 

Gene; bu klüplmn Voleybol takım
ları bir maç yapacaklardır. 

Sparta naz lan ıyor 
Çek İlkinde en iyi vaziyette bulunan 

Sparta takımı 11 birinci kânunda Bel
çika millî takımüe karşılaşacaktı. Son 
günlerde Çekler bu maç için az para 
verildiğüü üeri sürerek maçtan sarfı 
nazar etmişlerdir. 

tımamadı ve mahkûm bir oyun oyna
dı. İri vucudlu ve atletik kabiliyetleri 
fazla olduğu görülen bu takım hakkm-
da dünkü neticeye göre bir hüküm 
vermek doğru olamaz kanaatindeyiz. 

Mamafih bugün tam takımla oyna
yacak olan Fenerbahçenin bu takımı 
büyük bir sayı farküe yenmesi bekle
nebilir. 

Ne diyorlar? 
Maçtan sonra kendisile görüştüğü

müz Yunan lıafUe reisi Negropontl 
şunlan söylemiştir: 

— Her şeyJen evvel şunu söyliye-
yim ki maçı idare eden hâkem Nihad 
ki eski bir İstanbullu olduğum için çok 
yakından tamnm. Maçı fena idare 
etmiştir. Bir çok akınlarımızı haksız 
ofsaydlerle kesti. Nihadı Galatasaray-
da oynadığı zamanlar çok severdim. 
Çok iyi bir oyımcuydu. Fakat iyi bir 
hâkem olamadığım gördüm. Çünkü 
bu eski oyımcunun hüsnü niyetinden 
şüphe edemem, bıma nazaran görüş
leri ve bilhassa bir maçm mukadde
ratı üzerinde en mühim rolü oymya-
cak ofsaydleri iyi takdir edemiyor de-
mekdir ki bir hâkem için bvmdan bü
yük kusur olamaz. 

Fakat şunu da söyUyeyim ki bugün 
çok fena ve mağlûbiyeti hak eden bir 
oyım oynadık, saha çok çamurdu, doğ 
rusu bukadar çamurlu sahada oyna
mağa alışık değiliz. Sonra en iyi o-
yuncümuz olan merkez muhacimimi
zin bileği geçen hafta Panatinakosu 
1-0 yendiğimiz maçta kınldığı için bu
gün tam randmanla oymyamadı. Bu
günkü oyunile takımı tanımadığımı 
söyliye bilirim. Çok bozuk oynadık. 

Güneş takımı güzel oynıyor. bilhas
sa oyunun sonuna kadar enerjilerini 
kaybetmeden oynıyabilmeleri büyük 
bir muvaffakiyettir. 

Her şeye rağmen Güneşin bizden da 

ha kuvvetli bir takım olduğunu kabul 
ediyoruz. 

Atlet 
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SARAY ve BABIALİNIN İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 
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Abdülhamide meşrutiyeti kabul 
ettirenler siyasette tecrübesiz 

gençlerdi. Avrupayı tanımıyorlardı 
Taallül görmesi üzerine cam sıkılarak 
ve şikâyetleri dinlemek istemiyerds: 

— Vur emri aldım. Aşka: emri icra 
edecektir, diye bir tebliğde daha bu
lundu. Talebe dağüdı. 

Bir gün sonra avcı taburlarmdan 
birinin kumandam olan binbaşı Rem
zi bey yemekhane tarafmda talimhane 
kapısı önünde talebeyi îttihad ve Te
rakki cemİ3reti namına tahlif ediyor
du; rovelver ve kur'an üzerine yemtn 
etmek istemiyenler aynhyordu. Elli 
kadar talebe arabalarla ve süngülü 
neferler muhafazasmda Harbıj'e ne
zaretine Bekirağa bölüğüne gönderil
di. Mektepte çıkanlan gürültü müşev
vik ve muharriklerini muhakeme et
mek üzere bir hususî divanıharp teş-
kU olımdu. 

Bütün mektep talebesi aralarında 
gizlice (biz de mevkuflar Ue hemfiki
riz. Hepimizi onlara iştirak ettiriniz) 
diye bir mazbata tanzim ederek diva
nıharp reisine verdiler. 

Matbuat Ue mebusan meclisi de işe 
karıştüar. Divanıharp iki ay kadar 
tahkik ve tetkikten sonra talebenin 
hareketlerinde cezayı müstelzim ola
cak bir hal göremiyerek mevkufların 
kâmüen beraetine karar verdi. (1) 

Bu iş Harbiye talebesinin ahvaU ru-
hiyesinde fena bir tesir bırakmıştı. 
Böyle meselelerin biri kapansa diğeri 
çıkıyordu. 

Her tarafta müsaid ve serbest saha 
bulan zıd emeUer çarpıştıkça işler de 
karışıyordu. 

Nizam ve kanundan, hükümete ita
at lüzumundan bahsedenler (enkazı 
isfcibdad) sayüıyordu! 

Devri dilâraja meşrutiyette vergi 
veriür mi? Efsanesi vilâyetler ahalisi
nin zenginin, fakirin işine pek geldi
ği için vergi tahsilatı durmuştu. 

En varidattı olan Aydm vilâyetine 
büe İstanbuldan para gönderilmek 
icab etmişti. 

İstanbula en yakm olan ve en uya
nık sayılan vüâyetler halkınm büe 
nazarlannda meşrutiyetin, hürriyet 
ve müsavatın ancak mücerred bir ma
hiyeti vardı. Değeri ve mekanizması 
bilinmiyordu. 

İnkılâb sevinçle karşüanmıştı; çün
kü yeni rejim istibdadm keyfî hare
ketlerinden, hafiyelUîten, korkudan 
kendilerini kurtaracaktı; gazetelerin, 
hatiblerin temin ettiklerine göre her
kes için adaleti temüı edecekti; rüş
vet kalkacak, idare başmda iyi ve ha
yırhah memurlar bulunacaktı; evvel
ki tazyikler, zulümler yerine refah ve 
salâh kaim olacaktı. 

Meşrutiyet ve kanunu esasi dahilî 
idare makinesini bir tüsım gibi der
hal düzeltecekti. Haksızhklardan, ada
letsizlikten bahsüe Osmanhlık camia-
smdan ayrümak istiyen gayrimüslim
ler artık kanun haricinde muamele 
görmeyince şikâyetten vaz geçecekler
di! İstibdad yıkıhnca fenalıklar da 
âdeta kendi kendine ortadan kala
caktı! Meşrutiyet Uânı ıslahat istiyen 
ecnebi devletlerin artık hıristiyanlar 
lehinde hükümeti tazyik etmelerine 
de lüzum bırakmıyacaktı: Çünkü hı
ristiyanlar da kanımu esasinin temin 
ettiği geniş haklardan müslümanlar 
kadar istifade edebileceklerdi. 

Abdülhamide meşrutiyeti kabul et
tirenler vatan aşkile yamp tutuşan 
siyasette tecrübesiz gençlerdi. Bunlar 
hep istibdad devrinin dar, sıkı, tetkiki 
ve mütaleayı genişletmeğe gayrimüsa-
id muhitinde yetişmişlerdi. Avrupayı 
tammıyor, dünya siyaseti hakkmda 
pek müphem ve müşevveş fikirler ta-
şıyoriardı. Büyük Avrupa devletlerin
den Rusyayı daünî bü- düşman büi-
yorlar, ona karşı Avusturya ile siyasî 
bir muvazene tutmak kabil olacağım 
düşünüyor, hürriyetperver İngiltere 
ve Fransamn teveccüh ve yardımma 
naü olmağı kuvvetle umuyor, İtalyayı 
ise hesaba pek az katıyorlardı. 

Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar 
hürriyete naU olup mebuslan vasıta-
sile devletin siyasetine de iştirak edin
ce artık Yunanistan, Bulgaristan, Ka
radağ, Romanya gibi Balkan hükü
metlerinin ağız açmağa ne haklan 

(1) Ahmed Bedevi notlaa 

olabiürdi? Meşrutiyet, kanımu e;̂ u5İ, 
mebusan meclisi... 

İşte biribirini ikmal edoı bu üç tıl
sım Osmanh devletinin halini, duru
munu kuvvetU, müessir bir süıir gibi 
birden salâha isal eyliyecektil 

Tatbikatta elbette müşkülât çıka
caktı. Fakat hüsnüniyet o İcadar bü
yük ve kuvvetU idi, azimde öyle salâ-
bet vardı ki bunleurm yenümemesine 
imkân görülemiyordu. 

Makedonyada bütün ıslahat proje
lerinin veremediği itimadı hürriyet ve 
meşrutiyetin ilâm kalblere telkih et
miş gibi görünüyordu. 

Bulgar, Sırp, Yunan çeteleri dağlar
dan inmiş, Makedonyaja kanlara bo
yayan mukateleden eser kalmamıştı. 

Her taraftan jrükselen uhuvvet ve 
müsavat sesleri arasmda her miUetin 
ruhanileri, hocalar, papazlar, haham
lar biribirile kucaklaşıyorlardı! 

Bu hali görenlerin bu muhtelif ım-
surlar arasında her türlü mülî reka
betlerin, siyasî emellerin, din ve mez-
heb mücadelelerinin ortadan kalktı
ğına, bu jrüzden memleketin kurtula
cağına hükmetmemeleri kabU ola
mazdı. 

Böyle bir durum karşısmda Avrupa-
hlar da müsaid görünmemeği yapa
madılar. Rusya ve Avusturya Make-
donjradaki ajan siviUeriıü çekerek Os
manh mebusan meclisini Makedonya
lım da diğer vilâyetler gibi idaresini 
tanzimde serbest bırakmağı tercih et
tiler. Makedonyaya mahsus olan ec
nebi jandarma tensik zabitleri de kıs
men bütün Osmanh jandamuasmm 
tensikine memur edilmesi muvaftk gö
rüldü. 

Osmanh dsıhilî idaresine müdahale 
edilmek istenilmedlğine gösterilen bu 
deüUer o günlerde ne kadar şükran ve 
sevinç İle karşılanmıştı? Bu icraat 
meşrutiyet rejiminin muvaffakiyetleri 
gibi görünüyordu. Halbuki meşrutiye
ti istihsal edenlerin ellerinde kanımu 
esasi kendisinden beklenilen saadeti, 
refahı getirebilmek için pek meharet-
le, dikkat ve ihtiyat ile tutulmak, ida
re edilmek lâam gelen otuz seneden-
beri eskimiş âletti! Bu kadar me-
hareti kim, nasıl gösterecekti? 

Kendi eUerile yapılan güzel işin ge
ne kendi eUerile bozulmaması için na-
sü bir hattı hareket takib edilmeliydi? 

Muktedir siyasüer yetiştiren muaz
zam Avusturya ve Macaristan impa
ratorluğunun büe Osmanh devleti 
gibi kanşık haUt unsurlarım ihtiva 
etmesi yüzünden muvaffak olamadığı 
bir sahada bu tecrübesiz, harice karşı 
nüfuzsuz ve kudretsiz Jön Türkler nar 
sil muvaffak olabilirlerdi? 

Ortaya konulan hürriyet, müsavat, 
uhuvvet düsturları içinde müslüman-
larla hıristiyanlar arasmda müsavat 
Ue uhuvvetin nasü tatbik edüebUece-
ği anlaşüamıyordu. 

Ancak muvaffakiyet sermestisi için
de bir hayal ve serab âleminde yaşa-
müyor gibiydi! 

Hayalin zaU olup hakikatin bütün 
korkunçluğUe görüneceği günler uzak 
değüdi! Devletin idare sisteminhı de
ğişmesinden, kanunu esasiden bir mur 
cize bekleniyordu! Zuhur etmedi 1 

Meşrutiyeti elde etmek için Kümeli
de canlarım tehlikeye koyanlar bu ga
yelerine vâsü olduktan iM, üç ay son
ra bu hayal sukutunu pek acılıkla gör
düler. 

Evvelce muvaffakiyet saydıkları ic
raat büe meşrutiyet ve devletin haya
tı hesabma zarar hanesine kaydedil
mek lâzım geldi! 

Makedonyada yapılan ıslahatm eo-
nebUik şıan ve rengi kaldmlmakla 
iktifa olunarak ipkası Balkan harbi 
felâketinüı belki önüne geçeoekti; bu 
ıslahatm her mıntakamn icablarma 
göre almacak tedbirlerle diğer vilâr 
yetlere de teşmili düşünülmüş olsay
dı Osmanlı devletinin mukadderatm-
da tarihî cereyamn başka bir şekil al
ması pek muhtemeldi. Fakat o günler
de ilân olunan kanunu esaside her ş&. 
yi birden ve toptan yoluna koyabile
cek bir sihir, âdeta kudsî bu* kudret 
tasavvur olunuyordu! Bu süıir çabuk 
bozuldu! O kudretüı kudslyet perdesi 
çabuk yu-tüdıl (Arkası var) 
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THOMYRiS 
Hazer denizinin şimali şarkî kıs

mındaki, büyük Türk (Masajet) 
krallığının yegâne kraliçesi Tho-
in3a:is, otuz sekiz yaşında olmasına 
nağmen, elan on sekiz yaşındaki bir 
faz gibi, bütün güzelliğine malik bu
lunuyor; sönmiyen ve daima parlı-
yan bu muhteşem güzellik; güneş 
gibi şuamı bütün dünyaya yayıyor
du. Cesur kraliçenin çıldırtan gü-
•elliğini duymıyan hiç kimse kalma
mıştı. 

Bu güzelliği, artık ihtiyarlıyan, 
fakat hâlâ bir kaplan gibi vuran, 
kıran (Keyhüsrev) de duymuş, ve 
«arayında, bu güzel kraliçeyi de hap
sedecek bir halvet ayırmıştı. Şimal
de kalan bu son kralhğı da imha 
edecek yollan anyordu. 

Bir sabah hududu kenarmdan, dul 
güzel kraliçenin sevdiği ve nişanlısı 
Arase'nin bir kervan ile geçeceği 
havadisi kulağma ilişmiş, gönderdi
ği bir kuvvet ile zavallı nişanlıyı Öl
dürtmüştü. 

Kraliçeye bir de mektup gönder
miş, ve bımda «nişanlısmm da öldü
ğünü ve binaenaleyh kendisile izdi
vacına bir mâni kalmadığını!» yaz
mıştı. 

Muharip bir amazon olan kraliçe, 
pek tabu olarak sevdiği bir insanın 
öldürülmesinden müteessir olmuştu. 
Fakat o, bu hale karşı basit bir ka
dın gibi döğünmekle, ağlamakla mu
kabele edemezdi. Keyhüsreve sert 
ve şedit bir mektup yazdı. 

Bu kaplana, Masajetler diyarında 
bir mezar hazırladığını da yazmağı 
İhmal etmemişti. 

İhtiyar âşık kudurmuş, cihangir 
tilkesine yeni bir kıta zammetmek, 
ayni zamanda, Thomyris gibi güzel 
bir kadma da sahip olmak üzere or
dusunun başına geçmiş, Masajetler 
diyanna doğru yollanmıştı. 

Keyhüsrevin ordusu Arax nehrini 
geçerek, Thomyris'in erazisi içine 
girmişti. Kraliçenin yirmi yaşındaki 
genç oğlu Saparagapis pişdar kolu
nun başında düşmana doğru gel
mişti. 

Keyhüsrev, Türk halklarının şara
ba olan düşkünlüklerini bildiği için, 
burada da bir tüki tuzağı kurmak
ta gecikmemişti. Karargâhmda şa-
raplai'la süslenmiş mükellef bir sof
ra kurdunnuş, ve bunu hafif bir kuv
vete terk ederek gerilere çekilmişti. 

Saparagapis, Keyhüsrevin karar
gâhına gelir gelmez, bu mükellef şa
raplarla dolu sofra üe kaı-şılaşmıştı. 
Ve harbi unutarak, yanındaküerle 
sofraya oturup şarapları içmeğe baş
lamıştı. Biraz sonra hepsi de sarhoş 
olarak sızmışlardı. 

Bunlarm sızdıklannı haber alan 
Keyhüsrev tekrar gelmiş, uyuyan bu 
kafilenin hepsini kıhçtan geçirmişti. 
Kraliçenin oğlunu da zincirlerle 
bağlatmış olduğu halde karşısına 
oturtmuştu. Genç prens, zincirleri
nin içinde bir aslan gibi isyan edi
yordu. İhtiyar, zincirlerle bağU olan 
prensi saatlerce devam eden eziyet
ler ve işkenceler içinde öldürtmüştü. 

Bu haber güzel kraliçeye yetişmek
te gecikmedi. Kraliçe Keyhüsreve 
çu mektubu yazdı: 

[Nişanlımı ve oğlumu öldürdün! 
Onu senin cesaretin, senin kuvvetin 
değü, fakat sarhoşluğu öldürttü. Bir 
kadın olarak bizzat seninle çarpış
mak üzere karşına geliyorum. Gel 
ve gör., ahdettim; başını kan İçin
de boğacağım.] 

Şimdi iki ordu karşı karşıya gel
mişti. Cesur kraliçe zırhlar içinde, 
elinde kıhcı ve kalkam olduğu halde 
meydana çıkmış: 

— Keyhüsrev nerede?!... 
Diye bağımuştı. 
Henüz dinç ve muharip olan 

Keyhüsrev, güya bir kadınla vuruş
mağı bir zillet telâkki ederek evvelâ 
çıkmak istememiş, fakat dişi bir 
aslan gibi meydan okuyan kraliçenin 
tahkir ve tezyifleri altında, çıkmak 
ve talihini denemek mecburiyetin
de kalmıştı. 

Kadm diye ehemmiyet vermek is
temediği kraliçenin hamleleri karşı
sında şaşırmıştı. Dakikalai'danberi 
devam eden mücadelede, artık ken
disini müdafaa edebilecek kuvvet ve 
kudretin kalmadığım anlıyordu. Vu

rulması muhakkak ve mukarrerdi. 
Son dakikasmda yeni bir hileye 

tevessül etmekten çekinmedi. Döğüş-
menin sonunu bekliyen askerine 
yüksek sesle bağırdı: 

— Hücum edin! ... 
Maksadı bu kargaşalıkta, kendi

sinin vurmağa muktedir olamadığı 
kraliçeyi öldürtmek veya diri tut
turmak, bu suretle de hayatını kur
tarmaktı. Fakat emeline muvaffak 
olamamıştı. 

Kraliçenin saldırmalarını hayretle 
ve takdirle seyreden hahadir asker
leri, Keyhüsrevin kendi askerine ver
diği emirden daha evel harekete 
geçmişler, aslanlar gibi düşmanm 
üzerine atılmışlardı. 

Bu arada kraliçenin son darbesi 
de, Keyhüsrevin başına vurmuş, 
kanlar cinde yere yuvarlanmıştı. 
Maktul hükümdann ordusu mağlûp 
ve perişan kaçıyordu. 

Thomyris, Keyhüsrevin, cesedini 
kaldırttı. Ordusunu düşmanı takip
te serbes bırakarak, boş kalan mey
danda zu-hlannı çıkarttı. Ve yanın
da bulunanlara: 

— Bana kan ile dolu bir leğen ge
tirin!... 

Dedi. 
Emri yerini bulmuş, içi insan kam 

ile dolu olan bir leğen önüne kon
muştu. 

Kraliçe: 
— Kafasım kesin.. 
Dedi. 

Keyhüsrevin başı, vücudünden 
ayırtıldı. 

Kraliçe, güzel ve nazik ellerile 
saçlanndan yakaladı. Onu kan leğe
ninin içine soktu. Ve: 

—I Keyhüsrev ahdimi tuttum se
ni kanda boğdum!.. 

Dedi. 
Fakat biraz sonra, cesur, yümaz 

bir muharip olduğunu unutmuş, tek
rar kadınlığı, kadmlığm rikkat ve 
merhamet saçan hassalannı takın
mış ve ağlıyarak: 

—. Keski onlar ssığ olsaydı da seni 
boğmasaydım!.. 

Demişti. 
Yıllarca bütün dünyayı titretmiş 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12.30: PlftkU 
Türk musikisi, 12.50: Havadis: 13,0'3: 
Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tarafından 
bir temsil, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâlüa dans 
musikisi, 19: Safiye: Keman ve piyano 
refakatUe, 19^0: Konferans: Selim Sırrı 
Tarcan (İnsanlar ve hayvanlar, Aksel 
Munte), 19,55: Borsa haberleri, 20: Mü
zeyyen ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,45: 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan (Saat 
ayarı), 21,15: ORKESTRA, 1 - Luiglni: 
Ballet Egyptien, 2 - Grossman: Csardas, 
3 - Borodin: Dans les steppes de L' Asle 
central, 4 - Brahms 3 Danses hongroises, 
5 - Schubert: Serenade, 22,15: Ajans ha
berleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

29 Teşrinisani 937 Pazartesi 
İstanbul: Öğle neşriyatı: Saat 12,30 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Tanburi Ce
mil: Plâkla, 19: Çocuk tiyatrosu (Arslan 
öldü), 19,30: Konferans: Ali Kâmi Akyüz 
(Çocuk terbiyesi), 19,55: Borsa haberleri, 
20: Rıfat ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından arab
ca söylev, 20,45: Belma ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Saat ayan), 21,15: Radyo fonik ope
ra Stüdyo orkestrası refakatile: Samson 
ve Dallla, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Londra artistlerinden matmazel Rizzo 
konseri, 22,50: Son haberler ve ertesi gü
nün prograrm, 23: SON. 

Bu ak^am 
Nöbetçi eczaneler 

ŞişU: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Hahcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Agop Minasyan, Heybeliada: 
Tomadis, Büyükada: Merkez, Fatih: 
Şehzadebaşmda Asaf, Karagümrük: 
Ali Kemal, Bakırköy: İstepan, San-
yer: Asaf, Tarabya, Yeniköy, Emir-
gân, Rumelihisarındaki eczaneler, 
Aksaray: Etem Pertev, Beşiktaş: Vi-
din. Fener: Halatta Merkez, Beyazıd: 
Asadoryan, Kadıköy: Söğütlüçeşme-
de Hulusi Osman, İskele caddesinde 
Saadet, tJsküdar: Merkez, Küçükpa-
zar: Necati, Samatya: Yedikulede 
Teofilos, AlAndar: Ankara caddesin
de Eşref Neşet, Şehremini: Topkapı-
da Nâzım. 

koca Keyhüsrev; en sonunda bir ka
dının elile, kanda boğulmuştu. 

Türkçeye çeviren: R. Çavdarlı 

Çaresi varken ıstırap 
çekmek., ne acınacak hal! 

GRiPiN: 
üşütmekten mütevellid bü-
tfin ıstmblan, adale ,bel, 

BİnİT ağnlanm 

dindirir 

GRİPİN: 
En şiddetli baş ve diş ağn
lanm, romatizma sancı ve 

sızılarını 

keser 
Grip, nezleye ve emsali hastalıklara karsı bilhassa müessirdir. 

G R İ P İ N 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

TakÜdlermden sakmınız ve her yerde Gripin isteyiniz. 

K A 

MIOKAİMHÂ 
Grip, Baş vt Diş Ağnlan, Nevralji, Ariritû^m, Romatizma 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

• • • Yasan: İskender F. «'"^->"' Tefrika Na 71 w^^ 

"Kilisenin hücrelerinden birine İki gölge 
girdi. Bunlardan biri kadındı.. O gece 
çi lehanede rahibin koynuna girdiğini 

gözümle görmüştüm!, , 
Kırk beş yaşıma girdiğim halde 

henüz evlenmemiştim. Zaten kili
se bekçüerinin evlenmemlerine Pa
pa müsaade etmezdi. Biz de orada 
rahipler gibi bekâr olarak yaşardık. 
Bir gece benim nöbet beklediğim (ra
hipler hücresi) salonunda alt dehliz
lerde hızü hızlı yürüyen iki gölge 
gördüm. Bu gölgeler arasıra birbiri
ne o kadar çok yaklaşıyor, birbirUe 
o derece birleşiyordu ki... O anda 
oradan bir başkası geçse, şüphe yok 
ki bir tek insan gölgesi görecekti. 
Fakat, ben gölgelerin çift olduğunu 
sezmiştim. Yavaş yavaş arkalann-
dan yürüdüm. Gölgeler bir numa
ralı hücrenin önünde durdular. Bu
rada bir papağan konuşmsusma ben-
ziyen iki kelime işittim: «Nereye gi-
diyoruz??. Bunu bir kadın soruyordu. 
Bu, bir kadm sesiydi. Birdenbire tit
redim. Kiliseye o güne kadar bir dişi 
kedinin büe girdiğini görmemiştim. 
Acaba ayakta rüya mı görüyoı-um? 
diye şüpheye düşmüştüm. Biraz da
ha yaklaştım. Kadm birdenbire kuv
vetli bir kolun çekişile hücreye gir
di. Ve rahip hücrenin kapışım ka
padı. 

Rahibi tamyordmn. (Yedi yıl çile
si) ni bitirmiş ve (cennet) in yo
lunu bulmuş, çok uslu, elli beş yaş-
larmda bir adamdı bu. Kimseye bir 
şey söyliyemedim. Hücrenin kapısı 
kapandıktan sonra, sine sine kapıya 
vardım, kulağmu duvara dayadım. 
Şimdi rahibin sesini duyuyordum: 
«Bu gece benim koynumda yatarsan, 
cennette yerini hazırlamış olacaksın! 
Bütün günahların affedilecek. Gö
rüyorsun ki, ben, Papadan daha genç 
ve ondan daha ysüaşıklı bir erke
ğim. Onun koynunda kaldığını, hat
tâ ondan doğurduğım çocuğu yedi 
3̂ 1 önce (Sen Piyer) manastınna bı
raktığını bilmiyor muyum sanıyor
sun?» Kadın ağlıyordu. 

Greçyano merakla sordu: 
— Neden kardinallere çıkıp haber 

vermedin? 
— Korktum... Zaten benim sözü

me inanmazlardı. Çünkü rahipler 
çile çıkarmak üzere hücrelerine gir
dikleri zaman, onları bu hücreler
den hiç kimse dışarı çıkaramazdı. 

— Sonra ne oldu? 
— Rahibin hücresinde o geceyi 

geçiren bu kadının kim olduğunu 
öğrenemedim. Fakat, bir müddet 
sonra, onun (Sen Piyer) manastın
na bırakılan çocuğunu görmüştüm. 

— Nereden anladın bunu? 
— Garip bir tesadüf anlattı ba

na. Çocuk on bir yaşma gelmiş... 
Manastır başrahibi çocuğu Vatikana 
getirmişti. Papa bu çocuğu görmüş, 
istemiş. 

— Niçin gönnek istediğini sonna-
dm mı? 

— Sormadan öğrendim... Papa: 
«Bakalım bu çocuk bana benziyor 
mu?» demiş. Çocuğu Papanın hu
zuruna çıkardıklan zaman ben de 
salon kapısında nöbet bekliyordum. 
Papa çocuğu sevdi: «Sen, bana çok 
benziyorsun!» dedi ve sonra çocuğu 
getiren baş rahibe döndü: «Bu çocu
ğun neye istidadı var?» diye sordu. 
Baş rahip: «Her gün manastmn bah
çesindeki havuzda tahta parçalanm 
kayık yapıp yüzdürüyor. Denizden 
çok bir şey sevmez. DenizcUiğe is
tidadı var.» dedi. Çocuğun Romada 
bir aüe yanma verilmesi ve denizci 
olarak yetiştirilmesi kararlaştınldı. 
Ve çocuğa o gün yeni bir isim ta
kıldı: Çello. Bu çocuğa anasının kim 
olduğunu söylemediler. Bana bir 
mektup verdiler. Çelloyu tarif ettik
leri aileye götürüp teslim ettim. İşin 
tuhaf tarafı şurası idi: Papa bu ço
cuğu kendinden sanıyordu. Halbuki 
çocuk hücredeki rabihe daha çok 
benziyordu. Çello büyümeğe başladı. 
Ona anasının ve babasının bir harp
te öldüklerini söylemişlerdi, tşte her 
yıl buraya gelen korsan, Papanın 
çocuğu olan Çellodur ve hâlâ da bu 
ismi taşımaktadır. 

Greçyano hayretini gizliyemedi: 
— Peki amma, dedi, bütün bu ma

cerada seni alâkadaı- eden bir nokta 
göremiyorum! Neden vicdan azabı 
çeker gibi muztaripsin? 

Andıeanm gözleri sulandı: 
— Neden mi dedin? Bunu da an

latayım. Günün bü-inde ben Flo-
ransadaki büyük amcamm vefatı 
üzerine oldukça hatın sayılır bir mi
ras yemiştirh. Vatikandan çıktım. 
Romada sefahete daldım. Bir gece 
otuzunu geçkm güzel bir kadınla 
tanışmıştım. Bu kadm bana - o ge
ce koynumda yatarken - sen evlât 
acısı duydun mu? diye sordu. (Ha
yır, hiç evlenmedim!) dedim. 

Bana (Sen Piyer) manastınna bı
raktığı bir çocuktan bahsederek: 
«Yavıucuğum şimdi on beş yaşma 
gelmiştir. Ah, onu bir kere görebil-
sem...» diyerek ağlamağa başlamış
tı. O zaman bu kadının kim oldu
ğunu hatırladım. Ona Vatika>-m 
çüehanelerirü hatırlatmak istedim. 
Gece hücresinde kaldığı rahibin adı
nı söyledim. Kadm her şeyi bildiği
mi görünce şaşaladı. Fakat, keski 
ağzımı açıp bir şey söylemeseydim. 
O, benim bu esrarı bir gün meyda
na çıkarabileceğimi düşünerek, gece 
yarısı yavaşça koynumdan kalktı. 
Bir küçük hançerle beni yarahp öl
dürmek istedi. Atik davrandım. Der
hal bileğini tuttum ve sarhoşlukla, 
onun bana yapmak istediği oyunu 
ben ona oynadım. Elimden istemlye-
rek bir kaza çıktı. Hançeri tam kal 
binin ortasına saplamışım. ZavalU 
(Çello) nun güzel anası koynumda 
ve kanlar içinde can verdi. 

Greçyano başmı önüne eğmiş, kor
kulu rüya görür gibi inliyordu. O, 
balıkçı Andreamn anlattığı bu hi
kâyeden çok mu müteessir olmuştu? 
Yoksa bu maceranın da ona doku
nur bir tarafı mı vardı? 

Bunu ne Andrea, ne de İspanyol 
rakkasesi anlıyamanuşlardı. 

Andrea sözünü bitirmeden ilâve 
etti: 

—« İşte şimdi iztırabımm sebebini 
anladınız, değü mi? Çello heı- yıl 
buraya gelişinde beni de ziyaret eder. 
İhtiyar rahipten çok iyilik gördüğü 
için, ona yardım ettiği kadar, bana 
yardım etmeyi de unutmaz. Bana: 
«Sen beni kendi elinle hayata çıkar
dın. Ben, Romanm geniş sokakla-
nnda ilk defa hür bir adam gibi se
ninle yanyana jrürüdüm!» der ve be
ni çok sevdiğini söyler. Eğer, anne
sinin koynumda nasıl can verdiğini 
bilse, bana kim bUir ne kadar düş
man olurdu. Onu her gördüğüm za
man, cinayetimi itiraf etmek isterim. 
Rahip mâni olur. Cesaretim kırılır, 
Bü- türlü ağzımı açıp bir şey söyliye-
mem. 

Zora lâfa kanşarak: 
— Söylemen doğru olmaz, Andrea^ 

dedi. Çünkü bu genç korsan, ana
sını ve babasmı harpte öhnüş sanı
yor. Eğer anasımn böyle şunun bu
nun koynunda dolaşan bir kadm ol
duğunu anlarsa, çok müteessir olur. 
Belki de bir daha buraya uğramaz. 
Bu, sizin için, hepiniz için müthiş 
bir felâkettir. Hem kendi rahatıni2a, 
hem de onun rahatını kaçırmış olur
sunuz! 

— İşte ben de bu noktayı düşüne
rek sükût ediyorum. Münevi rahi
bin beni menetmekte hakkı vardır. 
Bir daha buralarda yıllarca bir yel
kenli yüzü göremeyiz. 

—- Büyük paskalyada muhakkak 
gelir, değil mi? 

— Ben bu adaya sığındığım gün-
denberi onu her yıl paskalyanın ilk 
haftasında burada görürüm. Üç beş 
gün kalır, hediyelerimizi dağıtır, gi
der. 

»4: 

Uç ay sonra.. 
— Paskalyamn yirmisi oldu. HâH 

ne gelen var, ne giden? 
Balıkçı Andrea çok müteessirdi: 

(Arkaa var) 

1] 
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KUÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
LİSEYİ İYİ DERECE İLE BİTİRMİŞ — 

Ve şimdi Hulcuk fakültesine devam eden 
bir genç öğleden sonraları faal bir tarzda 
çalışmak üzere bir iş istiyor. Teminat ve
rebilir. Akşamda (A. P.) rumuzuna mü-
tacaat. — 2 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Okur yazar 
•genç bir bayan doktor muayenehanesin
de veya mağazalarda tezgâhtarlık yapa
bilir. Akşamda (H R) rumuzuna mektup
la müracaat. — 2 

• ALMANYADA — Yüksek mekteplerde 
tahsil etmiş bir genç yeril veya ecnebi 
şirketlerde iş aramaktadır. (Akşam) a 

. (Bin) rumuzuyla müracaat. — 5 
• İŞ ARIYORUM — Lise derecesinde tah
silim vardır. Tahsilat, muhasebe ve ki
tabet işlerinde çalışmak istiyorum. Ak
şamda (N D) rumuzuna mektupla mü
racaat. — 1 

İŞ ARIYOR — Anadolu gazetelerinde 
muharrirlik etmiş, resmî ve hususî müessese
lerde memuriyet yapmış, inşaat şirketlerin
den bonservisli muhasebe refigi olan genç 
İstanbul müesse.selerinde, gazete ve mec
mualarda iş arıyor: Akşam'da muharrir 
rumuzuna mektupla müracaat. — 4 

İŞ ARIYOR — 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. — 8 

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

2 - ÎŞÇİ ARIYANLAR 
MEMUR ARANIYOR — Hesap işlerin

den anlar bir idare memuru aranıyor. İki 
yüz lira kefalet akçesi, yahut muteber bir 
kefil şarttır. Maaş, şimdilik vergisiz, net 
olarak otuz Ura. Babıâli yokuşunda (Ak
baba) gazetesine müracaat. — 

İNGİLİZCE BİLEN BİR MÜREBBİYE 
ARANIYOR — İngUlzceyi lyl bilen bir 
mürebblyeye ihtiyaç vardır. İstiyenler 
şartlarını Nişantaşı Rumeli caddesi Mü
şerref apartımanında 4 No. lı dairede S. 
Tanel adresine büdirsinler. — 2 

DOKTOR ARANIYOR — Bir mikdar 
sermayeye mukabil parlak ve çok kârlı 
mesleki bir ticarette binlikte veya müsta
kil çalışmak suretile bir doktor şerik ara
nıyor. Tafsilât için İstiklâl cad. Anadolu 
hanın 1 No. ya 5 ile 8 arası müracaat. 

— 2 
5 YAŞINDAKİ KIZIMLA YALNIZ YA

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

M U H A S I P ARANİYOR — Bir müesse-
Bei ticariye için iyi referanstı, tecrübeli, 
mütehassıs bir muhasibe ihtiyaç vardır. 
Talip olanların tercümei halleri ile bir 
fotoğraf mı İstanbul (176) posta kutusuna 
(S) rümuzile göndermeleri rica olunur. 

DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR — Zon-
guldakta çalışmak için öz Türk bir dişçi 
kalfası aranıyor. Samatyada diş tabibi 
Balabana müracaat. — 1 

FİZİK ÖĞRETMENİ ARANIYOR — 
Dokuzuncu sınıf talebesi için, Şehzadeba-
şı Peyziye caddesi No. 14/1. — 4 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Meşhur Alman 

markalı pek az kullanılmış üç pedallı bü
yük formalı konser bir piyano iskemlesi 
ile beraber acele .satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu KalyoncukuUuk Topçekenler so-
kak, Duygu apart< No. 21 3 cü katta. — 2 

CONCERTAL PLAYER PİANO SATI
LIKTIR — İstiyenlerin Şişli Etfal hasta
nesi tramvay istasyonunda İstravul apar-
tımanınm 1 No. lı dairesine her gün saat 
17 den .sonra miiraoîintl^n — 

ESKİ ÜSLÜPTE MOBİLYA VE HER 
NEVİ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü
müş, tahta, bakır, Beykoz ve sair işlerle 
eski yağh 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 ahyorum. Beyoğlunda İstik
lâl caddesinde eski Polonya sokağında 
Merkez apartımanı (2) numaralı daireye 
müracaat. — 16 

AZ KULLANILMIŞ ŞIK BIK PİYANO — 
Acele satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ
hane sokak No. 35. 
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 sokağında 
26 numaralı dükkânda. — 1 

KRİSTAL CAMLI MASALARILE — 
Lüks bir kıraathanenin mobUyesi bütün 
takımları satılıktır. Almak istiyenler Sir
kecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 4 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK EV — Sekiz oda bir sofa 

elektı;ik terkos ve bahçesi bulunan yağlı 
boyalı bir ev satüıktır. Beyazıdda Soğan-
ağa camii karşısmda No. 37. İçindekilere 
müracaat. 

YALI ARANIYOR — Boğaziçinin her 
Ikl sahilinde, iskeleler yakınında üç dört 
odalı ahşap kagir yalısı olup ta satmak 
istiyenler, son fiatile adreslerini Galata-
da. Postane yanmda Mehmed Ali paşa 
han kahvecisi Hüseyin elile (N. Mumcu-
oglu) adresine yazı ile bildirmeleri. 

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 flyatma satılıktır. Tafsilât 
almak için İstanbul 176 No. posta kutusu 
adresine (D. S.) rümuzile mektupla mü
racaat olunması. — 3 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari sınıfların taleblerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 24 

ALMANCA. İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahu.sus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına 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. — 7 

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. — 5 

FRANSIZ MATMAZEL — Fransızca 
ders veriyor, fiat müsaittir. Lüks apartı-
man 8 Yeniçarşı Galatasaray Beyoğlun
da matmazel Dress'ye müracaat. — 1 

Harikulade güzel 
Yeni bir 

pudra bulunmuştur: 

SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA
NİYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak 
istiyenler ve kârlı işi olup sermayeli or
tak istiyenler Akşam gazetesine A. H. 
rümuzile mektupla müracaat etsinler. 

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

ACELE SATILIK APARTIMAN — Lâ
lelide Yeşiltulumba Gümrük Emin sokak 
14/1 No.lı 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. — 6 

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. — 3 

S - MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE, FRANSIZCAYA — Âşina 

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

SATILIK KURT KÖPEKLERİ — Biri 
dişi, ikisi erkek, beşer aylık birinci cins
ten polis İşlerine de elverişli kurt köpek
leri satüıktır. Beyoğlu Kumbaracı Ter
cüman çıkmaz 16 No. da M. Şerber. 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Başmüdürlük 

binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 liradır. 
III — Eksiltme 30/XI/937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabataş-

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum 

müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara ve Malatya başmüdürlüklerinden alma- ^ 
bilir. 

V — Ekesiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâleti Müteahhitlik vesikasüe 
diğer fennî evrak ve vesaiki inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek münakaşaya 
iştirak için ayrıca fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukbilinde verilmiş olmahdır. (B.) (7700) 

• 
I — 25/XI/937 isteklisi çıkmadığından dolayı ihale edilemiyen Boğa

ziçi depolar gurubuna bağlı Fer'iye bakım ve işleme evi aşçıUğı yeniden pazar
lık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Pazarlık 10/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kaba-
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «8039» 

Bu yeni pudra terkibine altın 
kremi karıştırılan ve 48 saat hava
landırılmış VENÜS pudrasıdır. 

Fevkalâde ince ve hafif bu 
VENÜS pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en taravetli gü
zelliğini ifade eder. Okr, jon okr, 
Raşel, bej, Roze, pembe ve beyaz 
renkleri sansın, kumral ve esmer
lere tamnmıyacak güzellik ve ca
zibe verir. Bütün şık ve kibar fa
milyalar şimdi Venüs pudrasım 
tercihan kullanırlar. 

Umumî deposu: Nureddin Evli
ya Zade eczayı kimyeviye alâtı 
tıbbiye ve ıtriyat deposu, İstanbul. 

Türk Antrasiti 
17 lira 25 kuruş 

Türk Antrasiti Fob. 
Zonguldak, Vapur veya 
vagon içinde satılmak
tadır. Beher ton fiatı İk
tisat Vekâletinin tesbit 
ettiği 17 lira 25 kuruştur. 

Satış Merkezi: 
Gilkrist Volker ve Ki. Ltd. 

Galata Salon karşısmda 
Tahir Han 5 inci kat 

Telefon: 44915 

Dr. ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
v» kızamık Oksarûkleri içia pek te-
Birll ilâçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. 

İsrarla 
Eczahanelerden yalnız 

KARDOL ismindeki sinir 
damlasını isteyiniz asabî 
rahatsızlıkların her nevin-
da kullanılır ve bütün 
Türkiye piyasasında mev
cuttur. 

Kiralık Garaj 
Teşvikiyede Kâtâne caddesinde 124/1 
Ncll garaj kiralıktır, görmek ve kira
lamak istiyenler 124 No. lı apartıman 
kapıcısına müracaat, telefon: 22005. 

OKSURUK ŞURUBU 
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En muarmit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün | 
I kat'î ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. 
I Bütün eczanelerde bulunur. 

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

"Adeta bir harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bir Hafta Zarfında 
Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaşları, şayani hayret 

tenine gıpta ediyorlardı. 

Bayan JALE'nin bir haftalık 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evvelki hakikî 
fotoğrafı 

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

Evvelâ, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanmız. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Üniversitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara
fından keşfedilen ve «Biocel» 
tabir edilen gençlik cevheri mev-
cuddur. Siz uyurken, cildinizi 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemiş hakikî fotoğraü 

besler ve gençleştirir ve yüzdeki 
sabahleyin kalktığımzda daha 
çizgi ve buruşukluklan izale eder. 
genç görünürsünüz. 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremini kulla
nınız. En sert ve etuner bir cildi 
yumuşatıp beyazlatıl. Siyah ben
leri eritir ve açık mesameleri 
kapatır. Yalnız Tokalon kre
minin temin ettiği bu cazib, a)h-
har ve güzel tene malik olunur. 

Ankara Tiyatro Okuluna 
Kız talebe almıyor 

Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe almacaktır. A2cu edenlerin aşağıdaki 
şartlan haiz olmalan lâzımdır: 

1 — En az orta okul mezunu olmak. 
2 ~ Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 
İsteklilerin 2 Birinclkânun perşembe günü saat 11 de İstanbulda Şehir Ti

yatrosunda imtihanları yapılacağmdan bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna 
müracaatlan ve o gün tiyatroda bulunmalan ilân olunur. (4342) (7950) 
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Mevsim hastalıklarından kendinizi korumak ancak 

Kullanmakla kabildir. 
GRİP - NEZLE - SOĞUK 
ALGINLIĞI ve Ateşli Hasta
lıklara karşı tesiri gayet anî
dir. SEFALlN kullanmakla 
üşütmekten husule gelecek 
bbir çok tehlikeli hastalık
ların önüne geçebilirsiniz. 

BAŞ - DiŞ - ROMATİZMA 
MAFSAL AĞRILARI, Ka-
dmlarm AYBAŞILARI ve 
bütün ağrıları derhal geçi-
çirir. 
Tesirindeki sür'at hayret ve
ricidir. 

Mideyi, kalbi yormaz, icabında günde 3 kaşe alınabilir.. 
SEFALiN'i her eczaneden ısrarla araylnız ve kullanınız. 

1 İ lk ve 12 Oik arrabal^Jlan vardır. 

Ooyçe Levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
tUM LnaM»4.lııl| i M . , 

•rMtn 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbnl 
ve Karadeniz arasında azimet ve 

avdet muntazam postalar 
tstanbulda beklenen vapurlar 

Achaia vapuru 26 T. Saniye doğru 
Andros vapuru 30 T. Saniye doğru. 
Morea vapuru 4 K. evvele doğru 
Akka vapuru 9 K. evvele doğru. 
Burgaz, Varna, Köstence, İçin 

llmanmuzdan hareket edecek 
vapurlar 

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

Takında Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanlan için 
hareket edecek vapurlsuo 

Macedonla vapuru 24 K. evvele 
doğru. 

FasU Ufsü&t İçin Galata'da Ova-
klmyan banmda DOTÇE LEVANTE 
LİNTE vapur acentalıtma müracaat. 

Telefon: 447S0 - 44789 

Romanya Seyrisefain 
İdaresi 

Hareket edecek vapnrlar: 
Ardeal vapuru 29 T. sani pazartesi saat 

14 de (Köstence, Sulina ve Kalas) a. 
I Luceava vapuru 29 T. «ani pazartesi 
12 de (Köstence, Sulina ve Kalas) a. 

i Tenzilâtlı liatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brülcsel, La Haye, Lwow 
ve Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Romnya için eşyayı ticariye sevkiyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
limanlan için, Türk - Rumen itilâfı mu
cibince Şarî ve Merkezi Avrupa için ten-
Rü&tlı fiatlerle sevkiyat. 
Fazla tafsilât İçin Galata Yolcu salonu 
kargmnda Tahir bey hanında tstanbui 
Umumi acentalıSma müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

Fırsat 
TerM Ticaret dolayısile İstiklâl 
caddd Kebirinde iyi işliyen bir 
moda mağazası mallarile beraber 

ehven üatle satılıktır. 
MBracaat: Galata Havyar Ham 22 No. 

Belsoğukluğu 
\ic fRErtGlYE yakalanmamak için 

en iyi ilâjç ancak • * 

PROTEJİIMDİR 

İHIMI mmmmmmtmmtmmmmmmmmmm 
Kış geldi, NEZLE den korununuz? 

Nezle • Grip ve btmlardan doğacak vahim, tehlikeli hastahklarm 
önime geçmeniz ancak G O M E N T A L kullanmakla 

kaUIdir. Her eczaneden ısrarla arayuuz. 

mtmm m mmm mmmmmmm 

Saclarınızı Döklilınekten Koruyunuz! 

SAÇ EKSiRi 
KOMOJEN fi 
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SaçlaiTO köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri t f 
maraen giderir ve büyüme kabili-
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESt 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

\ K Ö 
1 ^ 1 ^ 
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i E 1 
1 V E R E S İ Y E 1 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

I. KARON, BEYOĞLU TÜNELMEYDANI 
tBeyert Mode für aile» mecmualarının «atış yeri. 

Hakikî kaşe 

A L G O P A N 
Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri diağişmez. Nesleye, 
soğuk algmlığına. Nevralji ve baş, diş ağnlanna senelerdenberi tec
rübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilâçtır. 

ALGOPAN her eczanede bulunur, 
İsmine ve markeısına dikkat 

Bayramda yalnız 

KIZILAY gazetesi 
Çıkacaktır] 

llânlamuzı vermekle hem kendiniıe ve hem de Kuüaya yardım 
etmiş (ocaksınız. 

Müracaat yerleri: tstanbulda, Postane karşısında Kmlay lataş 
bürosu. Telefon: 22653. 

tstanbulda postane arkasında KahTamanKad« hanında birinci 
katta tlâncdık Kollektif Şirketi. Telefon: 20094 • 95. 
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KANYAK KİMDE VAR? 
Dik ve sarp çıkışlı Uludağına 

tırmanan acemi bir dağcının ote
le gelir gelmez ellerini hohlıyarak 
soracağı ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir dağcının 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkân yok
tur. Çünkü o, çıkacağı yer ne ka
dar dik ve uzun olursa olsun da
ima sırt çantasında Tabiî Kanyak 
bulundurur 

Tabiî Kanyak yalnız Uludağın-
da kullanılmaz. O, rutubetli ve 
nemli yerlerde soğuk algınlığına 
karşı en iyi bir tedbirdir. 

Dainna soğuğa maruz kalarak 
çalışan bir aile babasına akşam 
eve döndüğü zaman sunulacak 
en iyi şey, bir fincan çaya karış-
tırılnnış bir kaşık Tabiî Kanyaktır. 

B İ R K A Ş E 

NEOKALMİNA 
GRİP 9 BAŞ ve DİŞ AĞRILARI 9 NEVRALJİ e 
A R T R I T I Z M • R O M A T İ Z M A 9 K I R I K L I K ve 

BUTUN AĞRILARI DİNDİRİR 

ESANS 
LOSYON 

P U D R A 
S A B U N 

A T I 
Kan çıbanlan, el ve ayak panmüdannın kalıntılar, dolama, meme iltiha-
bı ve çatlaktan, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk-

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

Şarlb İspençiyari lâboratuvarî T. A . Ş. 

KRiSTOF KARAGEDOF 
Beyoğlunda Galatasaray Balıkpazar Sahne sokak (eski Tiyatro sokak) 10 nu-
maradi bir muhtelif MAMUL ETLER ma|azau açtıj|:uu lajın müfterilerine 

bildirmekle kesbi şeref eyler. 
Bu mağazada her daim nefis Jambon, sucuk ve saire {ibi muhtelif etler, müte
nevvi havyarlar, tuzlu balıklar, balık yumurtaları, tereyajht konserveler, Peynir-

1er müt«»ıewl mezeler (or dövr) bulunur. 

PİŞİK, KIZARTI, SİVİLCE 

Bunların izalesinin 
en kati davasıdır. 

O s m a n l ı B a n k a s ı n d a n 
Şeker bayramı müna;sebetile Os

manlı bankasınm Galata merkezile 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri kânu
nuevvelin 4 üncü Cumartesi ve 6 in
ci PaztCrtesl günleri kapalı bulunacak-

B İ R B A Y A N I N A Ş K 
VE GÜZELLİK RÜYASI 

L.T.PIVER PARİS 
PARFÜMÖRİ L . T . P İ V C R istanbul Şubeıi. 

Osmın Bey. Ahmet Bey tokalı No. 56 İSTANBUL 

[JUdemi ikt idar ^ 
v e BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORMOBÎN I 
Tabletleri • • Her eczanede arayınız. J 

• Posta kutusu 12SS (Hormobin) Galata İSTANBUL WKtf 
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Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
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