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salhSf® AKŞAM Şatafatlı düğün yapıp borca bat

ma! Yeni kuracağın ailenin elinde 
bir kaç para ihtiyat akçesi bulun
sun. 
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Hatayda istiklâl bayramı menedildi 
Hatay itilâfı tatbik edilmezse 
serbesçe hareket edeceğiz 

Türkiye - Fransa elbirliginin ilk şartı Fransanın 
Hataydan çıkacağını kendi memuriarına bildirmesidir 

Antakyada istiklâl bayramının tesidi yasak edildi. 
Türkler süngü darbelerile dağıtıldı,15 türk yaralandı 
ingiltere müstemleke

lerini, Fransa 
müttefiklerini feda 

edecek mi? 
Fransız Başvekili ile Hariciye nazın 

Londrada İngiliz hükümeti ile konu
şuyorlar. Dün başlıyan müzakere bu 
akşama kadar sürecek. Bir İngiliz ga
zetesi, bu müzakereyi, dünya harbi
ni kapayan sulh konferansından son
ra en mühim siyasî hâdise diye taıif 
ediyor. Hakikaten doğru. 

Umumî harpten sonra Fransa ve 
İngiltere, arzularını zorla Almanyaya 
kabul ettirmişlerdi. Şimdi İngiltere ile 
Fransa, tam tersine, Almanyamn is
teklerini yerine getirmek çarelerini an-
yorlar. 

Almanya, Versay sulhünden sonra, 
Uzun yıllar, «DiktatHdan şikâyet etti. 
Fransız politikası vaziyeti o hale sok
tu ki artık yeni sulh şartlarım Al
manya «dikte» ediyor. 

Almanya müstemleke istiyor. Al
manya Avusturyamn mukadderatma 
hâkim olmak istiyor. Almanya Çekos-
lovakyadaki Alman ekalliyeti için is
tiklâl istiyor. Milletler Cemiyetinin, di
lediği tarzda, ıslahını istiyor. Sovyet 
Rusyaya karşı serbes kalmak istiyor. 
İstiyor, istiyor... 

Neye mukabil? İngiltere bütün bun
lara razı olursa, karşılık, Hitler ne ve
recek? Biraz usluluk ve güler yüz! 

Almanyamn istediği, şu veya bu hu
susî meselenin halledilmesi değil, Av-
rupada Fransız politikasmm kurduğu 
siyasî nizamı bozmaktır. Versay mua
hedesinde Almanyaya dokunan ne 
varsa, hepsini yırtıp atan Hitler, son 
dâvasmı Avrupa politikasile birleştir
di. İngiliz efkârının müstemleke me
selesindeki hassasiyetini bildiği için 
bu işin beş, altı sene sonraya bırakıl
masına razı oluyor, Orta Avrupada 
başıboş bırakılmak şartUe... 

Fransa bu türlü anlaşmalara yana
şabilir mi?. 

Fransa, Londrada iki vaziyet karşı-
smdadır: Avrupada birkaç sene daha 
harb çıkmamasım isteyen İngilterenin 
Almanyayı hoşnud etmesi için politi
kasından fedakârlık etmek. Fransa 
için bıma imkân yoktur, çünkü Alman 
hırsının göz diktiği Sovyet Rusya ve 
Çekoslovakya, öz müttefikleridir. Avusr 
turyanm Almanyaya iltihakı ise Fran
sanın korktuğu en büyük tehlikedir. 

O halde, şu aralık harbe engel ol
mayı yürekten dileyen İngiltere, ya 
müstemlekeleri geri vererek Alman
yayı, muvakkaten hoşnud etmeye ra
zı olacak, yahut Fransız politikasın
dan ayrı yürümek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

Londra konuşmaları bunun için, cid
den mühimdir. Avrupanm nereye git
tiği daha açık olarak görülecektir. 

İngiltere müstemlekelerini Fransa 
müttefiklerini feda edemiyeceklerine 
göre bir anlaşmaya ihtimal vermek 
güçtür. 

Necmeddin Sadak 

Ankara 30 (Telefonla) — Ulus refikimiz «Hatay ve Fransa» serfevhalı 
gündelikte diyor ki: 

«Biz Fransa ile elbirliği ederek Cenevre taahhüdlerini yerine getirmek 
istiyoruz. Bu elbirliği mümkün olmak için ilk şart, Fransanın Hataydan çıka-
cağınm Suriye ve Hataydaki Fransız memurlanna bidirilmesidir ve memurla-
nn tereddüdü olmamak gerektir. Fransa - Türkiye elbirliği merhale merhale 
Hatayı istiklâline erdirecek ve ondan sonra her iki devlet bu istiklâlin zamini 
olacaklardır. 

Söz ve fiilde bu sarahat olmazsa yalnız bastettiğimiz 
elbirliği imkânı ortadan kalkmış olmaz, Hatay davasımn 
şekli ve şümulü değişmiş olur. 

Cenevre taahhüdlerinin Hatay Türklüğünü kendi yur
dunda hür ve hâkim kılmak demek olan ruh ve mânasının 
yerine getirilmediğini gören Türkiye, vazife ve mesuliyet
lerinin gerektirdiği yeni bir hareket seçmek serbestliğini 
elde eder. Buna sebep olmak ne Fransaya, ne Suriyeye» ne 
de sulhe hizmet etmektir.» 

Fransız memurlarının çıkardıtı kanlı hadiseler 
Mahallî zabıta halkın bayram yapma
sına mâni olmuştur. Muhtelif yerler
de kurulan taklar yıkılmıştır. Bu su
retle Fransız memurlannm Hatayda 
taMb ettikleri maskeli politikanın 
esası açığa vurulmuş oluyor. Hükû-

(Devamı 11 inci sahifede) 

Ankara 29 (Telefonla) —Hataydan 
gelen haberlerde bugün burada dik
kate şayan bazı işler cereyan ettiği 
anlaşılmaktadır. Hatay rejimini biz
zat ilân edeceği haber verilen Fransa-
nm Suriye fevkalâde komiseri Kont 
dö Martel Antakyaya gitmemiştir. 

Hatay bayramı yurdun 
her tarafında kutlandı 
Şehrimizde toplantılar yapıldı 

Cumhuriyet âbidesine çelenk kondu 
Hataylılar bayramlaşmak üzere saat 
11 de Eminönündeki cemiyet merke
zinde toplandılar. Göğüslerine Hatay 
bayrağı rozetini taşıyan genç Hatay-
lüann haklı sevinç ve heyecanlan 

(Devamı 11 inci sahifede) 

Defter imza ediliyor 

Hatayın anayasası dün (29 îkinci-
teşrin 1937) meriyete girdi. Bu mü
nasebetle Hatayda olduğu gibi İstan-
bulda da bayram yapıldı, HatayUlar 
bu büyük günlerini coşkun sevinçle 
kutladılar. 

Hatay erginlik cemiyetinin daveti 
üzerine şehrimizde bulunan bütün 

Muvazaalı borçlar 
ve piyasanın alacağı 

Piyasadan sık sık şu nevi şikâyetler 
duyulmaktadır: 

— Kredi açmasam ticaret olmuyor. 
Kredi açsam param batıyor. Dava edi
yor, fakat yine bir şey alamıyorum. 
Çünkü maaşlardan borç mukabilinde 
ancak yüzde yirmi beş kesilir. Bazı in
safsızlar borçlarını ödememek için, 
muvazaaya başvurmuşlardır. Mal sa
hibini, tüccarı, esnafı asıl batıran da 
budur. Zira, vifalanca yerde maaşlı* 
diye tahkik ettiğimiz müşteri şayet 
hakkımızı vermemeğe niyet ettiyse, 
muvazaa usulü yüzünden işimiz Alla-
ha kalıyor! 

Birçok bankalar ve ticarethaneler 
gibi devlete aid müesseseler de me
murlarının piyasaya şu miktar ma^ 
aş nisbettnden fazla borçlanmamasını 
şart koyarsa ve muvazaa meydana 
çüitığı takdirde bunu yapana pek bü
yük mesuliyet terettüb edecek çefcü-
de bir kanuni değişiklik meydana ge-
lirse piyasanın büyük bir derdi. hal-_ 
kiunur. 

İngiliz - Fransız i(onuşmasında tam 
nıutabal(at iıasıl oluyor 

Fransız gazeteleri orta Avrupa vaziyetinin 
değişmesine razı olunamıyacağmı yazıyorlar 

Londra 29 — Fransız ve İngiUz 
nazırlan arasında bugün konuşma
lara başlaiımıştır. Fransız Başvekili 
B. Chautemps Hariciye Nazın B. De-
bos, yanlarmda Londra sefiri Corbin 
Fransız hariciye nezareti umumî kâ
tibi B. Leger, siyasî işler müdürü 
MassigU bulundukları halde saiat on 
birde Hariciye Nezaretine gelmişler
dir. İngüiz Başvekili, Hariciye Nazın 
B. Eden ve Lord Halifax misafirferi 
kabinenin içtima salonunda kabul et
mişlerdir. Derhal konuşmalara baş
lanmıştır. Konuşmada İngiltere na
mına bu üç nazırdan başka Hariciye 
müsteşan van Sittart da bulunmuş-
tıu-. 

Konuşma' iki saat kadar sürmüş
tür. Bundan sonra İngiliz BaşvekÜl 
B. Chamberlain bir öğle ziyafeti ver
miştir. Ziyafette Fransız BaşvekiU, 
Hariciye Nazın, Hariciye umumî kâ
tibi, siyasî işler müdürü ve Fransıa 
sefiri, ingiliz BaşvekiU, Hasriciye Na
zırı, Lord Halifax, nazırlardan Lord 
HaUsham, Maliye Nazın Sir John 
Simon Harbiye Nazın ve Hariciye 
müsteşan van Sittatt bulunmuşlar. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

ITıikanda Fransız Başvekili ChautemiM^ 
İngiliz BaşvekiU Caıamberlain, aşağıda 

Fransu Hariciye Nazın Delbos, İngiliz 
Hariciye Nazın Eden 

Anayasadan altı 
madde değiştirildi 

Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî 
müsteşarlıkların vazifeleri hakkındaki 

kanunda da tadilât yapıldı 
Ankara 29 (Telefonla) — Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü toplantı-
smda Teşkilâtı esasiye kanununun ba
zı maddelerinin tadiline dair olan ka
nun lâyihası ile Devlet dairelerinin 

mmmmmmifKmmuummmm 

Vekâletlere taksimi ve siyasî müste-
şarlıklarm vazifeleri hakkmdaki 1ta-
nvm lâyihası müzakere edilmiştir. Her 
iki lâyiha da aynen kabul edilmitşir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

- Çok talihli kadın!... Dün aldıjı ipek çorap hâlâ yırtılmamışl... 

Düzeltme — Dünkü karikatür yazısının 18 inci satırındaki «hasis» keUmesl chaHtı 
ik. dlzUmiştir. özür dUer ve düzeltiriz. 
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c D ü n Geceki v e B u S a b a h k i H a b e r l e r 
Japonya Şanghay gümrük 
varidatına el koyacak mi? 
ingiltere ve fransa bu hususta Japon
ya nezdinde teşebbüste bulundular 

Tokyo 29 — İngiliz ve Fransız se
firleri, pazar günü Japon Hariciye nar 
nrııu ziyaret ederek ayni mealde birer 
nota vermişlerdir. Notada Şanghay 
gUmrükleriıün Çin istikrazlarma ka-
filık olduğundan bahisle alacaklı hü
kümetlerle görüşmeden buna el kon
maması lüzumundan bahsedilmekte
dir. 

Japon mahaflll Şanghay gümrük 
TBridatımn Çin istikrazlarma karşılık 
olduğunu biliyor. Fakat bu paranın 
Çin tarafmdan cephane tedariki hu
susunda kullanılabileceğini takdir et
mektedir. Bunun İçin vridatm kontro-
luna lüzum görmektedir. Japonya ec-

/nebl haklarına riayet edecektir. 

Çinin istikraz yapmak istediği 
doğru değil 

Londra 29 (A.A.) — B. Wellingto-
ntın mühimmat satm alması için Çtn 
hesabma 100 milyon İngiliz lirası bir 
İstikraz akdi maksadüe İngiltere, Ame

rika, Fransa, Rusya ve Belçika ile mü
zakerelerde bulvmmakta olduğu sure
tinde bir Japon gazetesinin verdiği ha
ber Londrada tekzip edilmektedir. 

J a p o n i l e r i h a r e k e t i 
Şanghay 29 (A.A.) — Neşredilen bir 

Japon tebliğinde, şöyle denilmektedir: 
«Changchow'un zaptı Kiangyen'in 

sukutuna bir mukaddeme teşkil et
mektedir. Burada Yangtse nehrini bir 
baraj katetmektedir.» 

Ayni tebliğde Japonların Taihu gö
lünün garbinde mühim bir şimendi
fer tekatu noktası olan İhing'i işgal et
tikleri ilâve edilmektedir. 

Şanghay 29 (A.A.) — Japon sefa
reti namma söz söylemeğe salâhiyettar 
bir zat, Tangshengchi'nin dünkü ce
saret kinci beyanatı ve Hangchow'un 
muharebeden tecridi meselesinin henüz 
halledilmediği hakkındaki sözleri üze
rine Nankinde bir emniyet mmtakası 
tesisi ümidinin suya düştüğünü söy
lemiştir. 

Titulesco Bûkreşe 
geldi 

İstasyonda parlak surette 
karşılandı 

Bükreş 29 (AAL) — Ecnebi memle
ketlerde 16 ay fasılasız oturduktan 
sonra buraya dönen Titulescoyu ta-
raftarlan istasyonda karşılamışlardır. 
Kalabalık arasmda milli köylü par
tisi erk&m İle muhafazakâr partinin 
reisi Oregolre Filipesco bulunmakta 
idi. 

Titulesco, kendisini mütemadiyen 
alkışlayan dostlan tarafmdan araba
ya kadar omuzda götürülmüştür. 

izmir' Tire yolan" 
da bir cinayet 

Meçhul eller tarafından 
İKİ ffofor olduruldu 

İzmir 29 (Telefonlda) — İzmir -
Tire arasmdakl şosede müdhiş bir 
cinayet işlenmiştir. Şoför Emin ve 
muavini Ali Tirenin Taştepe civarm-
da ölü olarak bulunmuşlardır. Emin 
Te Alinin vücutlan tabanca ve mav
zer kurşunlan İle delik deşik edil
miştir. 

Bu esraengiz hadise etrafında el
de ettiğim malûmat şudur: Maktul 
şoför Emin ve muavini Ali Denizli 
nakliyat şirketine âid bir kamyonda 
çalışmaktadırlar. Hadise günü Tire
den kamyona tütün yüklemişler ve 
İzmire doğru yola çıknuşlardır. Tah
kikatı idare edenlerin bildirdiklerine 
göre; kamyon Tirenin Taştepe civa
rma gelince meçhul şahıslar tarafın
dan durdurulmuş ve şoför Emin üe 
muavini Ali tabanca ve mavzer kur-
çunlarile öldürüldükten sonra ikisi
nin de cesedi kamyonun önüne uza
tılmış ve kamyonun makinesi de işler 
vaziyette bırakılmıştır. Maktülerin 
cebinde hiç para bulımmamıştır. Pa
ralarının mütecavizler tarafmdan 
almdığı anlaşüıyor. 

Maktul Emin ve AH Ue, Tiredeki 
şoförler arasmda hadiseden bir gün 
evvel münakaşa cereyan ettiği tesbit 
edilmiştir. Bu cinayetin rekabet yü
zünden işlendiği talimin ediliyor. 
Hadise yerindeki müteaddid tabanca 
ve mavzer kurşunlan kapçıklan top
lanmıştır. Tahkikata devam ediliyor. 

Ceyhan yine kabardı 
Adana 29 (Telefonla) — Ceyhan 

nehri dündenberi tekrar yüksel
miştir. Sallar işlemiyor. Karşı taraf 
köylerle münakalât kesilmiştir. Ala
kadarlarca lâzım gelen tedbirler alın
mıştır. Nehrin sabaha kadar daha 
fazla yükseleceğinden korkuluyor. 

B. Goebbels 
Mısıra gidecek 

Seyahatin hususî mahiyette 
olduğu söyleniyor 

Berlin 29 (A.A.) — tyi haber alan 
mahfiller , Dr. Goebbels'in dinlenmek 
üzere ilkkânım başlangıcmda Mısıra 
gideceğini bildirmektedirler. Bu se
yahat, tamamile hususî mahiyette 
olacaktır. 

Goebbels, Mısırda bulunmasmdan 
istifade ederek uzun senelerdenberi de 
Iskenderiyeye yerleşmiş bulunan Ru-
dolf Hess ailesini ziyaret edecektir. 

İstanbul balıkhanesinin 
vaziyeti 

Müzayedeye çıkarılacak 
balıklann ilk fiati ko

misyonca tayin edilecek 
Ankara 29 (Telefonla) — Deniz 

masullerl kanunu lâyihası bugün
lerde Büyük Millet Meclisine verile
cektir. 

Devlet Şûrası lâyihada esaslı tadi
lât yapmıştır. Ezcümle, açık deniz
lerde balık avlanması hakındaki mad
deyi projeden çıkarmıştır. Bu mese
lenin meclis encümenlerinde alâkalı 
müzakereyi mucib olacağı anlaşılı
yor. 

Diğer taraftan İstanbul balıkha
nesinin vaziyetini tanzim etmek üze
re Maliye Vekâleti ile İktisad Vekâleti 
mümessillerinden mürekkep bir 
komisyon teşkü edilmişti. Komisyon 
toplantüara başlamıştır. îlk kararla-
şan iş, balıkhanede müzayedeye çıka-
nlacak balıklann ilk fiatlerinin teşkil 
edilecek bir komisyon tarafmdan ta
yin edümesi olmuştur. Komisyon bu 
hususta: tedkikatmda ecnebi memle
ketlerin bu arada Almanyanın mev
zuatım tedkik ediyor. 

Deniz bank kanunu 
Ankara 29 (Telefonla) — Bütçe 

encümeni Deniz bank lâyihasının 
müzakeresine başlamıştır. Lâyihanın 
önümüzdeki hafta içinde umumî he
yete sevkedileceği tahmin olunuyor. 

Türk kraliçelerinin aşkı 
Çinceden tercüme edilmiş eski 

Türk efsaneleri 
Bugün 

M i RT A 
12 inci sahifede 

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

GÜNÜN HADISELERI 

Elma, çilek, portakal 
geceleri,.^ 

Ankara Halkevi Ue birlikte çaüsmaSa 
karar veren yüksek ticaret ve İktisad mek
tebi mezunları birliği, memlekette, yenüf 
«arOmanü arttırmak İçin, «Elma gecesb, 
«Çilek gecesi», «Portakal gecesi» Islmleröe 
bir propaganda geceleri tertib etmişler: 
Konferanslar verecek, millî mabsuUerln 
sürümünü teşvik edeceklermiş. 

Çok iyi bir teşebbüs. 
Ancak bir cihet var: 
— Çay, kahve İçeceğinize yemiş yiyin, 

lerbet İçin! - diyorlarmış. 
İşte bunu doğru bulmadık. Zira, millet 

niçin kahveyi bırakıp yemiş yesin? İkisi
nin de yeri başka başka değil mi? Yemiş 
de yensin, üstüne kahve de içilsin!... Her 
maddenin İstihlâki faydahdır. 

Biliyoruz, denecek ki: 
— Kahve bizden çıkmıyor. İthalât 

malı! 
Fakat kahve aldığımız memleketlere 

kendi malımızı gönderip mübadele yapı
yoruz ya!... Şayed biz onlannkini almaz
sak onlar da bizmkini almazlar. 
İktisad meselelerini eskisi gibi basit tara

fından düşünmiyelim. Türkiyeye kontrolsuz 
bir şekilde ecnebi malı girdiği zamanlar
da «Sade yerli malı kullanmak!» tavsiye
si doğruydu, şimdi yanlıştu:. Şimdiki usul
lere göre, herşeyi çok istihlâk etmek lâ
zımdır. En başta yerli malmı!... Fakat 
ayni zamanda ecnebi malını da... Çünkü 
karşıbgmda yerli mal sürülecektir! F. T. 

Şam ve Suriyede 
umumî grev 

Arablar Hatay rejiminin 
tatbika konulmasını 
protesto ediyorlar 

Şam 29 <A.A.) — Bugün Araplar 
Samda ve bütün Suriyede yeni Hatay 
rejiminin tatbika konulmasmı protes.» 
to için umumî grev ilân etmişlerdir. 
Homsda halk Ue polis arasmdsü çar
pışmalar olmuştur. Kütle halinde bü-
jrük Arap nümayişlerinin vuKubulma-
sı bekleniyor. 

Şam 29 (A.A.) — Yeni Hatay reji
minin ilânı münasebetile bugün için 
İskenderun ve Antakyada yapılması 
mukarrer merasimin kanşıklıklar 
çıkması endişesile yapılmıyacağı ilân 
olunmuştur. 

Askerî ve mülki 
tekaiid kanunu 

Kanunun 18 inci maddesi 
değiştirildi 

Ankara 29 (Telefonla) — Askerî 
ve mülkî tekaiid kanununım 18 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesi hakkındaki kanun lâyihası 
Büyük Millet Meclisinin çarşamba 
günkü ruznamesine alınmıştır. 

«Mütekaid zabit ve askerî memur
lardan sefer ve hazar vakitlerinde 
askerlik hizmetine almmış olanlara 
rütbe ve memuriyetleri muhassasatı 
verilmek üzere tekaüd maaşları mu
vakkaten kesilir. Bunlar hazar veya 
seferdeki hizmetleri esnasmda malûl 
oldukları takdirde evvel ve ahir hiz
metleri mecmuna ve maluliyet de
recelerine nazaran yeniden tekaüd 
maaşma nail olurlar. Mütekaid zabit 
ve askerî memurlardan yalnız sefer
berlik zamanına münhasır olmak û-
zere hizmeti esnasında rütbe ve smıf-
ları terfi edilmiş olanlar evvel ve ahır 
hizmetleri mecmuna ve yeni rütbe 
smıflarma göre yeniden tekaüd ma
aşma nail olurlar.» 

Konya seylâbı 
Maddi zarar 70 - 80 bin 

lira tahmin ediliyor 
I M - I • I • • • 

Konya 29 (Telefonla) — Alâka^ 
darlarca tesbit edildiğine göre, seller 
yüzünden 22 ev tamamen, 50 ev de 
kısmen yıkılmıştır. / 

Nüfusça zayiat yoktur. Yıkılatı ev
lerin eşyalan enkaz altından çıkarıl
mıştır. Maddî zarann 70 - 80 bin lira 
derecesinde olduğu tahmin ediliyor. 

Evleri yıîalıp açıkta kalan ailelere 
vilâyet, Cumhuriyet Halk pattlsi ve 
Kızûay kurumu tarafından yardım-
lai' yapılmıştır. 

I 

İngiltere, orta Avrupa 
devletlerini feda etmiyor 

Fransadan da Sovyet paktından 
feragat etmesini talep etmiyor 

Londra 30 (Akşam) — îngiliz -
Fransız müzakerelerine bugün de de
vam edilecek ve akşamleyin resmî 
bir tebliğ neşredilecektir. Fransa Av
rupa mületleri arasmda bir müka-
renet temin etmeği istihdaf eden İn-
gUterenin mesaisine yardım etmek 
emelindedir. İngUtere, Londra - Pa
ris - Berlin - Roma arasmda bir mü-
karenet husule getirmeğe çalışmakla 
beraber, bu mükarenetin beşinci bir 
devletin zaranna olmasını asla dü
şünmüyor. Bilhassa İngütere, Fran
sadan Sovyet - Fransız paktmdan 
feragat etmesini istem'iyecektir. 

Bu müzakerelerde bütün mühim 
mesele ve ezcümle müstemlekât me
selesi gözden geçirilmekle beraber, 
katî kararlar verilmiyecektir. Zira 
müstemleke işinde İngütere ve Fran
sadan başka Belçika, üç dominyon 
ve Japonya alâkadardır. 

Merkezî Avrupa meselesine gelin
ce İngiltere bu husustaki siyasetini 
değiştirmemiştir. İngiltere, Alman
ya üe anlaşmayı temenni etmekle be
raber, bu anlaşma uğruna alâkadar 
devletlerin emniyetini feda etmek is
temiyor. 

Frankonun tayyareleri bir şehre 
bombalar attı, pek çok yaralı var 

Madrid 29 (A.A.) — Colomenarvie-
jonun havaî bombardımam hak-
kmda tüyler ürpertici tafsilât alm-
mıştır. Saat 11 de asilerin 12 bombar
dıman tayyaresi üe bir çok avcı tay
yareleri, birdenbire görünmüş ve at
tıkları ük bombalarm tesiri pek müd
hiş olmuştur. Çok kuvvetli bir bomba 
ağzma kadar insanla dolu olan bir 
sığmağa düşmüş, sığmağın duvarlaü 
3rıkılmış, erkeksiz kadm ve çocuk ol
mak üzere 30 kişi ölmüştür. Diğer 
bomba, üç katlı bir binayı tamamUe 
tahrib etmiştir. 

Bu sm-etle 100 den fazla bomba 
atümış, 50 kadar insan telef olmuş ve 
100 den fazla insan yaJralanmıştu-. 

Yardım servisleri derhal faaliyete 
geçerek yai'alüarı geri hastanelere 
nakletmiştir. Askerî servisler, sokak-
lan enkazdan temizlemektedir. Saat 
15 te de asilerin taj^areleri, felâket
zede kasbanm üzerinde bir daha gö-
rünmüşlerse de bomba atmamışlar-
du\ 

Colmenarviejo kasabası Madridin 
32 küometre şimalinde ve Sierra -
Eseural yolu üzerinde kâindir. 

Geçen temmuz ayında gene bom-
bardımaiıa maruz kalmış ve bu bom
bardıman neticesinde 100 den fazla 
insan telef olmuştu. O tarihte yangın 
çıkaran bombalar bu kasabada bir 
çok büyük yangınlara sebebiyet ver
mişti. 
B i r F r a n s ı z v a p u r u t a a r r u z a 

u ğ r a d ı 
Marsilya 29 (A.A.) — Lezardieux 

vapurundan telsizle şu haber alın
mıştır: 

«Saat 7,36 da Creus burnunun 15 
mil şimali şai'kisinde bir tayyarenin 
hücumuna uğradık. Tayyare bid 
bombardıman ettikten sonra cenuba 
doğru uzaklaşmıştır. Saat 8, de Bear 
burnunun 20 mil şarkında iki tayyaro 
daha görünmüş ise de bunlar bir 
müddet sonra gözden kaybolmuşlar
dır. 

Filistinde yeni 
hadiseler 

Yahudi işçilerini taşıyan 
bir kamyona hücum edildi 

Kîidüs 29 (A.A.) — 15 tedhişçi Nas-
ra civannda Yahudi işçUerini taşıyan 
bir kamyona hücum etmişlerdir. Bir 
Yahudi yaralanrmştır. Askerî kıtalar 
mütecavizleri dağıtmıştır. 

Polis kuvvetlerine de taarruz edil-
jniş ve bir îngiliz polis memuru öldü
rülmüştür. 

Mısırdaki suikasd 
Suikasdcı yeşil gömlek

lilerden imiş 
Kahire 29 — Mısır Başvekili Nahas 

paşaya suikasd, gece Helyopolisten 
şerefine Kübera mahaUesinde yapüan 
bir tezahürden otomobille Kahireye 
dönerken yapümıştır. Başvekile atı
lan dört kurşundan biri otomobili de
lerek içeriye girmişse de iyi bir tesa
düf neticesi olarak Nahas paşaya isa
bet etmemiştir. 
Derhal zabıtaca yakalanan suikasd-

cının Nahas paşaya düşman olan ye
şil gömleklilerden olduğu zannedil
mektedir. Suikasdcı, İzzettin Abdül-
kadir nammda yirmi iki yaşlarında 
bir gençtir. Suikasd haberi öğrenüir 
öğrenilmez şiddetli nümayişler yapıl
mıştır. Bu nümayişler esnasmda dör
dü ağır olmak üzere 20 kişi yaralan
mıştır. 

Polis, aleyhde tezahürat İhtimaline 
karşı, Muhammed Mahmud paşanın 
ve diğer muhalefet liderlerinin evle
rini muhafaza aJtmda tutmakta de
vam teylemektedir. 

Litvinofun 
şiddetli bir nutku 

Demokrat devletlerin 
hareket tarzlarile alay etti 

Moskova 29 — Leningrad mün-
tehiplerinin karşısında Sovyetler 
birUğinin beynelmüel siyaseti hak-
kmda izahat veren Hariciye komiseri 
litvinof, demokratik devletlerin tarzı 
hareketile istihza ederek, İspanyaya 
yapüajı tecavüz ve müdahalenin müs-
bet delilleri Ue Japonyamn ÇindeM 
harbcuyane faaliyetinin bu devletlere 
kâfi gelmediğini ve bunlarm beynel
müel konferanslarda mütecavizlerden 
mütecaviz olduklarım teyid ve tasrih 
etmek lûtfunda bulunmalarım taleb 
ettiklerini, halbuki mütecavizlerin esa
sen bımu açıkça beyan etmekte bulun
duklarını söylemiştir. 

Prens Bernard 
Hollanda veliahdmm 

kocası bir kaza geçirdi 
Amsterdam 29 — Veldiahd prenses 

Culyananın zevci prens Bemanrd, 
Amesterdam civannda vukubulan biı; 
otomobil ka'zası neticesinde oldukçal 
ağır surette yaralanmıştır. i 

Amsterdam 29 (A.A.) — Prens Benv» 
ard Amsterdamda bir hastanede yat
maktadır. Bununla beraber hayati 
tehlikede değildir. Saraya nakledilen 
bUeceği ümid edilmektedir. > 

Kaza, prensin otomobilinin bir kanb* 
yona çarpması neticesinde hasıl ol- ' 
muştur. ' 

Karşılıklı tanımalar 
Tokyo 30 — Japonya hükümeti, 

resmen Franko hükümetini tanmııştır« 
Roma 30 (Akşam) — îtalya Man* 

çuko hükümetini tanımı;, orada bir 
sefaret tesisine karar vermiştir. 
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Mostralık 
— Kaça elmalar? ' 
— Otuz beşe. 
— Ver iki kilo. 
Manav, yüzüme, yan gözle şimşek 

gibi bir nazar attı: 
«•— Ne toy adam! Pazarlık etmiyor. 

Dünyada böyleleri de kalmış demek?» 
diye düşündüğünü hissediyordum. 

Eli meyva kümesinin arkasına doğ
ru giderek işlemeğe başladı: Kâğıdın 
«Çiae pat pat atıyor. 

— Dur bakalım, dur! - dedim. 
Manavı hafifçe iterek dükkâna geç

tim. Dışardan pınl pınl yanan elmala
ra bir de arkadan baktım ki, bu taraf
tan manzaraları bambaşka: çürük ça-
nk şeyler; 

Tıpkı Karadenizdeki bazı sahil ka-
sabalanmızm evleri gibi! Denizden gir
diğiniz zaman hepsi beyaz beyaz bo
yalı! «Aman, ne güzel, ne muntazam!» 
dersiniz; fakat bir gün arka taraftaki 
dağa çıkarak baktım. Ayni kasabayı 
tanıyamadım. Zira, yalnız ön cephele-
^üü boyamışlardı. Üç yanlan kara ka
ra... 

Bir kere de, Şişlide: 
- - Ne zarif kadm! - diye bir bayanı 

^edhe kalkmıştım. 
— Sen terzisini dinle! - demişlerdi. -

Dinle de o zarif elbisenin altmdakl ça-
inaşırlan anlatsın. Kombinezonu kan-
< l̂ı iğne Ue, çorabı şiridle bağlanmış... 
Orta halli bir mahalle karısı ondan iti
nalıdır. 

Geçenlerde Falih Rıfkı Atay, amba-
'âjcıhğı bilmeyip zarfa değU mazrufa 
baktığımızdan şikâyet ediyordu. Evet, 

ütün paketlerimizi zerafet cihetin-
en henüz diğer şark tütünlerile yanş-

'tramıyoruz. Fakat «ambalajların» ne 
türlüsünü öğrendiğimizi yukanki üç 
»üsal gösterir... 

*** 
Manava dedim ki: 
— Boşalt bakalım o kâğıdı... Boşalt, 

boşalt, çabuk... bak, ben seninle pa
zarlık etmedim... Etmediğimin de sebe
bi, kendim seçmek içindi. 

Ve elmaları, elimle alıp alıp kese kâ
ğıda koymağa başladım. 

Dükkâncı, telâşa düşmüştü: 
— Yok, yok... Bayım... Onlar mostra

lık... Elli kuruşa da vermem... Bırak, 
vaz geçtim. 

*** 
Mostralık?.. Bunun mânâsım düşü* 

nün: Aldatmak, müşteri celbetmek, 
sonra çürüğü sürmek için bir göz bo-
yacıhğı!.. 

Eskiden İzmire vapurlar yanaşın
ca, çoluk çocuk bir sürü esnaf güver
teye üşüşürdü. Kutularla incir satma
ğa uğraşırlardı. Alırdınız: Aman ne 
güzel, kehrüba sansı, iştiha gıcıklayı-
cı meyvalar... Fakat üst sırayı kaldırın
ca, altmdan simsiyah, berbad hat tâ vı-
cır vıcuı kurtlu, kuru yemişler çıktı
ğını görürdünüz... 

Bu hal, bize tabii gelirdi: 
— Elbette... Üst kat mostrahk!- der

dik. 
Fakat medeniyet âlemi, bu şarklılı

ğı hazmetmedi. İzmir mahsullerinin 
aleyhine propaganda başlaymca, biz de 
uyandık. Şimdi hilesiz dizilere, hat tâ 
standardizasyona gayret ediyoruz. İh
racat cihetinden âlâ, bunu yapıyo
ruz. Fakat dahili ticaret?... 

Serapa mostra düzenbazhğı... 
Mostralık âdetini piyasada kaldır

mak için ne yapmah? Camide vaiz mı? 
Halkevinde mecburî konferansımı? 
(Hani şu zehirli gaz kurslannda ya
pıldığı gibi mecburî konferanslardan!) 
belediyenin kontrolü mu? (Tramvay-

f I 
Mekteplerde soba 

Bazı mekteplerde 
neden elan soba 

yanmıgor? 
Dün bazı gazeteler İstanbulun bir

çok mekteplerinde talebenin soğuktan 
ıztırap çektiğini, çünkü soba yanma-
dığını yazıyor ve bunun kabahatini vi
lâyete atfediyorlardı. Bu hususta bize 
şu malûmat verilmiştir: 

«İstanbul mmtakası dahilinde vilâ
yetin idaresinde bulunan hiç bir ilk-
mektepte suba yanmamış değildir. An
cak Kadıköy ilkmekteplerine kömür 
verecek müteahhid zuhur etmediği için 
bu mıntaka ilkmekteplerinin soba kö
mürü maalesef temin edilememiştir. 
Mahrukatsız kalan diğer mektepler 
bazı ortamekteplerdir. Bunlarm ihti-
yaçlarile de vilâyet değil, liseler alım 
satım komisyonu meşgul qjur. Alım 
satım komisyonunu da suçu yoktur. 
Komisyon altı ay evvelinden lise ve or-
tamekteplerin mahrukat ihtiyacım tes-
bit etmiş, münakaşa ilân etmiş, mü
nakaşaya hiç bir müteahhid iştirak et
memiştir.» 

Maarif müdürlüğünden yaptığımız 
tahkikatta odun, kömür ve soba nok-
sam bulunan mekteplerin bu gibi nok
sanları telâfi edildiği bildirilmiştir. Ma
arif müdürlüğü dün bu işle bilhassa 
meşgul olmuştur. 

Vaktinde uyanan genç 
hem kendini, hem 
arkadaşını kurtardı 

Erenköyünde Etemefendi cadde
si üzerinde bir köşkte oturan Yaver 
admda bir gençle arkadaşı Enver; 
evvelki gece yatmadan az evvel bir 
maltızda kömür yakarak odalarma 
koymuşlar ve ateşin iyice yanmasım 
beklemeden kendileri de yatağa gi
rerek yatmışlardır. 

Biraz sonra; fenalaşan ve gittikçe 
baygınlaşan bu iki arkadaştan Ya
ver, bin müşkülâtla kendini toparU-
yabilerek oda kapısuu açmış, arka-
daşmı da yatağından dışan sürük
lemek suretile onu da muhakkak bir 
ölümden kurtarmıştır. 

Ayni köşkte oturan diğer şahıslar 
tarafmdan her iki arkadaş ta bay
gın bir halde bulunmuşlar ve zabı
ta haberdar edilerek tedavi altına 
aldınlmışlardır. 

Siyasal bilgiler okulunun 
jaldönümü 

Siyasal bilgiler okulu (Mülkiye mek
tebi) nin yıldönümü münasebetile kâ
nunuevvelin dördüncü ve bayramın 
birinci cumartesi günü akşamı, şehri-
mizdeki mülkiye mezrmlan Tokatli-
yanda bir toplantı yapacaklardır. 

•MHiıııııınuıımıınıııııııııınııııınııınıiMi"iı>ı<ı<n"»ııı>ııııı>ııııııınmı 

dan atlamağı yasak eden o yaman, ha-
yırh, azımh kontrollerden!) 

Bütün hisleri, dinî, milli, medeni 
haysiyetleri tahrik ederek hileli, ğöz-
boyayıcı ticaretlerin önüne geçmenin 
yoUarmı aramah, bulmahyız... 

Medeni ahlâki esnafa aşılamak za-
mam gelmiştir, 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Feriköy pazar yerinin 

hali 
(Bostanlara, şehir haricinde bir 

rmntaka gösterilecek) serlevhası 
aitmda bir havadis nazan dikka
timi celbetti. Bostanlardan evvel 
pazartesi ve perşembe günleri 
Beyoğlu Feriköy Frenk mezarüğt 
arkasında kurulan pazar yerleri
ne zahmet buyurup bir baküsa 
satüan sebze ve sairenin îıali ted-
kik edilse... Bunların hiçbiri sağ
lık noktai nazarından ekle salih 
değil, zira her taraf çamur der
yası! Hele o zavallı satıcılar ça
murlar içinde! Alışveriş için gi
den biçare halk (ki burüan ekse
riyetle kadiTüar teşkü ederler) ge
çecek yer ölmxıdığından çamurlar 
içinde yuvarlanırlar. 

O civarda üç dört muhtelif ilk-
mektep vardır, biçare yavru
cukların sabah, akşam çektikleri 
azabı sormayınız. Bu yetişmiyor-
muş gibi Belediye orada haftada 
iki defa pazar kurulmasını emret
ti. Bari bir kerecik gelip kurulan 
pazarın felâketini gözleri ile gör
seler de bir çaresine bakıp hem 
biçare pazarcıları, hem ahaliyi, 
hem de en çoğu fakir aileden olan 
zavallı mektep çocuklarını bu sı
kıntıdan kurtarsalar... 

Kader Basımevi sahibi 
APİK VAN 

* »• 

Belediyeye teşekkür 
ederiz 

Bu sütunda yazdığımız şikâyetleri 
nazarı itibara alarak düzeltmeler ya
pan müesseselerin başmda belediye 
olduğu için kendisine teşekkürü borç 
biliyoruz. 

Belediye, otobüs durak yerleri hak
kındaki temennimizi tahakkuk ettir
miştir. Durak yeri İran sefareti 
önünden İcaldırılarak vilâyetin önü
ne getirilmiştir. 

Azgın mandalar 
Bir ahıra kapatılan 
ikisi de öldürüldü' 

Üsküdardan yüze jrüze Sirkeciye 
geçen üç azgm mandamn yaptıklarım 
dünkü nüshamızda kaydetmiştik. Bir 
kaç kişiyi yarahyan bu mandalardan 
biri Sirkecide öldürülmüş, diğer İkisi 
de Ahırkapı civanna kadar kovalana
rak orada metruk ahırlardan birine 
kapatılmışlardı. 

Bu mandaları almak üzere dün sa
bah ahırlara giden sahiplerile zabıta 
memurlan, bir de baytar ahır kapısı-
m açar açmaz garib ve korkunç bir 
manzara ile karşılaşmışlardır. 

İM manda, boynuzlarım biribirine 
takmışlar, ve yerde güreşiyorlardı. 
Mandalar, karşılannda insan çehresi 
görür görmez; biribirlerini bırakmış
lar ve gelenlere doğru saldırmağa 
başlamışlardır. 

Bu vaziyeti görenler, mandalarm 
kuduz alâmeti gösterdiklerini anla
mışlar ve silâh istimaline mecbur kal
mışlardır. Bu şekilde bu mandalar da 
imha edilmiştir. 

Barbarosun türbesi 
Etrafının açılması 

için tahsisat 
aranıyor 

Beşiktaşta Barbaros Hayreddin pa
şa türbesinin etrafının tanzim ve ısla
hına dair B. Proste'un hazırladığı pro
jenin esaslarım yazmıştık. Belediye 
bu işi başarabilmek üzere tahsisat ara
maktadır. Tahsisat bulununca işe baş
lanacaktır. Evvelâ türbe bahçesinde bu
lunan sabık Beşiktaş muhafızı Hasan 
paşanın türbesi ile diğer mezarlıklar 
kaldırılacaktır. Bunun için mezar sa
hiplerinin ailelerine tebligat yapıla
caktır. 

Türbenin önündeki rıhtımda yapı
lacak deniz müzesinin nasıl tanzim edi
leceği de ayrıca tesbit edilecektir. 

Kıdem zammından istifade 
eden muallimler bu zammı 

almağa başlıyacaklar 
Kıdem zammına hak kazanmış olan 

muallimler, elde tahsisat olmadığı için 
bir senedenberi bu haktan istifade ede-
miyorlardı. Son zamanlarda alman ted
birler sayesinde kıdem zamlanmn ö-
denmesi için lâzım gelen para bulun
muştur. 

Yarm idarei hususiye maaşları veri
leceğinden kıdem zammından istifa
de eden muallimler, kânunuevvel ma-
aşlarile beraber bir senelik kıdem zam
mını da alacaklardır. Bu zamdan isti
fade edenler sekiz yüz kişiden fazla
dır. 

Bahçekapıda bir 
otomobil kazası 

Bir taksi 50 yaşında birini 
ağır surette yaraladı 

Dün sabah; saat dokuzda Bahçe
kapıda İş bankası önünde feci bir 
otomobU kazası olmuştur: 

Kazayı yapan şoför Enverin ida
re ettiği bir taksi otomobilidir. En
ver; Yenicami virajını dönerek ban
ka önünden ilerlemekte iken orta 
yaşlı bir adam karşıdan karşıya ge
çiyordu. Şoför arabayı birdenbire 
durduramamış, adama çarparak al-
tma alımştır. Yolcu muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 

Araba, kazadan sonra durmuş, po
lis ve seyrüsefer memurlan işe el 
koymuşlar, yaraluun hüviyetini öğ
renmek istemişlerse de ağzmdan bir 
söz alamamışlardır. Üzerinde yapı
lan araştırmada da hüviyetini isbat 
edecek bir vesika bulunamamıştır. 

YaraU otomobü üe derhal Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmış ve hü
viyetinin tesbiti için zabıtaca fotoğ
rafı ve parmak izleri ahnmıştır. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
birinci kısım memurlan tarafmdan 
yapüan tahkikat neticesinde bu ada-
mm Cibalide oturan ve o civar
da bir birahane işleten elM yaşlarm-
da Praşköva olduğu tesbit edümiştir. 

Praşköva, yaraları ağır olduğu için 
henüz ifade verememiştir. Şoför En
ver tevkif edilmiş olup, tahkikat iler
letilmektedir. 

İSTANBUL HAYATI 
Yağmurda İstanbul 

sokakları 
işlek bir caddeden geçerken ya|^ 

mur birdenbire bastırdı, bir
denbire tepemden aşağı şanl şanl bir 
su boşandı. Cîeriye çekilerek yukan-
ya baktım. Kübik, yepyeni bir bina. 
Saçak kenarlarına yağmur oluklan 
dizilmiş ve uçlan kıvrılarak binanın 
iki tarafından caddeye uzatılmış. 
Uçlarına aslan başı şeklinde süslü 
huniler de takılmış. Yazın güzel Ur 
gününde basit zevkler için, o duvar 
üzerinde belki bir süs olabilir. Fa
kat, yağmur aitmda o süslü aslan 
ağzının kustuğu çamurlu solar cad
deyi baştan başa kaplıyor. 

Duvardan kaldmma dökülen ça
mur şelâlelerinin etrafa saçtıkları 
pis çırpıntılardan kurtulabilmek için, 
caddenin tâ ortasma çıkmak lâzım. 

Dikkat ediyorum. Caddenin iki ta
rafına sıralanmış yeni, eski binala-
n n ekserisinin saçaklarından ayni 
şekilde çamur sağanakları saçüıyor. 
Demek ki; İstanbul gibi koca bir me
deniyet şehrinde yağmur yağmca, 
sokaklar şöyle dursun, en işlek cad
delerin yaya kaldunmlan bile geçi
lemez hale geliyor. Bazı bina sahip
lerinin basit zevkleri, bir kısmının da 
ihmalleri, yağmur altında yaya do
laşan halkın yürümelerine mâni ola
cak kadar tahakküm edebiliyor. 

Şapkamın kenarlanndan, palto
mun eteklerinden çamurlu sular sı
zarak caddenin ortasına geçmeğe 
mecbur kaldım. Kaldırımın kenarına % 
geldim. Fakat caddeye inmek ne 
mümkün!.. Kenarlardaki kanalizas
yon iskaralan tıkanmış. Yokuşun 
tepesinden inen çamurlu su dereleri 
toplana toplana sel haline gelmiş ve 
caddeyi kaplamış. Adım atmak ka
bil değiL Etrafıma bakınırken aşağı
dan bir otomobU göründiL Başıma 
geleceği biliyordum. Fakat ne yapa
bilirdim? Kaldınmm kenanna çekü-
sem, saçaklardan inen şelâleler ai
tmda tekrar bir çamurlu duş yap
mak lâzım. Karşı tarafa geçmek için, 
çamur denizinde yüzmek mecburi
yeti var. 

Zaten, otomobil de hiç bir şey yap
mama meydan bırakmadı. Olanca 
hızile çamur sellerini yara yara ya
nımdan geçti. Artık ne olduğumu 
tahmin edersiniz. Kendimi korumak 
için ancak ellerimi yüzüme kapa3ra-
bUdim. Bu sayede, hiç değilse te
kerleklerden sıçnyan zifosun yüzü
me, gözüme sıvanmasına mâni ol
dum. Artak üstümün başımm vazi
yeti, korunmak zahmetine değer bir 
halde değUdi. Çarnaçar saçak ş i 
leleri aitmda ilerliyecektim. Tam dö
nerken sağ şakağıma inen şiddetli 
bir darbe ile gözlerimden ateşler sa
çıldı. 

Biri haykırdı: 
— Körmüsün lıe adam? Yol ver

sene. 
Başımı çevirdim. Bir adam şenif-

siyesini açıp yüzüne doğru indirmiş. 
Etrafına bakmadan koşarken şemsi
yenin sivri demiri benim şakağıma 
saplanmış. Söz söylememe valdt bırak« 
madan küfürler savurarak uzaklaş
tı. Sızhyan şakağımı oğuştura oğuş-
tura, tepemden inen çamur sağa-
naklanmn aitmda ve kaldırımın bu
lanık selleri içinde yüzerken düşün
düm. Ya; İstanbul, meselâ Londra 
gibi, yağmuru daha bol bir memle
ket olsaydı. Demek ki, Iıiç sokağa 
çıkamıyacaktık. 

Cemal Refik 

Bay Amcaya gröre... 

LİHYEİ 

50KA' 

ĞBNÇTDBK 

flOXAÖ* 

— Sokak isimleri değiştirilecek di
yorlardı bay Amca... 

... Tarihî kıymetleri olmıyan isimler 
bira birer kaldırılıp... 

... Yerlerine büyük kıymetleri olan 
İlimler konacakmııİH 

Hakikaten, yalnız sokak 
semt isimleri içinde de çok uyj 

değil, I B. A. — Evet, meselâ ne tramvay, na 
otobüs işlemediği halde adına (kan 



Sahife 4 A K Ş A M 30 Teşrinisani 

Meyerl ing faciasınjn sırrı ifşa edildi 

Arşidük Rudolf babasını 
haFetmek istiyordu 

Tarihi meraka düşüren intiharın sebebi aşk değilf 
Fransua Jozefin komployu öğrenmesi imiş. -
Müzayedeye çıkarılan vesaiki almak için iki 
devlet ve Amerikan milyonerleri çekişecekler... 

Meyerling facia
sını bilmiyen yok
tur. Bir çoklarurua 
bu tarihî hâdiseyi 
sinemada seyret
miş, bir çoklanmıa 
da buna dair ro-
maiüar okumuşuz-
dıu*: 

Avusturya - Ma
car İmparatorxınun 
oğlu, Arşidük Ru
dolf, seviştiği bir ka-
dmla beraber inti
har etmiş, bu hâdi
senin sebebi tarih 
nazarında esrar ha
linde kalmıştı. Fakat intihardan elli 
sene sonra (yani 1967 de) açılıp o-
kunmak üzere, bazı vesikalar mev-
cud bulunuyordu. Bunlar, bir şato
nun kütüphanesinde kapalıydı. 

Bu vesaik, İmparator Fransua Jo
zefin Başvekili kont Taaffe'ye aiddi. 
Kontun mirasına konan yeğeni, ev
lenerek ailesinin menşei olan İrlan-
daya dönmeğe karaT verdiğinden 
Blleschau şatosunu, kütüphanesile 
birlikte müzayedeye çıkarmıştır. 

Bu müzayedenin pek hararetli ola
cağı anlaşılıyor. Zira, Viyana ve Prag 
hükümetleri Ue Amerikaiı koUeksi-
yoncuları bu tarihî vesikayı ele geçir
mek için pek çok parayı gözden çı
karmışlardır. Çekoslovakya İle Avus
turya arasında müzakerelere başlan
mış, evraka kimin sahip olacağı görü
şülmüştür. 

Kasanın içindeki evrak kısmen ma
lûmdur. Zira, kont Taaffe, Fransua 
Jozefin mennetmesine rağmen, inti
hara dair polis raporunu neşretmişti. 
Diğer taraftan kontes Vetsera'nm 
İmparatora mektub, kontesin veda 
mektubu, Viyanaya felâket haberini 
getiren ve müntehirin arkadaşı olan 
kont Jozef Hoyos'la gene müntehirin 
uşağınm anlattıkları bu dratam ce
reyan şeklini herkese öğretmiştir. 

Ancak bir tek şey öğrenilememişti: 
Intiharm sebebi. 

Bu, şimdiye kadar bir takım farazi
yelere Istinad ediyordu. En birinci 
sebeb olarak, İmparatorun kontes 
Vetsera ile oğlunun evlenmesine ra
zı olmajaşı gösteriliyordu. 

Bıma rağmen bu açkm tahmin edil-

Kontes Vetsera ve Arşidük Rudolf 

diği kadar büyük de olmadığı isbat 
edilmişti. Arşidük, intiharmdan bir 
gece evvel bir kadmla gecejri geçirmiş 
ve bu kadına da ölmeden önce ha;ra-
retli bir mektub yazmıştı. 

Kontes Vetsera'yı Arşidükün ken
di gibi intihara sürüklemesi aşk yü
zünden değil, muğlâk sebeplerden
dir. Bu intihara sebeb, sırf siyasîdir. 
İntranşigeant gazetesinin muharriri 
bu esrarı İmparatoriçe Elizabet ile 
kont Taaffe'nin saraylarına mensup 
kimselerden öğrendiğini bildiriyor. 

Arşidük Rudolf un, Meyerling'e git
mezden evvel, İmparator Fransua 
Jozef le büyük bir münakaşaya tu
tuştuğu tarihçe tesbit edilmişti. Fa
kat bu münakaşa zannedildiği gibi, 
kontes Vetsera yüzünden değildi. 
Rudolf im öğrenib de ne babasına, ne 
de polise haber verdiği bir komplo 
sebebile idi. Komplo, Arşidük Johan 
Toscane ve Johan Arth tarafmdan 
tertib edilmişti. Bımun da maksadı, 
İmparatoru ıskattı. Müstakil olacak 
Macaristana Rudol Kral olacak. Ar
şidük Johan da Avusturya tahtma 
geçecekti. 

İmparatorluk polisi bu komplo es-
rannı keşfetmişse de Fransua Jozef 
bunun ilânını mennetmişti. 

Arşidükün aşkı, tarihçileri şaşırt
mağa sebeb olmuştu. Böylelikle de 
Habsburg hanedanının şerefi kurtul
muştu; oğlunun baba aleyhine sui-
kasd hazırladığı anlaşılamamıştı. 

Üç haifta sonra müzayede yapılın
ca, bu ifşaatın tahakkuk edeceğini, 
İntranşigeant gazetesinin muhabiri 
temin etmektedir. 

TlCARET ve ZAHİRE BORSASİ 
İSTANBUL 
29/11/937 

F t A T L A B 
CİNSİ Ajagı Yukan 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

Bıtğday yumuşak 6 
» sert 5 

Arpa Anadol 4 
Kuşyeml 7 
Nohut 7̂ 
Susam 16 
Tiftik deri 90 
Keçi kılı 50 

6 12) 6 
35 
8i 

20 
30 
— 16 15 

— 54 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Nohut 
Yulaf 
Mısır 
Keten tohumu 
Kugyemi 
B. peynir 

670 1̂ )11 
420 
45 
26 
25 
55 
33 
30 
10 
16 

G t D E N 

Arpa 
Razmol 
Yapak 
Kuşyeml 
Tiftik 

Ton 1250 
275 . 
302 1/2 > 

10 » 
30 » 

D I B F t A T L A B 

Buğday: Liverpul 
> : Şikago 

Arpa:^Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 

5,29 
4,15 
4,59 
4,03 
7,53 

K. 

» 
» 

B O R S A 
29/11/937 

( A K Ş A M K A P A N I Ş F İ A T L E R İ ) 

ESHAM ve TAHVİLÂT 

Nalband mektepleri 
Kanun lâyihasının Encü

mende müzakeresi bitirildi 
Ankara 29 (Telefonla) — Ziraat 

Vekâletinin lüzum gördüğü yerlerde 
nalband mektepleri açması, mektep
li olmıyan nalbandlarm tekâmül 
kursuna tabi tutulmaları hakkındaki 
kanun lâyihasının encümende müza
keresi bitirilmiştir. Bu lâyihaya gö
re, Türkiyede nalbandlık yapabilmek 
için askerî ve mülkî nalband mektep
lerini bitirmiş veyahud kurs görmüş 
bulunacaktır. Ecnebi mekteplerde nal
bandlık tahsil edenler ehliyet imti
hanına tabi tutulacaklardır. Kursa 
çağırılacakların kurs müddetince ih-
tiyaçlaıı Ziraat Vekâleti tarafından 
temin olunacaktır. 

Nalbandlar, nal ve mıh imalâtha
nelerini dükkânlannı baytar idare
sine yazdırmağa mecbur olacaklar
dır. Seyyar nalbadlar da bu kayda 
tabi olacaklardır. 

Çocukları ı s lah yurdunun kad
rosu geniş le t i l ecek 

Galatada mütereddi çocukların ısla
hı için tesis edilen çocukları kurtar
ma yurdunun kadrosunun genişletil
mesi esas itibarile kararlaştırılmıştır. 
Adliye vekâleti bu maksatla bütçesin
den tahsisat ayırmıştır. Bu tahsisat 
verildikten sonra seksen kişiden ibaret 
olan müessese kadrosu yüz elliye baliğ 
olacaktır. Dört sedenberi alman 
tecrübelere göre mevcud tali
matnamenin tadili de kararlaştunl-
mıştır. Talimatnamede bilhassa mües
seseye alınacak mürebbilerin haiz ola
cakları vasıflar ile bunlara verilecek 
ücret miktarı yeniden tanzim edilecek
tir. 

KORSANLAR ... İNCİ ARAYICILARI ... VE İNSAN AVCILARI 

KIZIL DENiZIK ESRARI 
Büyük Fransız filminde, zabtolunmaz SEYİD ALİ'ye karşı mücadele ediyorlar, 

SEYİD ALİ rolünü HARRY BAUR oynamaktadu-. 
Önümüzdeki perşembe akşamından itibaren 

S A i t A ir sinemasında 
MÜSABAKA AÇTIK: ^ İ " İ ^ " İ İ İ ^ B " " " ^ « B « 1 B W M " " 

MÜŞTEREKEN BAŞLADIĞIMIZ BÜYÜK HAFTA İÇİN 

MACERALAR KRALI 
B U F F A L O B i L 

Dahî rejisör Cecil B. MiUe 

Şehzadede : RljîpVpn Istanbulda: 
M I L L î lUllluU ALEMDAR 

Büyük eserin büyük san'atkân (GARY COOFER)in bu yıl çevirdiği başka 
macera filmi var mı ve ismi ne? 

Sarih adresinizle ya Millî ya Alemdar müdüriyetine yazm. 

YARIN BAŞLIYOR 

Bu ak̂ am 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan: Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata : Kara -
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Vasıf, Hasköy: Halıcıoglunda Barbut, 
Eminönü: Salih Necati, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fat ih, Ham-
di, Karagümrük: Ahmed Suad^ Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Ta rab-
ya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihisa-
nndak l eczaneler, Aksaray: Cerrah-
paşada Şeref, Beşiktaş: Nail, Fener: 
Emllyadl, Beyazıd: Kumkapıda Bel-
kis, Kadıköy: Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar, Modada Alâaddin, tJsküdar: 
İ t t lhad, Küçükpazar: Hasan Hulusi, 
Şehremini: Topkapıda Nâzım, Alem
dar : Divanyolunda Esad, Samatya: 
Çula. 

Genç delikanlılar.. Genç kızlar ... Hattâ genç ve ihtiyar herkes 

Bu hafta S Ü M E R sinemasında 
Zaferden zafere koşan 

DEANNA DURBIN'den 
bahsediyor ve bu senenin en güzel filmi olan 

3 MODERN KIZ 
Neşe ... Musiki ve şarkı filmini takdir nazarlarile seyrederek 

candan aUaşhyor. 

istikrazı 
dahUl 
1933 istikrazı 

94 

96 
Ünitürk I 

» i n 
» n 

Mümessil I 
> II 
» nı 

İ9 Bankası 

14,17,50 
13,52,50 
13,52,50 

39,20 
40 
. 

10,10 
* hamiline 10,20 
> Müessla 75 

Pars (Çel 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,45,50 
627 

80,02,50 
16,13,55 
87,16,10 
3,44,50 
4,68,40 
1,43,30 

Türkiye Cum
huriyet MerkM 
Bankan 
Anadolu H. 
Telefon 
Terkoa 
Çimento 
İ t t lhad Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 
fUtleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

96 

25,30 
7,25 

7 
10,15 
13,25 

1,05 

63,79,58 
22,63,63 

1,97,42 
13,71,60 

34,41 
4,21 

4,00,64 
106,37,95 
23,68,75 

ŞEHIR TIYATROSU bu akşam 
saat 20,30 da 

K R A L L İ R 
5 perde, yazan: W. Shakespeare 
Türkçesi: Seniha Bedri Oöknll 

Eminönü Halkevinden: 
Evimiz temsil şubesi, 30 ikinciteşin 937 

sah ve 2 birincikânun 937 perşembe ak
şamlan saat (20,30) da Gülhane parkı 
içindeki Alayköşkünde (Şehirli Kız) pi
yesini temsil edecelclerdir. Arzu edenler 
davetiyelerini Alayköşkü İdare memurlu
ğundan alabilirler. 

Bütün istanbul halkı 
Sinemamızın Bayram progranuna 

hazırlanıyor. 
Türkiyede ilk defa 

YÜRÜYEN 
KALE 

Baş rolde: CEZAR ROMERO 
Müdhiş ALKAPON filmine nazi
re olarak yapılmış, ve şimdiye kal-
dar bıma benzer hiçbir GANGS-

TER filmi çevrilmemiştir. 
YARIN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
sinemasmda başlıyor, 

I" n e r tjT Sineması 

• t " ^ Şeker Bayramı 
İÇİN EN BÜYÜK FİLMİNİ HAZIRLADI 

A S I 
GENERALİN 
SON EMRİ 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
Baş rollerde: 

GARY COOPER - MADELONE 
CAROL - AKIM TAMÎROF 

^ergüzfcşt — Aşk — Macera — Heyecan — Kahramanlık 

YENt NEŞRİYAT Y E N I ADAM A N S I K L O P E D I S I 
Bu haf tadan itibaren Yeni Adam gaze

tesi «Yeni Adam Ansiklopedisi» adlı bü
yük eseri İlâve olarak vermeğe başlıyor. 
Bu ilâve Yeni Adam nüshaları ile birlikte 
parasız olarak verilecektir. Eser m ü t e 
hassıs bir heyet tarafmdan yazılmıştır. 

İSTANBUL POLİSİ 
Kıymetli muharrirlerimizden Ali Fua -

dm bu eseri çıkmak üzeredir. Emniyeti 
umumiye müfettişliği ve emniyet müdür 
lüğünde bulunmuş olan üs tadm bu eseri 
polisin pek çok serairini taşımaktadır . 

BATAVİA 
Java adasında Batavia şehri belediye

si t a ra fmdan: «Ticarî, endüstriyel ve 
oturulacak şehir Batavia» adlı bir ki tap 
neşrelidmiştir. Ki tapta Felemenk Hln-
distanı ve bura larm güzelliği hakkmda 
yazılar, har i ta la r ve çok güzel resimler 
vardır. 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

^ 

Bu gece: 
(MUtiyadi) 

BAKIRKÖY 
sinemasında 

N U R B A B A 

Y a n n gece: tJSKÜDAR 
(EIALE) sinemasında 

KUDRET HELVASI 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu gece 20,30 da » 
Naşid ve arkadaşları 

Okuyucu Küçük Semiha 
ve Misel varyetesi 

Milli komedi 4 perde 
FERMANLI ÇENGİ 
Perşembe alişamı 

HAMİYET KONSERİ 

Yarın akşam M £ L E K* te bir sinema harikası başlıyor 
f Her Sene Şeker Bayrammda En Büyük Filmini Göstermeyi iti-

yad edinen MELEK Sineması Şeker Bayramı haftası için Yann 
akşamdan başbyarak: En Nefis — En zevkli — En eğlenceli bir 
mevzu ve aşk macerası. 

I Holivut'un en güzel kadınlan — En orijinal musiki — Dans 
' ve eğlencelerile 1937 yılının en son keşfi üzerine yapılan birinci 

ve tamamı Tabii Renkli 

TERZİHANESİ AŞK 
Baş rollerde: 

JOAN BENET — WARNER BAKSTER 
DÎKKAT: AMERİKANIN GECEDE 1000 dolar ücret alan meşhur ZENCÎ HARİKALAR ORKES
TRA ve DANS HEYETÎ bu filmde mühim bir rol oynamaktadı^ Numaralı biletler bugünden itibaren ^ g ı v r ı 

satılmaktadır. Tel. 40868 ^ 

mu^'Mm, Senenin en güzel, en.hissî ve enbüyük LIL DAGOVER Sizde 



StYASl tCMAL: 

Dspamyaı DŞO sSDAlh 
kuvvatl l la lhaDnedİDDae®lk 

' Londradaki ademi müdahale ko-
tnitesi yalnız Sovyet hükümeti müS' 
İenkif kalarak eski İngiliz plâ-
mnt ittifakla kabul ettikten sonra 
İspanyadaki taraflara müracaat ede-
fek geri çekilecek ecnebi gönüllülerin 
tniktannı tahkik için nezdlerine 
gönderilecek heyetler hakkında ne 
düşündüklerini sormuştu. 

Evvelâ Franko hükümeti cevab 
verip heyetlerin vazifeleri hakkında 
izahat istemiş ve iki taraftan üçer 
Wn gönüllü çekildikten sonra muha
riplik hakkının tanınması icab ey
lediğini bildirmiştir. Uzun müddet 
tereddüd gösterdikten sonra, yeni 
merkezi Barcelonada bulunan hükü
met de cevabını hazırlamıştır. Mu-
ahharen Sovyet Rusyast istinkâftan 
feragat ederek İngiliz plânına bütün 
heyeti ile iltihak etmiş olduğundan 
Sarcelona hükümeti de gönüllüleri 
tahkik edecek komisyonu kabul et
mek zarureti karşısında kalmıştır. 

Konferans namına İspanyadaki ta
raflar nezdinde İngiliz plânı hakkın
da teşebbüsler yapıldığı bir sırada 
ingiltere general Frankonun nezdine 
umumî ajan namı altında daimî bir 
mümessil göndermiş ve ayni namı 

taşıyan mümessilini de Londraya ka
bul etmiştir. TaM ajanlar namı altın
da iki taraf konsolos vazifesini gö
recek memurlar tayin etmişlerdir. 
İngiltere Fransanın da ayni suretle 
hareket etmesini istiyor. Londrada 
Fransız devlet adamlarile görüşüle
cek meselelerden biri de general 
Franko hükümetinin hukukan ta
nınmasından evvel fiilen tanınması 
ve kendisi ile resmî münasebet ve 
muamelede bulunulması işi vardır. 

Gönüllülerin geri alınması ve mu
hariplik hakkının tanınması etrafın
da yapılan temaslar esnasında askeri 
vaziyeti çok fenalaşmış olan hükümet, 
devletlerin ijci taraf arasında tavas
sutta bulunmalarını gayri resmi su
rette istemiştir. General Franko her 
hangi suretle tavassut yapılmasına 
imkân bırakmamak için İspanyadaki 
dahili harbin ancak kendisinin nihat 
zaferi ile neticelenebileceğim ilân et
miştir. Yeni kış harbinin hazırlıkları 
da Frankonun son ve kati harekâtı 
yapmak üzere olduğunu gösteriyor. 
Binaenaleyh İspanyadaki dahilî ihti
lâfın ancak silâh kuvveti ile halledi
leceği ve daha çok kan döküleceği an
laşılıyor. FeyzullaTı Kazan 

Hollivut ehramları kiralıyor 
Mısır hükümeti tarihî ehramlan 

geceleri projektörle tenvire karar ver
mişti. Bu haber Amerikada duyulur 
duyulmaz HoUivutun büyük film şir
ketlerinden birisi ehramlan reklâm 
sathı olarak kiralamağa talib olmuş 
ve bu maksatla Mısırm Vaşington se
faretine müracaat etmiştir. Film şir

ketinin maksadı büyük Amerikan 
filmlerini ve bu filmlere ait resimleri 
geceleri reklâm için ehramlann satıh
larında halka göstermektir. Tarihin 
en eski eserleri üzerinde en yeni eser
lere ait reklâmlar yapılması hakkın
da vuku bulan bu müracaate Mısır 
hükümeti henüz cevap vermemiştir. 

Habeşistanda aslanlar 
Habeşistan İtalyan istilâsına uğra

dıktan sonra bir çok yerliler İngiliz 
müstemlekesi olan Kenyaya muhace
ret ediyorlar. Bugün Kenyada 8000 
kadar Habeş mültecisi vardır. İngilte
re amele taburları teşkil ederek bun
ları çalıştırmaktadır. Geçen gün böy
le bir muhacir kafilesi Kenya müs
temlekesi hududuna yaklaşırken geri
de kalan bir kaç kişi aslanların hücu
muna maruz kalmıştır. Aç aslanlar 
ikisi çocuk, ikisi büyük olmak üzere 
dört kişiyi parçalayıp yemiştir. 

Penceresiz evler ve fabrikalar 
Bir kaç sene evvel İsviçreli mimar 

bay Falkone camdan bir ev yapnuş-
tı. Evvelki sene Fransız mimar bay 
Şaro, rengi biraz yeşil, aydınlığı da
ha iyi nakleden camdan daha mü
tekâmil bir ev yaptı. 

Amlrikada bu sistem artık kabul 
edildi ve Pansilvanyamn Hershey 
şehrinde büyük bir de fabrika yapıl
dı. Floridada tekmil camdan oldu
ğu için penceresiz bir de mektep var. 
Gerek fabrikada, gerek mektepte 
pencere bulunmadığından içeriye toz 
girmiyor. Bina ve odalar göze gö-
rünmiyen yerlerden giren hava ile 
havalanıyor ve ışık hiç gözleri rahat-
siz etmeden binanm her yerine dağı
lıyor. 

Binalım dış tarafları hortumlarla 
yıkanıyor. 

Yemek pişirmesini bilen kadın 
yok! 

Geçen gün İngiliz Harbiye Nazın 
ordu ahçılan müsabakasında hazır 
bulunduğu zaman kendisinin bekâr 
olduğunu, çünkü lâyıkile yemek pi
şirmesini bilen bir kadına bugüne 
kadar tesadüf edemediğini söylemiş
tir. 

Ancak bir Harbiye Nazın ordusu
na güvendiği için kadınların ga-
dabmdan korkmıyarak bu sözleri 
sarf edebilir. 
T a y y a r e l e r i n y e n i bir vaz i fes i 

Amerika sahillerinde kazaya uğn-
yan Handris adındaki Yvman vapuru 
mürettebatı denizde köpek bahklan-
nın hücumuna maruz kalıyor. Yüzmek 
bilmiyen tayfadan birisi bir tahta par
çasına tutunarak sahile yaklaşmağa 
çalışıyor. Köpek bahklan üzerine hü
cum ediyorlar ve dizlerinden ısırpıağa 
başhyorlar. Tayf a elindeki değnekle 
onlân kovalıyor. Nihayet ufukta bir 
deniz tayyaresi görünüyor. Sun'î du
man neşreden bombalarını denize ata
rak köpek balıklarım ürkütüyor. 
Tayfa da kurtuluyor. 

Yanlış vapura binmiş 
Geçenlerde Cenubî Afrikada August 

Snaden isminde bir adam 71 yaşmda 
vefat ediyor. Bu adam 1886 senesinde 
yanhşlıkla Kap şehrine geliyor ve 51 
sene orada kalıyor. Snaden bvmdan 
elli bir sene evvel Amerikaya gitmek 
üzere vapura biniyor, fakat yanhş va
pura bindiği için Amerikaya değü, 
Cenubî Afrikaya gidiyor. 

Bir tarafta top, tüfek sesleri 

r 100 sene evvel 
Memurlara maaş verilmeğe başlandı 

Tarihin cümlesi aynen şudur: «Elli dört senei hicriyesine kadar kâffei 
memurin ve ketebenin Maliye hazinesi tarabndan muhassas maaşlan ol
mayıp büyük memurlar taşra vali ve memurlannm senede bir defa gön
derdikleri şeyler ve teşrifatı kadime veçhile verile gelen atiye ve mevkuflar 
ile A-esair memurin ve hademe ve ketebe harcıeklam ve eshabı mesalihden 
aldıklan ücret ile geçinirlerdi.» 

Yani maaş yokmuş ve memurlar işi olandan aldıklan para ile geçinir
ler, tabiî fazla para koparmak için de devlet işleri haftalar ve aylarca sü
rüncemede kalırmış. 

Yüz sene evvel bu t an kaldırılmış ve Maliye hazinesinden maaşlar 
tahsis edilmiştü*, 

Öte tarafta cazbanda dans, 
şarkı ve kahkaha... 

Etrafmda aylarca kanlı muharebe
ler cereyan eden Şanghay, dünyarun 
en garib şehirlerinden biridir. Nüfusu 
dört mUyonu bulan bu şehirde Avru
pa, Asya ve Amerika bir arada yaşar. 
Şehrin bazı mahalleleri Avrupanm en 
büyük şehirlerile rekabet edecek ka
dar muntazamdır. Geniş caddeler, gü
zel meydanlar, üniversiteler, büyük 
hastaneler, süslü binalar ve mağaza
lar göze çarpar. 

Bazı mahalleler ise Amerikayı an
dırır. 20 - 25 katlı binalar, bir sürü 
bankalar, sokaklarda telâşlı bir tavır
la acele giden iş adamları insana Nev-
yorkta bulunuyormuş hissini verir. 

Diğer bir kısım mahalleler ise Çin 
şehridir: Dar sokaklar, bir katlı, alçak 
binalar, çaycı dükkânları, elleri ar-
kalarmda işsiz güçsüz gezen uzım saç
lı Çinliler... 

Şanghaym biribirine hiç benzemi-
yen bu muhtelif mahallelerinde müş
terek bir şey vardır: Eğlence bolluğu 
ve halkın eğlenceye düşkünlüğü... 
Şanghay kadar eğlencesi bol bir şehir 
yoktur. Adım başmda bir tiyatro, bir 
bar, bir çalgılı kahvç göze çarpar. Ku-
lübler ve kumarhaneler de sayılamıya-
cak kadar çoktur. Şanghay bir Çin 
şehri olmakla beraber Avrupadan, 
Amerikadan, dünyanın dört bir tara-
fmdan gelmiş bir milyondan fazla in
san bu şehirde oturur. Bunun için eğ
lence yerlerinde her cins halka rasla-
nır. 

Şanghayda herkes eğlenceyi sever. 
Avrupah olsun, Amerikalı olsun, Çin
li olsım hepsi eğlence yerlerine devam 
ederler. Bilhassa Çinliler sabahlara 
kadar gezip eğlenmekten zevk ahrlar. 
Şanghay ahalisinin dörtte biri gün 
doğarken yatağına girmeğe alışmıştır. 

Şanghayın tiyatrolarına, barlanna 
dünyamn dört bir tarafından artist-

Şanghay dünyanın en bü
yük şehirlerinden biridir. 
Nüfusu 4 milyonu bulan 
bu şehirde herkes eğlen
ceye düşkündür. Adım 
başında bir bara, eğlence 
yerine rastlanır. Şehirde 
kanlı muharebeler olur
ken, tayyareler bomba 
yağdırırken, kenar ma
halleler yanarken eğlence 
yerleri yine dopdolu idi 

ler gelir. Fakat buraların asıl gönül
lüleri beyaz Kuşlardır. Rusyada bol-
şeviklik teessüs ettikten sonra Sibir-
yaya, oradan Çine kaçan binlerce be
yaz Rus Şanghayda yerleşmiştir. Bir 
çok eğlence yerlerini bunlar işletirler, 
bir çok barlarda numara yapan beyaz 
Rus kadınlarıdır. 

Şanghay müthiş bir genç kız ticare
ti merkezidir. Şanghaydaki sefahet 
yerleri için Avrupadan, Amerikadan, 
Avustralyadan mütemadiyen kızlar 
getirtilir. Bunların çoğu memleketle
rinden uzakta, sefalet içinde ölmeğe 
mahkûmdurlar. Milletler cemiyetinin 
genç kız ticaretile mücadele eden teş
kilâtı en ziyade Şanghayda çalışmak
tadır. Fakat bütün mesaisine rağmen 
genç kızların kandınlıp buraya sev-
kedilmelerinin önünü alamamıştır. 

Şanghayda halk eğlenceye o kadar 
düşkündür ki kanlı muharebeler de
vam ederken, şehre gülleler düşerken 
eğlence yerleri gene dopdolu idi. San
ki harb binlerce kilometre uzakta ce

reyan ediyormuş gibi herkes eğlence 
yerlerine koşuyordu. 

Bir Fransız muharriri Şanghaydan 
gönderdiği bir mektupta bunu şu su
retle anlatıyor: 

«Şanghayda bankalar, mağazalar 
kapılarını kapar kapamaz barların, 
eğlence yerlerinin kapılan açılır. Sa
bahın saat beşine kadar buralarda 
durmadan dans ederler. İri yan bir 
İrlandaünın, sıfır numara makine ile 
saçlannı kestirmiş bir Almanın, çocuk 
bakışlı bir Amerikalının Avrupah, 
Amerikalı, Çinli kadınlarla başbaşa, 
yanak yanağa dans ettikleri görülür. 
Fokstrot, tango, rumba biribirini la-
kib eder. Şampanya, bira, viski şişe
leri mütemadiyen boşalır. 

Şehirde harb devam ederken, Japon 
tayyareleri 250 kiloluk ağır bombalar 
yağdmrken, kenar mahalleler yanar
ken vaziyet değişmedi. Barlar, dan
singler gene dopdolu idi. Yalnız kü
çük bir fark vardı: Eskiden bu yerler 
sabahın beşinde kapanırken şimdi 
gecenin on birifıde kapanıyordu. Fa
kat buna mukabil-eskiden akşamlan 
saat sekizde açıhrken şimdi öğleden 
sonra saat üçte açılmağa başlamıştı. 
Eğlence zamanını azaltmağa kimse 
yanaşmıyor... Mademki gece erken ya
tılıyor, sabahleyin işe erken başlana
cak ve öğleden sonra çalışma bırakı
larak eğlence yerlerine koşulacak!.. 

Bir kaç kilometre uzakta, siperler
de kanlı muharebeler olurken Şang
hay barlannda cazband ortaüğı çın
latıyor, eğlence devam ediyordu... Bir 
tarafta top, tüfek sesleri, öte tarafta 
cazband, şarkı ve kahkaha... Bir ta
rafta gülle, kurşım, zehirli gaz, öte 
tarafta konfeti, serpantin... Hiç bir 
zaman, dünyanın hiç bir tarafında 
ölüm ile eğlence biribirine bu kadar 
yakın olmamıştır.» 

Deloncle 

Fransadaki 
gizli cemiyet 

Cemiyetin reisi Deloncle 
nasıl yakalandı? 

Paris 29 — 
Fransadaki giz
li ihtilâl komi
tesinin muhabe-
ratmda kullan
dığı şifre, em
vali gayrimen-
kule şirketinin 
merkezinde bu
lunmuştur. Bu 
şifrenin müte
hassıslar tara
fından celbi üze
rine gizli cemiyet rüessasınm bütün 
isimleri zabıtaca öğrenilmiştir. 

Şimdiye kadar yirmi altı kişi tev
kif edilmiştir. Zabıta, Pariste ve bil
hassa vilâyetlerde birçok araştırma
lar yapmış, yeniden silâh ve mühim
mat meydana çıkarmıştır. Zabıtanın 
şimdi araştırmaları bilhassa Toulouse 
şehrinde temerküz etmektedir. Bu 
şehirde mühim miktarda silâh ve cep
hane meydana: çıkarılacağı muhak
kak addedilmektedir. Gizli komiteye 
dahU Cezairli ve Tunuslu üç Arap da 
yakalanmıştır. Bunlardan biri gaze
tecidir. 

Gizli komitenin reisi addedilen Bu
güne Deloncle'un tevkifi çok garip 
bir şekilde olmuştur. Ailesi, Eugâne 
Deloncle'un îtalyada! bulunduğunu 
iddia ediyor ve zabıtayı şaşırtmak is
tiyordu. Halbuki Deloncle Paristen 
hiç aynlmamıştı. Fransız payitahtın
da, saklanıyor, her gece otel değişti
riyordu. Fransız zabıtası, bunu haber 
almış ve otelleri sıkı bir tarassud al-
tma almıştı. Eugâne Deloncle gece yar 

nsından sonra bir otele girerken, hol-
da kendisini bekliyen dört polis m&« 
mum tarafından yakalanmıştır. f_̂^ 

Fırtına devam ediyor, 
Edirneye kar yağdı 

Karadenizde iki motor kazası 
oldu, bir kişi boğuldu 

Yağmur, soğuk ve fırtına devam edi
yor. Bu yüzden Karadenizde iki mo
tor kazası daha olmuş ve bir gemici 
boğulmuştur. 36 tonluk Nimet motö-
rile 24 tonluk Erol motorü 11 tayfa ile 
birlikte Şüe açıjtlarmda şiddetü bir fır-
tmaya tutulmuşlar ve yıldız, karayel 
rüzgârlarımn tesirile Şile sahillerine 
doğru ilerliyerek demiir atmağa mec
bur kalmışlardır. 

Fakat fırtına daha çok şiddetlendi
ğinden her iki motor de demirlerini ta
ramış, bu sırada etraftan yetişilerek 
gemiciler biri müstasna olmak üzere 
kurtarılmışlardır. Makinist Bartmlı 
Yaşar, kendisini kurtarmak için maki
ne dairesinden güverteye çıktığı zaman 
büyük bir dalga zavaUı adamı denize 
sürüklemiş ve derhal sularda kaybolan 
Yaşar bütün aramalara rağmen bulu
namamıştır. 

Hava vaziyeti 
Yeşilköy rasad merkezinden bildiril

diğine göre dün hava tazyiki 756,5 mi
limetre, en fazla sıcaklık 10,1 ve en az 
7,4 derece idi. Yurdun şark mmtakaa 
kısmen ve diğer mmtakalar tamamen 
kapalı geçmşltir. 

Trakya ve Kocaelide, Ege mmtaka-
smda yağışlar devam etmektedir. Rüa-
garlar garbı Anadolu ile Eğede kuv
vetli esmiştir. Istanbulda hava tama
men kapalı geçmiş ve devamlı bir su
rette akşama kadar yağmur yağmış
tır. Rüz^rlar şimalişarkî istikametin
de saniyede 3-4 metre süratle esmiştir, 
24 saat zarfında tstanbulda metre mu-
rabbaı başına düşen yağmur miktan 
10 kilogramdır. 

Edirneye kar yağıyor 
Yeşilköy rasad merkezinden bUdiril-

diğine göre dün öğleden sonra Edirne
ye kar yağmıya başlamıştır. 

Buğday, maden kömürü ve 
maden ihracatımızı kontrol 

Buğday, maden kömürü ve maden 
ihracatımızm inkişafı için yeıü karar
lar alınmıştır. Klalite itibsuile esasea 
iyi olan bu maddeler ihraç edilmeden 
evvel kontrol edilecektir. 

Bu cümleden olarak hükümet yen^ 
bir kararname ile gerek buğdayı, gerek 
maden kömürü ve madenleri lisansa 
tâbi tutmuştur. Bu maddeler ihraç edttı 
lirken İktisad vekâletine müracaat edU 
lerek lisansı almacaktır. 

BERLITZ 
FRANSIZCA • İNGÜZCA. ALMANCA v. s.| 

H U S U S t VE U M U M İ DERSLERİ 



Sahife 6 A K Ş A M 30 Teşrinisani 1937 

Eski kadife 
elbiseler 

Bunlan yeni gibi 
yapmak kabildir 

Tasamıf zamanındayız, evdeki eski 
elbiselerden istifade etmek lâzımdır. 
Lekeli ve eskimiş bir kadife elbiseyi 
az uğraşarak yeni haline koymak ka
bildir. 

İlk yapılacak iş elbiseyi güzelce fır
çalamak ve silkmektir. Sonra hiç bir 
tarafım kesmemeğe dikkat ederek, di
kişlerini sökmeli. Elde edilen parçalan 
birer raptiye ile dört tarafmdan bir 
masa üzerine gererek iliştirmeli. Bir 
hamam tası ılık su içerisine bir çorba 
kaşığı amonyak atarak kanştırmalı. 
Ayni kadifeden küçük bir parça ala
rak bu suya batırmalı ve masa üzerin
de gerili duran kadifeyi silmeli. Yal
nız daima jrukarıdan aşağıya doğru 
silmek lâzımdır. 

Kumaşı temizledikten sonra rapti
yeleri sökerek her bir parçayı iki ucun
dan mandalla ipe aşmalı, kurumağa 
bırakmalı. 

Kadife kuruduğu zaman tüyleri biri-
birine yapışmış garip bir şekil almış
tır. Evvelâ yukandan aşağıya doğru 
olmak üzere kadifeyi furçalamah, son
ra iki kişi bu kadifeyi hiç bir yere da
yatmadan gererek tutmalı. Kadifenin 
üstü, yani tüylü tarafı alta getirilme
lidir. Diğer biri de ıslatıp sıkılan bir 
tülbenti kadifenin üstte duran tüy
süz tarafına yaymah ve kızgın ütü ile 
hafifçe ütülemelidir. 

Tülbentten çıkan rutubet kadifenin 
gerili ve boşta duran alttaki tüyleri
nin dikleşmesini ve parlamasmı te
min eder. Bu suretle ütülenen kadife
leri tekrar uçlanndan mandalla tut
turarak ipe aşmalı soğtımağa bırak
malıdır. 

Bu ameliyeler dikkatle yapıhrsa ka
dife yeni gibi olur. 

Pek yıpranmış, tüyleri dökülmüş 
bir kadife ise, iyi kısımlanndan bir 
bluz, bir çocuk elbisesi en nihayet bir 
gapka yapmak kabildir. 

Drape elbiseler çok giyiliyor 

Tuzlu su 
Kışın yağmurlu ve rutubetli ayla-

nnda evde daima bulunması lâzım ge
len en basit ve en faydalı ilâçlardan 
biri tuzlu su imiş. Bir litre kaynar su 
içine bir çorba kaşığı tuz atıp eritme-
H. Soğuduğlı zaman bir maden suyu 
ffişesine doldurup muhafaza etmeli. 

Her sabah ve akşam bir damlalıkla 
buruna bu sudan üçer damla akıtıhr-
sa İnsan nezle olmazmış. Sabah ak
şam bu suyla gargara edilirse boğaz 
ağnsımn ne olduğu bilinmezmiş. 

Drape elbiseler pek çok rağbet bul
muştur. Her kumaştan ve her 
renkten yapılan bu elbiseler öğleden 
sonra giyilmektedir. Bir kaç model 
dercediyoruz: 

1 — Siyah ipekli jerseden elbise. 
Bluzun drapesi omuz üzerinde iki el
mastan klipsle tutturulmuştur. 

2 — Siyah krep maroken elbise. Blu
zun ön kısmı iki renk krep maroken
den. Açık mavi ve bal rengi krep ma
rokenden yapılmıştır. Drapesi yandan 
belde bağlanmıştır. 

3 — Mor ince yumuşak yünlüden 
yapılan bu elbisenin bluzu ve eteği 
büzgülüdür. Yakası drapedir ve bir 

broşla ilişmiştir. Ayni broş kemerinde 
de vardır. 

4 — Yeşil yünlüden kemersiz olan 
bu elbisenin eteği ve bluzu drapedir. 

5 — Siyah ipek kadifesinden elbise. 
Bluzu drapedir. Kemeri renkli kadife
dendir. 

6 — Şarabi ipekli jerseden elbise. 
Bluzu ve kollan drapedir. 

Moda haberleri 
öğleden sonra giyilen elbiseleri 

lame yahut pul ile süslemek moda
dır. 

i^ Yünlü elbiseler renkli rumen 
işleri ile çok işleniyor. 

if Kürkten yapılmış şapkalar 
çok giyiliyor. 

•A" Ayni renk eldiven, çanta, 7?e 
eşarp siyah elbiselerin garnitürü 
addediliyor. 

•A" Çiçekli lâmeden gece edbise-
si modadır. 

•jfc' Kadife ipeği ile sim yahut 
(selofan) denilen ipekle karışık 
örülen gece elbiseleri fevkalâde 
rağbet bulmuştur. 

if Renkli floştan şişle örülen ve 
içi ipekli kaplanan uzun kaplan 
balo elbiseleri üzerine almak mo
dadır. 

İt Gündüz giyilen elbiselerin 
etekleri çok kısalmıştır. Bunlar 
yerden otuz santim kısa giyiliyor. 

Soğanın faydası 
Bir müddettenberi cilde teravet 

vermek, vücuttaki fazla yağları erit
mek için yeni bir ilâç kullanılmağa 
başlanmıştır: Soğan... 

Soğamn vücuda pek çok faydası ol
duğundan bol bol yenmesi tavsiye edi
liyor. Yalmz pişmiş soğanın hiç fay
dası yoktur. Tesirli olması için soğan 
çiğ yenmelidir. 

Soğam çiğ yiyemiyenler için şu ter
tip tavsiye ediliyor: Bir üd iri soğam 
makineden geçirmeli, yahut ince ren
delemen ve bir tülbentten sıkarak 
süzülen suyunu içmeli. 

Bu suretle içilen soğan suyu fevka
lâde müdrirmiş. Böbrekleri yorma
dan yıkadığı için vücuttaki toksinler 
azalır, şişmanlık yavaş yavaş azalır, 
cilt berrak olurmuş. 

Fırında elma 
îri Gümüşhane elmalanm seçmeli, 

kabuklannı soyup göbeklerini oyduk
tan sonra komposto gibi pişirmeli. 

Diğer taraftan bir kilo süte, bir çor
ba kaşığı nişasta ve yanm kaşık unu 
az su İle ezerek ilâve etmeli ve pişir
meli, mahallebi koyulaşınca içerisine 
150 gram şekerle üç yumurtanın yal
mz şansını (telle vurup köpürttükten 
sonra) kanştırmalı ve pişirmeli. 

Komposto ve krema ayn ayn kap
larda soğuduktan sonra fmna girebi
lecek bir kap içerisine elmalan dizme-
li, oyulan ortalarma kaşıkla kremayı 
doldurmalı, aılarsa kremayı elma ara-
lanna yerleştirmeli. 

Kremadan artan üç yumurtanın 
akmı üç yüz elli gram ince pudra şe
keri ve 120 gi'am pudra halinde maki-

Yağmurdan ıslanan kürkleri 
nasıl kurulamalı? 

Yağmurdan ıslanan kürk yakaları 
ve mantolan bezle silip kurulamak 
hatadır. Kıllar bibiribine yapışır ve 
parlakhğını kaybeder. En iyi usul şu
dur: Yaşlanan kürkü bir masa üzeri
ne ya3mıalı, bol toz asit borit serpmeli. 
Bir kaç saat, hattâ bir gece böylece 
bırakmalı sonra kürkü silkmeli ve 
yumuşak bir fırça ile fırçalamalıdır. 

neden çekilmiş iç bademi telle vurup 
sertleşinciye kadar köpürtmeli. Kaşık
tan köpükler akar halde olunca elma-
larm üzerine dökmeli ve hafif firma 
salarak (üzeri pembe olmadan) beş 
dakika bıraktıktan sonra çıkarmalı. 

Bu tatlı sıcak yendiği gibi soğuk ta 
yenir. Üzerine ahududu, yahut frenk 
üzümü şurubu gezdirilebilir. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Ispanak püresi üzerine konnian suda 
pişmiş yumurta , 

Maçka, Feride K. : 1 — Ispanak püresi 
üzerine konulan suda pişmiş yumurta şöy
le hazırlanır: 

Bir küçük tencereyi su Ue ateşe koyu
nuz. Su ılık olunca içerisine biraz tuz ve 
bir çorba kaşığı sirke atmız. Su kayna
mağa yakm olunca yumurtayı içine kırı
nız, etrafa yayılan aklarını bir çatalla 
sarısının üzerine toplaymız, tencerenin 
kapai^ını hemen kapayarak ateşin kena-
nna çekiniz, yahut gazı kısmız. İki üç 
dakika böylece bıraktıktan sonra delikli 
kepçe ile sudan alınız ve ıspanağın üze
rine koyunuz. Ayni tencere içerisinde İki 
yumurtadan fazla bir arada yapmayınız. 

2 — Yumurta aklarının çabuk köpürüp 
sertleşmesi için telle vurmağa başlamaz-, 
dan evvel içerisine bir tutam İnce tuz 
yahut bir iki damla limon damlatınız. 
Pek kolay ve çabuk aklar köpürür. 

Pırlan tali nişan yüzüğü nasıl temizlenil? 
Bebek, C. K.: 1 — Pırlantalı nişan yü

züğünüzün içine zamanla dolan kiri te
mizlemek için gayet yumuşak bir fırçayı, 
yahut erkeklerin traş olurken yüzlerini 
sabunlamak için kullandıkları fırçayı sa-
bunlayınız ve yavaş yavaş yüzüğü çevi
rerek sabunlanmış fırça ile uvalayııuz. 
Saf ispirto içinde çalkaladıktan sonra ke
pek dolu bir kap içerisine atmız. Orada 
kurur ve sonra silindiği zaman tertemli'. 
olur. 

2 — Misafire likör ikram ederken kah
ve ve çikolatayı ayni zamanda verebilir
siniz. Bunun kaidesi yoktur, önce kah^e 
sonra likör ve çikolata, yahut önce likör, 
şekerleme sonra kahve vermekte bl» 
mahzur yoktur. 

GÖNÜL HINCI 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 18 

Bu muammayı nazarlarımdan alacar 
ğı cevapla çözmek için başmı yukan 
kaldırdı. Fakat bir anda pencereye çev
rilen gözlerimden hiç bir yardım gö
rememişti I .. 

Yağmur dinip, ben gidinceye kadar 
hiç konuşmadık. 

Yanımıza düşen ıztırabı hazmet
meğe çalışıyorduk!.. 

— Nişanlıçız seyahatten avdet et
tikten sonra Cehdile münasebetiniz 
devam etti nü?. 

— Hayır. 
— Neden?. 
Genç kız bütün ıztırabım ifade eden 

bir ahenkle cevap verdi: 
— Enis müsaade etmemişti. 
— Demek onunla tanıştığınızı haber 

almıştı?. 
— Evet. Bizi beraber görmüştü. 
— Maktulün çok kıskanç bir adam 

olduğundan ve sizi yabancı erkekler
le konuşmaktan menettiğinden bah
setmiştiniz. Genç bir adamla beraber 
görmesine niçin fırsat verdiniz? 

— Avdetine bir hafta var zannedi
yordum., beklemediğim bir zamanda 

XI 
— O günden sonra bir hafta kadar 

biribirimizi hiç görmedik. Nihayet bir 
akşam üzeri yalnız başıma dolaşırken 
ona tesadüf ettim. Beni görünce he
men yanıma geldi: 

— Kaç gündür niçin gelmedin Ba-
nu? Eğer senden çekinmeseydim ne 
olursa olsun köşke kadar gelmeği bi
le göze almıştım. Hasta olman ihtima
li beni çok üzdü. Bu akşam bir hissi
kablelvuku beni saatlerce buralarda 
gezdirdi. Nihayet seni buldum. 

— İleri doğhı yürüyelim Cehdi. Bu
ralarda bizi beraber görmeleri iyi ol
maz. 

Bir müddet sessiz yüıüdük. 
Belli etmemeğe çalıştığı halde on

da bir gayri tabiîlik seziyor; bir şeyler 
düşündüğünü fakat söylemeğe cesa-

Tet edemediğini anlıyordum. 
Köyün üerisinde bir kaya dibinde 

oturduk. 
KızıUa^n gurubun son ışıklan 

ufuklarda eriyor, kararan dağlar bi
rer gölge gibi etrafımızı sanyordu. 

Ümidsiz geçip giden günlerimde se
ne akşam oluyordu. 

Cehdi birdenbire sordu: 
— Avukat Celâdet beyi tanır mısm 

Banu? 
— Tanımaz olur mıyım? Bize çok 

iyilikleri dokunan eski bir aUe dostu; 
sevdiğim ve hürmet ettiğim bir zat
tır. Sen nereden tamyorsun? 

— Babam vefatından bir kaç gün 
evvel yazdığı uzun bir mektupta her 
müşkülümü bu eski ve samimî arka
daşına baş vurarak halledebileceğimi 
ve İstanbula döner dönmez mutlak 
kendisile görüşmemi tavsiye ediyordu. 

Sonunu dinliyemedim. Daha doğru
su belki dinledim fakat anlamıya ça
lışmadım. Buluştuğumuz andan iti
baren gözümden kaçmıyan durgunlu
ğunun sebebi şimdi meydana çıkmış
tı: Artık bana ait her şeyi öğrenmiş 
bulunuyordu! 

Belki de buluştuğumuz bu son ak
şamdı! 

Duyduklarını kimbilir nasıl tefsir 
etmişti? 

Acaba benden nefret ediyor mıydı? 
îçime bir hüsran acısı çökmüştü: 

Baştan başa insafsız darbelerle ağır 
bir yük olan talihsiz hayatımm ilk ve 
son şifasım da kaybedecektim. Her 
mevzuda anlaşan ve birleşen ruhları
mız bir daha buluşmamak üzere ay
rılacak; bütün ömrümüzce birbirimi
ze yabancı kalacaktık! 

Tesadüf, bu bir kaç günlük saadeti 

de bana çok görmüştü! 
Şimdi, yalmz olmak, bütün ıztırabı 

hissederek hıçkıra hıçkıra ağlamak is
tiyordum. Biran evvel gitmek, teessü
rümü belli etmeden ondan uzaklaş
mam lâzımdı: 

— Hava karardı. Dönelim mi? 
— Nasıl istersen Banu. 
Köye yaklaşıncıya kadar hiç konuş-

madılc. 
Tenha bahçe yoUarma gelince et

raf büsbütün karanlığa gömüldü. 
Böğürtlen dallanmn sıklaştığı iki 

çit arasmdan geçiyorduk. Birdenbire 
onun kuvvetli kollarını omuzlarımda 
hissettim! 

Heyecandan ikimiz de titriyorduk. 
Bir anda bileklerimden yakaladı, 

beni kendine çekti ve ikimizin de zor 
İşitebildiği bür sesle sordu: 

— Benimle evlenir mism Banu? 

— Bu kadar samimiyetten sonra 
Cehdi, size evlenme teklifinde bulun
muş mıydı? 

— Evet! 
I— Niçin reddettiniz? 
— Başkasmm nişanhsı iken nasıl 

muvafakat cevabı verebilirdim? 
— Demek ki onun teklifini kabul 

etmek isterdiniz, yahuz başka birile 
nişanlı bulunmanız buna mâni oldu 
öyle mi? Başka sebep yok mıydı?! 

— Cehdi fakir bir gençti. Mektebi
ni de henüz tamanüle bitirmiş değUdi. 

Teklifini kabul etmek onun istikbalini 
mahvetmek demekti. Ben bunu yap
madım, yapamazdım! 

Genç kızın iri yeşil gözleri bir anda 
bulanmıştı. Talihsiz bir ömrün en zü-
3rük darbesine de tahammül edebil
mek için gönlerdenberi çektiği ıztırab 
en son haddine varmış gibiydi! 

Binlerce gözün nefret ve kin dolu 
nazaı-lan altmda ezilmeğfe, onun müc-
rümiyetine inanmış görünen hâkimin 
sert sualleıine artık dayanamıyordu! 

Hâkim gür ve kalın sesile karşısm-
da ince bir dal gibi titreyen maznuna 
hitab etti: 

— Evet! Cehdi parasız bir adamdı. 
Çok zengin bir nişanhya onu tercih 
etmek budalalık olurdu değil mi?! 

— Hayır! Hayır! Katiyyen ben böy
le bir şey demek istemedim. Hayır !„ 

— Enis, imzalamış olduğu bü- vasi
yetname Ue vefatmda bütün serveti
nin size kalacağını söylemişti değil 
mi? 

— Evvelce de söylediğim gibi evet! 
x n 

— Beni her gün biraz daha hayat
tan uzaklaştıran, belirsiz bir hedefe 
sürükliyen uzun senelerde ben hep bu 
suali beklemiş, pek meşru bir hakkım 
olan bu teklifi daima temiz ve lekesiz 
kalan genç kızlık hislerimin en coş
kun sabırsızhğile nişanhsı bulundu
ğum bir insandan beklemiştim! 

(Arkası vaı^ 
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Kalamış - Fenerbahçe için 
imar plânı hazırlandı 

ESRARENGİZ KERVAN 

D E N İ Z İ 

Şehircilik mütehassısı B. Proste, 
Kalamış - Fenerbahçe semtinin imar 
ve tanzimi için mevziî bir plân har 
zırlamıştır. Bu da, diğer mevziî plân
lar gibi, Nafia Vekâletince tasdik edi
lerek katî mahiyet almıştır. 

Mütehassıs, Kalanuş üe Fenarbah-
çe arasındaki sahayı tanzim etmek 
üzere ük önce geniş bir yol açmağı 
münasip görmüştür. Kalanuş iske
le meydanından başlıyacak olan bu 
yol, Fenerbahçe - Kızıltoprak yoluna 
çıkan 9,5 metre genişliğindeki bir 
yolu takip ettikten sonra şimdi mev
cut olan 20 metre genişliğindeki Fe
nerbahçe - Kızütoprak yolüe Tener-

B. Proste'un hazırladığı yeni plân 

bahçede nihayet bulacaktır. 
Mütehassıs, bu yeni yolun her iki 

tarafında yapılacak olan binalann 
yolun kenarından 50 metre geride 
yapılması lâzımgeldiğine karar ver
miş ve plânı ona göre tesbit etmiştir. 

Plânda (M.) harfile işaret edUen 
ve yolun iki tarafında bulunan yer
lerde hiç bir bina inşa edilmesine mü
saade edilmiyecektir. Buralarda bah
çeler bulunacaktır. 

Mütehassıs bundan başka, Fener
bahçe, Lâzbumu gibi deniz kenarm-
daki sahalarda yeşillik bulunmasını 
lüzumlu görmüştür. Bu suretle Fe
nerbahçe sahUlerl denizden yemye

şil görünecektir. 
Kalamış ile Fenerbahçe arasmda 

açılacak bu yolun 10 metre ge
risinde yapılacak olan binalann yük
seklikleri aynca bir nizamname üe 
tesbit edilecektir. 

Maamafih mütehassıs şimdiden bu 
sahalarda birbirine bitişik binalar 
yapılmasmı yasak etmiştir. 

Plân Nafia Vekâletince tasdik edU-
diğine göre bu sahada plâmn esas
larım bozacak hiç bir inşaat yapıl-
mıyacaktır. Buradaki inşaat için 
verilen ruhsatiyelerde bu esaslara 
riayet edilmektedir. 

Sahte vekâletname ile 
dolandırıcılık da.vasi 

Hayır apartımanını üzerine geçirmekten 
suçlu Rifatın muhakemesine başlandı 

Sahte muamele ve evrakla Şerife 
Kamer admda bir kadma aid Ağaha-
maımnda Ha3m- apartımanmı kendi 
üzerine geçirmekten suçlu ve adımn, 
Halidpaşazade Rifat olduğtmu söyli-
yen biri dün birinci ceza mahkemesin
de muhakeme edilmiştir. Mahkemede 
davacı bayan Şerife Kamer davasmı 
anlatarak, işlerini takip edeceğini söy
lemek suretile suçlunun, kendisini 
kandırıp notere götürdüğünü, kendisi 
okujrup yazmak bilmediği ve muamele
den anlamadığı için tanzim ettiği sah
te bir senede parmağım bastırmak su
retile apartımanmı elinden aldığım 
söylemiştir. 

Suçlu bu iddiayı reddederek, mua
melenin doğru ve evrakın noterden tas
dikli olduğunu iddia etmiş, vekili de: 

— Tanzim edilen evrak doğrudur. 
Esasen bayan Şerife Kamerle maznun 
Rifat bir müddet beraber yaşamışlar
dır. Bu yüzden dedikodular olmu^, Şe
rife Kamer, Rifatm eve niçin geldiğini 
soranlara, yeğeni olduğunu söylemiş
tir. 

Demiştir. Reis bunu Şerife Kamere 
sormuş, Şerife Kamer: 

— Hayır, bu adam benim bir şeyim 
debidir. İddialarının aslı yoktur. Ce
vabım vermiştir. Suçlu Rifat da: 

— Bu kadm akrabam değildir. Fa
kat kendisi ötede beride beni yeğeni 
olarak tanıtmış. Ben kendismi tammı-
yorum. demiştir. 

Davacı vekili, suçlunun birçok sabı
kaları bulunduğunu, kendisini Meh-
med, Ahmed Çelebi, Mevlûd, Hüseyin 
ve saire gibi muhtelif isimlerle tamtar 
rak dolandıncıUklar yaptığım üert 
sürmüştür. Bunun üzerine davacı ve
kili, bu işin hukuki bir mesele olduğu
nu ve davaya ceza mahkemesinin de
ğil, hukuk mahkemesinin bakması lâ
zım geldiğini söylemiştir. Mahkeme, 
müzakereden sonra davaya ceza mah
kemesinde devam edilmesine ve şahidr 
lerin çağnlmalanna karar vererek mu
hakemeyi başka güne bırakmıştır. 

istanbul erkek lisesi tamir 
edilecek 

tstenbul erkek lisesi binasmm ta
mir ve ıslahı için Maarif vekâletinden 
beş bin lirahk tahsisat ayrılmıştır. Bu 
para Maarif müdürlüğüne gelmiştir. 
Binanın, tamirine ve asrî ihtiyacı kar
şılaştıracak derecede tadiline başlana
caktır. Mektep tamir edildikten sonra 
mektebin laboratuar vesaire gibi nok-
sanlan tamamlanacaktır. 

Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 18 
Ahmed fısıldıyarak cevap verdi : 

** Seni burada bekliyeceğim, gecikme!... „ 

Arnavutlukta 
kadın askerler 

Paris - Soir ga
zetesine göre, ge
çen ilkbaharda 
Arnavutluk krah 
Ahmed Zogu 
kadınlarla er
kekler arasmda 
müsavat ilân et
miş ve kadmla-
nn çarşaf giy
melerini yasak 
etmişti. 

Kral Zogu, Ar
navutluk devle
tinin 25 inci yıl
dönümü müna-
sebetUe yapıla
cak büyük res
mi geçide kadın
lardan mürek
kep bir tabur iş
tirak edecektir. 

Kadm askerler, askeri elbise, miğ
fer, çizme, gaz maskeleri, silâh ve 
mltralyözler ile mücehhez buluna-
caklardu:. Bu kadm taburuna kralın 
hemşiresi bayan Maksude kumanda 
edecektir. 

Bayan Maksudenin, kralın maiyet 
kıtaatında rütbesi teğmendir. 

Bir hırsız y a k a l a n d ı 
Hasan İsminde sabıkalı bir hırsız 

Dolmabahçe civannda bir evin kapl
amı kırarak içeri girmeğe uğraştığı bir 
arada polis tarafından cürmü meşhud 
halinde yakalanmıştır. Hasan hak
kında tahkikat genişletilmektedir 

Ahmed bunları anlatırken Olga 
hiç durmadan köpeğüe ojmuyordu. 
Türkmen genel susunca köpeği bir
denbire kucağına aldı ve gayri ihti
yari etrafına bakmdı. Fakat şüphe 
edebileceği bir kimseyi göremedi. 
Ahmed sözüne devamla dedi ki: 

— Odamza giren adamlardan 
tamdığımı söylediğim kimse be
nim düşmanımdır. O adam, güneşin 
doğduğu taraflardan geliyor. Memle
ketlerinin dört bir tarafı su Ue kapü 
imiş. O memlekete Japonya diyorlar. 
Onun lisanında yazıü bir kâğıdım da
ha var. O kâğıdı da sana vermek iste
rim, ama şimdi değil. 

O Japonyalı ile tanıyamadığım bir 
Çinli sizin odadan çıktüctan sonra be
nim kapımın önüne geldiler ve kapı
mı da yavaşça açmağa çalıştılar. Ben 
derhal köpeğin ağzım tutarak havla-
masma mâni oldum. Fakat bereket 
versin kapıyı açamadılar. Ondan son
ra tekrar galerinin parmaklığına git
tiler, orada hazır duran kaim bir ipe 
tırmanarak dama çıktılar. Ondan son
ra nereye gittiklerini göremedim. Ben 
şimdi büjrük bir korku ve endişe için
deyim. 

Ahmed -sustu. Olga köpekle konuşu
yormuş gibi yaparak dedi ki: 

— Benim cici Malçıkım, beni dinle. 
Bu gece ay doğmadan evvel ben se
ninle gene buraya gelip ojmıyacağım. 
O zaman bana her şeyi anlatırsın. Fa
kat kaçma, burada otur, sakm bir ye
re gitme. Bu akşam seni dinlemek için 
gene buraya geleceğim. 

Bunu söyledikten sonra köpeği sal
ta durdurdu ve tehdid makammda 
parmağım kaldırarak: 

— Anladm mı? diye sordu 
Ahmed fısıldıyarak cevap verdi: 
— Seni burada bekliyeceğim. Gecik

me! Hem ben, hem de siz büyük bir 
tehlike içinde3dz. Bu akşam gene bu
rada 1 

Olga köpeği kucağına alarak Veli
nin, daha doğrusu Ahmed Abudun ka-
pısmdan uzaklaştı. Kendi odasına gir
di ve kapıjm kapadı. Yan açık duran 
kapının arkasmda kitab okuyan Son-
ya, kapımn kapanması üzerine odamn 
karanhk içinde kaldığını görünce: 

— Kitab okuduğumu görmüyor 
musun? diye Olgaya çıkıştı. 

Olga elile bir işaret yerdi. Mühim 
bir meseleden bahsedileceğine delâlet 
eden bu işaret üzerine Sonya oturdu
ğu yerden kalkarak arkadaşının yam-
na gitti. Olga ona şu sözleri fısü-
dadı: 

— Sus, dikkat et! Muhakkak taras-
sud ediliyoruz. Başım ağnyormuş gibi 
davran! 

Bunu fısıldıyarak söyledikten sonra 
yüksek sesle dedi ki: 

— Çok yorgunum, Sonya. Galiba 
sıcaktan. Buralarm havasına da hiç 
güvenilmiyor, geceleri buz gibi soğuk, 
gündüzleri ise cehennem gibi sıcak. 
Kapı kapaü dursun, belki oda biraz 
serinler, 

Sonya arkadaşının fısıldadığı ihta-
nna riayetle: 

— Dur biraz, dedi. Basma kompres 
yapayım. Baş agrin belki bu sa/ede 
geçer. 

Odamn içerisi yan karanlıktı. Ka
pımn aralıklanndan nüfuz edebilen 
aydınlık içerisini ancak göz gözü gö-
rebUecek kadar tenvir ediyordu. Olga 
gözlerini tavana dUcmişti. Orada da 
bazı yarıklar bulımması lâzımdı. Çün
kü tavanm bü- çok yerleri çatlaktı. 
Kızm gözü yavaş yavaş karanhğa aü-
şmca o çatlakUklan da iyi teşhis et
meğe başladı. Hele bir yank diğerle
rinden daha büyük olduğundan ora
dan mutlaka ziya girmeliydi. Olga 
gözlerini o yanğa dikkatle dikerek bir 
müddet baktıktan sonra hakikaten se
mayı in(» bir çizgi halinde görmeğe 
başladı. Bımım üzerine oradan hiç 
gözünü ayırmadı. 

Birdenbire o gök çizgisinin bir göl
ge ile karardığını gördü. Bir müddet 
sonra o gölge oradan çekildi. Olga 
gölgenin bir adam başı olduğunu far-
kettl îhtünal ki damda oturan birisi 

kıüağım yarığa dayıyarak odamn iç©-
risiıü dinlemişti. 

Olganm tüyîeri ürperdl; demek ki 
damda bir adam var, dedi. Ondan 
sonra mindere doğru gitti, oturdu f 
jaiksek sesle: 

— Gel Sonya, dedi. Ben yatmak is
tiyorum. Başım fena halde ağnyor. 
Bana kompres yap. 

Bımu söylerken parmağım dudağı
na götürerek arkadaşını sükûta davet 
etti. Ondan sonra ikisi de yandaki 
odaya geçtUer. Orada Sonyaya Velinin 
söylediklerini ve tavanda gördüklerini 
birer birer anlattı. Ondan sonra de
di ki: 

— Sen gene öbür odaya git, kapıyı 
aç ve kitabım okumağa devam et ki 
tarassud edildiğimizin farkına vaıdı-
ğımızı belli etmiyelim! 

Damdaki adamlar mutlaka gecele
yin odalanm ziyaret eden adamlardı. 
Fakat onlann ne istediklerini Olga 
bir türlü anhyamıyordu. Ortada bir 
ihtimal vardı ki o da Japonlar tara
fından istihdam edilen mukabil casus
ların, Olga ile Sonyanın Rus hizme
tinde olduklarım anlamış olmalan ve 
bu sebebden dolayı kedilerini tarassud 
etmeleriydi. 

Halbuki Olga bunu da imkânsız 
görüyordu. Çünkü onlar son zaman
larda Moskovaya gitmedikleri gibi bu-
lunduklan yerlerde Rus konsoloslari-
le ve ajanlarUe temasa gelmemişlerdi 
Ne maksatla Türkistanda seyahat et
tiklerini bizzat Rus casusu olan Ah-
Singden başka bir kimse bilmiyordu. 
Herkes onlan artist zannediyordu 

Olga o gün akşama kadar istirahat 
etti. Ortalık karardıktan sonra kalktL 
Odasmdan çıktı. Velinin odasına gitti, 
açık duran kapıyı hiç düşünmeden 
itip hemen odadan içeriye girdL Veli, 
daha doğrusu Ahmed Abud kendisini 
odada bekliyordu. 

Kız, oda karanlık olduğundan du
vara tutunarak nihayetine kadar ya
vaş yavaş yürüdü. Ahmed de hemen 
kapıyı arkasmdan sürmeledi. Olga her 
ihtimale karşı kendisini müdafaa et
mek için rovelverini ateş etmeğe hazır 
bulunduruyordu. Fakat, hakikatte 
Ahmed Abuddan korkmuyordu. Ken
di müşahedelerile onun ifadeleri ara
sında sıkı bir müşabehet vardı. Ya
nındaki kâğıdlardan dolayı Ahmedin 
de tehlikede olması lâzım geliyordu. 

Bu aralık Ahmed Abud kendisine 
yaklaştı. Olga ona yavaşça sordu: 

— Şimdi doğrusunu sOyle bakalım. 
Evvelâ adm nedir, sen kim sin? Bunla-
n anlat. Dün akşamki sözlerile hiç 
iananmadım. 

Ahmed hiç ses çıkarmaymca kıa 
tehdidkâr bir tavır takındı: 

— Arkandan koşan düşmanlar kâfl 
gelmiyor mu? Ben senden korkmam. 
Hattâ burada karanlıkta dahi. Ma
demki müşterek düşmanlanmız var, 
o halde onlara karşı müştereken hare
ket etmeliyiz. Bunu yapabilmemia 
için birinci şart samimî olmak ve her 
şe3ri doğru olarak anlatmaktır. Haydi, 
aç ağzım da hakikati itiraf et! 

Ahmed Abud bif müddet sonra ce
vap verdi: 

— Hftldan var. İsmim Ahmed Abud-
dur. İran hududunda doğdum, büyü
düm. Rusyaya geri dönmek istemiyo
rum. Sana vermiş olduğum mektup-
lan, şimdi bizi takib eden adamların 
yanmda bulmuştum. 

— O kâğıtlan nasü ele geçirdiğini 
öğrenmek istemem. Fakat, bir kâğıd 
da var demiştin. Japonca yazıU bir 
kâğıt. Nasıl oluyor da o kâğıt da ne
ler yazılı olduğunu biliyorsun? 

— Tercüme ettirdim. Düşünceliler 
mabedinde bir rahibe okuttum. Rahib 
o kâğıdı bana ve arkadaşım Hüseyin 
efendiye tercüme etti. 

— İçinde neler yazıü imiş? 
— Yolda bir kervan varmış, üç bin 

tüfek, on mitralyöz - bımun ne demek 
olduğunu bilmiyorum- ve on mUyon fU 
şek yüklü imiş. Kervan beş yüz kadar 
deveden mürekkepmiş. Kervan Tur
fandan kalkmış, Aksu üzerinden Kâ f-
gara gidiyormuş. 

(Arkası var) 
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Kaybolmuş İspanyadan hatıralar 
Şiir, zevk ve eğlence diyarı olan 

eski ispanya neredesin? 
Yirmi sene evvel ispanyada oturmuş bir ressamm gördükleri -

tanıştığı insanlar - ispanyol ruhu, ispanyol zevki, ispanyol düşünüşü... 

Asri kıyafetli ve millî elbiseli İspanyol kadınları 
İspanya bugün kan ve ateş içinde

dir. Bir buçuk seneye yakın bir za-
mandanberl devam eden kanlı bo
ğuşma hâlâ durmadı. Melun bir elin 
ikiye ayırdığı insanlar hâlâ biribir-
lerini yemekten usanmadılar. Baba
lar oğullanna, karılar kcalarma düş
man kesildi, karşı karşıya geçmişler, 
biribiılerine silâh çekiyorlar. Karde
şin kurşunu kardeşi öldürüyor. Ço
cuklar doğranıyor, aiıneler feryad 
ediyorlar. 

İspanyanın güzel şehirleri, İspan
yol ellerile göklere savuruldu; cadde
lerden sel gibi kan akıyor, İspanya 
toprakları İspanyol kanı ile sulanı
yor. 

Bir vakitler zevk ve eğlence, şiir ve 
güzellik diyai-ı olan İspanyada bugün 
ölüm hüküm sürmektedir. Kitara ses
leri yerine top gürültüleri, şarkılar 
yerine kin ve nefret âvazeleri işitili
yor. Güzel İspanyol kızlarmm füsun-
kâr gözleri korku ile dolmuş, ruhları 
şiirle, aşkla, musiki ile beslenmiş İs
panyol delikanlıları birkaç İspanyolu 
daha yoketmek için silâhlarile taŞlar 
rın arkasma, çukurlara gizlenmişler
dir. Kendilerinde bu iç sızlatan vazi
yete tahammül etmek kudretini bu-
lamıyanlar ise doğup büyüdükleri bu 
toprakları terkederek başka memle
ketlere kaçıyorlar. 

İspanya artık eski İspanya değil
dir. Kaybolmuş, silinip gitmiştir. Yal
nız hafızalara nakşolmuş güzel bir 
hatıradan ibarettir. 

Bundan yirmi sene kadar evvel 
İspanyada oturup İspanyollan ya
kından tanımış, esrarU ruhlarma nü
fuz etmiş bir ressam, Auguste Br6al, 

şimdi yerinde yeller esen bu memle
kette gördüklerini, îspaiıyoUarm an
laşılmaz haleti ruhiyelerini yazdığjı 
bir kitapta çok güzel tesbit ediyor. Bu 
kitaptan aşağıya aldığımız parçalar 
kaybolmuş İspaiıyadan, şehirlerinden 
ve insanlarmdan geri gelmesi imkân
sız birer hatıra olarak kalacaktır. 

Konuşup görüştüğü, düşüp kalktı
ğı İspanyollar hakkındaki hatıralan-
nı ressam şöylece, kısa notlar halin
de kaydediyor: 
Sevillilerin en büyük zevki: 

Dans 
Sevilde herkes danseder. Dansın ne 

demek olduğımu yalnız onlar bilirler. 
Bu şehirde kaldığım ilk iki sene zarfm-

da bir dans mektebine hemen her akşam 
devam etmiştim. Burada üç dört ya-
şmdaki bebeklerden, en yüksek dan
sözlere kadar her nevi insan mev-
cuddu. 

Bu beyaz elbiseli, siyah saçlı insan
ların dansa karşı duyduklan meyli, 
neşe, incelik, zarafet ve letafetlerini, 
ömrüm oldukça unutamıyacağım. Ba
danalanmış bembeyaz duvarlarla çev
rili bu tertemiz salonun etrafmı çevi
ren gıcır gıcır temiz sıralar üzerine 
omuzlarındaki şallarile siyah kuşları 
andıran anneler sıralanır ve ortada 
mütemadiyen dansedilirdi. 

Dans eden ihtiyar 
Bir kış akşamı bir kadın tüıbabımm 

evinin önünden geçerken kitara ses
lerine karışan şarkılar ve el çuT)ma-
ları işittim. Evlerinde bir toplantı ya-
püdığı halde beni çağırmamış olma-
larma hayret ederek kapınm zilini 
çaldım, açtüar. İçeri girdiğim zaman 
karşüaştığım manzara şu oldu: 

IspanyoUann sevdilderi bir şey vardı: Dans 

Ahbabım ev sahibesi bayan odanın 
bir köşesinde kitam çalarak şarküar 
söylüyor, kız kardeşi el çırpıyor ve 
altmışhk bir kadın olan anneleri or
tada Sevil dansları yaparak dönü
yordu. 

Ahbabım «Hayret ediyorsunuz de
ğil mi? dedi, bakın anlatayım: An
nem bugün sıkmtıdan patUyordu. 
Sanki annesi benmişim gibi oturup 
derd yandı. Ben de sıkmtılarmın da
ğılması için dansetmesini tavsiye et
tim. Görüyorsunuz ki sözümü tuttu.» 

Hakikaten ihtiyar gözlerinde çok 
eski günlerin hayali ve biraz da hü
zün ifade eden bir tebessümle dan-
sediyordu. 
İki teessür arasındaki neşe 

Ayni sene bir balıar sonunda Fasa 
sevkedilen taburlann vapurlara bin-
dirillşini seyrettim. Sabahleyin saat 
on bir sularında idi, bütün sahüler 
askere gidenleri geçirmeğe gelen halk
la hmcahmç dolmuştu. Anneler, kız-
kardeşler, nişanlılar ağlaşıyorlar, 
genç askerler metîn görünmeğe çaü-
şıyorlar, erkekler heyecanlarmı güç 
zaptediyorlardı. 

Birdenbire askerî bando Sevilin 
meşhur dans hSvalarmı çalmağa 
başladı. Anlaşüan kumandan gittik
çe artmak istidadmı gösteren umumî 
teessürü önlemek için bu çareye baş
vurmuştu. 

Bando çalmağa başlaymca biraz ev
vel rıhtımda yaşlı gözlerle duran halk 
ve kederli askerler arasmda bir kay
naşma oldu. Efrad gemide, teşjriciler 
rıhtımda dansediyorlardı. 

Yanımda duran genç bir kız göz 
yaşlarile karışık bir gülümseme ile dö
nüyordu. #'; 

Bu unutulmaz manzara birkaç 
dans havası müddetince devam etti. 
Nihayet a3mlık zamanı gelmişti. Ge
mi rıhtımdan ayrıldı, sallanan men
dillerle beraber tekrar gözlerden yaş
lar boşanmağa başladı. 

[Ressamın hatıralarına dlgör! biri İki 
yazıda devam edeceğim.] 

Şevket Hıfzı Rado 
•ııııııtıııııııınıııııııııııııııııııııiMiıııiHiııııııııııııiHiıııiHiınıııınıımm 

Dünyanrn en garip muhaveresi 

Allo! Ben Piccard'ım 
Sizi kürrenin 15000 metre uzak bir yerinden dinliyoruml 

Allo! Ben Einstein'lm 
Sizi, denizin en derin noktasından ıslak topraklara dala
rak kürreiarzın merkezine inen bir yerden dinliyorum! 

Hilkati Ademden-, 
beri insanlar ara- I 
smdaki en garip , 
muhavere önü- g, 
müzdeki ilkba- > 
harda iki âlim 
arasmda olacak
tır. 

Bunlardan biri, 
Jıavayı nesimînin 
«hududuna» ka 
dar yükselecek , 
diğeri de, arzın 
merkezine doğru, 
Ibir insamn dala
bileceği kadar da
lacaktır. 

iStratosfer'e doğ
ru yükselecek o-
lan âlim, profesör 
Piccard'm birade
ridir. Yerin dibi
ne inecek olan da profesör Einstein'-
dlr. 

Profesör Einstein üç senedenberi, 
bir tecrid höceresinin plânmı hazır
lamakla meşguldü. 

Arzın merkezine doğru inecek olan 
bu höcere, bir tahtelbahirdir. Deni
zin derin bir noktasında, şakulî ola
rak dalacaktır. Bu fen tahtelbahiri
ne profesör Einstein de girecektir. 
Bir burgu halinde bulunan bu âletle 
yumuşak deniz dibi topraklannm 
derinleılne girilecektir. Böylelikle de
rinliğin azamîsi elde edüecektir. Tah
telbahir, tirbuşon hareketi yaparak 
aşağılara dalacaktır, fakat deniz sat
hında kalacak olacak laboratuar va;-
pm-la daimî surette muhaberede bu
lunacaktır. 

Dalma teçhizatı yapılmağa başlan
mıştır. 

Fitremizi bir tek kişiye vermek 
mi, yoksa müyonlann faydası için 
kuüanmak mı daha haytrlıdtr? 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

Profesör Einstein 
resimleri, sağda 

Bir solucan haline gelen şakulî 
tahtelbahir, kürenin merkezine doğ
ru seyrede dursun, profesör Piccard'-
m kardeşi olan diğer âlim de, hava-
mn seyrekleştiği irtifalara kadar yük
selecektir. Bu yükseliş henüz kırıl-
mıyan bir rekora, 15000 metreye va-, 
racaktır. 

İşte bu iki zıd noktadaki âlimler, 
aralarınıza konuşmağa ' başlıyacak-
lardır. 

Profesör Einstein'ın âleti, «Bir âli
min karısı olmak felâketi» unvanh ki-
tabmı yazdıktan sonra vefat eden 
zevcesinin ismini taşıyacaktır. 

Einstein kazaya uğradığı takdirde 
kendisini kurtarmak üzere bütün im-
dad vesaiti hazırdır. «Solucan tah
telbahir», yukandaki vapura tele
fonla bağh olacaktır. Telsiz, Einstein'^ 
m söylediklerini telefondan alıp se
maya verecektir. 

İki âlim, birbirlerine en zıd mesa
fede bulvmduklan için, gravitasyon 
ve rakkamlar üzerinde mukayese ya
pacaklardır. Bu neticeler ilim için 
çok faydalı olacaktır. Güneşe âid 
bazı tesirler ve ecram arasındaki ca-

ve zevcesinin Amerikada çeldlen bir 
profesör Piccard'm kardeşi 

zibelerdeki tahavvüUer tetebbu ede
cekleri mevzular arasında buluna
caktır. 

Bu tedkikat esnasında, küremizden 
kaçan küremizin derinliğine dalan 
iki âlimin mütevazı selâmlarının rad
yo vasıtasile bütün dünyaya yayıl
ması da muhtemeldir. 

Keyifsiz olan profesör Piccard bu 
yükselme işini yapamıyacak derece
de rahatsızlanırsa, onun yerine Ko
lombiya üniversitesinden doktor 
Hangton çıkacaktır. 

Vali ve belediye reisinin 
teftişleri 

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağm sabahları şehrin muhtelif 
semtlerinde teftişler yaptığını yazmış
tık. B. Muhiddin Üstündağ, hemen het 
sabah saat yedide evinden çıkarak sa
at ona kadar teftişler yapmaktadır. 
Bu teftişler, kaymakamların ve diğer 
alâkadarların vaki olan şikâyet ve mü
racaatları üzerine derhal almacak teĞ* 
birlerle alâkadardır. Bu sırada bazı bo
zuk kaldırımlar tamir edilmiş, bazı teli* 
likeli çkurlar kapatılmış, temizlik ve 
saire hususunda görülen kusur ve ih
maller düzetilmiştir. 

Vali, şimdiye kadar Beyoğlu, Beşik
taş, Üsküdar, Kadıköy kazalarım tef
tiş etmiştir. Yakında Fatih ve Emin
önü kazalarını da dolaşacaktır. Bu 
teftişlerde mahallî kajmıakamlar da 
valiye refakat etmektedir. Vali ve be-̂  
lediye reisi teftişlerine bir müddet da
ha devam edecektir. 

Yardımcı muallimlerin 
müddeti daha dört sene 

uzatıldı 
Ortamekteplerde muallim noksanını 

karşılamak üzere üç sene evvel tayin 
edilen yardımcı muallimlerin müdde
ti bitmiştir. Muallim kadrosu henüa 
tamamlanmadığından bu müddetin Ğs^» 
ha dört sene uzatılması için Maarif ve
kâletinden emir gelmiştir. 

Valdehanında oturulamıyacak 

Istanbulda eski zamandan kalma büyük bir takım hanlar vardır. Valde-
hanı bunlardan biridir. Bu han adetâ bir mahalle halindedir. Belediye bu bi
nanın çok eski ve tadile elverişli olmadığım görmüş, burada oturanlara bir 
mühlet vermiştir. Han mesken halinden çıkarılmıştır. Sağlam olmadığı anla-
şıhrsa ticarethane vaziyetinden de çıkarılacaktır. 
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FaydlaDo fîllımıller 
"Nebatlarda his var mıdır?„ Almanyada 

bu mevzua dair bir filim yapıldı 

Almsnyada faydalı filmler yapılması işine ehemmiyetle 
devam ediliyor, Ufa şirketi son zamanlarda bu kabil bir çok 
liliijler hazırlamıştır. Bunlardan üçü Venedik sinema kon-
presinds mükâfat kazanmıştır. Bu suretle takdir edilen film
lerden biri «Nebatlarda his var mıdrt-?» mevzuıma dairdir. Bu 
lilm için üç sene çalışılmıştır. 

Filmde bir nebatın yeryüzüne çıkması, gündüz hayatı, or
talık kakarınca büzülerek uykuya yatması pek güzel gösteril
mekte Jir. Gene bu filmde bir tehlike baş gösterince bütün 
yaprak! t rm nasıl tehlikeden kurtulmağa çalıştığı görülüyor. 

Bu film için çalışan âlimler, eterle bir nebatm hissini ib-
tal etmeğe muvaffak olmuşlardır. Hissi ibtal edilen nebat 
hiç bir şey duymuyor. Eterin tesiri geçince gene hassasiyet 
avdet ediyor. 

Bu filmde bir kestane ağacmda çiçek açması ve bunun 
beş safhası gösterilmektedir. 

SybOIe Schmitz ve tvan Petrovich Die Kronzeugin (Şahid) 
filminden bir sahnede 

Emil Yanoinys miim bir M M geçirdi 
Bir müddettenberi adı işitilmiyen 

meşhur Alman artisti Emil Yannings 
«Üstad» admda bir filim çevirmiştir. 
Yannings bu filmin ilk gösterilmesin
de hazır bulunmak üzere İstokholma 
gitmiştir. Fakat burada birdenbire 
hastalanmıştır. 

İsveç kralı sarayda büyük artistin 
jerefine bir suare verecekti. Yannings 
hastalanınca suare geri bırakılmıştır. 
Kral hastayı tedavi için kendi dokto

runu göndermiştir. 
Yanningsin hastalığı iptida çok va

him zannedilmiş ve endişeler uyan
dırmıştı. Fakat son haberler hastanın 
sıhhatinde iyilik görüldüğünü ve zan
nedildiğinden evvel yataktan kalktı
ğını bildirmektedir. Büyük artist İs-
tokholmdan diğer İskandinav mem
leketlerine hareket etmiştir. Filminin 
ilk gösterilmesinde hazır bulunacak
tır. 

if Amerika stüdyolannda artistler 
hakkmda yeniden bazı mühim karar
lar verilmiştir. Bu kararlar mucibin
ce artistler bımdan sonra ağır spor 
yapamıyacaklardır. Birçoklarma tay
yareye binmek, atla gezmek, hattâ 
polo oynamak yasak edilmiştir. 

•jlr Amerikada RokfeUer'in hayatı
na dair bir filim yapüacaktır. Bu fi
lim için şimdiden hazırlıklar başla
mıştır. 

•^ HolUvutta «Madam İçin Şarkı» 
admda bir filim çevrilecektir. Baş ro
lü tenor Nino Martini yapacaktır. 

ir Fransız yüdızlanndan Josette 
Day geçen hafta bir tehdid mektubu 
almıştır. Bu mektupta 24 saat zarfm-
da 100 bin frank vermezse hayatımn 
tehlikede kalacağı bildlrUiyordu. Se
vimli yıldız derhal polise baş vurmuş 
ve tehdid mektubunu gönderen ya
kalanmıştır. 

if Birkaç gün evvel Amerikaya ha
reket eden Marlene Dietrich «Göz 
yaşı Dökmiyen Fransız» admda bir fi
lim çevirecektir. Erkek rolünü John 
Barrymoor'ım yapması muhtemeldir. 

Ufa 40 yeni filim 
hazırladı 

Bunlardan 32 si şimdiden 
piyasaya çıkarıldı 

Bugün sinema sahifemizde Al
manyada çevrüen. son filimlere ait 
muhtelif resimler neşrediyoruz. Bu 
filimler Ufa şirketi hesabına çevril
miştir. 

Ufa, temmuz ayında neşrettiği 
programda 937 - 938 sezonu için 40 
füim hazırhyacağını bildirmişti. Bun
lardan on biri o tarihte ikmal edil
mişti. Diğerlerinden bir kısmı şim
diye kadar tamamlanmıştır, piğer-
leri de birer ikişer tamamlanmakta
dır. Mevsim bitmezden evvel 40 
filim hazır olacaktır. 

Ufa'nın yeni füimleri mevsimin 
iptidasından beri gösterilmektedir. 
Bunlar arasında Kari Ritter'in yap
tığı Vatanperverler filimi, sinema 
kongresi münasebetile Venedikte, 
sonra Paris sergisindeki Alman sanat 
haftası münasebetüe Pariste gösteril
miş ve çok muvaffakiyet kazanmıştır. 

Ufa' mn gösterilmekte olan füim
leri arasmda Zarah Leander'in çe-
ylrdlği «Yeni Sahillere Doğru», «Ye 
di Tokat», «Dafne üe Diplomat», 
«Genç Jo Yüzünden Kavga» çok be
ğenilmiştir. 

Lilian Harvey'in çevirdiği 
Elsslere gelince, bu filim 
dansU ve çok muhteşemdir. 
ya, Avusturjra, Macaristan ve Çekos-
lovakyada çok rağbet görmüştür. 

İlk 11 filimden sonra son zaman
larda 21 filim daha piyasaya çıkarıl
mıştır. 5 filim de bitmek üzeredir. 

Fanny 
şarkılı, 
Alman-

ic Laurel ve Hardy «İsviçre peyni
ri» »dmda bir filim çevirmeğe başla-
m.?Ş̂  . İki artist birlikte çalışmak 
üzare birkaç sene için yeni bir mu
kavele imzalamışlardır. 

if Amerikanm meşhur artistlerin
den lionei Barrymoore Parise /gel
miştir. Avrapada üç hafta kalacak
tır. 

Tukanda Lilian Harvey Berlinde son 
çevirdiği Fanny ELssIer filminden bir 
sahnede, aşağıda Lil Dagover ve Willy 
Fritsch yeni çevirdikleri «Streit um 
den Knaben Jo» (Genç Jo yüzünden 

kavga) filminden bir sahnede 

Hollivutta bir kaza oldu 
Hollivutte bir füim çevrilirken feci 

bir kaza olmuştur. Fransız sahne 
vazu George Archambaud, Dorothy 
Lamour'ım çevirdiği bir filimi ida
re ederken artistin, rol icabı, bir han
çer fırlatması icap ediyordu, 

Doroth, hançeri fırlatmak üzere 
kolunu yukarıya kaldırırken çıplak 
ayağına bir diken batmış ve dikenin 
acısile, elinden hançer kayımştır. 

Yolımu şaşıran hançer, Archam-
baudun omuzuna saplanmıştır. Son 
haberlere göre filimden hançer fır
latma sahnesi çıkarılmıştır. 

Georg Alexanâ«r ve Marika Rökk son filmleri harussellden 
(Atlı karınca) dan biı şahnede 

Karin Hardt ve Kari Schönböck son 
çevirdikleri «Daphne und der diplo
mat» (Dafne İle Diplomat) filminden 

bir sahnede 

Jean Murat 
Fransız sinema artistlerinden Jean 

Murat bugünler Hollivuta hareket 
edecektir. Jean Murat, Hollivuta filim 
çevirmek için değil, karısı Annabel-
laya mülâki olmak için gidiyor. Mu
rat birkaç güne kadar Marsilyadan 
vapura binerek Mısır, Hindistan, Çin 
yolile Japonyaya gidecek, oradan tay
yare ile Los-Angelese hareket edecek
tir. Bu suretle Amerikaya giderken 
dünyayı dolaşmağa yakın bir seyahat 
yapacaktır. 

Jean Murat Hindistanda birkaç gün 
kalarak bir kaplan avına iştirak et
mek istiyor. Hollivuta ancak ikinci kâ
nunun onuna doğru vasıl olacaktır. O 
zaman Annabellâ filmini bitirmiş ola
cağından karı koca bir ay birlikte ge
zeceklerdir. 
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Uyrupanın en kuvvetli ekipi olan Alman 
onblrl isviçrelileri 5 • O nasıl yendi? 

Almanyada İşsizler menfaatine 
oynanan nnaçiar 

Alman - İsveç maçının ffolleriiıi atanlar: 
Szepan (2 nci) Sifflinı: (1 ve 4) SchSn (S ve S) 

Hamburg (Akşam) — Bugün Ham
burg sekiz sene sonra tekrar bir millî 
maça şahit oldu. Yeni büyültülen 
Altana stadyomu içlerinde Alman 
spcr Führeri Von Tschammer de bu
lunan 60000 seyirciye güzel bir fut
bol maçı seyrettirdi. Bugün sabahtan 
beri bütün vesaiti nakliye sadece sa
haya işliyor. Saha mahşer gibi. Hava 
lıafif rüzgârlı ve yağmursuz. Yani 
ideal bir futbol havası. Sahade İsveç 
orta elçisi. Alman spor erkâm ve 
Hamburg ricali hep haaar. 

Alman millî takımı artık son za
manlarda Istikrarmı bulan ve bütün 
İskandinav milletlerini yenen meş
hur takımmı muhafaza ediyor. Bun
dan evvel Almanlar İskandinavlarla 
yaptıkları maçlarda Finlandiyayı 
2-0, Estonyayı 8-0 Norveçi 3-0 yenmiş
lerdi. Yani dört maçta 18 gole mukabil 
hiç gol yememişlerdir. 

Ahnan takımında yalmz Kitizinge-
rin yerine genç Dersnelli Schön ahn-
mış, takım: 

Jakob - Janes, Münzenberg - Kup-
fer, Goldbrunner, Gellesch - Lehner, 
Schön, Siffling, Szepan, Urban. 

Şeklinde sahaya çıkıyor. Hakem 
Çekoslovak Pfützner. İsveç hücuma 
geçiyor. Lâkin Janesin uzun bir vu
ruşu topu takım kaptam Szepanm 
ayağına düşürüyor. Bu en meşhur 
Alman muhacimi derhal faaliyete ge
çiyor. Fakat İsveç müdafaası ilk teh
likeyi çabuk önlüyor ve tekrar hü
cuma geçiyorlar. Alman haf hattında 
kesilen bu hücum topu İsveç nısıf 
sahasma intikal ettiriyor. İşte şimdi 
Almanların canlı ve neticeye biran 
evvel ulaşmak istiyen enerjik oyun-
larmı seyrediyoruz. Akabinde ilk kor
ner. Kornerlerile meşhur Lehnerin 
güzel bir vuruşu, İsveç kalecisinin iyi 
uzaklaştıramadığı topu Siffling sıkı 
bir sütle ağlara takıyor. Henüz dör
düncü dakika, Almanya' golün şevkile 
tekrar hücumda. İsveç ancak dağınık 
bir müdafaa sistemi ile mukavemete 
çalışıyor. Oyun hep Alman hâkimi
yetinde. Nihayet 10 uncu dakikada 
Schön de Lehneri bulan top iyi bir or
ta ile sola geçti. Bu ortaya yetişen 
Szepan çok güzel ve bel hizasmda 
giden bir sütle ikinci Alman golünü 
yapmış oldu. Bu gol Almanları biraa 
gevşetir ve İsveçlileri kamçüat gibi 
oldu. Artık nisbeten mütevazin bir 
oyun seyrediyoruz. Zaman zamtm her 
iki kale tehlikeli anlar atlatıyor. Lft-
Mn her iki kaleci de öyle kolay kolay 
gol fırsatı verenlerden değU. Devre 
güzel bir oyunla devam ederken biti
yor. İkinci devreye Almanya çok canlı 
başladı. Szepanm yürüttüğü Alman 
for hattı mütemadiyen karşı tarafı 
."orluyor. Bilhassa Szepan - Urban
dan müteşekkil Alman sol cenalu 
isveç müdafaasını altüst ediyor. Sc
hön ilk maçına raglnen yadırgama
dan oynuyor. îşte soldan bir orta ve-
Schönun bir sol sütü. Oyun Z-0 oldu. 
Dakika4. Almanya' tekrar hücumda. 
Schön muvaffakiyetli oyunu ve golü 
ile Hamburglulann kalbini feth etti. 
Galiba bütün alkışlan o topluyor. 
Soldan yapılan yeni bir Alman hü
cumu favulle kesiliyor. Gellechın yol
ladığı favulu Siffling sıkı bir sağla 
allara takıyor. Dakika 12. Gol kralı 
tfbBflrin mütemadi sütleri İsveç kar 

leşini sarsıyor, fakat bu oyımcunun 
bugün şansı yok. Soldan ijrt bir pas 
alan Siffling karşısındaki hafi atla
tıp topu Schönün ayağma oturtuyor. 
O da fırsatı iyi kollayıp güzel bir şüt 
çekti ve beşinci gol. 

İsveç bir türlü kendine gelemiyor. 
Daha 25 dakika var. Almanya büyük 
bir sayı farkile galibiyete koşuyor. 
Fakat İsveç kendini topladı. Son 15 
dakika tamamen hâkim ojmadılsır. 
Fakat gol yok, yok, yok... Biraz son
ra oyun bu netice üe 5-0 Almanyanm 
lehine bitti. Szepan sahanm en iyi 
oyuncusu Janes - Münzenberg müda
faası ile Kupfer ve for hattı en ijrl 
Alman kısmını teşkil ediyordu. İsveç
lilerde kaleci ve sağcenah çok Ijrl idL 
Bu maçla Almanya ve İsveç Paris 
tumuasma seçilmiş oldular. Her ikisi 
de Letonya ve Finlandiyayi yenmiş 
olduğundan Pariste toplanacak 16 
takıma dahil oluyorlar. 

Bu maçtan bir kaç gün sonra Al
man mUlI takımı asml kadro Ue 
Frankfurtta B millî takımı ile 35000 
seyirci önünde kış yardım cemiyeti 
hesabına yaptığı maçı 2 - 0 kazandı, 
Bu maç 15 bin marktan fazla hasüât 
yapmıştır. Ayni günde bütün Almsm-
yada işsizler menfaatine maçlar ter
tip edilmiş ve 100 bin marktan fazla 
hasılat elde edilmiştir. 

Ekmel Zadü 

Arsenal 2 - Racing O 
Her sene Pariste yapılması mütad 

olan Arsenal - Racing maçı pazar gü
nü oynandı. Roma radyosunun ver
diği malûmata göre bu maçı İngiliz
ler 2-0 ka'zanmışlar. 

Maç tafsilâtını bildiren Fraınsız ga
zeteleri henüz gelmediği için Racing-
de Güneşli Rasihin oynayıp oynama
dığını ancak bugünlerde öğreneceğiz. 
Fakat maçtan evvel Llntron gazetesi 
şu satırlan yakıyordu: 

«Racinge gelince, haber verdiğimiz 
gibi genç sağaçık Pradelden başka, 
tahsilini ikmal etmek üzere Parise 
gelmiş olan 23 yaşında Rasıh ismin
deki beynelmilel bir Türk genci ile 
takviye edilecek ve Racing bu fırsat
tan istifade ederek kendisini deneye
cektir. Rasıh, Zivcovitch Ue münave
be suretUe bir devre merkez muha
cim mevkiinde oynıjracaktır.» 

Şu halde Rasıhm oynamış olması 
çok muhtemeldir. 

Puanlar 
Lig maçlannm dördüncü haf-

tasmdan sonra takımlann vazi
yetini aşağıdaki cedvelde göste
riyoruz. Müsavi puanlı takımla
nn sırası gol evereyce, yani atı
lan golün, yinen gole nlsbeti göze
tilerek terfib edilmiştir. Buna gö
re Fenerbahçenin gol avereyci 6 
Vefamn 2,80 O. Sarayın 2,57 dir. 

O. O. B. M. A. Y. P 
F. Bahçe 4 3 1 O 18 3 11 
Vefa 4 3 1 O 14 5 11 
G. Saray 4 3 1 O 18 7 11 
Beşiktaş 4 2 2 O 19 8 10 
Güneş «4 2 1 1 10 5 9 
Beykoz 'fİ4 1 1 2 4 9 
î. Spor 4 0 2 2 3 8 
Süleymaniye 4 O 1 3 5 18 
Eyüp 4 O 1 3 623 
Topkapı 4 O 1 8 S 15 

Ankara lig maçlarında 
İkinci hafta 

Muhafızgücü Gençlerbir-
ligini 2 - 1 yendi 

Ankara (Akşam) — Lig maçlannm 
ikinci haftası pazar günü oynandı. 
Havamn soğuk olmasına rağmen saha 
çok kalabalıktı. Maçlar güzel ve heye
canlı oldu. 

Birinci maçı Demirçankaya-Güvenç-
spor oynadüar. Demlrsporla Çankaya 
klüplerinin birleşmesile kuvvetli bir 
şekU alan bemirçankaya takımı Oü-
vençsporu 4-1 yenmekte güçlük çek
medi. 

Bundan sonra günün mühim müsa
bakası olan Muhafızgücü - Gençlerbir-
liğl arasmda başladı. Saha çamurlu ol
masına rağmen canU bir oyun çıkaran 
takımlar çok seri bir tarzda oynamağa 
başladılar. Gençler bu esnada sol açık
lan vasıtasile bir gol yapmağa muvaf
fak olarak açıldılar. 

Biraz sonra Muhafızgücü toparlana
rak mukabil hücumlara başladı ve 
Gençlerin tazyik çemberini kırarak 
oyımu rakip nısıf sahaya yerleştirme
ğe muvaffak oldu. Bu devre hakemin 
bir Muhafız oyımcusımu dışan çıkar
masına rağmen mütevazin geçti ve son 
dakikalarda yapılan bir golle 1-1 be
rabere bitti. 

İkinci devre ayni tempo Ue başladı. 
Çok seri oynıyan iki taraf zaman za
man rakip kaleyi tehdid ettiler. Niha
yet 17 nci dakikada Muhafızlar sol iç
leri vasıtasUe bir gol daha yaparak 
maçı 2-1 kazandılar. 

Muhafızlann on kişi kalmalarma 
rağmen rakiplerinden üstün denecek 
kadar güzel oynamaları bu mevsim ta-
kımlannm formde olduğunu göster
mektedir. 

Yedi takım arasmda oynanan maç
lara göre şimdilik Muhafızgücü 6 pu
anla birinci, Altmordu, Demirçankaya 
beşer puanla ikinci gelmektedirler. 

İzmir lig maçlarında 
Ocüncll hafta 

I 

Oçok ve Alsancak 
başa geçtiler 

izmir (Akşam) —Lig maçlanmn 
üçüncü haftası yağmurlu bir havada 
oynandı. Çamurlu bir sahada ojmanan 
maçlann hiç biri tabiî cereyamnı ta
kip edemedi. Bu yüzden üç maçta da 
büjoik sayı farkları kaydedilmiştir. 
Çamur içinde bir bocalama halinde 
geçen maçlar çok zevksiz olmuştur: 

Bûinci maçı Doganspor (Eski Göz
tepe) - Demirspor oynadılar. Mıntaka-
nm en zajaf ekibi olan Demirspor bu 
hafta da kuvvetli rakibi Doğanspora 
13-1 gibi açık bir farkla mağlûp oldvu 

Bundan sonra oynanan Alsancak (es
ki Altay) - Ateş (eski İzmirspor) ma
çı esnasında durmadan yağan yağmur 
zevkle sejrredilecek olan bu oyunvm 
sejrrini büsbütün değiştirdi. Enerjik, 
canh bir oyun çıkaran Alsancaklılar 
kuvvetli rakipleri karşısmda daima hâ
kim kaldılar ve devreyi 4-1 bitirdiler. 
Bu devre doğrudürüs tek bir akın yapa-

nuyan Ateşliler yegâne gollerini de pen
altıdan kazandılar. İkinci devre her 
Ikl takım birer gol daha çıkardıklann-
dan bu mühim maç 5-2 Alsancağm le
hine bitti. 

Üçüncü ve son oyun Üçok (Eski Al
tmordu) - Yamarüar (Eski K. S. K.) 
arasmda oynandı. Oyunun birinci dev
resi çok çetin oldu ve Üçok son dakika
da yaptığı bir goUe devreyi 2-1 galip bi
tirdi. İkinci devre Yamanlar çok bo
zuk, dağmık bir oyun tutturdular. Bun
dan iyi istifade eden Üçok arka arkaya 
goller çıkararak sayı adedini sekize çı
kardı. Biraz sonra Yamanlar da bir 
gol yapınca vaziyet 8-2 oldu. Fakat 
oyunun nihayetlenmesine on dakika 
kala Yamanlar hakemin bir karanna 
itiraz ederek sahayı terkettikler^den 
maç nihayetlenemedl. 

Şimdiki halde en önde giden iki ta
kım Alsancakla Üçoktur. Bu takımla
nn millî kümeye girebilecekleri tahmin 
edilmektedir. Şimdilik bu takımlar do
kuzar puanla baştadırlar. Bunların ar
kasından yedi puAOla Doganspor gel
mektedir. 

SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ Y D Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt ÎRTEM -

Tefrika 
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Bulgaristan istiklâlini ilân, Avusturya 
Bosn^ Herseği iilıak ediyor 

Kanunu esasinin temin ettiği fUdr 
hürriyeti, matbuat hürriyeti her tür
lü ükaata, tesvUâta meydanı açık bı
rakmıştı. İyi veya kötü, uygun veya 
mımr bütün fUcürler, Ictlhadlar, te-
mennUer, garazlar revaç buluyordu. 
Bunlara kanunu esasi ahkâmuu an
layışlara ve anlamayışlara o günlerde 

duygulardaki kaynaşma ve taşkınlık Ue 
hükümetin otoritesinin birdenbire ve 
tamamile kırılması da inzimam edin
ce, ihtiraslar ve menfaatler çarpışır
ken bımlan itidale sevk ve tevzin ede
cek kuvvet de bıüunmaymca kanşık-
lığm günden güne artması pek tabiî 
idi. 

Mahmud Şevket paşa inkılâbı mü-
teakıb Fonder Golç paşaya gönderdi
ği mektupların birinde: (1) 

(Osmanh milletinin henüz meşru
tiyetle idare olımacak kadar kemale 
ermediğini tasdik ederim. Fakat sa
ray hükümetinin kullandığı desiseler 
üe veliahdın ve bütün saltanat hane
danı âzasmm - mahbus bir halde bu-
lundurulmalanndan dolayı - bir gün 
işgal edecekleri yüksek mevkie lâzım 
talim ve terbiyeyi iktisab edemedikle
rini nazarı dikkate alacak Türkiye ah
valine vâkıf bir zat iki hükümet usu
lünü mukayese edince meşrutiyetin 
herhalde istibdad idaresinden ziyade 
vatam kurtarmağa kabUiyeti olduğu
nu tasdik edeceğinde şüphe yoktur.) 

Demişti. 
İkinci Mahmuddanberi yapılmak is

tenilen ıslahatta hep «Avrupa mah» 
kullanılmıştı; «yerU malım» düşünen 
ohnamıştı! Tanzimatçılar Avrupaya 
uymak istemişlerdi; Mitat paşa kanu
nu esasisiıü Avrupa kanunlarma gö
re tanzim etmişti. İttüıadcılar da bu 
kanunun bir harfine dokunulsa dev
letin temeli sarsılır samyorlardı. Bu 
kanun hâlâ Arnavutlukta kabUe, Kür-
distanda, Irakta, Suriyenin büyük bir 
kısmında, bütün Arabistanda, Trab-
lusgarbde aşiret hayatı sürüldüğüne 
hiç itibar etmiyordu. Osmanlıhgm 
her biri birer siyasî emel peşinde muh
telif cemaatlerden mürekkeb olduğu
na bakmıyarak bunlan bir «Osmanlı
lık» camiasında toplamak istiyordu. 
Dahilde bu perişanlığın nasü topla
nabileceği hakkında daha bir fikir bi
le edinilememiş iken hariçte devletin 
başına pek büyük gaileler hazırlanı
yordu. Tanzimat devrinde Rusyadan 
başka Avrupa devletleri Osmanh dev
letinin bakası, ıslahı suretile boğazla
rı Rusyaya karşı müdafaa edebUecek 
bir hale gelmesini bir ara cidden arzu 
ediyor gibi görünmüşlerdi. Fakat bu 
siyaset çok sürmemiş, değişmişti! 

Islahatı bir taraftan umumen tav
siye ve nasıl yapılmak lâzım geleceği
ni kendileri tarif ve tayin Ue devlete 
tahmil eylerken diğer taraftan da 
bımlann vücut bulmaması için el al
tından manialar çıkarmağı usul itti
haz eylemişlerdi. 

Tanzimat devrinde Avrupalılann 
yapılmasına lüzum gösterdikleri ısla
hat daima İstanbul sefaretlerinden çı
kıp Babıâliden içeriye girmek lâzımdı. 
Hiç kimse Osmanlı devlet ağacımn 
kökü Anadoluda olduğuna dikkat et
miyordu. * 

Osmanh hükümeti Avrupa kabine
lerinden müsaade almadıkça memle
kette ıslahat yapamazdı. Onun yapa
bileceği ıslahat mutlaka hıristiyan un-
surlann nefine olmah ve onlann hü
kümet içinde hükümet şeklindeki Im-
tlyazlarma hiç dokımmamah idi! 

Mitat paşa Avrupadan müsaade al
madan hükmü hıristiyan ve islâm 
unsurlara müsavaten şamil olacak 
bir kanun esasî ile umumî ıslahata kı
yam etmişti. 

Avrupadan istihfaftan başka şey 
görmemişti! Ruslar da bu kendi ken
dine ıslahat yapmak istemenin ceza
sını devlete bir muharebe neticesinde 
çektirdiler! 

Şimdi Jön Türkler gene kendi ken
dilerine bu kanunu esasiyi tatbika 
kalkışmakta ısrar ediyorlardı. 

Avrupa onlara da bu cüretlerinin 
cezasını çektirecekti! Fakat bu defa 
bu işi Rusya degü, Avusturya deruh-
de eylemişti! 

Kanunu esasi bütün Osmanlı mem

leketlerini teezl etmez bir kül telâkki 
ediyordu. Bosna - Herseği işgaU altu> 
da bıüunduran Avusturya - Macaris
tan devleti burasım bu «kül» Ue ilgili 
bırakmağı muvafık bulmuyordu. 

Bulgaristan da gene bu «kül» hari
cinde kalmağa can atıyordu. İkisi de 
vîizlyeti İhmal etmeği siyasî ve mülki 
menfaatlerine muhalif görüyorlardı. 

Bulgaristandan güya şenliklere işti
rak için RumeUye kalabahk bir heyet 
geldi. Selânikte otel ve lokantalarda 
Rum garsonlar bunlara hizmet etmek 
istemediler. İttihad ve Terakki mer
kezi Bulgarları memnun etmek içüı 
her gayreti sarfetti. Bunlar da gezdi
ler; Manastıra gittiler. İçlerinde se
yahatlerini Ohriye kadar uzatanlar 
oldu. Bulgar komitelerinin bile Türk
lerle sarmaş, dolaş olduklarım gördü
ler; Türklerde, Bulgarlarda hasıl olan 
yeni duyguları tetkik ettiler; Bulga-
ristana döndüler. Gördüklerini, öğ
rendiklerini tabiî hükümetlerine de 
bildirdiler. Bulgaristan prensi ve hü
kümeti kaybedilecek vakit olmadığı
na hükmetti. Makedonyanm, Make
donya Bulgarlarının hali sonra düşü-
nülebUirdi. Şimdi Bulgaristanda iş 
başında bulunanlara ilk yapılması lâ
zım gelen iş Osmanh devletile rabıta
yı kesmekten ibaret görünüyordu. 

Bulgar prensi Avusturya ile anlaştı. 
Kapı kâhyası Keşofım Kâmil paşa 

taı-afından ecnebi- diplomatlara veri
len bir ziyafete davet edilmeyişinden 
çücardığı bir IhtUâfı vesile ederek is
tiklâlini ilân, Avusturya da Bosna, 
Herseği Uhak etti. 

Bir inkılâbdan henüz çıkan devlet 
muharebeye girişecek halde değildL 
Rusya Bulgaristanla aramızı bulma
ğa kalkıştı. Avusturyaya boykotajla 
mukabele edildi. Bugünlerde İstanbul 
olsun, diğer büyük şehir ve kasabalar 
olsun garib manzaralar arzediyordu. 

(Arkası var) 

Ankarada Ziraat bankasında bay Ah-
med Bedeviden aldığım bir mektupta 
denUlyor ki: (21 teşrinisani 1937 tarihli 
Akşam gazetesindeki 45 numaralı tefrika-
nızm ortalarında Murad beyin (Tatlı 
Emeller Acı Hakikatler) eserinden naklen 
zikredilen fıkra - meşrutiyetin ilk hafta
larında islâm ittihadı propagandası İçin 
İrana heyet gönderilmesi meselesi - dik
kat nazanmı celbettiğinden bu yolda bir 
hatıramı bildireyim: 

Meşrutiyetin ilânından bir müddet son
ra idi. Rusça muallim muavinlerinden 
Almanvarl bıyıklı ve aslen Kafkasyalı 
Çerkeş Kaplan bey bana bazı İfşaatta bu
lunmuştu. Bu zat tavır ve haille herkes 
üzerinde ciddî bir asker tesirini uyandı
rırdı. Kaplan bey gözü pek ve tecrübeU 
bir ihtilâlci sıfatile bana teveccühler gös
teriyor, beni mak.<;adma kazanmağa ça
lışıyordu. Nihayet emeli hasu olduğuna 
kanaat getirerek bana ^tamamile açıldı vs 
pek yakında itimada şayan zabit ve Çer-
keslerden mürekkep bir fedai grupunun 
Kafkasyaya gideceğini, orada ihtilâl çı
karmağa çalışacağını bildirdi; komite âzst-
sımn benimle mesaisini teşrik eylemek 
arzusunda olduğunu da İlâve ederek beni 
Içtimalanna davet etti. Ben Kaplan be
yin tekliflerini dikkate şayan bulmuştum. 
Ancak o sırada huruç - diploma alma • 
İmtihanlarma başlamak üzere olduğu
muzdan bu teşebbüs* iştirak etmemin im
kânı olmadığını kendisine izah etmiş ve 
içtimalarma da gidememiştim. 

Murad beyin yazdıklarlle bu işin bir 
alâkası var mıdır? Bunu tahmin bence 
güç. Şu kadar var ki meşrutiyetin ilk 
dağdağalı anlarında tttihad ve Terakki 
rflesasmın böyle düşüncelere meylettik
leri ve hattâ hamiyyet galeyanlle Olrtd 
adası için de bu yolda bir teşebbüse gi
rişmek sevdasına düştükleri muhakkak
tır.) 

Evvelce de işaret ettiğim üzere bu gizil 
teşebbüsler hakkmda Murad beyin yaz-
dığmdan maada hiç bir eserde malûmat 
bulamadığım gibi şimdiye kadar bunlan 
bilene dahi tesadüf edemedim. Bilen var
sa tarihe hizmet için ortaya koyması bir 
vecibedir sanırım. 

S Açık muhabere: Erenköy ünde sayın 
general Galip Paslnere: Mektubunuzu al
dım. Necib Draga beyden bahsederken 
onun Flrzovik içtimaındakl hakiki rolünü 
gelecek bahislerde izah edeceğimi de işa
ret eylemiştim. Mülakatımızda lütfen ver
diğiniz ve mektubunuzla da tejrld buyurdu
ğunuz malûmat hakkmda notlarım mah
fuzdur. Biraz sonra tttihad ve Terakki
nin bazı hususiyatı arasmda bunların da 
intişar edeceğini arzeylerim.* 

K, İrtem 

(1) Bu mektublar Mahmud Şevket pa-
şanm Itlâfındr.n "̂ "--̂  "̂ -̂ nin gazeteslndi 
neşrn' 
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Yaş üzüm ihracı bir 
lıakiliat lıalini alıyor 

T u l ; llzünı hınınuiün İm |il yaplıiı sevklyat mlslıııl n e l M r 
verdi, peletek sene sevklıat artırılacak 

tzmir (Akşam) — Bu yıl Londra 
Hamburg plyasalarma yapılan taze ve 
yaş üzüm sevkıyatmdan müsbet ne
ticeler alınmıştır. Memleketimiz bir 
güneş memleketi olduğu İçin yedi ay 
güneş altmda kalan asma çubuldan-
mn mahsulü san ve ballı olur. Şimdi
ye kadar senede yalnız iki ay güneş 
gören memleketlerin yaş üzümlerine 
alışmış olan Avrupa müşterileri, 
üzümlerimizin rengine aldanarak on
ları evvelâ hastalıklı sanmışlarsa da 
parasız olarak Tariş üzüm kurumu-
nım yaptığı tevziattan sonra nefis 
mahsulümüz kapısüırcasma satümış-
tır. 

Asıl mühim muvaffakiyet yaş üzüm
lerimizin dış piyasalara asmadan ye
ni kopmuş gibi çok taze sevkedllme-
lerinln temini meselesidir. Şimdiye 
kadar bazı hususî müesseseler tara-
findan yapılan teşebbüsler müsbet 
netice vermemiş ve bu mühim işten 
vazgeçilmişti. Fakat Tariş üzüm ku
rumunun her türlü fennî ve lüzumlu 
tedbirler almak suretile yaptığı sev
kıyat müsbet neticder vermiş, tzmlr 
havalisinin san rezakı üzümleri ile si
yah üzümleri fevkalâde İ3ri fiatlerle 
satılmıştır. Hattâ Hamburg piyasası
na gönderilen üzümlerimiz, bu piya
sada bol miktarda bulıman Bulgar 
üzümlerinden daha; evvel satılmış, on-
idan sonra Bulgaristanm (Hafız Ali) 
adı verilen üzümleri satılabilmiştir. 

Türk üzümleri, dış piyasalara 13 ün
cü olarak girmiştir. Yani istihlâk mer
kezlerine bizden evvel yaş üzüm şev
kine başlamış ve alışmış rakip mem« 
leketler on ikidir. 

Bu yıl pek te iyi hazırlanmadan ya* 
pılan yaş üzüm sevkıyatmda elde edi
len neticeden memnun olmamak im
kânsızdır. Londra ve Hamburg plya
salarma sevkedilen Karaburun, Ko
çak ve Buca üzümleridir. Gelecek 
yıllar yapılacak sevkıyat İçin şimdi
den hazırhklara başlanacak, bilhas^ 
Btf Karaburun üzüm ımntakasmda 
geniş ölçüde tesisat yapüacak, üzüm
lerimiz soğuk hava depolu motörler-
le Selanik limanına götürülerek ora
da frigorifik vagonlara yüldenecek, 
Almanya ve Londra piyasalanna sev-
kolunacaktır. 

Türiye üzümleri, rakip memleket
ler üzümlerinden daha erken, meselâ 
haziran aymda yetiştiği için o mem
leketler üzümleri kemale ermeden 
Türk üzümlerinin dış piyasalarda sa-
tışlarma başlamak mümkün olacak
tır, önümüzdeki yü çekirdeksiz Sul
tanin üzümlerinden de ihracat yapıl
ması düşünülüyor. Avrupadaki müs
tehliklerin yalnız kurusunu gördük
leri ve sarfettikleri çekirdeksiz üzüm
lerimizin yaş olarak İhracından da iyi 
neticeler almacağı ümid ediliyor. Çün
kü çekirdeksiz üzümlerimiz, gerek lez
zeti, gerek çekirdeksiz oluşu itibarile 
- alışüdıktan sonra - dış piyasalarda 
daha fazla İstihlâk edilebilecektir. Bu
nu temin ettiğimiz takdirde kuru 
Üzümlerimizin rekoltesi daha azala
cak ve satılmamak endişesi artık kal-
mıyacaktır. Çünkü rekoltenin mühim 
bir kısmmm yaş olarak istihlâk ve 
sarfı mümkün olacaktu*. 

Almanya ve Londraya vantüâsyon 
tesisath vapurlarla sevkedilen üzüm
lerimizin ilk ambalajlan değiştirilmiş, 
Türk tipi ambalajla yapılan sevkıyat
tan beklenmedik neticeler ahnmıştır. 
Bu ambalaj şeklinde üzümler, her ta
rafından soğuk hava ile daimî te
mas halinde bulunmaktadır. Hamburg 
ve Londraya giden üzümlerimizin 
ambalajlan açıldığı vakit taptaze va
siyette olduklan görülmüştür. Alman 
ve tngiliz iktisadî gazete ve mecmu-
alan, bu muvaffakiyetimize dair sü
tunlar dolusu yazı yazmışlardır. 

İktisad Vekâletunizin çok ehemmi
yet verdiği yaş üzüm şevki meselesi, 
hayal sahasmdan çıkmış, bir hakikat 
olmuştur. Hattâ Londraya gönderi
len yaş üzümlerimizden kral sarayma 
da hediye edilmiş, üzümlerimiz çok 
beğenilmiştir. 

Tariş imalâthanesinde kant üzümlerimiz ambalâjlannicen, aşağıda büyük 
imalâthane önünde üzüm ve incirier vapura yüklenmek üzere sevkedilirken 

Tariş üzüm kurumımun bu mühim 
muvaffakiyeti hükümetimizin yksek 
bir eseridir. Tariş müessesesi yalnız 
bu kadarla iktifa etmemiş, Bomonti 
müessesesinde mühim miktarda tek
sif edilmiş üzüm su3m ve şarap ta 
İmal etmiştir. Gelecek yıl beş milyon 
kUo şarap yapacaktır. Bu yıl imal edi
len şaraplar (Tariş şarabı) adı altm-
d yakında piyasaya çıkarılacaktır. 
Üzüm suyuna da rağbet fazladır. 

Tariş'in Almanya ve İngütereye 
sevkettiği kavunlar çok iyi fiatlerle 
satılmıştır. Gelecek yıllarda domates 
ve taze soğan sevk ve ihracma da baş

lanacaktır. Mevsiminde Portekizden 
her hafta Londra piyasasma 250 bin 
kUb taze soğan sevk ve ihraç edilmek
tedir. Müessese, mühim miktarda 
sirke de imal ederek satacaktır. 

Tariş firmasımn kuru üzüm ve in
cirleri İyi ambalajlarda memleket 
dahilinde de satümakta ve rağbet 
göiTOektedir. Önümüzdeki yıUar, hü
kümet yardımma dayanan ve müs-
tahsUleri satış kooperatiflerine bağ-
lıyan bu mühim müessesemiz muhte
lif teşebbüslerinde her halde daha bü
yük muvaffakiyetler elde edecek, bım-
dan da hem memleket, hem de müs
tahsil fayda görecektir. 

Antakyada istiklâl 
bayramı yaptırılmadı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
metimizin Hatayda olup biteni Fran-
saya resmen bildirerek bunların mâ
nasını soracağına şüphe yoktur. 
Antakyadan gelen haberler 

Antakya 29 (Hususî muhabhimiz-
den) — İstiklâl bayramım kutlamak 
üzere bugün Hataym bütün bölge
lerinden Antakyaya akm eden halk 
belediye binasınm önünde toplan
mıştı. Herkes Kont de Marte'in Ha
taym yeni rejiminin bugünden iti
baren meriyete girdiğini ilân etmesi
ni bekliyordu. 

Muhafızlık zabiti, Kont de Mar-
tel'in gelmediğini ve gelmiyeceğini, 
bayram olmadığını hükümetin de 
bayrama iştirak etmediğini halka bil
dirdi. 

Bundan sonra belediye binasmm 
önünde toplanan halk jandarma 
kuvvetleri ile dağıtümak istendi. An
takya müddeiumumîliği bir tebliğ ile 
bayramm menedildiğini tezahür ve 
nümayişlere kalkışanlann şiddetle 
cezalandınlacaklarını bildirdi. 

Yenigün gazetesi yine kapatılmış
tır. Matbaa askerî kuvvetler tarafın
dan kontrol altma almdı. Antalsya 
Türk halk mümessilleri va:ziyeti Mil
letler cemiyeti ve Fransa Reisicum
huru nezdinde protesto ettiler. 

Belec^re önünde halka 
hücum 

"Bplodiye önünde yüzlerce jandar

manın süngüsünün tehdidi ile Halk
evi önüne giden Türkler orada da ra
hat bırakılmadılar. Bu sırada Antak
ya baş konsolosu da Halekevinde bu
lunuyordu. 

Bu büyük darbeye rağmen Hatay-
lılai" bir taraftan tezahürat yaparken 
diğer taraftan caddelerdeki zafer tak
lan da Türk düşmam kara eller tara
fından yıkılıyordu. Bir aralık mahallî 
jaiıdarmalar, Halkevinin etrafını ku
şatan halkın üzerlerine yürümüşler 
ve büyük bir panik olmuştur. Ortalık 
karışmıştır. 15 kadar Türk sünkü ve 
kırbaç darbelerile yaralanmıştır. 

Mahallî kuvvetlerin 
takviyesi istendi 

iyi menbalardan alman haberlere 
göre, Antakya delegesi Şam hüküme
tinden Antakya mahalli kuvvetlerinin 
demir gömleklilerle takviyesini iste
miştir. 

N ü m a y i ş hazırlıyorlar 
iskenderun 29 (A.A.) — Hataym 

yeni rejimi için hazırlanmış bulu
nan taklar 28/11/937 saat 15 de Fran
sız delegesinin talebi üzerine müsel-
lâh kuvvetler tarafmdan yıktırılmış 
ve parçaları kışlaya nakledilmiştir. 

Halkevine İskenderun Türk ve 
îran konsolosları gelerek tebrikâtta 
bulunmuşlar ve muhtelif anasırdan 

Hataym yeni rejimi 
yurdun her tarafmda 
tezahüratla kutlandı 

Abideye çelenk koyan Hataylılardan bir grup 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

yüzlerinde bariz bir şekilde okımu-
yordu. Cemiyet binasumı odalarım 
genç, İhtiyar, kadm erkek kalabalık 
pek çok halk doldurmuştu. Samimî 
bir bayramlaşma yapıldı ve bu arada 
cemiyet reisi doktor B. Abdürrahman 
Melek sık sık alkışlanan bir nutuk 
söyledi. 

Cemiyet reisinin nutku 
B. Abdürrahman Melek sözlerine 

şöyle başladı: 
«Büyük kurtancı Ulu Önder Atatürkûn 

yarattığı sevgili Hatajamız, bugünden iti
baren statü v% anayasasının meriyete 
ginnesile IstlU&line kavuştu ve dünya 
haritasında müstakil ayn bir varlık ola
rak yer aldı.» 

B. Abdürrahman; uzım süren çe
tin mücadele ve katlanılan ıstırap 
ve mahrumiyetten sonra bu mesud 
hadisenin Hatayh kalbleri sevinç ve 
ümidle doldurdv^na işaret ederek 
sözlerine devam etti ve dedi ki: 

«Kurtuluş bayramımız olan bugün Ha-
taydaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız 
gibi biz de burada kutlarken hepimizin 
namma bugünü bize gösteren Atatürke 
sonsuz minnet ve şükranlarımızı, candan 
batiıhgmıızı tekrar etmeyi muicaddes bir 
vazife bilirm. 

Memleketimizin istiklâli için gerek bir 
senedenberi kurmuş olduğumuz cemiyeti
mizin, gerek ötedenberi anayurdda bulu
nan Hataylı vatandaşlarmıızm mensup 
olmakla iftihar ettiğimiz Türk milletinden 
gördükleri şefkat ve muhabbete ebedî 
minnettarlıklarımızı arz ve ilân etmekle 
bahtijrarım. 

Davamızı dünya muvacehesinde müda
faa, haklarımızı istihsal ve muhafaza et
mek hususunda fevkalâde hassajs olan 
Türk hükmetine ve Türk matbuatma 
şükranlarımızı tekrar ederim. 

Varlığımızı Atamızm ve ana vatanum-
zm himayesine sığınarak kurtardığımızı 
ve kurtarabileceğimizi iyi bilmekle bera
ber bize emanet edildiğini takdir ettiği
miz Hatayın yeni rejimini âzami bir has
sasiyetle korumak, onun ilim ve fedakâr
lıkla ümranma, Hatay halkmm refahma 
çahşmak en büyük vazifemizdir. Bunun 
için Türk inkılâbmdan örnek alarak ciddi 
mea(d neticesi feyizli randmanlarla az za
manda memleketimizi yükselteceğimizi 
kuvvetle umarım. 

Vicdanlarımızda taşıdığımız manevî me
suliyetlerden kendimizi kurtarabilmek 
içüı Hataya, orada açılan geniş mesai 
sahasma bir gün evvel koşmak gerektir. 
Orada elbirligile yapılacak her iş muvaf
fakiyetle neticelenir. 

Arkadaşlarım, Hataym istiklâli hepimi
ze kutlu olsun.» 

Cemiyet reisinin şiddetle alkışla
nan bu söylevinden sonra yüzlerce 
Hataylı hep bir ağızdan bağırdılar: 

— Yaşasm Atatürk.. Yaşasm Cum
huriyet... 

Saat üçe doğru hep birden cemiyet 
binasından çıkıldı Cumhuriyet âbi
desine çelenk konmak üzere otomo
billerle Taksime hareket edildi. 

OtomobUde yanımda oturan Ha
tayh bir genç, yüksek heyecemmı 
gizliyemiyerek diyordu ki: 

— Şu dakika khn bilir (orada) 
neler oluyor. KanşıkUklar meydana 
gelmesinden korkuyor ve Hatayı, 
HatayU kardeşlerimi düşünüyorum. 
Çünkü onlar bugünü bekliyorlardı. 

Abideye çelenk 
Saat on beşte Cumhuriyet âbidesi-

bir çokları bu tebrikâta iştirak etmiş
lerdir. 

Yannki salı günü, Türk alevîleri-
nin nümayişlerine mukabil Fransız-
lann teşviki ile diğer anasır tarafın
dan Suriye bayrağı isteriz şeklinde 
mukabil bir nümayiş hazırlandığı ay-
nca haber almmıştır. 

ne çelenk kondu. Cemiyetin, İstan-
buldaki Hataylılar namına yaptırdı
ğı bu çelenkte «Ulu Öndere Hatayh-
lardan minnet ve şükran» kelimeleri 
yazıhydı. 

Cemiyet reisi defteri imzalarken 
sevinç yaşlan dolu gözlerini âbide
ye çevirmiş olan AntakyaU bayan 
Güzin Kutbay'a ihtisaslarım sordum. 
Hatayh bayan: 

.— Size sevincimi ifade etmek için 
o kadar çok şeyler söylemek isterim 
ki.. Fakat görüyorsunuz ne kadar 
heyecanlıyım. Size söylemek istedik
lerimi bir cümle ile ifade edeyim: 
«Orada olmak isterdim...» 

Bu sıi'ada yzmımıza gelen diğer 
Hataylı bayanlar da kalblerinden ko
pup gelen heyecanh bir sesle ayni 
cümleyi tekrarladılar: 

— Evet bu büyük gün için orada 
olmak isterdik... Necmi Mehmet 

Halkevlerinde 
Hatay bayramı dün gece Halekev-

lerinde de merasimle kutlanmıştır. 
Cemiyet âzasından B. Reşad ve Hulk 
Beyoğlu Halkevinde, doktor B. Ah-
med Salim Eminönü Halkevinde, 
doktor B. Abdürrahman Melek ve 
B. Necmeddin Kadıköyünde, B. Ah-
med Faik ve B. Hasan Çalım da Be
şiktaş Halkevinde birer nutuk söyle
mişler, şiddetle alkışlanmışlardır. 

Ankarada 
Ankara 29 (Telefonla) — Hataym 

yeni rejiminin meriyete girmesi do-
layısile bugün bütün Halkevlerinde 
olduğu gibi şehrimiz Halkevinde de 
hararetli tezahürat yapümıştır. Bu
radaki Hataylılar gündüz Atatürk 
heykelme Hatay bayrağmı temsü 
eden bir çelenk koymuşlar ve gece 
Halkevinde yapılan merasimde bir 
çok hatipler söz alarak bugünün he
pimiz için haiz olduğu mülî ehemmi
yeti tebarüz ettirmişlerdir. 

Toplantıda bulunan Hatayh gençler 
Atatürke şu telgrafı çekmişlerdir: 

«Ankara Halkevinde memleketle
rinin kurtuluşunu kutlıyan Hataylı 
gençler her güzel ve eşsiz şey gibi Türk
lüğe bu hakkı da bağışhyan Atalarına 
sonsuz sevgi ve saygılarını alkışla ve 
coşkunlukla belirtmektedirler. Arze-
der kutsal ellerinizden öperiz.» 
Cumhuriyet Halk Partisine 

minnet ve şükran telgrafları 
Anakara 29 (A.A.) — Bugün Ha

tay rejiminin meriyete girmesi dola-
yısile Hataydan ve yurdun muhtelif 
yerlerinden C. H. Partisine minnet 
ve şükran telgrafları gelmiştir. 

Bunlai'dan bü* kaçını neşrediyoruz: 
Beylan 29 — Varlığınızla kavuıştu-

ğumuz bugünü kutlarken minnetle
rimizi sunaıız. 

Beylan Halkevi başkam S. Uğuz 
Kırıkhan 29 — Hatay davasmdaki 

büyük himmeti şükranla anar ve de
rin saygılarımızı sunanz 

Kınkhan Halkevi başkam 
Kadri Nursd 

Eminönü - İstanbul 29 — Bugün 
Hatay bayramı münasebetile cemiye
timiz merkezinde yapılan toplantıda 
Hataym istiklâli için Partinin göster
miş olduğu mf ikranlarmım 
sunmakla balıtiyanz. 

Hatay erginlik cemiyeti merkezi 
I başkam Dr. Abdürrahman Melek 
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M i R T A u 
Bundan iki bin üç yüz sene evvel, 

Türkmenistanda eski (Mero) şehri
nin bulunduğu yerde, güzel bir kra
liçe vardı: Mirta. Mirta hüküm ve 
nüfuzunu, bütün komşu ülkelerde 
tanıttırıyor; küçük bir emrile yüz 
binlerce Türkmen süvarisini ülkeler 
istilâsı için göndermeğe kadir bu
lunduğunu gösteriyordu. 

Mirta'nın emir ve iradesine karşı 
gelecek hiç kimse yoktu. O ihtiyarlar 
meclisinin hüküm ve kararlanna, sa
dece ananeye sadakat için itaat 
eder; bunu millî bir borç, milli bir 
farize bilirdi. Bazan kendisine iti
raz edenlere, siyah birer inci gibi 
parlıyan iri gözlerini tevcih üe öyle 
bir bakardı, ki; böylece en cesur 
kalbleri bile birer kurşun gibi eriti-
verir, en serkeş, en asi başlan ko
yun kadar halim bir hale sokuve
rirdi. Onun en kavi silâhı gözleri, en 
haşmetli kuvveti güzelliği idi. Tabi-
atin pek müstesna ihsan ettiği bu 
güzellikle; ordusu da olmasa, tek 
başına kaleler bile fethetmeğe muk
tedirdi 

Yirmi üç yaşında olmasma rağ
men hâlâ evlenmemişti. Cesaretle iz
divacım talep edenler, delirmek, çü-
dırmak, ölmek felâketine maruz ka
lırlardı. Bu biçarelerin adetleri o 
kadar çoktu ki kabirlerinin birbiri
ni takiben sıralandığı yere «Mirta'
nın mezarlığı» denirdi. 

Komşu bir hakan, (Akay) da bu
nun güzeliğini duymuş, kendi gü
zelliğine mağrur, izdivacım talep et
meğe gelmiştL Günlerce süren yal
varması, Mirta'nın katı kalbinde kü
çük bir merhamet bile uyandırma
mıştı. Akay, yalvarmadan bir ne
tice hasıl olamıyacağım anladığı za
man: 

— Mirta o halde gitmek icap edi
yor, değil mi?,.. 

Demişti. 
Genç kadın omuzlanm kaldırdı: 
— Tabiî değil mi ya.™ 
Ve sonra bir şey unutmuş gibi 

müstehzi iJâve etti: 
— Mez'irlığımda kendinize bir yer 

ayırdmız mı? 
Akay hayretle baktı: 
— Hayır, dedi. Ölmiyeceğim!. 
Mirta güldü: 
— Bakalıml, 
Diye cevap verdi. 
O nekdisini sevenlerin ölmelerini 

görmeğte ahşımş ve bundan bir zevk 
duymağa bağlamıştı. Akaym da ayni 
akıbete duçar olacağım zannediyor
du. Genç ve güzel bir hakam uğ
runda öldürmekten mütevellit zev
kin vereceği neşeyi düşünerek sevini
yordu.... Onun aşkı sevmemek; fa
kat ölenleri görmekti. 

Yalnız bu sefer günler geçtiği hal
de, kendisine bir eğlence teşkil ede
cek bu sevinmeğe bir türlü kavuşa
mamıştı. Çılgın bir asabiyet İçinde 
merakla bekliyordu. Yazık ki mezar
lık olduğu gibi duruyor, yeni bir 
kabir ilâve edilmiyordu. -

Yavaş yavaş bunun sebebini tah
kik etmek arzusu başgösterdi. He
men her tarafa adamlar çıkarttL 
Nihayet, (Akay) m, bir dağ tepesin
de, onun aşkım ımutmak için, şarap 
fıçıları arasında, gece gündüz sar
hoş yattığını öğrendi. 

Küplere binmişti. 
— Nasü! Nasü! diyordu. Şarap 

benim aşkırm yenebilecek kadar bir 
kuvvete sahip midir? 

Hemen tutulup getirilmesini em
retti. 

Akay, sarhoş ve perişan huzuruna 
çıkarılmıştı. Mirta aşkı jrüzünden 
perişanlığa düşen bu zavallıyı, göz
lerini küçülterek tepeden tırnağa ka
dar süzdü. Ve: 

^ Bu halin ne? Ne yapıyorsun?!,,. 
— Hiç, sevenin ve anlayanın kol-

lanna düşüyorum!.... 
— O şarap mı? O zehlrl... 
— Evet.... Bazan zehir diye telâkki 

edilen şeyler bir saadet ve refah 
ümit edilen dudaklardan daha ziya
de panzehir olur.,. Mazinin acı dert
lerini unutturmak için dnelerinde 
oyalarlar, avuturlar, ve hattâ unut
tururlar da... 

Mirta çılgın gibi yerinden firladu 
— Nasü, şarap beni sana unuttur

du mu? 

— Evet... Ve şimdi sizi değil, şara
bı sevmeğe başladım. 

Mirta güzelliğine büyük bir isyan 
teşkil eden bu sözleri daha fazla din-
liyemezdi. Kadınlık gururu kabar
mıştı. O her şeyi affederdi. Fakat 
unutulmağı asla... 

— Buraya bakm!.. 
Dedi. Köleler deü gibi koşmuşlar

dı. 
— Bir insan alacak leğen hazırla-

tm... İçini şarapla doldurup bura
ya geritin. 

Ve bunım hazırlanmasına kadar 
(Akay) ı olduğu yerde bırakarak 
çekilip gitti. O kendisini unutmak 
istiyen mecnuna, bu küstahlığınm 
ne büyük bir günah olduğunu gös
terecekti. 

iki saat sonra iradesi yerini bul
muş, lâhde benziyen bir leğen şa
rapla dolu olarak huzuruna getirtü-
mişti. (Akay) ı göstererek ve hiç 
bir merhamet hissetmiyerek: 

— Bunu içine atm!... 
Dedi. 
Zavallı âşık şarabın içine atılmış, 

ve kapatılan kapağın üstüne dört 
tane köle de oturtulmuştu. 

Mirta kendisini ımutmak cüretini 
gösteren bu sefUin şimdi içeride bo
ğulurken çektiği iztırabı düşünüyor
du. 

Birdenbire durdu. Helecandan söz 
söyliyecek kuvveti bile kalmadı. 

— Açm, çıkarm... 
Diye bağırdı. 
Çok geçti... Kapak açümış, fakat 

(Akay) çoktan boğulmuştu. Titre-
ye titreye şaraptan mg^arm yanma 
geldi. İçine dikkatle baktı. Düşme
mek için nedimesinin koluna dayan
dı. Ve orada bulunan ihtiyarlara: 

— Ne büyük bir cinayet yaptım. 
Hükmünüzü verin... 

Dedi. Hiç kimse cevap veremiyor
du. İsyan ile bağırdı: 

— Ne için susuyorsımuz?... 
En ihtiyarı atüdı: 
— Hüküm verebilmek için behe

mehal bir mahkemenin vücudu şart 
değildir. İnsanm kendi vicdam ka
dar doğru hükmedebilecek bir hâ
kim tasavvur edilemez. En âdil ka
rarlar ancak vicdanlardan sudur ede-
bUlr!... 

Mirta, ihtiyarın ne demek istedi
ğini anlamıştı. Nedimesinin kolun
dan ayrüarak, şarap mezarının ya
nma çöktü. Ve: 

—i Dolabı aç, orada yeşim taşm-
dan yapılmış küçük bir kutu var, 
onu bana ver... 

Dedi. Aldı içinden bir toz çıkardı. 
Altm kâsesini getirtti. Güzel baka
rım ölüsünün yattığı şaraptan al-
dırtı. İçine tozu attı. Ayağa kalktı. 
Şarap mezarına doğru eğüerek: 

— Seni öldürmekle gururumu 
memnun ettim. Ben de kendimi öl
dürmekle senin ruhunu şad ediyo
rum! 

Dedi. Ve sonra acı bir tebessüm 
içinde ilâve etti: 

— Ben öldükten sonra, beni bu
nun içine atımz... Onunla beraber 
şarapla gömünüz. 

Ve bir yudumda zehirli şarabı içti. 
R. Çavdarlı 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 — 80/11/937 sah günü saat 18,30 da 

Evimizde (Türkiyede para meseleleri) 
hakkmda profesör bay Muhlis Ete tara-
fmdan konferans verilecektir. 

2 — Bu konferansa herkes gelebilir. 

İzmitte Şark Pazarı Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep Idtaplah satif 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Namnan dikiş ve yan makineleıl, Ko
dak fotoğraf malün« ve lerazmu 

saire balanar. 

i^^îC5rct/i?c^\A<' 
30 Teşrinisani 937 Salı 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12.30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâlüa Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Konferans: Eminönü 
Halkevi neşriyat kolu namma Nusret Se
fa, 19: Çocuklara masal: Bayan Nine ta
rafından, 19,30: Konferans: Eminönü 
Halkevi sosyal yardım şubesi namına: 
Eşref (Çocuk ve gençlerin musikide ta
hassüs kabiliyetleri), 19,55: Borsa haber
leri, 20: Klâsik Türk musikisi: Okuyan 
Nuri Halil, keman Reşad, tanbur Dürrü, 
kanun Vecihe, ut Sedad, kemence Kemal 
Niyazi, nısfıye Salâhaddin Candan, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev, 20,45: Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Sat ayarı), 21,15: ORKES
TRA: I - Grieg: Peer - Gynt Süite, 2 -
Waldtenfel: Espana valse, 3 - Pesse: 
Menuetto, 4 - Offenbach: La Belle H61eene 
potpourri, 5 - Tschaikowsky: Natha -
valse, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâk
la sololar, opera ve operet parçaları, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarluları (Hüsnüye ve arkadaşla
rı), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve arapça 
neşriyat. 19,45 - 20,15: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza Sesgür ve ar
kadaşları), 20,15 - 20,30: Sıhhi kanuşma: 
Dr. Vefik Vassaf, 20,30 - 21: Plâkla dans 
musikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Mozart: Die Schuldighcit Gelboes, 2 -
Thomas: La Cait, 3 - Strauss: Donaume, 
4 - Lalo: Dansous, 5 - Moussorsgy: İnter-
mezzo No. 2, 21,55 - 22: Yarmki program 
ve İstiklâl marşı. 

1 Kânunuevvel 937 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,3b: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Çektiği ıstırap
ların mes'ulü 

kendisidir 
IN^VROZSIN 

Ebelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannit baş ağnsmdan 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZİINI 
Bütün ıstırablan dindirir, baş ve 
diş ağrılarile üşütmekten müte-
velUd ağn, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

INI İN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

İsim ve Markaya Dikkat 
Taklitlerinden sakınınız 

Türkiye Tıb Encümeni Genel sekreter
liğinden: Türkiye Tıb Encümeni 1/XII/. 
1937, çarşamba akşamı saat 18,30 da Etıb
ba odasmda toplanarak tebliğlerde bu
lunulacaktır. Muhterem meslekdaşlann 
teşrifleri rica olunur. 

Bas, (ü$» nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarmızı derhal 
keser. İcabmda günde 3ka$ealmabillr. 

Taklitlerinden sakmtmz ve her yerde İsrarla giripin isteyiniz. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

L Yazan: İskender F. Sertelliı Tefrika No. 73 

Roza: "Canım dana sucuğu istiyor, baba! Neredeyse 
memem şişecek..,, diye yalvanyordu... 

Şimdi yalmz bu ağaçlar kalmış... Sir
toları kaynatıp suyunu içersen, üzüm 
suyu içmiş gibi hoşuna gidecek. 

Zora derhal yaprakları kaynattı.. 
İçti. 
— Sahi, dedi, mis gibi üzüm ko

kuyor. Allah senden razı olsun. 
Greçyano da karısı kadar sevin

mişti. 
Balıkçıya: 
— Bu yapraklardan tepede çok 

var mı? 
Diye sordu. 
Andrea: 
— Evet, dedi, çok vardır. Lâzım 

olursa gene gider getiririm. 
O gün Zora akşama kadar yattı, 

uyudu. Fakat, ertesi gün kalktığı 
zaman cam başka bir şey istiyordu: 
Dana sucuğu. 

Zora gözlerini açar açmaz burnu
na bu koku geldi... Kocasına: 

— Sinyor, dedi, mis gibi kızarmış 
dana sucuğu kokuyor. Aman bana 
biraz sucuk bul! 

Greçyano şaşırdı. 
Sirto yapraklan üzüm ihtiyacım 

tatmin etmişti amma., adada kö
pek etinden bile sucuk bulmak kabU 
değildi. 

Zora bahkçıya yalvardı: 
— Canım dana sucuğu istiyor, ba

ba! Neredeyse memem şişecek... Ba
na bir lokma olsun sucuk bulamaz 
mısın? 

Andrea ihtiyar kardinale koştu, 
vaziyeti anlattı: 

— Sinyor Ciyovaninin kansı gebe
dir, burnuna dana sucuğu kokmuş... 
Ne yapalım? 

Kardinal Antoni kulübesindeki do
labını açtı: 

—I Burada geçen yıldan kalma bir 
parça sucuk olsa gerek... 

Diyerek dolabm gözlerini araştır
dı. 

Ve sevinçle Andreanın yüzüne 
baktı: 

— Zoramn talihi varmış. İşte du
ruyor... 

Dedi. Sucuk parçasım balıkçıya 
uzattı: 

— Haydi, hemen götür bunu Zo-
raya... 

Günler böylece iztırap ve yoksul
luk içinde geçiyordu. Zoranm is-
telderi bitmiyor, her gün burnuna 
bir başka şey kokuyor, her gün cam 
bir başka şey çekiyor ve hiç birisi 
bulunamıyordu. 

Sinyor Greçyano bu üzüntülü ha
yattan usanmıştı. Bir taraftan 
kızı Rozitayı hatırlıyarak ona diş bi
liyor, diğer taraftan yirmi yıl önce 
kansmm yaptığı ihaneti düşündük
çe fena halde sinirleniyordu. 

— Rozita benim kızım değilmiş. 
Onu yirmi yıl kendi kızım gibi sev-
dimdi. Şimdi elime geçse parçalar
dım melunu... 

Diye söyleniyordu. Halbuki bu ha
disede Rozitanm ne suçu vardı? 

O, bir günahın, bir ihtirasın do
ğurduğu çocuktu. Suçun en büyü
ğü Rozitanm anasmda idi. Greçya
no bunu anlamamış değildi. Ne yap-
sm ki Rozitamn anası çoktan öl
müştü. 

Greçyano, meydanda rahip Anto-
niden başka öç alacak kimse göre-
miyordu. 

Adada yaşıyan on altı kişinin he
men hepsi de suçlu ve mazUeri ka
ranlık kimselerdi. Bu adamlar ra
hip Antoniye o kadar bağlanmışlar
dı ki... Greçyano bir an için rahibi 
öldürmeğe karar verdiği halde, ada
lıların kendisine karşı alacağı vazi
yeti düşünerek itidalini kaybetme
meğe çalışıyordu. 

Bir sabah Greçyanoya: 
— Baba Antoni bugün Allaha yal

varacak. Bu duada hepimizin bu
lunması lâzım. 

Demişler ve Greçyanoyu da zorla 
Antoninin kulübesine götürmüşler
di. 

Zora evde yalmz kalmıştı. 
Rahip Antoni:. 

— Allahın huzurımda dua eder
ken, yanımda ve karşımda dişi bir 
mahlûk görmek istemem. 

Dediği için, Zorayı rahibin kulü
besine götürmemişlerdi. 

Ada sakinleri rahibin etrafım sa
rarak, büyük bir iman ve tevekkül 
üp ellerini yukan kaldırdılar. Rahip 
Antoni gür sesile duaya başladı: 

— Allahım! Burada benimle bera
ber yaşıyan ve şimdi sana ellerini 
uzatan kimselerin en ağır suçlusu-
su benim. Yirmi yıldır sana kendi
mi affettirm.eğe çahşıyorum. Eğer 
beni hâlâ affetmek istemiyorsan, hiç 
olmazsa bu zavallıların seslerini işit! 
Onlar arasında suçu çok hafif kim
seler de vardır. Onlara ben acıyo
rum, Tanrım. Sen de merhamet et! 
Artık yiyeceğimiz, içeceğimiz kalma
dı. Şimdi ararmza, kamı gittikçe 
büyüyen bir dişi mahlûk ta girdi. 
Onun kaıtnmda taşıdığı çocuğa ol
sun merhamet et! O henüz dünyar 
ya ayak basmadı. Günahın ne de
mek olduğunu bilmez. Bu nezih 
mahlûkun kolaylıkla dünyaya gel
mesi için anasına sen yardım et. 
Onun rızlunı gönder! 

Greçyano bu duaya amin demek
le beraber, içinden gülüyor ve: 

—» O çocuk, günahın tâ kendisidir. 
Allah bize nasıl yardım etsin?... 

Diye mırıldanıyordu. 
Rahip Antoninin duasından çok 

şey uman münzeviler günlerce bek
lediler. 

Ne gelen vardı, ne giden... 
Balıkçı Andrea: 
— İşte Allah bize balık vermiş... 

Keçiboynuzu vermiş... Av etleri ver
miş... Daha ne istiyoruz? 

Diye söyleniyordu. 
Balık eti, av eti... Bunlar iyi 

amma, ekmeğin yerini tutan bir gı
da yoktu. 

Zora gittikçe zayıflıyordu. 
Sinyor Greçyano da eski heybetli 

vücudunun gittikçe çöktüğünü gö
rüyordu. 

Greçyano: 
— Allah işini biliyor. Bizim gibi 

günahkârları bir araya toplamış. 
Vatikan çilehanelerinden ne farkı 
var burasının? 

Diyor ve talihine küsüp oturu
yordu. 

Zoranın karnındaki çocuk beş bu
çuk aylık olmuştu. 

Rahip Antoni bir gün: 
— Ciyovaniye söyleyin, Floransa-

da çok büyük günahlar işlemiş olar-
cak ki, cezasını çekiyor! 

Diye haber göndermişti. 
Greçyanoya bu haberi getiren 

Andrea: 
— Günahınızı affettirmek için ra

hip Antoninin ayaklanna kapammz! 
Diyerek Ciyovaniyi rahibe götür

mekte ısrar ediyordu. 
Greçyano baklayı ağzından çıkar

mak sırası geldiğini hissetti. 
— Pek âlâ, dedi, Antoniye gidip 

yalvaracağım. Bizim için de Allah-
tan yardım istesin. Fakat, Allah onu 
affetmiş midir? İlk önce bunu an
lamak istiyorum, Andrea. 

Andrea gözlerini açtı: 
— Antoni baklanda fena düşünü

yorsunuz, sinyor! Ona kötü gözle ba
karsanız adamıza şeamet getirirsi
niz! 

Greçyano fazla bir şey söylemedi. 
Andreanın sözünü dinledi. Kulübe
den birlikte çüttılar. 

Ve Antoniyi ziyaret etmek üzera 
yola düzüldüler. 

Greçyano kendi kendine düşünü
yordu: 

— Bu adamlar Antoninin kerame
tine ve büyüklüğüne inanmışlar... 
Andrea bana, bu günahkâr rahibin 
ayaklanna kapanmamı tavsiye edi
yor. Halbuki Antoni hem benim düş-
manımdır, hem de dünyamn en bü-
yülc günahkârlanndan biridir. 

Antoninin kulübesine vardıkları 
zaman, kapıdan bir ses işittUer: 

(Arkası var) 
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Anayasadan altı 
madde değiştirildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Söz alan mebuslardan B. Hakkı Ta

n k Us (Giresun) ezcümle demiştir ki: 
— Vekiller taayyün ettikten sonra 

Devlet daireleri işlerinin Vekâletlere 
taksimini gösteren fıkra o şekilde ya
zılmıştır ki bundan vekâletsiz vekil 
tabirinin meskûten mi geçildiği anla
şılamıyor. Kanundaki inkişaf keli
mesi ile ne kasd olunduğu da esbabı 
mucibe tebarüz ettirilmemiştir. En
cümenin bu hususta izahat vermesi 
çok muvafık olacaktır. 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazba
ta muharriri B. Kenan (Manisa) ce-
vab vererek: 

— Vekâletsiz vekilin bu kanunda 
yeri yoktur. İşlerin inkişafına ve ica
bına göre taayyün edecek Vekillere 
Devlet işleri taksim edilecektir. 

Demiştir. 
Teşkilâtı esasiye encümeni reisi B. 

Şemsi (Sivas) da ezcümle demiştir ki: 
— Burada inkişaf ihtiyaç mânasın

da olduğuna göre Vekâletleri lüzum
suz yere parçalamak caiz olamıyaca-
ğı gibi Vekâletleri lüzumsuz yere bir 
araya toplamak ta caiz değildir. 

B. Sırrı (Yozgad): 
— İcra Vekilleri heyetinin kaç Ve-

Kilden terekküp edeceği kanunda ya
zılmıştır. Ancak yeniden ihdasına lü
zum gösterilecek Vekillerin ünvanmı 
Başvekil mi tayin edecektir? Demiş ve 
encümen reisi B. Şemsi şu cevabı ver
miştir: 

— Yeni bir Vekâlet tesis edildiği 
vakit tabiatile bütçesi, yüksek heyeti
nize gelecektir. O zaman bu bütçenin 
bir unvan ile geleceğine de- şüphe 
yoktur. Eski kanunlarda mevcut ka-
yıdlar bu kanunla değiştirilmiştir. 

Değişen maddeler 
Teşkilâtı esasiye kanununun değiş

tirilen 44, 47, 48, 49, 50 ve 61 inci mad. 
delerini bildiriyorum: 

Madde 44 — Başvekil, Reisicumhur 
canibinden ve Meclis azası meyanm-
dan tayin olunur. 

Sair Vekiller Başvekil tarafından 
Meclis azası arasından intihap oluna

rak heyeti umumiesi Reisicumhurun 
tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiye
ti Meclisin içtimama talik olunur. 

Hükümet hattı hareket ve siyasî 
noktai nazarını azamî bir hafta zar
fında Meclise bildirir ve itimad taleb 
eder. 

Madde 47 — Vekillerin vazife ve 
mesuliyetleri mahsus kanunla tayin 
olunur. 

Madde 48 — Vekâletlerin teşkili 
tarzı , mahsus kanuna tâbidir. 

Madde 49 — Mezun ve herhangi bir 
sebeble mazur olan bir Vekile İcra Ve
killeri heyeti azasından bir diğeri mu
vakkaten niyabet eder. Ancak bir Ve
kil bir Vekâletten fazlasına niyabet 
edemez. 

Madde 50 — İcra VekUlerinden bi
rinin Divanı âliye şevkine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisince verilen 
karar Vekâletten sukutu dahi muta-
zammmdır. 

Madde 61 — Vazifelerinden münba-
is hususatta İcra Vekilleri ile Şurayı 
devlet ve Temyiz mahkemesi rüesa 
ve azasını ve Cumhuriyet baş müdde
iumumisini muhakeme etmek üzere 
bir Divanı âli teşkil olunur. 

Diğer lâyihada tadilât 
Devlet dairelerinin vekâletlere tef

riki ve siyasî müsteşarların vazifeleri 
hakkmdaki kanunda da aşağıdaki 
tadilât yapılmıştır: 

8/11/1937 tarih ve 3117 numaralı 
kanunun birinci maddesi aşağıda ya
zılı surette değiştirilmiştir: 

İcra Vekilleri heyetinin kaç vekil
den terekküb edeceği, Başvekilin tek
lifi üzerine Cumhur reisinin tasdiki 
ile taayyün eder. 

Devlet daireleri, biri Başvekâlet ol
mak üzere, devlet işlerinin inkişafına 
göre ve devlet işlerini lüzumsuz yere 
parçalamıyacak surette Başvekilin 
teklifi ve Cumhur reisinin tasdiki ile 
vekâletlere taksim olunur. 

3117 numaralı kanunun 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri ilga edü-
mistir. 

Îngilîz-Fransız konuşması 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Öğleden sonra tekrar konuşmalara 
devam edilmiştir. Müzakere yann da 
devam edecek ve bundan sonra bir 
tebliğ neşredilecektir. Bugün Fransız 
devlet adamlarını görmek için Hari-
cTy*e Nezareti önünde büyük bir ka
labalık toplanmıştı. 

Frans ız mahaf i l in in müta lâas ı 
Paris 29 — Bugün Londrada baş-

lıyan konuşmalar büyük bir alâka 
ile takib ediliyor. Gazetler bu konuş-
mamn Avrupa ve dünya vaziyeti ü-
zerinde büyük bir tesir yapacağmı ya
zıyorlar. Fransız mahafili konuşma-
nm bir anlaşma ile neticeleneceğini 
ümid etmektedir. Ma'amafih Fransa-
nm Orta Avrupa politikasını değiştir
mesi ve Çekoslovakya ile ittifakma 
muhalif bir şey kabul etmesi muhte
mel görülmemektedir. 

Bütün m e s e l e l e r d e t a m 
mutabakat 

Londra 29 (A.A.) — Reuter bildiri
yor: Bu akşam salâhiyettar Fransız 
mahafilinde, İngiliz - Fransız müza-
kerelerindeki reviş dola3nsile büyük 
bir memnımiyet izhar olunmaktadır, 
bütün meselelere temas edilmiş ve 
filhakika, salâhiyettar bir zatm de
diği gibi, bu müzakereler esnasında 
tam bir devriâlem yapılmış ve her 
tarafta İngilizlerle mutabık kalın
mış ve her tarafta İngilizlerle muta
bık kalınmıştır. 

B. Chautemps demiştir ki: 
— Şurasını büyük bir memnuni

yetle söyliyebilirim ki, bütün me-
sleler üzerinde tam bir mutabakat 
elde ettik ve tam bir tesanüd halin
de bulunuyoruz.» 

Alman siyasî mahafili ne 
diyor? 

Berlin 29 — Berlin siyasî mahafili, 
Fransız - İngiliz görüşmeleri ve görüş
melerin muvaffakiyet ihtimalleri hak
kında bir ketumiyet muhafaza et
mektedir. 

Almanyayı alâkadar eden bütün 
meselelerde Alman noktai nazarı, va
zıh surette bir çok defa sarih surette 
ifade olunmuştur. Almanya, müruru 
zamana uğramak imkânı olmıyan ta-
lebleri üzerinde her türlü pazarhğı 
reddeylemektedir. 

Diğer taraftan şurası da muhak
kaktır ki yabancı memleketlerde Al-
manyanm talebleri hakkında ileri sü
rülen kombinezonlar, Almanyaya de
ğil, fakat bu yabancı memleketlere 
aiddir. 

İngi l iz gazete ler in in 
maka le l er i 

Londra 29 (A.A.) — D. N. B. ajan-
sımn Londra muhabiri, İngiliz gaze
telerinin İngiliz - Fransız görüşme
leri hakkında yazdıklarını şöyle hu
lâsa etmektedir: 

Evening Standard gazetesi, Uzak 
Şark meselesinin müstemlike mesele
sinin ve İspanya işinin görüşüldüğü
nü yazmaktadır. 

Star gazetesinin fikrine göre, Fran
sız - İngiliz görüşmelerinin esası, an
cak Roma - Berlin mihveri ile Fran
sız - İngiliz antantı arasında bir yak
laşma temin eylemektir. İki memle
ket Nazırları ayni zamanda, Alman
ların müstemleke isteklerini de görü
şeceklerdir. Senelerdenberi bir taraf 
bırakılmakla geçen bu esaslı dünya si
yaseti meselesinin bugün sarih suret
te tedkik edilmekte olduğunu görmek 
şayanı memnuniyettir. Almanyamn, 
müstemleke hakkmdaki taleblerine 
bir cevab almaya hakkı vardır. 

Macar Beşvekili ve Hariciye 
Nazın Viyanada 

Viyana 29 (A.A.) — Daranyi ve de 

Kanya bu sabah Vlyanaya gelmişler
dir. Macar devlet adamları saat 10 da 
doğru Budapeşteye seyahatlerine de
vam etmişlerdir. Saat 14 e doğru Peş-

KUÇ 
KÜÇtJK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
LİSEYİ İYİ DERECE İLE BİTİRMİŞ — 

Ve şimdi Hukuk fakültesine devam eden 
bir genç öğleden sonraları faal bir tarzda 
çalışmak üzere bir iş istiyor. Teminat ve
rebilir. Akşamda (A. P.) rumuzuna mü
racaat. — 1 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Okur yazar 
genç bir bayan doktor muayenetıanesin-
de veya mağazalarda tezgâhtarlık yapa
bilir. Akşamda (H R) rumuzuna mektup
la müracaat. — 1 

ALMANYADA — Yüksek mekteplerde 
tahsil etmiş bir genç yerli veya ecnebi 
şirketlerde iş aramaktadır. (Akşam) a 
(Bin) rumuzuyla müracaat. — 4 

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

İ ş ARIYOR — Anadolu gazetelerinde 
muharrirlik etmiş, resmi ve hususî müessese
lerde memuriyet yapmış, inşaat şirketlerin
den bonservisli muhasebe refiği olan genç 
İstanbul müesseselerinde, gazete ve mec
mualarda iş arıyor: Akşam'da muharrir 
rumuzuna mektupla müracaat. — 3 

İŞ ARIYOR — Türkçeyi, Pransız-
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. — 2 

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

2 - tŞÇl ARIY ANLAR 
DOKTOR ARANIYOR — Bir mikdar 

sermayeye mukabil parlak ve çok kârlı 
meslekî bir ticarette birlikte veya müsta
kil çalışmak suretile bir doktor şerik ara
nıyor. Tafsilât için İstiklâl cad. Anadolu 
hanın 1 No. ya 5 ile 8 arası müracaat. 

— 1 

İNGİLİZCE BİLEN BİR MÜREBBİYE 
ABANIYOR — İngUizceyi iyi bilen bir 
mürebbiyeye ihtiyaç vardır. İstiyenler 
şartlarını Nişantaşı Rumeli caddesi Mü
şerref apartımanmda 4 No. lı dairede S. 
Tanel adresine bildirsinler. — 1 

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

FİZİK ÖĞRETMENİ ARANİYOR — 
Dokuzuncu sınıf talebesi İçin, Şehzadeba-
şı Feyzlye caddesi No. 14/1. — 3 

3 — SATILIK EŞYA 
S.4T1LIK PİYANO — Meşhur Alman 

markalı pek az kullanılmış üç pedallı bü
yük formalı konser bir piyano iskemlesi 
ile beraber acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Kalyoncukulluk Topçekenler so
kak. Duygu apart. No. 21 3 cü katta. — 1 

İYİ PİYANO UCUZ SATILIKTIR — 
Beyoğlu Mektep sokak No. 31 kat birinci 
M.m. Marie. — 2 

ESKİ ÜSLÜPTE MOBİLYA VE HER 
NEVİ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü
müş, tahta, bakır, Beykoz vç sair işlerle 
eski yağlı boya tablo, graVür, porselen, 
fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, 
her nevi salon tezyinat eşyası ve Lui 
Kenz, Lui Sez, Ampir gibi eski üslüplerde 
mobilyalar alıyorum. Beyoğlunda İstik
lâl caddesinde eski Polonya sokağında 
Merkez apartımanı (2). numaralı daireye 
müracaat. — 15 

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

KRİSTAL CAMLI MASALARİLE — 
Lüks bir kıraathanenin mobilyesl bütün 
takımları satılıktır. Almak İstiyenler Sir
kecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 3 

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 fiyatma satılıktır. Tafsilâ* 
almak için İstanbul 176 No. posta kutusu 
adresine (D. S.) rümuzUe mektupla mü-
racaat olunması. — 2 

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

SATILIK İKİŞER DAİRELİ -— Yeni 
inşa edilmiş müştemilâtı tekmil maktu-
an: 3750 liraya üç «v. Semti: Lâleli. Mü
racaat: Lâleli Şair Haşmet sokak Ko. 
41 de her ^ün birden altıya kadadır. — a 

5 - r MÜTEFERRİK 
GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-

sızca ve Tlyaziye muallimi, birinci sınıf
tan onunjstı jsmıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari sınıfların taleblerini pek 
az zamanda İıazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Top taş apartımaru No. 7 
Beyoğlu. — 23 

4 — KİRALIK - SATILIK 
BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 

KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminatlıdır, almak istiyejıler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 2 

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

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma 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 (Akçam) a 
mektupla müracat. — 6 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek İs
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. — 4 

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

FRANSİZCA ÖĞRENİNİZ — Lisan bu
günkü hayatın temelidir. Akşamda (M. 
K.) rumuzuna yazı ile müracaat. — 6 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

E A — 462 — C K 

namlarma gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Akı l muvazenes i yer inde m i ? 
Üsküdar civarında Ömerli köyünde 

oturan Osman adında bir adam dün 
Kısıklıya gitmiş ve Kısıklı camisinin 
minaresine çıkarak ezan okumağa baş
lamıştır. 

Osman derhal yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. Yapılan isticvabında 
Osman gayri tabiî hareketlerle saçma 
sapan cevaplar verdiğinden akli vazi
yeti şüpheli görülmüş ve muayene edil
mek üzere adliye doktoruna gönderil
miştir. 

Adliye doktoru B. Enver Karan ta
rafından yapılan muayene netice
sinde Osmanm akli vaziyetinin tesbiti 
için tıbbı adlîde müşahede altına alın
masına lüzum görülmüş ve tıbbı ad
lîye gönderilmiştir. 

Osman dün adliye koridorunda önü
ne gelene: 

— Aman benim kâğıdlanmı arapça 
yazınız. Benimle arapça konuşunuz, 
diye söyleniyordu. Osmamn aklî muva
zenesinin pek de yerinde olmadığı an
laşılıyordu 

AKŞAM 
İAbone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 1400 kuru* 2700 kuru» 
6 AYUK 750 > J450 > 
S AYLIK 400 » 800 > 
1 ATLIK 150 » — » 

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

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi be) 
kuruşluk pul göndermek l&nmdır. 

Ramazan 26 — Ruzukasun 23 
t İBlMk CflMI OiU İkİMÜ AklM Tlln 

E. 12,37 2,22 7,20 9,46 12,00 1,37 
Va. 5,20 7,4 12,2 14,28 16,42 18,19 

idarehane: Babı&li civan 
Acıroutluk So. 

No. IJ 

Ztyi - 1930 yılında gedikli mel(tebin-
den almış olduğum şehadetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
değeri yoktur. 

92 No. da mukayyet Selânikli 

29/11/937 Pazartesi günü 
İstanbul Halinde toptan satılan ya; 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En 

Cinsi Mikyası Fiati 
Kr. S. 

Sakız kabağı Kilo 15 — 
Şeker fasulyesi > 15 — 
Barbunya kırmızı > 18 — 
Kır domatesi > 9 — 
Pırasa » 2 50 
Ispanak » 7 — 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Pancar 
Patlıcan baş 

» orta 
» ufak 

Yeşil salata 
Soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Müşküle üzümü 
Elma Amasya 

» Gümüşhane 
» Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
> Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muşmula 
Muz 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Kuru erik 
Trabzon hurması 
Ağaç kavunu 
Limon yerli 

» Ecnebi 
Portakal: 

t Dörtyol 64 lük sandık 300 — 
» » 80 lik » 2 0 0 -
, » 160lik » 140-
> Alanya 80 İlk » 250 — 
» » 100 lük » 200 — 

Mandalin: 
» Alanya 100 lük » 100 — 

> 2 50 
> 4 — 
» 6 — 

Demet 3 — 
Kilo 7 — 

> 10 — 
Demet 2 — 
Adet 5 — 

> 4 — 
» 2 — 

100 . 60 — 
Kilo 3 — 

i>emet— 50 
X 50 

Kilo 2 50 
> 2 — 
» 18 — 
. 14 — 
» 12 — 
> 8 — 
» 5 — 
» 11 — 
» 4 — 
> 9 — 
» 4 — 
» 6 -
• 8 -
» 4 -
» 6 0 -
> 1 2 -
» 15 — 
» 8 — 

Adet — 50 
» 2 — 

100 » 150 — 
> » 120 — 

50 

50 

50 

meyva 

yüksek 
Fiati 
Kr.S. 
20 — 
18 — 
20 — 
10 — 
4 — 

11 — 
4 — 
7 — 
9 — 
3 

12 
14 
2 
6 
4 
3 — 

150 — 
3 50 

— 75 
— 80 

4 — 
3 50 

23 — 
35 — 
20 — 
18 — 
14 — 
30 — 

6 — 
20 — 
10 — 
9 — 

1 5 -
7 -

1 2 0 -
18 — 
28 — 
18 — 

1 — 
6 — 

200 — 
150 — 

3 2 0 -
2 4 0 -
1 6 0 -
2 2 0 -
2 2 5 -

5 0 0 -

ist. dördüncü icra memurluğundan: 
Beyoğlunda Tarlabaşı caddesinde Doğ
ramacı Şakir B. sokağında 3 No. lı ha
nede sakin iken halen ikametgâhı meç
hul bulunan Süleyman kızı Melek'e: Mus
tafa oğlu Aliye 15/12/35 tarihli bir kıta 
senetle borçlu olduğunuz 1150 liranın 
tediye edilmemesinden dolayı alacaklı ta
rafından 31/8/37 tarihli takip talebi İle 
icrai takibat İcra edilmiş, ve ikametgâ-
hmıza gönderilen ödeme emrinin İka
metgâhınızın meçhul olmasma mebni teb
liğ edilememesinden dolayı, tebligat Ha
nen icra kıhnmıştır. Bu meyanda Os
manlı bankasındaki aile sandığmda mev
cut «1000» liranız üzerine haciz konul
muştur. İkametgâhınızm meçhul olması
na mebni işbu icra ve iflâs K. nun 103-ü-
cü maddesine istinad eden tebligatın 
15 gün müddetle ilânen icrasma karar ve
rilmiştir. İşbu ilân tarihinden İtibaren 
15 gün içinde haciz olunan paraya karşı 
bir İtirazınız var ise ve bUdirmezsenlz, 
icraya devam olunacağı ilân olunur. , 

M. 1365 
İstanbul 6 ncı icra memurluğundan: 
Bir alacağm temini İstifası için hacze

dilip paraya çevrilmesine karar verilen 
otel eşyası ve bir baskül Galatada Neca-
tibey caddesinde Leblebici sokağmda 24 
No. lı Adapazarı - Düzce oteli derunun-
da birinci açık arttırma İle 8/12/937 çar
şamba günü saat 9,30 da, o gün kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde ikinci açık arttırma İle 16/12/937, 
perşembe günü ayni saatte mezkûr ad
reste ve idaremizin 37/1261 No. lı dosya-
sile satılacağı ilân olunur. M. 1366 

Üsküdar Sulh 2 ncl Hukuk HâkimU^ 
ğlnden: 

Çengelköyünde Kuleli Mektep sokağm* 
da 99/22 No. lı evde sakin Mustafa Peh
livana: 

Karmız İsmet tarafından aleyhiniz* 
açılan teşebbüsatı sulhiye davasınm cere
yan etmekte olan muhakemesinde, mu
hakeme günü için gönderilen davetiye 
mahalli mezkûru terk edip gittiğinizden 
dolayı bilâ tebliğ iade edilmiş ve jlmdlkl 
İkametgâhınızın da meçhul bulunduğu 
anlaşılmış olmakla illınen tebli^t ifasına 
karar verilmekle 22/12/937 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14 de mah
kemede bulunmanız lüzumu tebligat ma-
kamma kaim olmak üzere gazete İle teb< 
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Akşam,, Matbaasının 
Hesap Defterleri 

Sütün piyasa defterlerine nisbetle: 
Daha sağlam 

Daha güzel ve... 
Daha UCUZ 

Yevmiye ve kasa defterleri - Defteri kebirler -
muavin defterler 

U f Kamilen ingiliz prese kartonile cildli 

F iy etler 
Birinci hamur kâadile 

200 sahlfeU 140 kuruş 
300 » 179 » 
400 » 250 » 

Kalın banka kâadile 
200 sahifell 160 kuruş 
300 > 200 > 
400 » 275 » 

İstifade ediniz! 

Dahiliye Vekâletinden 
Malatya vilâyetinde Adıyaman kasabasının halihazır haritalarını tanzimi 

işi eksiltmeye çıkanlmıştır. Muhammen keşif bedeü 4,000 liradır. Eksiltme 20/ 
12/937 tarihinde saat 11 de Ankarada Belediyeler bankası binasında belediyeler 
imar heyetince yapılacaktır, muvakkat temİHat 300 liradır, şartnameler bilâbe-
del Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden aUnabilir. (4387) (8057) 

Ankara Tiyatro Okuluna 
Kız talebe alınıyor 

Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Arzu edenlerin aşağıdaki 
şartlan haiz olmaları lâzımdır: 

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

yatrosunda imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna 
müracaatları ve o gün tiyatroda bulunmaları ilân olunur. (4342) (7950) 

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

22495.44 Ura keşif bedelli Malatya Cezaevi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksUt-
meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri 
proje, keşif hulâsasiyle buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlü
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (1688) liradır. 
İsteklilerin tekUf mektupları en az 15000 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhitUk ve Ticaret odaa vesikala-
rmı havi kapah zarflarmı 9/12/937 perşembe günü saat 14 de kadar Malatya 
Nafıa Müdürlüğüne vermeleri İlân olunur. «7748» 

Üsküdar birinci ortaokul direktörlüğünden 
' Cflculumuza aid resmî mühür, 10/11/937 günü İstanbulda zayi olmuştur. 
Kaybolan bu mührün hükmü kahnadığl ilân olunur. (8014) 

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

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

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan-
fifoya iştirak ediniz... 

Şirketi Hayriyeden: 
Sayın yolcularımızın nazarı dikkatine 

1 11 ilkkânun 937 tarihinde mer'iyyete geçecek bir aylık fevkalâde 
teıızilâth abonman kartlarının gelecek ayın birinden itibaren idare mer-
keriye kontrol müdüriyeti Ue Köprü - Boğaziçi gişelerinde satışma başla
nacaktır. Birinci ve 2 nci kânunlarla Şubat ve Mart kış aylan için Paşa-
bahçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireçbumu, Büyükdere, Sanyer, Yeni
mahalle ve Kavaklara kadar tenzilât nisbeti % 35 den 40 a çıkarılmıştır. 

2 — 1 tlkkânun 37 sabahından itibaren Harem, Salacak ve Üsküdar-
dan Beşlktaı ve Kabataş ve Beşiktaş ve Kabataştan Harem, Salacak ve 
Üsküdara tek bilet fîyathın 2 şer kuruş tenzil edilmiştir. 

BİR K A Ş E 

NEOKALMİNA 
GRİP 9 BAŞ ve DIŞ AĞRILARI ^ NEVRALJİ m 
ARTRIT IZM • ROMATİZMA e KIRIKLIK ve 

BUTUN AĞRILARI DİNDİRİR 

FARUKİ' nın 

CiCi SÜRMESİ 
Avrupa rimellerinden üstündür . 

Yakmai! Dökülmez!! Leke yapmaz;!! 
Her yerde arayınız. 

Muhtelif Bankalarda 
ve vapur kumpanyalarında çalışmış 
Türkçe, Fransıza ve İngilizce bilir ve 
iyi referans gösterebilir bir bayan 
ciddî bir müessesede vazife anyor. 
Alâkadarlarm İstanbul 130 No. posta 

kutusu adresine mektupla müracaatları. I 

istanbul Birinci ticaret 
matıitemesinden: 

Eski ismi (Sami) yeni adı (Aktan) olan 
Türk sancağını hamil vapurun yüzde alt
mış beş sehimini eski sahibi Zekiden sa-
tm alan Hamdl, Mehmed, Saniye ve Zl-
şan avukatları Behram tarafmdan mah
kemeye verilen 22/11/937 tarihli arzu
halde isimleri ve adresleri belli olmıyan 
gemi alacaklılarm mahkemeye veya ge
mi müdüriyetine mûracatlannın temini 
talep edilmiş ve bu İstek deniz ticaret' 
kanununun 1306 inci maddesine uygun 
görüldüğünden adı geçen (Sami) vapuru
nun alacakhlaruım Galatada İktisad ha-
nmda ikinci katta 5 numaralı idareha
nede oturan gemi müdürü Hamdiye veya 
İstanbul Yeni Postahane binasında asli
ye birinci ticaret mahkemesine bu ilâ-
nin çıktığı tarihten on gün sonra tekrar 
neşrolunacak ikinci İlân tarihinden iti
baren 61 gün zarfında müracaat ederek 
alacaklarını kayıt ettirmeleri lüzumu ilân 
olunur. (2334) 

istanlıul \ M \ itlâs 
Müflis İlya Zalmaya aid olup Mahmud-

paşada Yeşildirekte Karako hanma 
nakledilen tuhafiyeciliğe müteallik mal
lar açık arttırma snretlle masa memur-
luSunca satılacaktır. Satış günü 2/12/937 
cuma günü saat 13 de Karako hanında 
yapılacaktır. İstlyenlerin mahallinde ha
zır bulunmaları ilân olomn-. (2324) 

Terki Ticaret dolayısile İstiklâl 
caddei Kebirinde iyi işliyen bir 
moda mağazası mallarile beraber 

ehven fiatle satılıktır. 
Mfiracaat: Galata Havyar Hanı 22 No. 

İstanbul Dördüncü İcra memurluğundan: 
Fatihte Park karşısında 50 No. lu ha

nede mukim iken halen ikametgâhı meç
hul olan Mahmuda. 

Haralambostan aldığınız (3500) lira 
mukabilinde birinci derecede ipotek irae 
eylediğiniz Fatihte Sarıgüzelde İskender-
paşa mahallesinin Kıztaşı sokağında eski 
54 yeni 1/3 No. lu arsa İpotek irae edilmiş 
ise de müddeti muayyenesi zarfmda borç 
ödenmediğinden ipoteğin paraya çevril
mesi yolu ile takibe dairemizde bu dosya 
ile başlanmıştır. 27/9/937 tarihinde mez
kûr arsaya ehli vukuf tarafmdan (4376) 
lira kıymet konulmuştur. Takdiri kıymet 
raporunun tebliği makamına kaim olmak 
üzere yirraS. gün müddetle Hân olunur. 

M. 1368 

İstanbul Dördüncü îcra metaurlugun-
dan: Beyoğlunda Aynalıçeşmede Samancı 
meydan 32 No. da mukim iken halen ika
metgâhı meçhul ölü Hayri zevcesi bayan 
Lemana: 

Murisiniz Hayrinin İlya Sulyotiye olan 
borcundan dolayı ipotek gösterilip para
ya çevrilmesi kararlaşan Beyoğlunda Ci
hangirde Firuzağa mahallesinde Hacıkılıç 
çıkmazı sokağmda 33 kapı ve 514 harita 
N6. İl evvelce ev İken şimdi arsa halinde 
olarak satılacağına dair tanzim kılman 
ilân tarafınıza gönderilmiş ise de ikamet
gâhınızın meçhul olduğu beyanile müba
şiri tarafından iade eâllmlştlr. Söfü ge
çen gayri menkulün birinci arttırması 
8/12/937 tarihine müsadif çarşamba gü-
nfl saat 14 den 16 ya kadar yapılacağı 
ııanmm tebli21 makamma kaim olmak 

Saciarınızı Döliüinıelrten Koruyunuz! 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıjı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden inşam mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRiiVlELERi 
Çok teiniz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

I önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

t 
Mühendis ve makinist aranıyor 

Regülâtör ve sulama işlerinde mütehassıs bir mühendis ile ekskavatör 
makinalarmda çalışmış tecrübeli bir makiniste ihtiyaç vardır. Galata Tap-
tas hanı üçüncü kata müracaat. 

Başvekâlet İstatistik genel direktörlüğü 
Eksiltme ve ihale komisyonundan: 

1 — 500 Uâ 600 sahife tahmin olunan 9 ncu cilt istatistik yılUğınm 2000 
adet baskısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Tahmin olunan bedel 1961 liradır. 148 lira muvakkat teminat verilme
si lâzımdır. 

3 — Eksütme 1937 kânunuevvel ayının 20 nci pazartesi günü saat 15,30 da 
İstatistik Umum Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyonda açılacak
tır. Teklif mektuplarının bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır. 
Şartname komisyon kâtipliğinden istenebilir. (8058) (4394) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Lira K. 

Kasımpaşada : Emincamü mahallesinin Eyyühüm çıkmazı soka-
ğtada eski 53 yeni 24 sayılı ahşap evin tamamı 270 00 

Kasımpaşada: Emincamü mahallesinin E3ryühüm Ahmetefendi 
camii sokağında eski 10 yeni 1 sayılı ve 17 numaro-
tajh ahşap evin tamaml 180 00 

Kuzguncukta: İcadiye caddesinde eski 73 yeni 79 sayılı arsanın 
•— yan hissesi. 75 00 

Beyoğlunda : Feriköy ikinci kısım mahallesinin Kâğıthane ve 
. Halil İbrahim caddesinde eski 81 yeni 81 mükerrer ! 

sayıU ve 347,71 metre murabbaı yanyana iki kıta 
arsanm tamamı. 1043 13 

Beyazıtta : Kalçacı Hasanağa mahallesinde Makasçılar söka-
ğmda eski 1, 3, 7 yeni 1, 5 sayılı ev ve dükkânın 
1/120 payı. 42 00 

Kuzgımcukta : Eski Yağcı yeni Bahçe sokağında eski 19-21 yaıi 
17/1 sayılı evin tamamı. 250 00 

Zmdankapı : Mahallesinde Yoğurtçu sokağmda eski 33 yeni , 
. 23 - 25 sayılı kagir iki dükkânm 17856 hissede 1953 ' 

hissesi. 330 00 
Yukarıda yazıh mallar 10/12/937 cuma günü saat 14 de satılacaktır. Sa

tış bedeline istikrazı dahilî ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Talip
lerin muayyen vaktinden evvel % 7,5 pey akçelerini yatırarak mezkûr gün ve 
saatte Millî Emlâk Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat-
lan. (7894) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Hasköyde eski Mahmutağa yeni Sütlüce mahallesinin İmrahorköşkü cad

desinde içinde 112 metre murabbaı saha üzerine yapılmış kagir bir binası ve 
ekserisi Dişbudak olmak üzere elli yedi adet yetişmiş ağacı bulıman eski 3J , 
35 mükerrer yeni 183,185, 187 No. lı denize pek yakın olması itibarile fabrika 
imaline müsait 3985 metre murabbaı arsa parası sırf nakit veya yüzde beş 
faizli hazine tahvili olarak peşin verilmek şartile muhammen beş bin beş yüz 
seksen lira bedel mukabilinde kapalı zarf usulile satılacaktır. îstekliterln 
2/12/937 perşembe günü saat on dörde kadar teklifnamelerile yüzde 7,8 pey 
akçeleri makbuzlannı Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyon baş-
kanlığma vermeleri ve saat on beşde de zarflar açılırken hazır bulunmaia-



30 Teşrinisani 1937 A K Ş A M Sahife 15 
S E K E R C İ 

HAFIZ MUSTAFA ve MAHDUMU 
Misafirlerinize ikram edeceğiniz ve hediye vereceğiniz Bayram şeker

lerinizi tercihen mağazamızdan almanızı tavsiye ederiz. 
İstanbul — Bahçekapı, Telefon: 21194 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I — İdaremizin Ankara Barut deposunda şartname ve projesi mucibince 

yaptmlacağı satış yeri ve memur ikametgâhı inşaatı açık eksiltmeye konul-
aıuştur. 

II — Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup muvakkat teminatı 346.68 lira
dır. 

III — Eksiltme 10/XII/937 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Ka-
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler 23 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umırnı 
Müdürlüğü İnşaat şubesiyle Ankara başmüdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeje iştirak edeceklerin fennî verak ve vesaiki İnhisarlar İn
şaat şubesine ibraz ederek bu işe girmek için aynca ehliyet vesikası almaları 
lâzımdır, 

VI — İsteklilerin kanunen kendUerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» «7878» 

• 
I — İdaremizin Muğla müstakil müdürlüğünde şartname ve projesi muci

bince yaptırılacak karabarut deposu inşaatı 16/XI/937 de isteklisi çıkmadığın
dan yeniden ve pazarlık usuliyle eksUtmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 2943 lü'a 39 kuruş ve muvakkat teminatı 220.80 liradır. 
III — Pazarlık 7/XII/937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabataş-

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 
rv — Şartname ve projeler 15 kuruş mukabiünde hergün İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü inşaat şubesiyle Muğla müstakil müdürlüğünden almabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yapmış olduklanna dair 

vesikalarmı inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 
VI — îstekülerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte 3rukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 
(B.) (7883) 

• 
I — İdaremizin Cibali Tütün î'abrikası etrafma şartnamesi mucibince ya

pılacak trotvarla binanm harici badana işi pazarlık usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

II — Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş ve muvakkat teminatı 78 - 98 liradır. 
III — Pazarlık 7/XlI/937 tarihine rastlayan sah günü saat 14 de Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle hergün sözü geçen şu

beden alınabiüi'. 
V — Isteklileıln pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı ge

çen komisyona gelmeleri ilân olımm*. (B.) (7867) 

I — Tütün paketleme makinelerinin paket kısmı için şartnamesi mucibince 
1,5 beygir kuvvetinde beheri 170 lira muhammen bedeUi 6 adet ve 0,5 beygir 
kuvvetinde beheri 125 lira muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 adet Redüksiyonlu 
elektrik motörü açık eksiltme usuliyle satm alınacaktır. 

II — 12 Motorun muhammen bedeli 1770 lira ve muvakkat teminatı 132,75 
liradır. 

III — Eksiltme 4/1/938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapüacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve katalok-

larmı eksiltme gününden üç gün evveline kadau: İnhisarlar Tütün Fabrik£Qar 
şubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — isteklilerin kanımen kendilerinden aramlan vesaik ^ ̂e % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte eksiltme için tayin edUen gün ve saatte yukanda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (7811) 

Miktan Cinsi 
1000 adet Molens makinelerine ait 

zincir baklası 
2000 » Molens makinelerine aid çe

lik tırnak 
2000 » » » » » » 

2 Kilo Çelik saç kordelâ 
400 » Şerit halinde çelik saç 
250 » » » » » 

80 » » » » » 
250 » » » » » 
200 » » » » » 
200 » » » r> » 
100 » » » » » 

* 
Eb'adı 

P.m 63 — 19 

P.m 58 — 14 

P.m 58 — 13 

152 X 0,15 m/m 
56 X 0,2 » 
60 X 0,2 » 
95 X 0,2 » 

100X0,15 » 
150 X 0,15 » 
115 X 0,21 » 
56 X 0,20 » 

Saati 

14 

15 

. I — Yukarda cins ve mikdarlariyle eb'adı yazüı çelik malzeme numuneleri 
mucibince pazarlıkla satm ahnacaktır. 

2 — Pazarlık 8/XII/937 tarihine rasthyan çarşamba günü yukarda hizala-
nnda yazüı saatlerde Kabataşta Levzım ve Mübayaat şubesindeki Ahm komis-
yonımda yapılacaktır. 

3 — Numuneler her gün sözü geçen şubeden almabüir. 
4 — İsteklilerin pazarhk için tajnn edilen gün ve saatlerde adı geçen Alım 

komisyonuna gelmeleri üân olunur. (M.) (7790) 

6000 Adet 20 1/2 m/m 11 nci sigara kâğıdı «Balin» | 
120.000 Adet 28 m/m n nci sigara kâğıdı «Balin» ' 
17,500 Top 660 X 700 eb'at 30 tefriki! sigara kâğıdı 

I — Yukanda cins ve miktarı yazılı sigara kâğıdı şartnamesi mucibince 
pazarlıkla satm alınacaktır. 

II — Pazarlık 10/XII/937 tarilıine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba-
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

i n — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık İçin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) 
(7789) ' 

I — Şartname ve numunesi mucibince 15000 kilo bel ipi pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

H — Pazarlık 9/XII/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 18 da Ka-
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m -- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — Isteklüerin pazarlık içüı taym edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

CUd, bazı hayatî ımsurlarmı 
kaybeder, bu* hayatî ve kıymetli 
unsurlaıı iade edince, gençleşir ve 
tazeleşir. İşte, Viyana üniversite
si Profesörü Doktor Stejskal'in 
şayani hayret keşfi budur. «Bioceb 
tabir ve genç hayvanlann cild hü-
ceyrelerinin merkezinden istihsal 
edilen bu kıymetli cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuddur. Her akşam, yat
mazdan evvel kuUanımz. Siz ujnır-
ken, o, cildinizi besleyip genç-
leştirir ve buruşukluklannızı seri-
aiı izale eder. Bir hafta zarfmda 
on jraş gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüz için cild unsuru olan be
yaz rengindeki «Tokalon» kremi
ni kullanınız. Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarım ziyaret ediniz. 
Mobilya hususımda «EMSA
Lİ ARASINDA» en iyi ve zen
gin çeşidler bulacaksmız. 

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

SEKSULİN 
Ademi 

iktidar, 

ge>rşekliği. 
Dermansız l ık , 

V ü c u t ve D imağın 
yorgunifiğunda 

pek müessir w« emin 
*.^bir ilâçtır. 

Kutusu 2 0 0 kuruş 
BEŞİR KEMAL - MAHMUT GEVAT 

Eczanesi • Sirkeci 

AĞIZ TADI 
İle geçirilen her gün 

bir varlıktır. Ağlamalar, 
sinir nöbetleri, bayılma
lar ve asabî öksürükler 
KARDOL ile şifa bulur. 

Operatör- Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
İdrar yolları 

h&sttlıkl&rı mût«bassısk KOprdbMi 

l!/JJk4l]:< 
S A Ç B O Y A L A R I 

KUMRAL. SİYAH 
Ter ve yıkanmai^la kat'-
iyyen çıkmaz; tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Hak ik î kaşe 

Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmez. Nezleye, 
soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağrılarına senelerdenberi tec
rübe edilmiş en terirli ve emsalsiz ilftçtır. 

A L G O P A N her e c z a n e d e bu lunur , 
İ sm ine ve marketsına d ikkat . 

ESANS 
LOSYON 

P U D R A 
S A B U N 

rai* 

L.T. PIVER PARİS 
r/MFOMORİ L.T. PİVERıUlûlir^Hleti; 

Otaua S«y. Akmet Btf'Mkairi^ BriSTAİttUl 

pPROFÎLÂKSİN-, 
• • • • i " Belsofeuklugu ve Frengiden korur. — ™ 
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EOUJ^LA B/RADEPİFP VF Şt' - ibTANBULANKARA iZtliR 

Grip ve Nezle ile bütün ağrılara karşı 
Gripini tercilı edütiz 

Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerleme
sinin önüne geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe «Gripin» en 
muannid baş, diş ve romatizma ağrılarını, üşütmeden mü-

tevellid sinir ve adale ağrılarını izaleye kâfidir. 

Kat'î Tesir 
"Gripin,, bu yağmurlu ve soğuk lıava-

larda vücudunuzun hastalıklardan koruyacak en kuvvetli 
ilâçtır. 

Seri Şifa 
Bir kaşe"Gripin„ çok kısa zamanda sizi 

rahat ve sıhhate kavuşturur, icabında, günde 3aded ala
bilirsiniz. 

Taklitlerinden salcınınız ve her yerde ısrarla 6 R i P i N isteyiniz 

Dünyanın meşhur şekercisi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Akide 
Bayram şekeri 

60 
80 

Fıstıklı lokum 120 kuruş 
Kaymaklı lokum 120 „ 

Satış yerleri: BAHÇEKAPI • BEYOĞLU • KARAKÖY • KADIKÖY 

Taşradan sipariş için: A L I I M I U H I D D B N Bahçekapı, İstanbul 

[Ademi iktidar •% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORMOBİN I 
Tabletleri • • Her eczanede arayınız. J 
• Posta kutusu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL • • ^ 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 


