
Devlet Nüshası I 

16 
salhDfe 

AKŞAM KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defasıi 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

Sene 29 — No. 6914 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMARTESİ 15 Kânunusani 1988 İteleton: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Hariciye ve Maliye Vekilleri 
Mecliste beyanatta bulundulaı 

B, Fuad Ağralı Türkiyeye tahvil 
ithal edilebileceğini söyledi 

Cenubî Amerikada bir sefaret tesis olunacalı, Avrupadald bazı 
masiilhato'lizariildarınıız da sefarete kaibedilecel( 

Ankara 14 (A.A.) — B. M. Meclisi 
bugün B. Fikret Sılâyın reisliğinde 
toplanmıştır. Bu toplantıda, 

Sefarethaneler ve şehbenderhane-
1er vasıtasile alınmakta olan harç ve 
resimler hakkındaki kanun lâyihası
nın geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi okunmuştur. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun elli sekizinci maddesinin ve An
kara yüksek ziraat enstitüsü hakkın
daki kanunun on dokucunzu madde
sinin tefsirine dair encümen mazba
taları, 1937 malî yüı muvazeni umu
miye kanununa bağlı bütçelerden 
bazılarından bir milyon üçyüz kırk 
altı bin üç yüz elli dokuz lirahk mü
nakale yapılmasına, 
. Askerî tayinat ve yem kanununun 

Otobüs İSİ hakkındaki 
taiıkikat bitti 

Yolsuzluğa delâlet edecek 
sarih bir nokta bulun

madığı söyleniyor 

Mülkiye müfettişleri tarafından 
otobüs işleri etrafında yapılan tah
kikat bitmiştir. Müfettişler 18 kâ
nunuevvel cumartesi günü belediye 
dairesinde işe başlamışlar, bir müd
det otobüs muamelâtına dair mev-
cud dosyalan tedkik etmişler, vali 
ve belediye reisinden ve varidat mü-
düı-ü B. Neşetten izahat almışlar, 
bundan sonra işin tahkikat safhası
na başlamışlardır. Tahkikat ilerle
yince teftiş heyeti reisi B. Tevfik 
Talât da aldığı emir üzerine şehri
mize gelmiş ve tedkikat ve tahkika
tı idare etmeğe başlanuştır. Tahki
kat sırasında şikâyetçUer birer bi
rer dinlenmiş ve bunlann ifadeleri 
alınmıştır. 

Müfettişler hazırladıkları fezleke
yi dün Ankaraya göndermişlerdir. 
Bunda yaptıkları tedkikat ve tah-
İdkatın bütün safhalannı hikâye et
tikleri gîbi elde ettikleri neticeleri 
de anlatmışlardır. Söylendiğine göre 
araştu-malar neticesinde otobüs işle
rinde yolsuzluğa delâlet edecek sa
rih bir nokta bulunmamıştır. Oto
büs ı-uhsatiyesi almak için müracaat 
edenlerden ruhsatiye alamayıp şikâ
yetçi olanların istidalannı takib et
medikleri söyleniyor. 

Müfettişler, belediyenin diğer ba
zı işleri hakkındaki şikâyetlere dair 
çalışmalanna devam edecelüerdir. 

KANUN BİLGİLERİ 

ikinci baba 
Yazan: Avukat Emcet Ağış 
Bugün beşinci sahifemizde 

EV DOKTORU 
(Yedigün) tarafından neşre başla

nan ve (20) numarada tamamlana
cak olan bu emsalsiz ve ansiklopedisi
nin birinci forması bugün çıktı. Bütün 
bayilerden isteyiniz. 

B. Rüştü Araş B. Fuad Ağrah 

bazı maüdeleritü değiştiren kanuna 
bir madde ilâvesine, 

Türk gemi kurtarma anonim şir

keti teşkili hakındaM kanunla mü
teşekkil şirketin tasviyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin tk-
tlsad Vekâletine bağlı hükmî şahsi
yeti haiz bir idareye devrine, 

Resmen işletmiye açılmış ve bakı
mı da işletme idaresine devredilmiş 
bulunan hatlurm noksanlarının ik
mali için Devlet Demiryolları ve li
manlan işletme umum müdürlüğüne 
verilecek mebaliğe dair kanun lâyi-
halarile, 

Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkın
daki kanuna ekli kanun lâyihası mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekilinin izahatı 
Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkın

daki kanuna ek kanun lâyihasının 
(Devamı 8 inci sahifede) 

Eski dünyadan geni dünyaya: 7 

Büyük bîr transatlantikte 
hayat nasıl geçer? 

Okyanus üzerinde yüzen bir 
otelde dokuz gün neler gördüm? 

Fransada kabine buhranı 
yeni kabineyi teşkile Bonnet memur 

edildi, cevabını bugün verecek 
Siyasî mahfiller halk cephesinin sarsıldığı, yeni 

kabinenin başka bir ekseriyete dayanacağı kanaatinde 
Paris 14 — Chautemps kabinesi

nin istifası üzerine Cumhurrelsi bu 
sabah ayan ve mebusan reislerini 
ve eski Başveldl B. Chautempsi ka
bul ederek kendilerlle görüşmüştür. 
Cumhun-eis yeni kabineyi teşkü va
zifesini tekrar B. Chautemps'a tevdi 
etmiştir. Fakat eski Başvekil bımu 
kabul etmemiştir. 

Halk cephesi sarsıldı 
Paris 14 (A.A.) — Siyasî maMU-

1er «Halk cephesi» formülün^ ta
mamen akamete mabkûm olduğu 
kanaatindedir. Bu mahfiller yeni 
kabinenin parlementoda B. Blum ve 
Chautamps hükümetleri kadar bü-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

İstifa eden Baş
vekil Chautemps 

Teni kabine^ teş-
kUe memur edi
len B. Bonnet 

Transatlantiğin 
[Hikmet Feridun Es'in yazısuu 

kapalı güvertesi 
yedinci sahifemlado okuyunuz.] 

ftlcl£n«l< 
Hayırperverdik hisleri
miz zeval mi buluyor? 

Medeni şehirlerde, türlü türlü içti-
mai sefaletleri önlemek için türlü tür
lü cemiyetler kurulur. Bilhassa kadın' 
İar Inınlarla alâkadar olur. îmkân ött-
İan hem parasını, hem mesaisini ve
rir; bvlarmyan da "bunlardan yalnız 
birini... 

îstanbulda kadırüann kurduğu bir 
tek cemiyet olduğunu, onun da sene
den seneye rağbetsizliğe uğradığım 
öğreniyoruz. 

— Âza senevi tahsisat olan bir lira
yı bile vermekte müşkülât gösteriyor. 
Toplanan iane beşte birine inmiştir. 
Balodan kâr hasıl olamıyor. Eskiden 
yüz lira veren bankalar, sermayeleri 
büyüdüğü halde yirmi beş lirayla yar 
sak savıyor. 

Memleketin serveti arttığını ista
tistikler gösteriyor. Hayırperverlik his

lerimiz ve teşküâtınuz ma'kûsen mü
tenasip mi inkişaf ediyor? 

Tuz fiatlarında 
yeni tenzilât 

Lokantacılıkta terakki!,. 

Dün: 
— Buyursunlar paşam!.. Âlâ "yemekler, nefis kebaplar: Hin

di çorbası, kuzu güveci, tandır kebabı, pathcaa dolma», kızart
ma, pilâv, baklava, börek... 

Bvigün: 
— Buyursunlar bayım!.. Birinci smıf sazendeler, meşhur ha

nendeler: Udî Fikret, kanunî Osman, neyzen Ralf, cümbüş 
Ahmet, Bülbül Ayteu, Şakrak Ayge... 

Tuz azmaklar içinde küçük 
yıiwlar halinde iken 

Haber aldığımıza göre, İnhisarlar 
idaresi, evvelce tuz fiatlarmda yaptı
ğı tenzilâta zamimeten bu sene ba-
şmda mutfak tuziannda yeni bir ten-
^ â t daha yapmıştır. 

Bu tenzilâta göre, şimdiye kadar 
toptan fiat olarak kilosu 5,25 kuruşa 
satılan mutfak tuzları, badema 3,30 
kuruşa satılacaktır. 

İnhisar sofra tuzlarile mutfak tuz
ları hakkında, ev idaresinde nazım va
ziyetinde olan kadın okuyucularımı
za müfid olabilmek düşüncesile, bazı 
malûmat vermeği faideli bulduk. 

Sofra tuzu imalindeki hususiyet
ten dolayı çok ince ye akıcıdır. Tuz
luklarda topaklanmaz ve daima kuru 
kalır. Bu keyfiyetten dolayı sofra
mızda, sofra tuzu bulundurmak kârlı 
ve zevkli bir şeydir. 

Mutfak tuzlanna gelince: sofra tu
zuna nazaran daha iri taneli bulu
nan bu tuzun da, iriliği ve tuzluluk 
kabiliyeti daha fazla olduğundan ye
meklerde kullsaıılması doğru bir 
şeydir. Çünkü alıçkm bir el bir kere 
ayarını bvdunca, artık tuzım fazla 
veya eksik kaçmasına imlcân yoktur. 

Bu tuzlar fabrikada tamamile fen
nî ve sıhhî şeraite uyularak, el değ
meden ve tertemiz bir şekilde hazır
lanmakta olduğundan fiatce olduğu 
gibi, sıhhî balamdan da diğer tuz
larla kıyas kabul etmezler. Bunun 
için bilhassa kadm karilerimizin na
zarı dikkatlerini tuzlarm bu hususi
yetlerine celbeder ve kendilerine cid
den mükemmel olan İnhisar tuzlarım 
tavsiye ederiz. 

i i 
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[ Dün Greceki ve Bu Sabakki Haberler 
Son dakika 

Fransız komünistleri grev 
tehdidinde bulunuyorlar 

Sosyalistler de Başvekâleti istiyorlar 
Kabinenin istifası tahvilleri yükseltti 

Paris 15 (Akşam) — Sosyalistler, 
yeni kabinede başvekâletin kendileri
ne tevdiini istemekte ve bu talebleri 
kabul edilmediği takdirde yeni kabi
neye iştirak etmiyeceklerini söyle
mektedirler. 

Maamafih siyasî mahafilin kanaa
tine göre sosyalistler, halk cephesinin 
programma uygun bir program takib 
etmek şartile Bonnet kabinesine yar-
dmı edebileceklerdir. 

Paris 15 (Akşam) — Kabinenin is
tifası piyasa üzerinde derin bir aksü-
lâmel yapmıştır. Piyasa çok asabidir. 
Maamafih Rant tahvilleri yükselme-
gte başlamışlardır. 

Paris 15 (Akşam) — Fransız ko
münist partisi neşrettiği bir beyan
namede^ halk cephesi programı tat
bik edilmediği takdirde umumî bir 
grev ilân etmek tehdidinde bulunu
yor. 

Türk dostluğu Fransa ve 
ingiltere için kıymetlidir 

Oeuvre gazetesi: "Eski dostlarımız Roma - Berlin 
mihverine döndükleri bu sıradeTürk dostluğunun 

ehemmiyeti artmaktadır,, diyor 
Paris ıs (Akşam) — Madam Tabouis, Oeuvre gazetesinde yazdığı bir ma

kalede, son zamanlarda Türk - Fransız münasebatmda hasıl olan salâhtan 
memnuniyetini beyan, ve gelecek hafta Cenevrede Türkiye ve Fransa Hariciye 
Vekilleri arasmda cereyan edecek olan müzakerelerde bu salâhın katiyet kes-
bedeceği ümidini izhar ettikten sonra diyor ki: 

— «Türkiyenin dostluğu Fransa ve İngiltere için büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Fransanm eski dostli.ii. Roma - Berlin mihverine döndükleri bu sıra
da Türk dostluğunun «honmiyeti bir kat daha artmıştır.» 

Et fiatlerini 
indirmek için 

iki vekil ve valimizin 
iştirakile bir toplantı yapıldı 

Ankara 15 (Telefonla) — Dün İkti
sat Vekâletinde B. Celâl Baya
tın riyasetinde bir toplantı yapıl-
miştir. Bu toplantıda Dahiliye Ve
kili ve İstanbul valisi hazır bulunmuş
lardır. Bu toplantıda et komisyonu 
tarafmdan tesbit edüen rapor üzerin
de görüşülmüştür. Söylendiğine göre 
raporda hayvan borsalannın lâğvi, 
toptancılarla perakendecilerin alış ve 
satış vaziyetlerinin organize edilmesi 
de vardır. Et fiatlerinin ucuzlatılma-
sma Istanbuldan başlanacak ve ucuz
latma tedricen bütün yurda teşmil 
edilecektir. İhraç işinin Karsta bulu
nan canlı hayvan ihraç birliğine ve
rilmesi de muhtemeldir. 

Diğer taraftan yurdun muhtelif 
mmtakalanndaki et satış fiatleri ara
smda bir tevazün tesis olunacak ve 
bu iş de organize edilecektir. 
Hayatı ucuzlatmak hakkında; Anka-

rada müzakareler devam ediyor. Dün 
Başvekil B. Celâl Baiyarın reisliği al
tında Dahiliye ve İktisad Vekillerile 
Vali ve Belediye Reisi B. Muhiddin 
Üstündağ içtima ederek et meselesi
ni görüşmüşlerdir. 

Bu görüşme neticesinde İstanbul-
da et üzerine iş yapan belli başlı tüc
carlar Ankaraya davet edilmişlerdir. 
Yirmi ka:dar tüccar bu akşamki tren
le Ankaraya gidecektir. 

Faiz ve komisyon 
Yüzde sekiz buçuğu tecavüz 

edemiyeceğine dair kanun 
hazırlanıyor 

Ankara 14 (A.A.) — Ulus gazetesi
nin hususî İstihbarına nazaran İkti
sad Vekâleti bütün banka ve müesse
selerde aünmakta olan faiz' ye komis
yon mecmuunun badema azamî yüz
de sekiz buçuğu tecavüz edemiyece
ğine dair bir kanun projesi hazırla
maktadır. 

Başvekilin mühim nutku 
Ankara 14 (Akşam) — Meclis, pa-

»artesi günü, bazı müstacel lâyihala
rı müzakere ettikten sonra kış tati
line karar verecektir. O gün Başvekil 
B. Celâl Bayarm dahilî ve haricî işler 
hakkında mühim bir nutuk irad et
mesi muhtemeldir. 

Türk - ingiliz 
teşriki mesaisi 

Londradan gelen heyet dün 
Ankarada temaslara başladı 

Ankara 14 (Telefonla) — İngilte-
renin müstemlekât Nezareti eski müs
teşarı bu sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Müsteşar İngiliz sefareti 
erkânı tarafmdan istasyonda karşı
lanmıştır. Müsteşara Maliye Nezare
tinden de bir mütehassıs refakat et
mektedir. 

Burada birkaç gün kalacak olan 
müsteşar ve maliye mütehassısı şeh
rimizde Türk - İngiliz teşrikimesaîsi 
etrafmda tedkikat yapacaklar ve şu
batın yirmi beşinde Londraya hare
ket edecek olan millî bankalarımızın 
direktörlerinden mürekkeb heyet âza-
sile temaslarda bulunacaklardır. Bu 
görüşmelerde Londrada cereyaiı ede
cek müzakerelerin esasları tespit edi
lecektir. Heyet bugünden itibaren te
maslara başlamıştır. 

Yeni yapılacak meclis bina
sının projeleri tedkik 

ediliyor 
Ankara 14 (Telefonla) — Yeni ya-

püacak Büyük Millet Meclisi binası-
nm projelerini tedkik edecek heyet 
bu akşamki Toros ekspresile gelmiş
tir. 3 tanınmış beynelmilel şöhret sa
hibi mimarlardan mürekkeb bu he
yet yarından (bugün) itibaren tedki-
kata bağlıyacaktır. Tedkikatm 15 gün 
kadar süreceği tahmin olunuyor. 

Fenerler idaresi 
Şirketin emvalini teslim 
etmek üzere yakında bir 

heyet gelecek 
Ankara 14 (Telefonla) — Fenerler 

idaresine vazıyed edilmesi hakkında
ki kararname bugünkü Resmî gaze
tede neşredilmiştir. Şirketin emvalini 
tesellüm etmek üzere İktisad ve Ma
liye Vekâletlerinden seçilecek zevat
tan mürekkeb bir heyet yakında İs-
tsmbula gidecektir. İdare şimdilik 
tahlisiye umum müdürlüğüne bağla
nacaktır. 

Manisa nafia müdürlüğü 
Ankara 14 (Telefonla) — Nafia Ve

kâleti şoseler merkez fen heyeti baş 
mühendislerinden B. Mahmud Cemil 
Manisa vilâyeti Nafia müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

GÜNÜN HADISELER! 

Anlaşılmaz muamma 
Eskiden kâfiri İmana getirmek için, 

boynuna palayı dayarlar: 
— «LâiIâheiUalIah» de! - derlerdi. 
Şimdi de İtalya aynı taassubu gösteri

yor: 
— «İmparatorluk olduğumu tasdik et!» 
Buna «amenna» diyenlerle siyasetini 

düzeltiyor. Hattâ zoru gücü, İngiltere'ye 
Habeşistanın ilhakını tasdik ettirmektir. 

Hollanda tasdik etti. 
Takat aynı günler zarfmda bir gemisi, 

meçhul bir tahtelbahir tarafmdan batı-
nldı. Bütün meçhul denizaltı gemilerinin 
hareket kumandası İtalyadan veriliyor! 
diye iddia edilmekteydi. Bunu tekzib için 
mi? Yoksa hakikaten Akdenizdo akıl sul 
ermez bir muğlaklıkta korsan teşkilâtı 
mı var? 

* 
ıkıls Amerikadaki buhran azaldı, 

fakat... 
Amerikadaki çelik sanayii, kabiliyetinin 

ancak % 19 u derecesinde faaliyette bu
lunabiliyordu. Borsalar, buhran yüzün
den, dad bir feryad iki, çırpmıyorlardı. 

Fakat vaktaki Japon bahriyelileri 
«Panay'ı» hatırdılar, Roosevelt, Amerikayı 
yeniden müthiş surette silâhlandırmağa 
başladı. 

Donanma 237,000 ton artacaktır. Bu 
suretle umumi yekûn 1,186,000 tona va
racak. Amerikan gazetelerine göre artış 
çu şekilde olacak: 

105,000 ton mecmuunda 3 zırhlı. 
27,000 ton mecmuımda 2 tayyare gemisi. 
36,000 ton mecmuunda 3 yahud 4 kru

vazör. 
28,700 ton mecmuunda 3 yahud 4 hafif 

kruvazör. 
30,000 ton mecmuunda 20 torpido. 
10,540 ton mecmuunda 6 tahtelbahir. 
Bu sayede, Amerikadaki buhran az çok 

yatışıyor: Çelik sanayii canlanıyor. İşsiz
lerin sayısı azalıyor. Borsanın üzerinden 
kâbus kalkıyor. 

Fakat, buhran böyle bir tedbirle atladı 
zehabına kapılıp sevinmeğe imkân var-
mı? F. Tanur 

Nişan merasimi 
Atatürk, Hariciye 

köşkündeki toplantıya 
şeref verdiler 

Ankara 14 (A.A.) — Hariciye hu
susî kalem müdürü Refik Âmir Ko-
camazın kızı Hatice Kocamaz ile 
İktisad Vekâleti genç memurların
dan Enver Yelkencinin nişan mera
simini tesid için Hariciye Vekili Dr. 
Rüştü Araş tarafından bu akşam 
Çankayada Hariciye köşkünde bü
yük bir kabul resmi yapümıştır. 

Davethler arasında Başvekil Celâl 
Bayar, bütün vekiller, generaller, İs
met İnönü, pek çok mebuslar, bü
tün hariciye erkânı ve kordiploma
tik hazır bulunmuştur. 

Reisicumhur Atatürk, gece Hari
ciye köşküne gelerek vücutları ile 
bu toplantıya şeref vermişlerdir. 

Atatürkle Yunan kralı 
ve tbnissuud arasında 
Ankara 14 (Akşam) -^ Yunan ve-

llahdi prens Polün düğünü müna-
sebetile Atatürk ile Yunan kralı ve 
İbnissuudun tahta oturması yıldö
nümü münasebetile Atatürk ile Suudî 
Arabistan kralı İbnissud arasında 
samimî tebrik ve teşekkür telgrafna-
meleri teati edilmiştir. 

Konsey toplantısı ayın 
26 sine telıir edildi 
Hariciye Vekilimiz bu 

yüzden Cenevreye yarın 
hareketten vazgeçti 

Cenevre 14 (A.A.) — Milletler cemi
yeti konseyinin 17 ikincikânunda ya
pacağı toplantı 26 ikincikânuna te
hir edilmiştir. 
Hariciye Vekili Cenevreye 

hareketten sarfınazar etti 
Ankara 14 (A.A.) — Cenevreye ha

reketi mukarrer bulunan Hariciye Ve
kili Dr. Tevfik Rüştü Araş, konsey 
içtimamm tehiri üzerine yarın hare
ketten sarfınazar etmiştir. 

B. Eden Londrya dönüyor 
Grasse (Cenubî Fransada) 14 (A. 

A. — Burada istirahat etmekte olan 
İngiltere Hariciye Nazın B. Eden, Mil
letler cemiyeti konseyi içtimainin te
hiri üzerine, Cenevreye gitmeden ev
vel Başvekil B. Chamberlain ile gö
rüşmek için bu akşam Londraya ha
reket etmiştir. 

Deniz Bankın evvelâ 
istanbul şubesi kuruluyor 

Umum müdür muavinlerinden bîrinin istan
bul şubesinin başmda bulunması muhtemeldir 

Deniz Bank Umum Müdürü B. Yu
suf Ziya Öniş, Deniz Banka geçen 
müesseslerde tedkiklerine devam et
mektedir. 

Deniz Bank Umum müdürü dün 
kendisile görüşen bir muharririmize 
bu tedkikleri etrafmda şu izahatı ver
miştir: 

— Tedkiklerimi on beş güne kadar 
bitireceğimi umuyorum. Deniz Banka 
geçen müesseselerde tedkik ve te
maslarım sonunda umumî vaziyet 
hakkında bir fikir edineceğim, bu 
müesseseler arasında Türk Gemi 
kurtarma şirketi henüz Deniz Banka 
devredilmedi. Bununla beraber onlar 
da vaziyetlerini bildirmişlerdir. 

Deniz Bankın malî kısmı için 
umum müdür muavmliklerinden bi

rine B. Tahir Kevkebin tayin edildiğini 
biliyorsunuz. Diğer muavinler üze
rinde henüz bir karar vermiş değiliz. 
Şimdiye kadar birkaç namzed seçil
miştir. Bunlar arasmdan diğer mu
avin de tayin olunacaktır. 

Deniz Bankın idare meclisi umum 
müdür ve bir reislikle birlikte beş 
kişide mürekkep olacaktır. Mü
dürü umumî ile reis ve bir azayı 
İktisad Vekâleti, diğer azayı Maliye 
Vekâleti seçecektir. Üçüncü azanın 
da bugün (dün) meclis encümenin
de seçUdiğirü zannederim. Deniz Bank 
mürakıpliğine Kamutay muhasebe
cisi B. İskender tayin edilmiştir. 

— Deniz Banka devredilen şimdiki 
müesseslerin idare tarzı nasü olacak

tır? 
— Deniz Banka bağlanmış olan 

müesseselerin nasıl bir idare tarzma 
tabi tutulacakları henüz belli değil
dir. Bunları grup grup toplamak şek
linde bir idare tarzı olabileceği gibi 
Deniz Bankın İstanbul şubesine bağlı 
birer limited şirket halinde idareleri de 
düşünülebilir. Fakat verilmiş bir ka
rar yoktur, bu cihet tedkikaitımızdan 
sonra tesbit edilecektir. 

İşe evvelâ Deniz Bankın İstanbul 
şubesini kurmakla başlıyoruz. Deniz 
işlerinin merkezi sikleti İstanbulda 
olduğu için buradaki şubemiz çok 
kuvvetli olacaktır. Muaivinlerden bi
rinin meslâ bankacılık ve deniz işleri 
kısmı muavininin İstanbul şubesi ba
şında bulunması da muhtemeldir. 

Merkez teşkilâtı bilâhara kurula
caktır. Fakat bunlann hepsi için iki 
üç aylık bir zaman kâfidir. İstanbul-
daki tedkiklerimi on beş güne kadar 
bitirdikten sonra Ankaraya giderek 
vardığım neticeleri Başvekâlet ve 
İktisad Vekâletine bildireceğim. 

— Deniz Bank teşkilâtı kurulur
ken 60 yaşından yukarı memurların 
açığa çıkarılmasından bahsediliyor. 
Böyle bir ihtimal mevcud mudur? 

— Katiyen.. Deniz Banka geçen 
müesseselerde bugün çalışmakta olan 
memurlardan hiç birinin açıkta kal
ması mevzuubahs değildir. Böyle bir 
şey akla bile gelmemiştir. Ben de vic
danen kimsenin işsiz kalmasına razı 
olamam 

Devletler Japonyaya 
karşı tedbir mi alıyorlar? 

I ımmmmmmmm^ m ı ^ ^ ı m n—mı ıı 

Amerika, Fransa, Hollanda Uzak 
Şarka yeni gemiler gönderiyorlar 
Vaşington 14 (A.A.) — İtimada şa

yan bir membadan bildirildiğme gö
re, yeni Singapour üssü tesisatının 
açılma merasiminde bulunmaları ta
karrür eden üç Amerikan kruvazörü 
Amerikanın Asya filosunu takviye et
mek üzere Uzak Şark sularında kala
caktır. 

Amerika filosunun Şubat sonunda 
yapacağı büyük manevralardan bir 
müddet evvel bu kruvazörlerin yola 
çıkması burada hararetli tefsirlere yol 
açmıştır. Açılma merasimine Fran
sız ve hollanda harp gemUerinin işti
raki ihtimalinden de bahsedümektedir. 

Vaşington 14 (A.A.) — Singapur'da 
İngiliz üssünün açılması münasebetile 
Singapura üç Amerikan kruvazörü
nün gönderilmesi, siyasî müşahitler 
tarafından îngiUz - Amerika teşriki 

mesaisi hakkında sembolik bir teza
hür olarak telâkki edilmektedir. 
Çinlilerin bir muvaffakiyeti 

Şanghay 14 (A.A.) — Bir Çin mem-
bamdan alınan haberlere göre, şid
detli bir muharabeden sonra Çinliler 
Tsining'i istirdat etmişlerdir. 

Şanghay 14 (A.A.) — Tsining'in 
Çin kıtaları tarafmdan zaptı müna
sebetile bu şehrin dördüncü defa ola
rak elden ele geçtiği kaydedilmekte
dir. 
Dünkü harekât büyük kanalın garp 

sahilinde tahşit edilmiş olan Çin kuv
vetleri tarafından yapılmıştır. 
Alman sefirinin görüşmeleri 

Tokyo 14 (A.A.) — Almanya sefiri 
ile Hirota arasmda bugün yapılacak 
olan mülakata büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Tunusta vaziyet 
Hükümet fiddetli 

tedbir alıyor 
Tımus 14 (A.A.) — Tımus umumî 

valisi son kanlı Bizerte hadiseleri 
hakkında gazetecilere yaptığı beya
natta bu hadiseler üzerine Hasan Nu-
rinin millî düstur partisinden ihra
cımı haklı görmüş ve tenkil tedbirle
rinin merhametsizce tatbik edileceği
ni bildirmiştir. Yeni emniyet tedbirle
rinin almmajsı için bugün bütün as
kerî ve mülkî erkân umumî valiliğe 
çağırılmışlardır. 

Suriyede kanlı çarpışma 
Beyrut 14 (A.A.) — Antanda Suri

yeli millî blok taraftarları muarızları 
arasında kanlı bir çarpışma olmuş
tur. Bir çoğu ağır olmak üzere eUi 
yaralı vardır^ 

Sivas - Malatya yolu açıldı 
Sivas 14 (Akşam) — Kardan kapa

nan Sivas - Malatya yolu açılmıştır. 

Istanbulun imarı 
Bütçe encümeni projede 

esaslı değişiklik yapmadı 

Ankara 14 (Telefonla) — Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeni İstan-
bulun imarı hakkındaki kanun pro
jesinin müzakeresini bitirmiştir. En
cümen projede esaslı bir tadil yap
mamıştır. Projenin Meclisin pazar
tesi rüznamesine alınması ve hükü
metçe müstacelen müzakeresinin is
tenilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Yugoslavya Başvekili 
Berline gitti 

Belgrad 14 (A.A.) — Stoyadinoviç 
ûün akşam Berline hareket etmiştir. 

Berlin 15 (Akşam) — Yugoslavya 
başvekili B. Stoyadinoviç, bu sabah 
saat 9,5 da buraya gelecek, istasyon
da hükümet erkânı tarafından karşı
lanacaktır. 
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Aristokratların züriyeti 
Demokrat gazeteler, aristokrat zü-

riyetile meşgul: Mısu: kraluun, Yunan 
veliahdımn düğünleri ve Hollanda 
prensesinin doğurması. 

Eğer prenses Juliana kız doğurursa 
51, erkek doğurursa 101, ikiz doğurur-
' a da 240 pare top atılacaknuş. Teşri
fat kaideleri mucibince, İMi, böylece 
tesbit edilmiş. 

Memleketin en usta işçileri iki beşik 
ve muhtemel ikizler için takımlar ha
zırlamış. Henüz vakit gelmediği halde 
en usta kadın doktoru sarayda, aleste 
bekliyormuş. 

Şaşılacak iki nokta var: 
Birincisi, bu kadar bilgiçlikler iddia 

eden fennin «cehaleti»! fen ki, habbe
lerin, zerrelerin, mikroplann esrarına 
sözde vakıftır ve sözde milyarlarca ki
lometre ötedeki ecramm esrarım bilir. 
Fakat, göz önündeki, el altındaki ko
caman bir gebe katında ne sakhdır, 
bundan bile haberi olamıyor... Hattâ 
bir hanedan azasının kanundaki key
fiyet ve kemiyeti dahi söyliyemiyor. 
Çünkü bunu da öteki «istidlâl»leri, 
«nazariyc»leri uydurup atsa, yalan 
meydana çıkacak! 

İkincisi: Beşizli kardeşler, bir anne
nin ne sürprizler yapmak iktidannda 
olduğunu isbat etmiştir. Bu tâkdh^e 
kaç top atılacak acaba? - Çünkü aded-
1er 101 den 240 a nisbetisiz büyüyor! 
Fakat herhalde, oğlana 101, kıza 51 
top attırmakla, Hollanda kraliçesi, 
kendi cinsiyetinin erkekle müsavatını 
kabul etmiyor demektir. Bu da, en 
yüksek içtimai mevkie çıkmış bir ka-
dmın şayanı dikkat bir itirafıdır. 

*** 

İhtiyar kızların feryadı 
Paris'te oturan tammadığım bir ba

yandan mektup aldun. Merhum ferik 
Mustafa paşanm kızı olan bu kariem 
diyor ki: 

«Cumhuriyet hükümeti, çalışan ka-
dmlann vefatlannda kocalarına dul 
maaşı vermek derecesinde rikkat ve 
şefkat gösteriyor. Fakat bu yumuşak 
kalblUik tezahüründen biz mahrum, 
olduk. 

Babam Sultan Hamid devrinin na-
muskâr paşalanndandı. Miras bırak
madı. Yalnız bir yetim maaşım vardı; 
geçiniyordum. Fakat tam 44 yaşıma 
girmiştim ki, yeni kanun gelip çattı. 
25 le 45 arasındaki kızlarm evlenmesi
ni teşvik için, iki senelik istihkakımızı 
verdUer ve bizi artık ebediyen maaşsıs 
bıraktılar. Bir kız, evlenmek imkânını 
bulur da aylığım kesilmesin diye hvaı-
dan vaz mı geçer? Eğer izdivaç kolay
laştırılmak isteniyorsa, evlendikten 
sonra bile maaşı kesmemeli, zira za
mane erkekleri, bir kadının geliri var 
mı, yok mu diye bakmaktadırlar! 

Hülâsa, benden bir yaş büyük olmak 
bahtiyarhğma nail olanlar aylıklarını 
Ömürlerinin sonuna kadar alacaklar, 
bense tamamile geçim vasıtasız kaldım. 
Bir ailenin yanında Avrupaya gittim. 
Fakat onların da şimdi işleri bozuldu. 
Ne yapacağım? Neyle yaşıyacağım? 
Babamın maaşmdan ailesinin âtisi 
için senelerce kesilmeler yapılmıştı. 
Cumhuriyet hükihneti, hiç olmazsa 
kırk beşini aşıp da evlenememiş kız
ların maaşlarım iade etmelidir. Birçok 
memleketlerde, hiç bir tekaütlük hak
kım haiz olmıyan, yani vaktUe para 
vermemiş olan ailelerin ihtiyar kızla
rına büe muntazaman içtimai yardım
da bulunuyorlar. 

Benim vaziyetimdeki bütün insanla
rın haline dikkati celbediniz.» 

•*« 
Bir nazariye vardır: 

Seyyahlar için 
kolaylık 

ingilizce bilen tercü
manlar çoğaltılacak 

önümüzdeki Şubat, ecnebi sey
yah vapurlarının geleceği mevsimdir. 
Belediye şimdiden tedbir almağa ka^ 
rar varmiştir. Gelecek seyyahlar için
de İngiliz ve Amerikalüann her sene
den daha fazla olduğu göz önüne alm-
ımş ve mevcud 47 tercümamn kâfi 
gelmiyeceği anlaşılmıştu:. Bu mafc-
sadla yeni tercümanlar alınmasına 
karar verilmiştir. Yeni tercümanlar 
içinde bilhassa İngilizce bilen kızlar 
tecih edilecektir. 

Tercümahlığa talib olanlar için şim
diden kayıd muamelesine başlanmış-
tur. Yalanda yapılacak imtihandUı 
muvaffak olanlar tercümanlığa alı
nacaklardır. Bundan ba^lca bir ma
murla bir iki tercümandan mürelckep 
olarak Galata yolcu salonunda bir 
Belediye turizm şubesi tesis edilecek
tir. Bu şubede bulımaJcak Belediye 
memurları gelecek seyyahlara lâzım 
gelen kolaylığı gösterecektir. 

B i r t r a m v a y b i r a r a b a y a ç a r p 
t ı , h a y v a n l a r ı n a y a k l a r ı 

k ı r ı l d ı 
Üsküdardan Kısıldıya gitmekte 

olan vatman Cemalin idaresindeki 
tramvay yolda Şevketin idaresindeld 
arabaya çarpmış ve hayvanlarm 
ayaldan lonlımştır. 

Bir soyguncu 
Çocuğun zorla paltosunu 

almış! 
Haliç idaresi makinistlerinden Os-

manın sekiz yaşlarmdaM kızı Vildan 
dün Balattah geçerken, yanma bir 
adam solnılmuş, kıza babasmm kim 
olduğunu sorup öğrendikten sonra: 

— Ha; o benden jdrmi pal-.et sigara 
istemişti.. Amma bu sigaralar kaçak
tır, açıkta götürülemez paltonu çı
kar da içine kojrup eve götürelim de
miştir. 

Çocuk evvelâ buna razı olmuşsa 
da bilâhare aklı yatmamış vs paltosu
nu vermek istememiştir. Bunun üze
rine soyguncu cüretini aritırmış, la-
za bir de tokat atarak sırtmdan çekip 
almış ve süratle ortadan kaybolmuş
tur. 

Çocuk ağlıya, ağlıya eve dönmüş, 
basma gelenleri anlatmış, babası da 
emniyet direktörlüğüne müracaatle 
işi anlatmıştır. Şimdi polis soyguncu
yu arıyor. 

—vMütekaidler, dullar, yetimler, tu-
feyUlerdir. Bunların maaşlarım mo
dem bir devletin bütçesinden müm
kün mertebe tayyetmeli. 

Fakat aksi fikir daha doğrudur: 
— Modem bir devletin içtimai yar

dım tesisatı pek büyük olmah. Çalış
mak çağında ve imkânında olanlar, 
kazançlarının bir miktarım vermeli, 
çalışamıyacak vaziyette olanlara ise 
behemehal geçim vasıtası temin edil
melidir. Bu bakımdan, ecnebi bir mem
lekette serilsef il kalmış bir vatandaşın 
feryadını ve memleketimizde onun va
ziyetinde olanlann sızlanmasuu hakta 
buluyorum. 

(Vâ-Nû)" 

Haklı şikâyetler 
Bir sergi yaparken 
dikkatli olmalıyız 

Bir ecnebi karümiz şöyle bir 
mektup yazmış: 

Beyoğlu Halkevi tarafından 
açılan kitap sergisinin katalo
gunda «Demz harpleri tarihi» di-
ye bir eser ismi gördüm. Almak 
istedim. Arayıp bulamadılar. Be
ni kitabı tabedene gönderdiler. 
Bu zat, başka bir kitapçıya yol
ladı, O da diğerine... Nihayet dev
lete âid matbaalarda aramaJc lâ
zım geldi. 

Onlarda da yokmuş. 
«Müellif Kasımpaşada oturur!» 

dediler. 
Şimdi orada aratacağım. 

P. 

Tehdid mektubu 
gönderenler 

2000 lira istiyen üç gencin 
muhakemesine başlandı 

Beyoğlunda Layter admda Avus-
tuıyalı bir tüccaıı imzasız mektup
la tehdid ederek iki bin lira istemek
ten maznun Yorgi, Haralâmbos ve 
Koço adlaıındaki üç gencin muha
kemelerine asliye ikinci ceza mah
kemesinde Ijaşlanmıştır. 

İddianame okunarak suçluların 
hüviyetleri tespit edildikten sonra 
üç gencin Laytere yazdıklan tehdid 
mektubu okımdu. 

Altında imza bulunmıyan bu mek
tupta; «Bize iki bin lira vermezseniz 
yakında başınıza büjmk bir felâket 
gelecektir. Bu felâketten kendinizi 
kurtarmak için istediğimiz parayı, 
saat beşi kırk geçe köpriiden Bostan
cıya hareket eden vapurun kamaro
tuna teslim ediniz ve isminizi bUdi-
riniz. Bunun için size iki gün müh
let veriyoruz.» deniliyordu. 

Bundan sonra suçlulardan Yorgo 
isticvab edildi ve şunlan söyledi: 

— Bu mektubu ben yazmadım. 
Ben vaktile Layterin yanında bir bu
çuk sene çalışmıştım. Kendisinde al
tı aylık alacağım kaldı. Bu paraja 
istiyecektim. Kendim okuyup yaz
mak bilmediğim için arkadaşım Ha-
ralambosa giderek bir mektup yaz-
masım söyledim. Fakat o, tehdid 
mektubu yazmış. Bundan benim ha
berim yoktur. Mektubu yazdıktan 
sonra Haralambosla diğer arkada^ 
şım Koçoyu da alarak Layterin evi
nin öniuıe gittim. Orada Haralâm
bos mektubu Layterin kapısının üze
rine bıraktı. Sonradan işin içinde 
tehdid meselesi olduğunu ve polisin 
aradığım haber alınca kendim gidip 
teslim oldum. 

Haralâmbos da şunlan anlattı: 
— Mektubu ben yazdım. Fakat 

içinde yazılı olanları bana Yorgo 
söyledi, ben de aynen yazdım. Mek
tubu Layterin kapıcısına verecek
tim. Fakat kendisini bulamayınca 
kapının üzerine bıraktım. Ben, Ka-
raköyde mahallebicinin yanındaki 
dükkânda çalışıyordum. Bir gün îl-
yas s^nda biri geldi ve; «Mahalle-
bici dükkânma benim için bir paket 

KöprübasiRdaki 
kulübeler kalkıyor 

Galatada piyade kaldırımı 
biraz genişletilecek 

Belediye, Karaköy köprüsünün iki 
başmdaki kulübeleri kaldırmağa ^ar 
rar vermiştir. Bu kuleler, vaktile köp
rüden para ile geçilirken para boz
ma gişeleri olarak kullanılırdı. Bele
diye köprü başlarmı tamamUe açmak 
için bu kulübeleri lüzumsuz gör
mektedir. 

Bımdan başka Galatada Ziraat 
bankasmm önündeki yaya kaJdınmm 
pek dar olduğu görülmüştür. Bu kal
dırım, yayalann rahat geçebUecekle-
ri şekilde biraz daha genişletüecektir. 
İnşaata hemen başlanacaktır. 

B . P r o s t e ş u b a t ı n s o n u n d a 
g e l i y o r 

Şehircilik mütehassısı B. Proste'un 
Şubat sonunda şehrimize geleceğine 
dair Belediyeye malûmat gelmiştir. 
Mütehassısın hazırladığı ve hüküme
te arzedilen avan proje aynen veya 
tadUen kabul edildikten sonra Bele
diye İmar şubesi plânm Isahul edilen 
şekline göre tafsilât projelerini hazır-
lıyacak ve mütehassıs gelince bu pro
jeler kendisine verilecektir. Bu tafsi
lât projeleri asıl plânm teferruatma 
esas teşkil edeceklerdir. 

SOHBET: 

Haliçteki cesed 
Sami adındaki yankesiciye 

aid olmadığı anlaşıldı 
Geçenlerde Halıcıoğlu iskelesi açık-

laımda deıüz içinde, bojmuna bir 
taş bağlanarak suya atılmış bir er
kek cesedi bulunmuştu. Bu cesedin 
hüviyetini tespit ve ölümünün sebe
bini meydama çıkarmak için tahki
kat yapıhrken cesedin Sami adında 
bir sabücalıya ald olduğu hakkında 
bir ihbar yapılmıştır. Fakat müd
deiumumîlik tarafmdan yapüan tah
kikat neticesinde bu ihbarm asılsız 
olduğu, Sanünin hayatta, bultmdu-
ğu ve muhtelif suçl?j-dan dolayı za-
bıtanm takibine karşı izini kaybetmek 
maksadüe, bulunan cesedin kendi 
cesedi olduğu şayiasım çıkardığı an
laşılmıştır, 

Günlerdent>eri morgda teşhir edi
len cesedi henüz hiç kimse tamyar 
mamıştır. Cesed bozıümağa başlar 
dığından müddeiumumîlik, otopsi 
yapılmasmı morg idaresine bildir-
iıiiştir. Müddeiumumîlik bu esraren
giz vaka etrafında tahkikata devam 
ediyor. 

bırakacaldar. O paketi sen al da son
ra bana verirsin.» dedi. Ertesi gün 
ben mahallebiciden paketi almağa 
gittiğim zaman polisler yakaladılar. 

Diğer suçlu Koço da: 
— Benim bir şeyden haberim yok

tur. Bir gün Yorgo ve Haralambos
la beraber Layterin evinin önünde 
dolaşırken Yorgo bana bir mektub 
uzatarak bunu Layterin kapıcısına 
veı-memi söyledi. Ben bu teklifi ka
bul etmedim. 

Dedi, Şahidlerin çağırılması için 
muhakeme başlca güne bırakıldı. 

Sözden söze 
Derme çatma yazı yazan, kelimele

rin mağnasma, cümlelerinin biribirinl 
tutup tutmamasına baknuyan muhar* 
rirleri pek sevmem. Onların fikirlerine 
de, kariğlerine de hürmetleri yoktur. 
Zaten dikkat ederseniz yazılaruun içlsk* 
de fUdr değil, ancak gölgeler, ne oldUr 
ğunu kendilerinin de iyice sezemedik-
leri birtakım gölgeler vardır. Onları 
iyice kavramış olsalar hiç bir zorluk 
çekmeden, belM farkına bile varmadaılf 
doğru bir ifadeye, kendilerine uygun 
bir kisveye bürürlerdi. 
Fakat sanatkârane nesir yazmak he

vesinde olanları da sevmem. Onlar da 
ekseriya fikirlerinin hiçliğini, süsltt 
elbiseler altmda sakhyacaklannı sa
nan adamlardır. 

Gustave Flaubert'in her satır yazı
şım tekrar tekrar okuyup düzelttiği 
iddia olunur; bir münekkid (yanılmı
yorsam Emile Faguet; okuyalı çok za
man oldu, hatırımda kaldığına göre 
yazıyorum) bunun doğru olmadığını 
söylüyor: ((Flaubert'in az ve ağır ağı» 
yazmasa tembelliğindendi; yoksa öyle 
vakit sarfetmeden yazdığı sayıfa dolu
su mektuplanmn lisanı, üslûbu da ro-
manlanmnki kadar temiz ve güzeldir^ 
diyordu. 

Madame Bovary muharririnin nasıl 
çalıştığım pek bilmem ama o münek
kidin esasta hakh olduğunu zannede
rim. Söyliyeceğinin ne olduğunu bilea 
ve sanatine vakıf bir muharrir, acde 
acele de yazsa, yine iyi yazar. Düzd.t> 
me vazifesini onun dimağı, tahteşşu-
ur 'u yapar. Bağzı muharrirler çok ve 
çabuk, bağzılan da az ve ağır yazar; 
bunlann hiç biri diğerlerine takUd 
edilecek bir örnek diye gösterilemeı. 
Çok ve çabuk yazan bir muharririn 
eserleri iyi değilse emin olun ki o adanı 
az ve ağır da yazsa daha iyi bir şe^ 
elde edemez. 

11. 
Elbette dikkat etmişsinizdir: on, on 

beş senedenberi türkçede «samimiyet»; 
kelimesi ve o mağnada başka kelime
ler pek çok kullanıhyor. Hattâ manzu-
melermdeki vezin ve kafiye hataları
nın samimiyete bağışlanmasını aricaj; 

eden şairler bile gördük, tşin ashnı arar
sanız bu «samimiyet» sözünün altında; 
bir lâubalilik arzusu var. Lâubalilik, 
yani ciddiyetsizlik, vekarsızhk... Umu
mi hayatta bUe fikirlerimizle değU, 
hislerimizle hareket etmek istiyoruz. 
Belediye kanunları sokaklarda gece* 
likle gezilmesini menğediyor ama bia 
biribirimizle sanki üstümüzde entari, 
ayağımızda şıpıtık terlik, öyle konu
şuyoruz. Hani insanın koluna girmeğe 
kalkan, konuşurken ikide bi^ dizinize^ 
kolunuza vuran adamlar vardır, onlaı; 
ne kadar sinirime dokunursa bu «sa
mimiyet» kelimesinden de o dereci 
nefret etmeğe başladım. Hakiki sami
miyeti, yani şahsunızı, öz meyiUeriml-
zi keşfedip kendimizi olduğumuzdaai 
başka türlü göstermemek ve bunuaı 
için de göründüğümüzden başka tür* 
İÜ olmamağa çahşmak arzusuna ba^-
ka bir ad bulmak lâzım gelecek. 

(Olduğumuzdan başka türlü görifaı», 
memekle göründüğümüzden başks 
türlü olmamağa çalışmak aynı şey de> 
ğUdir. Kendimizde iyi bulmadığımı^ 
beğenmediğimiz, hat tâ iğrendiğimi^ 
temayüller, korkaklıklar duyabilirtab 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

NuruUahÂtag 

Bay Amcaya göre.-ı 

t , 

— Yemişlerimizin sarfiyatım artır
mak için Tutum hafta:smda yapüan 
propaganda azdır bay Amca.,, 

.,, Vakıa bir hafta herkes türlü pro
paganda yazı ve resimlerini görüp.., 

... Yemişçilere sıkın ediyor amma 
bu kâfi değil!,,. 

.,. Memlekette yemiş sarfiyatım ar
tırmak için daha başka çareler bul
malı!.,. 

6. A. — Evet, mesel& tiyatrolarm 
adedini artırmaUI... 
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Eminönü meydanı nasıl 
genişletilecek? 

1,700,000 liranın bu işe sarfı hakkındaki 
kanun lâyihasının metnini neşrediyoruz 

Yenicami önünde istimlâk edilecek sahayı gösterir harita (İstimlâk edilecek 
yerler taranmıştır) 

İstanbul tramvay şirketinin halk
tan fuzuli olarak aldığı bir milyon 
yedi yüz bin liranm Eminönü meyda-
nmm açüması işine hasrı düşünül
düğünü ve bir kanun lâyihası hazır
lanarak Meclise verildiğini yazmış
tık. Meclis Dahiliye encümenince ka
bul edilen lâyihanm maddeleri şun
lardır: 

Madde 1 — İstanbul tramvay şir
ketince vecibeleri yapılmaksızm halk
tan fazla olarak tahsil edilip şirket
ten geri alınması Devlet Şûrasmca 
kararlaştırılan ve muayyen taksitler
le Cumhuriyet Merkez Bankasında 
emaneten toplanan ve toplanacak 
olan bir milyon yedi yüz bin Uranm 
İstanbul Yenicami - Eminönü mey-
danımn ilişik tasdikli (A) haritası 
mucibince açılması icab eden yerle
rin istimlâk işlerine sarfolunmaSma 
tahsis olunmuştur. 

Madde 2 — Birinci maddede ya
zılı istimlâk işlerinde maliye, hususî 
idare ve belediyeye aid arsalar bedel
siz istimlâk olunur. Mukataa ve ica-
reteylnli evkaftan olan binaların da
hi mebaiıi kıymetleri takdir olımarak 
alâkadarlarına verilmek suretiyle ze
minleri camiin avlu ve meydanma 
bedelsiz olarak iade edilir. 

Maade 3 — İstimlâk işleri Nafıa 
Vekâletinin kontrolü altmda İstan
bul belediyesince 2497 numaralı bele
diye İstimlâk kanunu ile bu kanım 
hükümlerine göre yapüır. Şu kadar 
ki (2) ncl madde mucibince yalnız 
binalarm istimlâkinde bulunan meba-
ni kıymetleri gayrimenkullerin irad 
ve kıymetlerini takdir ve tahmin ile 
muvazzaf komisyonlara birer mühen
dis veya mimar terfiki ile senenin 
İnşaat rayiçlerine ve binanm eski veya 
yeni olması da göz önünde tutulsırak 
tayin olımur. Bu komisyonlann kıy
mete müteallik kai-arlanna karşı alâ-
kalüann usulen itiraz haklan mah
fuzdur. 

Madde 4 — Bu kanun ile tahsis 
edilen para ilişik (B) haritasında (1) 
numara ile İşaret edilen yerlerden 
başhyaarak kifayeti halinde (2) numa
ralı yerlere de sarf edilir. (2) numa
ralı yerlerin istimlâkinden sonra pa
ra arttığı takdirde kalacak bakiye E-
minönü - Eyüp istikametinde açüa-
cak yolun istimlâkine sarfedilir. İs
timlâk muamelesi biterek belediye 
emrine bırakılan binalarm hedmi ve 
Eminönü meydanınm tanzimi İstan
bul belediyesi bütçesiyle temin olu
nur. 

Madde 5 — Birinci madde ile tah
sis edilip toptan Nafıa ve Belediye 
emrine verilmiş olan para sarf edildi
ği sene mahallî bütçelerinde ayrı 
bir kısımda bir taraftan irad ve bir 

taraftan masraf kaydedilmek suretiy
le gösterilir. 

*** 
B e l e d i y e c e haz ır lanan iki 

p l â n 
Eminönü meydanı Yenicami civa-

n n m açılması için Belediye fen heye
tince iki istimlâk projesi hazırlanmış
tı: A ve B projeleri. 

A Projesin egöre Yenicami önünde 
ve kemere bitişik ada Ue Valde kıra
athanesinin bulımduğu ada ve karşı
sındaki ada kaldırılacak bu suretls 
Eminönü meydam kısmen açılacak
tır. 

B Projesi, köprii başından itibaren 
Bahçekapıya kadar bütün sahayı, 
yani tramvay caddesinin her iki ta
rafındaki dükkânları ve Yenicaminin 
arkasma tesadüf eden ve kuşçular 
pazarları ile İş bankasımn yanmda 
bulunan sebile ve diğer taraftan Mı
sır çarşısı kapışma kadar uzanan sa
hayı tamamile kaldırmaktadır. Mil
let meclisine verilen kanun lâyihası
na göre Eminönü meydanınm kısmen 
değü, tamamen açılmak üzere 1 mil
yon 700 bin liralık tahsisat verileceği 
anlaşıldığından B projesinin tatbik 
edileceği anlaşılmaktadır. Belediye 
şimdi ona göre hazırlıklarma başla
mıştır. 

Yenicamiye bitişik olan ve caminin 
üışasmdan çok zaman sonra yapılan 
kemerin muhafaza edilip edilmiye-
ceği henüz belli değildir. 

Teşekkür 
Çok gayretli bir tedaviye rağmen ara

mızdan kaybettiğimiz eşim ve babamız, 
Sinop saylavı doktor Galib tostunun An
kara Numune hastanesinde yattığı müd
det esnasmda başta başhekim doktor 
Rüşdü Çapçı olmak üzere bütün mesai 
arkadaşları ve hemşireler tarafmdan 
gösterilen candan İhtimam ve gayrete ve 
cenaze merasiminde hazır bulunmak lüt-
fünde bulunmuş olan saylav ve meslek 
arkadaşları ile tanıdıklarma ve bu acı
mıza tel ve yazı ile taziye etmek suretlle 
iştirak eden zevatı muhteremeye ayrı 
ayn minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

Eşi Çocukları 
Tevhide Üstün Güzin Ataman, Afif 

Üstün, Kemali Üstün 

KONSER 
-k Şehremini Halkevinden: 17/1/1938 

akşamı saat 21 de Evimiz salonunda de
ğerli folklorcumuz tanburl ve bestekâr 
Malatyalı Fahri Kayahan tarafmdan Or
ta ve Cenup Anadolu halk musikimizi 
İlgilendiren bir konser verilecektir. Dave
tiyelerin Ev sekreterliğinden alınması. 

ERTVĞRUL SADt TEK TİYATROSU 
Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba (t^skü-

dar) Sinemalarmda 
Vodvil 3 perde. 

Çeviren: t. Oalip Arcan W 

Karyola altına ve dolap
lara saklanan çocuklar! 

l_ 

Bursada üç musevî evinde 
gizli tedrisat yapıldığı 

meydana çıkarıldı 
Bursa (Akşam) — Bazı musevî ev

lerinde, gizli olarak tedrisat yapıldı
ğı haber almdığından, maarif müfettiş
leri tarafmdan bu ihbar üzeıinde in
celemeler yapılmış ve hakikaten bazı 
evlerde şüpheli toplantılar olduğu 
öğrenilmiştir. 

Bunun üzerine bu evlere zabıta 
memurlarile birlikte gidilmiştir. Bun
lardan birisinin kapısı çalınmış; fa
kat kapı açılmazdan evvel içeride bir 
takım esrarengiz koşuşmalar dikkati 
celbetmiştir. 

Biraz sonra açılan kapıdan içeri 
girenler, odaları dolaştıklan halde, 
meydanda birşey bulmamışlardır. 
Ancak müfettişlerden birisi, aşağıda 
iken kırk elli çift ayakkabı gördüğü
nü söylemiş, bu sırada odadaki karyo
lanın perdesinin de oynadığı görül
müştür. Perde kaldırılınca, korku 
içinde titreşen yedi çocuğun burada 
gizlendiği hayretle müşahede edil
miştir. 

Odanın diğer yarlerinde araştırma 
yapılmış ve dolap, karyola altı gibi 
muhtelif yerlere saklanan otuzdan 
fazla çocuk meydana çıkarılarak, 
aşağıda görülen ayakkabıların bun
lara aid olduğu anlaşılmıştır. 

Bu suretle teftiş edilen üç evin Ya-
ko Bonnes, Salamon Palaçi ve Rebe-
ka Nauma aid oldukları tesbit edil
miş ve tutulan suç zabıtları mahke
meye verilmiştir. Suçluların cürmü 
meşhud mahkemesine verilecekleri 
anlaşılmaktadır. 

Tütün satışını tanzim 
Şark tütünleri kongresi için 

hazırlıklara başlandı 

Ö L Ü M 
Rados eşrafmdan bay Balcızade Yusuf 

evvelki gün saat birde kalb sektesinden 
vefat etmiş ve dün öğleyin Beyazıd ca
miinde namazı kılmdıktan sonra Top-
kapı haricinde Merkezefendi mezarlığın
da hazırlanan medfeni mahsusa defnedil-
miştir. Merhum, hayırperver, halûk ve 
âlicenap bir zattı. Hiç beklenilmiyen bir 
zamanda ânî vefatı kendisini tanıyan ve 
seven hemşerilerini ve arkadaşlarını çok 
müteessir etmiştir. Merhuma rahmet di
ler kederdide ailesine taziyetlerimizi su
narız. 

Önümüzdeki Pazartesi günü şehri
mizde toplanacak olan Şark tütünle
ri kongresi için hazırlıklara başlan
mıştır. Saylav B. Hasan Sakanın reis-
liğindeki Türk murahhas heyeti in
hisarlar vekâletinden B. Mithat Yenel, 
Ziraat Vekâletinden B. Remzi, İkti-
sad Veltâletinden Türkofis İstanbul 
şubesi müdür vekili B. Necmeddin 
Meto ve Türkofis merkez tütün işleri 
şefi B. Mümtaz, tüccar B. Hüseyin 
Sabri ile B. Mithat Nemliden mürek
keptir. 

Kongrenin gayesi Şark tütünleri
nin Türkiye, Yunanistan ve Bulga
ristan arasında elbirliği ile istihsal ve 
ihraç işlerini tanzim etmektir. Bu 
gayeye vasıl olmak için 932 senesinde 
yine şehrimizde yapılmış olan kon
grede bu üç devlet arasında bir Şark 
tütünleri ofisi kurulması üzerinde 
uzun uzadıya görüşülmüştü. O za
man sebeb göstermeksizin bu cihete 
itiraz eden Bulgaristanm bu defa an
laşmaya uyayacağı kuvvetle zanno-
lunmaktadır. Esasen böyle bir ofisin 
kurulması her üç memleketin de müş
terek menfaatleri bakımından ehem
miyetli görülüyor. 

Bilhassa yine bu üç meleketin tü
tün istihsal ve ihracatında görülen 
inkişaf kayda şayandır. Son iki sene 
zarfında bu inkişaf bariz bir şekilde 
kendini göstermiştir. 

Türikenin 937 senesi mahsulü Mar
mara mıntakasında 15 milyon 570 
bin. Eğede 37 milyon, 890 bin, Kara
deniz mıntakasmda 17 milyon 460 
bin, Cenup ve Şark vilâyetlerinde de 
bir milyon 800 bin kilo olmak üzere 

72 milyon 720 bin kilo tahmin edil-. < 
mektedir. Memleketimizden 936 sene
sinde 24 milyon 240 bin lira kıyme- • 
tinde 23 milyon 253 bin kilo ve 937 
senesinin ilk 11 ayında: da 34 milyon 
122 bin lira kıymetinde 30 milyon 327 
bin kilo tütün ihraç edilmiştir. 

Yunanistan ve Bulgaristana gelin
ce: Yunanistanda 937 senesinde 95 
bin 590 hektar tütün ekilmiştir. Bu
na mukabil 68 milyon 776 bin kilo 
tütün istihsal olunacağı tahmin edil
mektedir. Yunanistanm 936 senesin
deki ihracatı 3 milyan 394 milyon 286 
bin drahmi kıymteinde 39,600,000 ki
lodur. 937 senesinin ilk 11 ayında ise > 
2,565,517,000 drahmi kıymetinde 26 
milyon 86,000 kilo tütün ihraç etmiş
tir. 

Bulgaristanda 937 senesinde 38 
bin 664 hektar tütün ekilmiştir. Tah- ••• 
min olunan istihsal ise 31,870,000 • 
kilodur. Bu meleketin 936 senesi ih- ^ 
racatı 1,263,315,000 leva kıymetinde 
20,011,000 kilo tütündür. 937 sesinin^5^^ 
ilk 10 ayında da 1,204,505,000 leva*'^ 
kıymetinde 16,459,000 kilo tütün ih-*'^ 
raç etmiştir. 

Bu rakamlar yukarıda bahsettiği
miz inkişafın bariz birer misalidir. 

Namzetl ik İlânı 
Amerikada uzun müddet tahsil etmiş 

kıymetli iktlsadcılarımızdan İktisad Ve
kâleti mürakib komiseri B. Rıdvan Taş
kın ile Ankara hukuk fakültesi mezunu 
yeni hukukçularımızdan İkti.sad Vekâleti 
teftiş heyeti baş mümeyyizi B. Azize Tü- . 
renin namzedliklerini ilân eyledikleri se-.-̂  ^ 
vinçle haber alınmıştır. Nişan merasimbo 
Ankarada hususî şekilde icra edilmiştir. 

İki münevver gence saadetler dileriz. 

Tepebaşı Şehir tiyatrosu dram 
kısmı, saat 20,30 da ERKEK 
VE HAYALETLERİ piyes 4 per
de 16 tablo. Yazan: H. Le-
normand. Türkçesi: İ. Galip 

Arcan 
Operet kısmı: Saat 20,30 da (SATILIK 
KİRALIK) komedi 3 perde: Yazan: 
Andre Birabeau. Türkçesi: M. Feridun 

Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 
(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Taşkın. 

Müzik: F. Ege. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Gündüz talebeye sanatkâr 
NAŞİD ve arkadaşları 

HARRİ FLEMİNG 
Amerikan revüsü Beynel
milel dansözler - Solist 
kızlar 40 kişi sahnede: 

Fleming caz ve orkestrası 
gündüz Eski Muhakemeler 
büyük komedi. Gece : 

BAKKALIN DERDİ Büyük komedi BİR 

BUGÜN A î Sinemada 
Bütün İstanbul halkını 

VOLGA Mahkûmları 
En büyük Fransız artistleri 

PİERRE BLANCHARD, VERA 
KOREN, CHARLES VANEL 

tarafından fevkalâde bir tarzda oy
nanmış ve eski Rusyanın sefahatle
rini, balalaykalarını ve musikisi ile 

hayatı hakikiye sahneleri. 

Hakikî Gala 
haftası 

koş turacak 2 büyük film birden 
En cazib ve en hareketli 

macera ve sergüzeşt filmi 

RİN-TİN-TİN 
Gangsterler arasında 

JACKÎE COOPER ile emsalsiz 
zabıta köpeği RİN - TİN - TİN 

tarafından Fransızca sözlü 

BU PAZARTESİ AKŞAMI 

SAKARYA SİNEMASI 
CHARLES BOYER Her zamanın 

yıldızı 
Ve sanşınlann en güzeli JEAN ARTHLR'u 

Bir saadet gecesi 
Mükemmel filminde takdim edecektir. Biletler evvelden almabilir. 
• Telefon: 41341 _ ^ ^ _ B _ . ^ 

Kederlerinizi unutmak... Hoş 

Bugün S A K A 
2 saat geçirmek isterseniz Ş 

r - ^ 1[ / \ Sinemasonda 

SENENİN EN GÜZEL — EN NEFİS — ŞAHANE VE MUHTEŞEM FİLMİ 

İZDİHAMIN ÖNÜNE GEÇMEK ve HALKIMIZIN İSTİRAHATİNİ TEMİN İÇİN 

ve 
sinemalannda birden gösteriliyor. Filmin uzunluğundan bugün seanslar 

İPEKTE: 1.30 — 4 — 6.30 ve 9 da — MELEK'te: 2 - - 4.15 — 6.30 — ve 9 da 

Lâtif, tath, muhrik ve emsalsiz sesli (Alman Bülbülü) 

E R N A S A C K ' I 
En şen Viyana operetlerinden biri olan 

N ! S Ç î Ç E Ğ 1 
MM^H Filminde görünüz ve dinlehyüıiz. 

BUGÜN S A R A Y SİNEMASINDA 

Büyük Fransız komiği 
R A t M U 'nun bütün muvaffakiyetleri arasmda, MARCEL ACHARD'ın meşhur komedisi 

E M L E I R A L O 
nm Eğlence, incelik, fikir ve güzellik itibarile bütün rekorları kırdığına hiç şüphe yoktur. 

İyi eğlenmek isterseniz bugün bu fUmi görünüz. İlâve olarak: FOX DÜNYA HAVADİSLERİ 

f T Ü R K Sinemada 2 güzel film birden 

I
İSPANYOL ÇİÇEKLERİ 

Zevkli: Şarkıh. rakıslı İspanyolca operet Madrid Operası 
artistleri Primadonna RAQUEL RODRİGO 

Tenor: ROBERTO REY 
i 

GENÇ KIZLAR MEKTEBİNDE 
Fevkalâde neşeli, gülünçtü Fransızca komedi 

MİLTON 
Françoise Rosay, Pierrc Larquey Robert Ardoux 
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Feştede toplanan italya, Macaris
tan ve Avusturya Hariciye Nazırlan-
nm mutalnk kaldtklan kararlar müf-
terek uzun bir beyanname üe bütün 
dünyaya ilân edüd. Bu kararların 
İbaşlıcalan şunlardır: 

) - Avusturya ve Macaristan devletleri 
Roma - Berlin mihveri namı verilen 
'Almanya ile İtalya arasındaki iş bir
liğine teveccühlerini beyan etmişler 
ve bunu AvrMpanın yeni baştan kUr 
rulması ve sulhu için sağlam bir za^ 
mân olduğunu tanımışlardır. 
n. Avusturya ile Macaristan komünist 
'entemasyanaline karşı Almanya, 
İtalya ve Japonya arasında münakid 
jmisakı teveccühle karşılamışlar ve 
komünist propagandasına bütün kuv
vetleri ile mücadele etmeği teahhüd 
fftmişlerdir. 
' Macaristan ile Avusturya, İspanya-
'daki taraflardan general Frankoyu 
bütün İspanyanın ve himayesi altın
daki Şimalî Fasın ve adaların ve müs
temlekelerin yegâne meşru hükümeti 
olarak tanımağa karar vermişlerdir, 
' Yine bu iki devlet İtalyanın Millet
ler cemiyetinden ayrılmasını muhik 
bulmuşlar ve bu müessese İtalya ve 
müttefiklerinin zıddına olan siyasi 

aktdderin taraftarlarına mahsus bir 
grup şeklini aldığı takdirde bundan 
çıkmağı derpiş etmeğe karar ver
mişlerdir. 

Bu kararlar orta Avrupanın göbe
ğinde bulunan iki devletin Almanya, 
İtalya ve Japonya arasında komü
nistliğe ve ddlayısüe Sovyetlere karşı 
olan ittifaka ütıhak eylediklerini ve 
İspanya meselesinde Almanya ve 
İtalya ile beraberce yürüyeceklerini 
ve Milletler cemiyetinin bir İki dev
letin siyasî akidesi etrafında bir âlet 
olmasına meydan vermemek istedik
lerini bu suretle Alman - İtalyan, 
Japon ittifakı Avusturya ve Macaris-
tanın ûtihakı üe genişlemiş oluyor. 
Peşte konferansında Macaristanm 
tekrar silâhlanmak hakkı tanınmak
la iktifa edilmemiş ve derhal süâh-
lanmastna lüzum gösterilmiştir. Ma
caristan ile Romanya arasındaki mü-
nasebatın iyüeşmesine ve bunların 
anlaşmalarına ehemmiyet verilmiş' 
tir. Bu kararlar bir taraftan orta 
Avrupanın siyasî vaziyetini büsbü
tün değiştirmekte ve diğer taraftan 
da üç büyük devletin arasındaki itti
fakın dal budak saldığına şüphe bı
rakmamaktadır. FeyzuUah Kaizan 

Boyanma merakı eski midir? 
Kadınlar ne zamandanberi 

yüzlerini boyarlar? 

nuuejiKiennın eıuumu, ı/n*— " - » — ıııııııııııııııııııııııımııııııııınııın* 
lyHmıiMiıııiMiımıııııııııııınıııııııııııııım"" '""" ıııııııııııi"""""' " .. ?==-7-irî7ras7i7rî 

4 
1937 de neler oldu? 

' Birkaç gün evvel geçen senenin ga
rip hâdiselerini yazmıştık. Bugün ge
ne birkaç tanesini kaydediyoruz: 

EN GARİP HIRSIZLIK 
1937 senesinin en garip hırsızlığı 

Romanyada olmuştur. Orada Yassl 
şehri civarında küçük bir köyün de
miryolu istasyonu olan Dreptoura du
rağı bir gün ortadan kaybolmuştur. 

Bir sabah trene binmek üzere ora
ya gelen köylüler durağın yerinde yel
ler estiğini görerek hayrete düşmüş
lerdir. Hâdiseden haberdar edilen de
miryolu zabıtası durak binasile per-
su'nun çahnmış olduğunu tesbit et
mekten başka birşey yapmamışlardır. 
Her ne kadar çalman «eşya» uzun müd
det aranmışsa da bulunamamıştır. Bina 
ile persu bir köylünün ocağında kış 
odunu vazifesini gördüğü için kül ha
line gelmiş olacak ki. zabıta onlan 
meydana çıkarmağa muvaffak olama
mıştır. 

EN GARİP VASİYETNAME 

' 1937 senesinin en garip vasiyetna
mesini Pariste vefat eden Amerikah 
mUyoner Viting yazmıştır. Bu vasiyet
name 110 sahifeden ibarettir. Viting 
vasiyetnamesinde servetini bin kişiye 
taksim ettiğini bildirmektedir. Fakat 
isimleri geçen bu bin kişinin ne kara
bet ve ne de dostluk dolayısile milyo

nerle hiç alâkası yoktur. MUyoner VI-
ting'in vasiyetnamesinde isimleri ge
çen şahıslan Parisin telefon kitabım 
açarak oradan lâalettayin arayıp bul
duğu zannedilmektedir. 

EN GARİP TESADÜF 
1937 senesinin en garip tesadüfü 

Amerikanm Collingvood civarında vu
kua geldi. Orada iki otomobil biribiri-
le çarpıştı. İki şoför kabahati biribiri-
ne atfettiği için aralarında kavga çık
tı. İkisi de mahkemeye müracaat et
mek için biribirlerine isimlerim ve ad
reslerini verdiler. O zaman ikisinin de 
kardeş olduğu meydana çıktı. Birisi 
Claude ve diğeri John Harlov olan bu 
iki kardeş 27 senedenberi biribirlerini 
görmemişlerdi. Müsademe neticesinde 
buluştuklanna çok sevinerek birlikte 
yollarına devam ettiler. 

EN GARİP KAZA 

Senenin en garip kazası İtalyada 
Bergamo civarında Calcinate'de vukun 
geldi. Bir çocuk evde kediyi kovalar
ken balkondan aşağıya bir çiçek sak
sısı düştü. Bu saksı evde çahşan bir 
kızın başına isabetle onu öldürdü. Kı
zın nişanhsı bu felâket haberini ahu
ca kederinden o da öldü. Öldüğü gün 
kendisine piyangodan 45000 liret isa
bet etti. Yegâne varisi olan biraderi o 

i paraya sahip oldu. 

Kadınlar arasm- ^ 
da boyanmak me
rakı Büyük Harb-
den sonra âdeta u-
mumîleşmiştir. So
kakta, evde, iş ba
şında gördüğümüz 
kadınlardan çoğu 
boyalıdır. Bir zamanlar boya kullan-
mıyan kadınlar bile bugün boyanı-
yorlar. Bu vaziyet karşısında insanın 
akhna şu sual geliyor: Kadınlar ara-
smda boyanma eski bir şey midir? 
Bu merak ne zaman başlamıştır? 

Bu suale tereddüd etmeden Kalû-
belâdanberi cevabını verebiliriz. En 
eski Çin efsanelerine bakacak olursak 
kadınların boyandıklanna dair bir 
çok masallara tesadüf ederiz. Bu ma
sallarda milâddan evvel 2356 tarihle
rinde imparator Yaonun boyanmış 
kadınlardan hoşlanmadığı bildiril
mektedir. (Confucius. Book of history, 
edition W. G. Old. 20.) 

Gene milâddan evvel 1818 senesin
de Yulardan imparator Chieh üç bin 
Çinliyi büyük bir şarab havuzu içinde 
boğdururken karısı hem boyanıyor, 
hem bu «eğlenceli sahne» jri temaşa 
ediyormuş. (Wil Durant, Histotre de 
la civilisation 3 cild 16 sahife.) 

MUâddan evvel 1150 senesinde im
parator Chou Haşinin kansı Ta-Ki 
boyalı kadın ve erkekleri çok sever, 
bunlara bahçesinde dans ettirirmiş. 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki 
milâddan binlerce sene evvel kadınlar 
boyanıyorlar. gözlerine sürme çe
kiyorlarmış. Yani tramvayda, vapur
da, kahvede, lokantada ve hattâ so
kakta yürürken suratım boyamak, 

Eski Çin masallarına göre boyanmak milâddan 
binlerce sene evvel de vardı. Bir zamanlar kadınlar 
bugünkü gibi, kaşlarını lıraş ederler, yüzlerinden 

başka dişlerini de boyarlardı 

D i ş a ğ r ı s ı n a k a r ş ı 

Geçenlerde Viyanada toplanan diş
çiler cemiyetinde Viyanalı diş dok
toru Şoyer diş ağrılarının kısa dal-
galatla tedavisi hakkmda enteresan 
bir konferans vermiştir. Tıbbın diğer 
sahalarma hayırlı bir surette nüfuz 
etmekte olan kısa; radyo dalgalarımn 
diş tedavisinde de faydası görüldü
ğünü söylemiştir. Dişçilikte kısa dal
galar ameliyat esnasmda da «Elek
trik bıçak» kullanılırken işe yara-
maktadir. Çürük dişlerdeki gizli mik
rop yuvalarmm meydana çıkarılması 
da kısa radyo dalgalatı sayesinde 
mümkün olmaktadır. Malûm olduğu 
yeçhile çürük dişlere gizlenen mik
roplar vücudun başka yerlerinde ız-
tıraplara sebeb olmaktadır. Doktor 
Şoyen verdiği izahatı bilfiil de isbat 
etmiştir. Kısa dalgaların bir defa tat
bik edilmesinden sonra bile hasta diş
lere şifa bahşettiği sabit olmuştur. 

Y e r i n d e n o y n a t ı l a n b i n a 
Buenos Ayres'den bildirildiğine gö

re Arj an tinin merkezi bugünlerde 
muazzam bir teknik kabiliyeti gös
termeğe sahne oluyor. Mesele, şehrin 
en yüksek binalardan birini 60 met
re geriye almaktan ibarettir. Şehir 
imar edilmekte olduğundan şimal ta
rafım cenup tarafına bağhyatı bir 
cadde açılmaktadır. Bu işe Mesai Ne
zareti binası engel olmaktadır. Çün
kü projesi yapılan inşa istikametini 
60 metre kadar kesmektedir. Şimdi, 
25 kattan ibaret olan ve 38 bin ton 
sıkletinde bulunan bu bina geri çe
kilecektir. Bu ameliyatm nasü yapı-
lacağma: dair mühendisler tarafm-
dan bir proje hazırlanmıştır. Kosko
ca bina, bu iş için imal edilecek hu
susî tekerlekler üzerine konulacak ve 
ondan sonra her gün bir metre geri
ye çekilmek suretile istenilen yere 
kadar getirilecektir. Bu itibarla bü
tün nakil muamelesi ild ay devam 
edecektir. Mesai Nezareti bu mua
mele esnasında binayı tahliye etml-
yecektir. 

XIcrcct-ai, 
zafiyet r e 
C h l o r o s * 
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İkide bir ajmaya bakarak, boyanm 
noksanlarım tamamlamak bugünkü 
medeniyetin bir işi değildir. 

Bizi merak ve tecessüse sevkeden 
en büyük nokta bu boyanma işinin 
nereden dünyaya yayıldığıdır. Buna 
Çini bir menşe olarak göstermek 
mümkün olabilir mi? 

Eski masallara bakacak olursak, 
kadmlarm boyanma işlerine vatan 
olarak Çini kabul etmemiz icab ede
cektir. Fakat böyle bir düşünüş ne 
dereceye kadar doğru olabUir? 

Biz Çin dediğimiz ülkeye Çin ismi
nin verilişini milâddan evvel 638 ta
rihinde buluruz. İlk defa bıma bu is
mi veren, şimalden ve garpdan yani 
Türkler diyarından gelip buralarda 
büjrük bir imparatorluk vücude geti
ren Ti-Sin nammdaki bir zattır. Cin
den evvel buraların esatiri hakanla-
rma ait bütün efsanevi masallar, bu 
hakanlan Sibiryadan, Türkler diya-
nndan buralara getirterek oturturlar. 
Biz Çin lisanmm başlı başına bir li
san halini alışını bile bu zamandan 
sonra görürüz. 

Bu havalinin ilk imparatoru olmak 
üzere gösterilen Fu-Hsi (mUâddan 
evvel 2852) şimalden, şimali garbiden 
(yani Türkler diyanndan), yamnda 
gayet âlime bir kansı olduğu halde 
buraya gelmiş ve Çinlilere izdivacı, 
musikiyi, yazıyı, resmi, ipek böceği 

tohumunu yetiş
tirmesini öğretmiş
tir. 

Gene hakiki bir 
Türk olan «beş sü
lâlenin» son hü-
kümdan Shundan 
sonra teessüs eden 

Hsia hanedanı zamamnda, (milâd
dan evvel 2165) bu topraklarda 
şimali garbiden gelen bir cemi
yet hayatı uyanmağfeı başlamış
tır. Nihayet Çin, Çin ismini aldığı gün 
imparator Ti-Sinin Ku-an-Şung na
mmdaki veziri, bu halka, bilhassa ka
dınlara giyinmenin ve süslenmenin 
yolunu göstermiştir. «Konfuçyus» 
bundan bahsederken şöyle bir darbı 
meselin bulunduğunu kaydeder: 

«Kuan-Şung olmasaydı, saçlarımız 
dağınık, 3rüzümüz perişan, düğmeleri
miz sola dbğru ilikli bir vaziyette ka
lacaktık.» 

Hulâsa olarak diyebiliriz ki bojran-
ma çok eskidir. Hanım ninem de bo-
yamyordu. Onun hanım ninesi de bo-
yamyordu. Onun büyük annesi de bo
yanmıştı. 

Kadınlar insanlıklarım anladıkları 
dakikadan itibaren daha g^üzel gö
rünmek hissini du3mıu9lar, zaman 
zaman gözlerini boyamışlar. Kaşlan-
m yolmuşlar ve hattâ dişlerinin blla 
tabii rengini değiştirmişlerdir. Tari« 
hin en eski sahifelerinde kaşların tı
raş edildiklerini gene görürüz. 

Hakikaten tarih bir tekerrürden 
ibaret imiş. Bugün de dünkü gibi kaş
lar tıraş ediliyor. Yalnız temenni ede
lim ki dişleri boyamak tekrar baş gös
termesin. O zaman bilmem ki kadın* 
1ar ne şekil iktisab ederler!.. 

R. Çavdarlı 

İKTİSADÎ MESELELER 

Şehrimizin piyasa 
merkezi neresidir? 

Şehrimizin piyasa merkezi neresi
dir? Ve neresi olmalıdır? İstanbulun 
imarı etrafında tedkikler yapüdığı 
bir sırada, bu sualleri de sormak za
manı gelmiştir. 

Bugünkü şeraite göre, İstanbulda 
büyük ticaretin temerküz ettiği iki 
yer vardır. Biri Galata, diğeri de Bah-
çekapı.. Vaktile ticaret merkezi ta-
mamile Galataydı. 925 senesinden son
ra Galatanm ticarî ve malî piyasa işle
ri. Dördüncü Vakıf hanında toplandı. 

Millî bankaların İstaübul şubeleri, 
Bahçekapı, Yenicami civarmda bu
lunduğu için, Gajata eski ticarî mev
kiini kaybetmişti. 

926 senesinde İstanbul Ticaret 
odajsı, bu semtin artık piyasa merkezi 
olduğunu göz önünde tutarak, bir ti
caret sarayı yaptırmağı düşünmüştü. 
Hattâ bu iş için yakılan proje tatbik 
sahasına bile geçiyordu, Saray, Dör
düncü Vakıf hanının karşısında ya-
püacaktı alt ka;tlarmda, borsalar, or
ta katlarda, bir ticaret klübü yapıla
caktı, projeyi tatbik için, arsa aündı. 
Fakat arkasından dünyayı sarsan 
meşhur buhran baş gösterdi, oda büt
çesinde. Ticaret sarayı için tahsisat 
ayrılmışken, tasarruf yapmak mecbu
riyeti hasü oldu. 

Şimdi Ticaret sarajn yapmak sure-
tüe, Bahçekapı ve civarmdaM piyasa 
merkezini takviye etmek hatıra bUe 
gelmiyor. Daha doğrusu hatıra bile 
gelse Bahçekapı, eski mevkiini kay
betmiştir. Çünkü Ziraat bankası, 
Gümrük Başmüdürlüğü, Liman inhi-
san ve müesseselere bağlı Gümrük ko
misyoncuları, diğer iş evleri birer birer 
Galataya taşınmışlardır. Ticaret bor
sasındaki zahire tacirlerinin fikrine 
göre. Ticaret borsası da, Galataya ta
şınmalıdır, çünkü ekser zahire yazı
haneleri Ömer Âbid hanmdadır. 

Aacaba şehrimizin ticaret merkezi 
neresidir? Bu suale tam cevap vere
meyiz. Biraz Bahçekapı, biraz da 
Galata diyebilirz. —H. A . 

Kanıtlın B i lg i l er i 
Dk3ni€8 bsılbaı 

Çocuğun dul anası çok geçme
den evlendi. Üvey baba bir zaman 
çocuğa iyi baktı. Fakat sonraları, 
bilhassa kendi çocuğu olduğu za
man, zavallı yavrucağı hor gör
meğe olur olmaz şeyler için hır
palamağa başladı. Evvelleri üs
tüne, titriyen annesi de biçareyi 
ihmal eder olmuştu. Ne yiyeceği
ne, içeceğine, ne sütüne basma 
dikkat ediyorlardı. Evde oturup 
kardeşine dadüık etsin diye mek
tebe dahi göndermemeye başla
dılar. 

Bütün komşuların yürekleri 
parçalanıyordu. En sonra birisi 
dayanamıyarak gidip işi mahal
lin sulh hâldmine anlattı. Sulh 
hâkimi derhal tahkikat yaptırttı. 
Ve bir gün anayı mahkemeye ça
ğırttı. 

Kalpsiz kadın «Çocuğa ne için 
böyle yapıyorsun?» diyen hâki
me: «Siz ne kanşıyorsımuz ço
cuk benim değil mi?» cevahım 
verecek cür'eti kendisinde buldu. 
O zaman hâldm ona Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre 
çocuğun her zaman hâkim himar 

yesi altmda bulundı^una işaret 
eden kanunu medeninin 272 nci 
maddesini olnıdu. «Ana ve baba 
vazifelerini ifa etmedikleri tak
dirde hâkim çocuğun himayesi 
için muktezi tedbirleri ittihaz ile 
mükelleftir.» şeklinde yazüı olan 
bu kanım maddesi hâkime vazi
fesini emrediyordu. 

Hâkim hükmünü çok geçme
den verdi. Kanunu medeninin 
274 üncü maddesinde yazüı ol
duğu gibi fahiş ihmâlde bulundu
ğu için anadan velayet ha3dam 
nez'ederek yakm akrabalardan 
bu vazifeye elül olan birini çocu
ğa vasi tayin etti. 

Velayeti nez'edUen ana veyö 
baba varidatsız çocuğım iaşe ve 
terbiye masraflarım evvelce oldu
ğu gibi tesviye ile mükelleftir. 
Bu masrafları ana ve baba tedi
yeden aciz iseler devlet verir. 
Maamafih nafaka hükümlerine 
göre meselâ kardeşler varsa onlar 
da bu maSraflan vermeğe mec
bur tutulabilirler. 

Avukat Emcet Ağış 

Hava vaziyeti 
Dün yurdumuzun Şark mmtakala-

n kapalı yağmurlu, Orta Anadolu 
sisli, Karadeniz kıyüarı çok bulutlu, 
diğer mmtakalar kısmen bulutlu geç
miştir, rüzgârlar Trakya, Ege, Cenu
bî Anadoluda Şimalden orta kuvvet
te esmiş, Orta ve Şarld Anadoluda 
sakin kalmıştır. 

Dün İstanbulda hava kısmen bu
lutlu geçmiş, rüzgâr Şimalden sani
yede 1-2 metre hızla esmiştir. Saat 
14 de hava tazyiki 765 mUimetre sı
caklık en çok 8,5 ve en az 4,3 santi-
grad olarak kaydedilmiştir. 

24 saat zarfında yağmurun metre 
murabbama bıraktığı su mikdan bir 
kilogramdır. 

Y ü k s e k İktisad ve Ticare t 
mektebin in 5 5 nci snldönümü 

Yüksek iktisad ve Ticaret mektebi-
nln 55 inci yüdönümü münasebetUe 
yannki Pazar günü saat 14,5 da mek
tepte bir kutlama merasimi yapılar 
cak ve akşamı da Perepalasta bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

NOVOTNY' 
Yunan Operetinin meşhur tenoru 

D A P O L L A 
ve sevimli şantöz 

YUNKA'NIN 
İştirakUe şarkıh müzik 

Fiyatlar aynendir. Tepebaşı-Daire 
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SaıJlon balıkçdıği: 
Akuariyom kapları nasıl 

olmalıdır 

ÇİÇEKÇİLİK 

İçinde gık, zartf, narin balıkların ye-
üfUılldiSl akuariyom kaplan, resmimiz
de görüldüğü gibi, ya demir köşebendler-
d«a yapılmif, sandık şeklinde cam lâv-
nalarmın macunla tutturulmasmdan iba-
İBtolan kaplaa olu» ve yahut yekpare 
dökülmüş cam kristal kaplardan İbaret 
bulunur. 

Binaenaleyh, evlerinde narin zarif ba-
hklar yetiştirmek Istlyen kimselerin bu 
İcaplardan birer tane edinmeleri lâzımdır. 

Akuariyom kaplan içinde yetiştirilecek 
balık cinslerine göre, kapların şekil ve 
cesametleri değişir. Bunların şekilleri 
ekseriyetle mikâp şeklinde veya sivri 
laüstatllî şeklinde olurlar. 

Bu kaplardan yekpare yapılmış, dö
külmüş kaplar bittabi daha gösterişli ol
mak itibarile, diğerlerine tercih edilir ve 
çok şıktırlar. Fakat, buna mukabil bun-
lann fiatleri yüksek, kırıldıkları takdirde 
hemen tedariki kabil olamaz, tşte, bu 
mahzurlanna binaen yarım T şek
linde köşebendlerle tutturulmuş, âdi 
cam lâvhalarmm, köşebend boşluğuna, 
cam macunile tutturularak yapılan ve 
havuz şekline ifrağ olunan akuariyom 
kaplan daha ziyade tavsiye ederiz. 

Bunlarda, yukarıda izah ettiğimiz mah
surlar yoktur. Bunlarm tedariki de daha 
kolay, daha ucuza mal edildiği gibi, her 
meraklı amatör, iskeletini demirciyi yap
tırdıktan sonra, camlannı bizzat takarak 
bu şekil akuariyom kaplannı evlerinde 
yapılabilir. 

Akuariyom kaplarını ne boy ve ne bü
yüklükte yapmalı? 

Akuariyom kaplarının hacimleri, balık 
cinslerine göre başka başkadır. Balık sa-
tm alınırken, bu ciheti balık tedarik olu
nan mahalden öğrenmek lâzımdır. Bu 
şekilde yapılan akuariyom kaplarının en 
uzun sathı 50 - 60 santimetreyi geçme
melidir. 

Akuariyomlarm oturtulacakları, isti
nat ettirilecekleri zemin ya aba, keçe ve-
yz yumuşak bir kalın mantar tabakası 
olmalıdır. Bu mantar tabakasının 1 -1 ,5 
aantlmetre kalınlığında olması kâfidir. 

Ve yahut şık ve yumuşak ağaçtan ya
pılmış bir ağaç kasa içerisine oturtmak 
ta kabildir. Bu takdirde bu kasanın di
bine, ince, beyaz, iyice kurutulmuş bir 
kum tabakası ve yahut mantar toz ve ta
laşı üzerine, akuariyomları oturtmak 
çok faydalıdır. Evdeki sarsıntı, ihtizaz 
akuariyomdaki, henüz yumurtadan çıkan 
balıklara intikal etmez. 

Yekpare akuariyom kapları içinde ba-
Iıklann daha mükemmel göründüklerini, 
yalnız bunlar kırıldıkları takdirde hemen 
tedarikleri kabil olamıyacaklannı izah 
etmiştik. Az çok yekpare akuariyorm kap-
larma muadil kapları köşebend demir 
çerçevelere takılan kalın ayna canundan, 
kristalden yapmak kabildir. Ezcümle, tes
viyeciye yaptmlan köşebend demir yeri
ne galvanize edilmiş, san ve beyaz ma
denî bronzden yapılan köşebendler isti
mal edilirse, çok daha şık olur. 

Şayet, âdî demir köşebendlerle yapılır
sa bunlarm da behemehal kırmızı, beyaz 
•eya pembe renkte yağlı boya ile boyan-

ERİCA GRACİLÎS 
Bu mevsimlerde de beyaz, 

kırmızı renkte çiçek açan 
bir nevi funda nebatı 

Resmimizde gö
rülen şüceyı: ha
lindeki bu nebat 
Erica Oracilistir. 
Salonlarm, evlerin 
antrelerini süsli-
yen çok şık, gös
terişli bir nebat
tır . Teşrinisani
den İtibaren bu 
aylara kadar gü
zel beyaz, kırmı
zı çiçekler açar. 
Ericase fasilesine 
mensup bir ne
battır. 

Bunun yabanî 
halindeki nebatları, topraktan kökleri ile 
çıkarılarak, resmimizde görüldüğü gibi, 
bÜ3rükçe saksılara ekilirler. 

Bu nebatın yapraklan, hali teşekkülde 
bulunan, ladin, çam ağaçları yapraklan-
na benzer. Çiçekleri ulak düğme şeklin
de, nebatın üzerine kar yağmış gibi gö
rünür. Resmimizde görülen bu Erica ne

batı fundanın ıslah edilmiş bir şeklidir. Çok 
mukavim, o kadar müşkülpesent olmıyan 
bir nebattır. Binaenaleyh, saksıları bal
konlara konsa bile o kadar müteesir ol
mazlar.. 

Ericanm türkçe ismi funda nebatı 
veya kır güzelidir. Memleketimizin bir çok 
yerlerinde, kırlarda, orman kenarların
da yetişmektedir. 

Bunlarm beyaz, kırmızı çiçek açanları, 
yanyana balkonlara, salonlara konursa, 
çok güzel ve müstesna manzaralarile bu
lundukları yerleri mükemmel bir suret
te dekore ederler. 

Ericalan, kumsal, kırmızı toprak içeri
sine dikmelidir. Saksısı toprağına biraz 
da çürümüş gübre konursa fena olmaz, 
faydalıdır. 

Yeni dikilen Ericalan, bidayette tutun-
caya kadar, sıkça sulamalı, bilâhare su
yu azar azar ve seyrek vermelidir. Bir 
saksıdan diğerine veya tarladan saksıya, 
nakledileceği vakit toprağın tavında ol
ması lâzımdır. En iyisi bunları sonbahar
da saksılara nakletmelidir. Kışın salon
larda bulunan nebatı yaz gelince bahçe
lere nakletmen ve yahut balkona koy
malıdır. 
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mîdarı ve yaldızdan, kenarlarma birer 
çizgi çekilmesi akuariyom kaplarını cid
den çok şık gösterir. 

Demir veya bronz iskelet çerçeveler içe
risine camlar kestirilerek yetiştirildik
ten sonra pencere camı takar gibi, cam
lar yerlerhıe takılır ve derhal, üstübi ve 
bezir yağından yapılmış taze macunla 
camların arası güzelce, su dışarıya akmı-
yacak bir şekilde, bir bıçak ucile 
sıvanır, kurutmağa terk olunur ve on
dan sonra içerisine su konur. Aktığı gö
rülürse akan yerler tekrar macunlanır. Bu 
akuariyomlara takılacak camm kalınlığı 3 
milimetre olursa kâfidir. Akuariyomun 
boyu, cesameti büyük olursa kristal veya 
ayna camı istimal olunur. 

Bazı balık cinsleri, 4 - 5 litre su içeri
sine konursa kâfidir. 

Eğer içerisinde makropoden cinsi ba
lıklar yetiştirilecek ise 7-8 litre su lâzım
dır. Diğer balık cinslerinden Kerpflinge, 
Pracht harben, Haplochibus cinsleri ye
tiştirilecek İse, bunların bulundurulacak
ları akuariyomlarm hacimleri 9 - 1 0 litre 
su alabilecek cesamette olması icap eder. 

Büyük teleskop veya çarşaf kuyruklu 
balıklar için istimal olunacak akuariyom
larm hacmi istiabileri 4 0 - 5 0 litre su 
alabilecek kadar büyük olmalıdır. 

Salon kuşları 

Muhabbet veya aile kuşu 
Pepitapagaylar nasıl 

kuşlardır? 
Resmini dercet-

tlğimiz, muhab
bet kuşu, Pepita-
pagay namı veri
len ve papağan 
ailesine mensup 
bulunan, çok za
rif, güzel renkli 
gösterişli olan bu 
kuşlar, diğer ehlî 
hayvanat gibi, ev
lerde, süs olarak 
beslenmektedir. 

Muhabbet kuş-
larınm muhtelif 
renklileri vardır. 
Ekseriyetle çimen 
yeşili, turuncu sa
rı, kobalt mavisi, 
saf beyaz, kırmızımtırak siyah renkte 
olanları vardır ki, cidden pek makbul kuş
lardır. 

Muhabbet kuşlarının alınları koyu san 
veya mavi renkte, gerdanlarının atı da 
sıravarî teşbih veya zincir şeklinde ko
balt mavisi veya siyah benekli, nokta-
hdır. Başlannm arka tarafları, sırtı, ka
natlarının her ikisi güzel mavi renkte, 
âdeta dalgalı bir haldedir. Onun için
dir ki, bunlara dalgalı kuşlar Wellensit-
tlg İsmi verilmiştir. 

Kuyruğu uzun, bir kamaya veya sivri 
bir kazığa benzer. Gagası sivri ve küçük, 
ağzı keza küçük, gagalarının yan taraf
larında kobalt mavisi renginde iki yuvar
lak nokta vardır. 

Bu kuşların erkek ve dişisi daima yan
yana bulunur. Erkek ve dişi kuşun karşı 
karşıya geçerek konuşma tarzındaki ötüş
leri, ağız ağıza gelmeleri, diğer, tuhaf 
tuhaf hareketleri, insanın cidden çok ho
şuna gider. Hoş sadalan ve ötüşleri de 
güzeldir. 

Bu kuşların cesametleri 20 - 25 san
tim genişliğinde ve 25 - 26 santim bo
yundadır. Tüyleri oldukça uzundur. 

Muhabbet kuşlarının menşei Avustral
ya, Madagaskar adaları. Cenubî Ameri-
kadır. Buradaki kıraç erazide, steplerde 
yabanî bir halde, sürülerle bulunmakta
dır. Bunları, bidayette sürü halinde av-
lıyarak, yakalıyarak Avrupaya getirmiş
lerdir. 

Son zamanlarda Almanyada, Avustur-
yada külliyetli mikdarda yetiştirilmeğe 
başlanmıştır. Epice zamandanberi de mu
habbet kuşları, memleketimizde teksir 
edilmeğe başlanmıştır. Bundan takriben 
yüz sene kadar evvel muhabbet kuşu 
meşhur İngiliz tabiiyat âlimlerinden 
mister Gouls tarafından Londraya geti
rilmiş, orada teksir ve ıslah edilmeğe baş
lanmıştır. 

Bu güzel, zarif lüks kuşlar on büyük 
grupa ayrılmışlardır. 

İlk defa kafes içerisinde yetiştirilen 
muhabbet kuşlarının rengi sarı, turuncu 
ve çimen yeşili renkte olanlardır. Bu
nun gibi mavi, bilhassa açık gök mavisi, 
kuyruk ve kanatları, kobalt mavisi olan
lar çok makbuldür. İngilizler, bu kuşla-
rm teksir ve terbiyesile çok" uğraşmakta
dırlar.. 

İ927 senesinde İngiliz kuş tüccarları, 
kobalt mavisi ve beyaz renginde bir çift 
muhabbat kuşunu 200 - 250 İngiliz lira-
sma satmışlardır. Hele, beyaz renkte 
gözleri kırmızı olan muhabbet kuşları, 
bir çift arap atından daha ziyade fiat-
lerle satılmaktadır. 

Almanyada, muhabbet kuşlarının tek-
sirile çok uğraşılmakta, pek müstesna 
cinsler, renkli kuşlar elde edilmektedir. 

En kıymetli ve pahalı muhalıbet kuş-

ARICILIK: 

Bu mevsimde anlar ı nasıl ve ne gibi yemlerle beslemelidir?j 
Her hangi bur suretle b'alları azalmış, 

yiyecekleri kışı geçirmeğe müsait olmı
yan kovanlarda, ilkbahara kadar, müş
külâtla geçinebilecek arılan, bu mev
simde, sunî olarak beslemek lâzımdır. 

Bunun için, kovanlan vaktinden evvel 
muayene etmeli, eğer peteklerde pek az 
yem bulunur, buna mukabil peteklerdeki 
hücrelerde fazla mikdarda arı sürfesi 
görülürse, bu vaziyette bulunan kovanlann 
anlarına yardım suretile, bunları, bu 
mevsimde beslemek icap eder. 

Bunun için, takip olunan maksada gö
re, sunî yemler verilir. Bu şekilde hem 
aç kalmak ihtimali bulunan anlar bes
lenmiş olur ve hem de zayıf kalan valde 
arıyı da besliyerek onu da yumurtlama
ğa teşvik etmiş oluruz. 

Arıları beslemekte takip olunacak mak
sada göre hareket etmek zarureti vardır. 
Anları mütemmim gıdalarla beslemek 
için, sonbahara kadar beslenerek nevale
lerini sarfetmiş anların, bu aylarda, gı
dalarını tamamlamak maksadlle, hususî 
şuruplar yaparak ihtiyaçlarını temin et
mek iktiza eder. 

Mütemmim gıda olarak arılara şu su
retle yemler verilebilir: 

5 kilo saf şeker alınıp 3 kilo .su içeri
sinde eritilir ve buna bir mikdar tuz, bir 
kaşık sirke konur. Yapılan bu şurup so
ğuduktan sonra şişelere konup muhafaza 
edilir ve hini hacette azar azar arılara 
verilir. 

Âdî şeker yerine glikoz, levloz gibi mad
deler de istimal olunabilir. Fakat bu 
tatlı maddeler, ekseriyetle anlarda mide 
ve barsak hastalığı tevlid ettiğinden en 
iyisi kristal şekerden başka bir şey ver
memelidir. 

Bu yapılan şurubu hususî âletlere koya
rak vermek lâzımdır. Şurubu arıların ih
tiyacına, sarfiyatına göre yapmalıdır. 

Yapılan bu şurubu, 1 - 1,5 litre hac
minde, üstüvane şeklinde, alt tarafı in
ce delikli teneke kutular içerisine koy
malı ve bunu kovanda çerçevelerin üze
rine oturtmalıdır. Anlar, kutunun al
tından, azar azar damlıyan şurubu eme
rek sarf ve istimal ederler, bu suretle bes
lenirler. Şurup şayet, sabit bir kovan
daki arılara verilecek ise, ya kovanın alt 
kısmına konan bir tabak içerisine ko
nur ve yahut ta resmimizde görüldüğü 
gibi, şurup şişeye konur ve ağzı, sıkıca 
bir şekilde dokunmuş bir bezle örtülür ve 
şişe de, kovanın yukansmdaki deliğe 
başaşağı oturtulur. Resimde, a harfi içe
risinde şurup bulunan şişeyi, b, ağzına 
konan bezi, c sepet şeklindeki kovanın 
deUğini gösterir. Bu şişeden kovan içe
risine damlıyan şunıbu anlar yavaş ya
vaş sarfederler. 

Resmimizin II rakamlı şekli de; şuru
bu havi iki şişeyi götermektedir. 
Bu beşilde de şurup tevzi edilir ve mü
teharrik çerçeveli kovanların önüne, bu 
kısım ilâve olunur. İki tahta kutu üze
rine şişeler oturtulur, buradan damla 
damla akan şurup çıtaların üzerine ka-
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lan: Beyaz zemin üzerine kobalt mavisi, 
yumurta sarısı, açık yeşil, koyu yeşil, zey
tuni yeşil renkte olanlardır. Gök mavisi 
zemm üzerine beyaz olanlar da pek mak
buldür. İpek gibi parlak gül renkli olan
lar da cidden çok hoştur. 

Hulâsa edecek olursak: Muhabbet ve
ya aile kuşları evlerimizi süsliyen, şen
lendiren, tabiatin en zarif, en şık kuşla
rıdır. Bilhasa bunların kendilerine mah-
su olan madeni, bronz, parlak aynalı ka
feslerdeki manzaraları herkesin nazarı 
dikkatini celbedecek kadar hoştur. Bun
ların ne suretle teksir edildiklerini ayn-
ca bir yazımızla izah edeceğiz. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu f 
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Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Tekrar barakaya doğru giderken, 
gazetenin satıldığını gördü; getirildi
ğinin farkında olmamıştı. Saldırdı, 
parayı verdi, katı açtı, birinci salıife-
nln başlıklanna göz attı - bir şeyler 
yok - çarpıntıya yakalandı; saiıifeyi 
çevirdi, sütunlardan birinin sonunda, 
kalın harflerle: «Georges Duroy» im
lasını okurken yüreği ağzına geldi. 
İçte muradına ermişti! Bu sevincin 
üstüne sevinç olamazdı! 

Elinde gazete, şapkası yanda, kafası 
boşalmış yürüyor, yoldan geçenleri 
çevirip: «Bu gazeteyi alınız — Bu ga-
Mteyl alınız! Benim yazım var» de
mek isteği ile yanıyordu. Akşamları 
caddelerde bağıranlar gibi: ala Vie 
Française, la Vie Française okujru-
nuz, Georges Duroyun: Bir avcı nefe
rinin Afrika hatıralarını yazıyor» diye 
avaz avaz haykırmak istiyordu. 

Ansızın bu yazıyı okumak, görünür 
bir yerde, herkesin içinde, bir kahve
de okumak isteğine kapıldı. O saatte 
kalabalıklaşmış bir yer aradı. Bunun 
İçin hayli yürüdü. Nihayet, şa-
rab alışverişi yapan bir yere girdi, 
kendinden başka bir kaç kişi daha 
vardı. Girer girmez, saatin farkmda 
olmadan nAbsent» ver der gibi 

*Rhum» istedi, arkadan seslendi: 
«garson la Vie Française gazetesini 
getir.» 

Beyaz önlüldü biri koşarak geldi: 
— Biz bu gazeteyi almıyoruz bay, 

bize le Rappel, le Siecle, la Lanteme, 
le Petit Parisien geliyor. 

Duroy: «Buraya ne diye sanki al
çak gönüllülük edip geldim» demek 
istiyen hiddetli bir tavırla: Böyle de 
koltuk meyhanesi olur mu ya! dedi, 
haydi, al da gel. 

Garson koşup getirdi. Duroy maka
lesini okumağa koyuldu; bir kaç ke
re de yanında oturanlar dönüp bak
amlar, gazeteye yazılanı merak etsin
ler diye: «Çok güzel» diye söylendi. 
Nihayet gazeteyi masaya bırakıp git
ti. Patron farkına vardı, arkasından 
bağırdı: 

— Bay, bay, gazetenizi unuttunuz! 
Duroy: 
— Sizin olsun, okudum, dedi; bu

gün de içinde herkesi ilgilendirecek 
bir yazı var. 

Bu yazımn hangi yazı olduğımu söy-. 
lemedi, ancak giderken; masaya bı
raktığı gazeteyi; meyhanedeki iskem
le komşularından birinin uzamp aldı
ğım gördü. 

Düşündü: «Şimdi ne yapayım?» 
Yapacağı şey bürosuna gitmek, hesa
bını kesip istifa etmekti. Oradaki İş 
arkadaşlarile şefinin nasıl şaşakala
caklarını gözöllüne getirip seviniyor, 
şimdiden bu sevinçle ürperiyordu. He
le şefinin şaşkınhğını görür gibi olu
yor da sevincinden kabına sığamıyor-
du. 

Para verilmeğe onda başlandığın
dan dokuz buçuktan evvel gitmek is
temiyor, bunun için yavaş yavaş yü
rüyordu. 

Çalıştığı yer, gece gündüz havagazı 
yakılan loş, büyük bir odaydı. Bir pa
ravana arkasında saklı çalışan şef mu-
avinile tam sekiz kişi idiler. 

Duroy evvelâ, ayhkları dağıtan me
murun masasındaki san bir zarf içine 
konmuş yüz on sekiz frank yirmi beş 
santimini aldı, sonra göğsünü kabar
tarak, uzun günler geçirdiği büyük 
çalışma odasına girdi. 

Girer girmez şef muavini B. Potel 
seslendi: 

— Geldiniz mi B. Duroy?,.. Şef bir 
kaç kere sizi sordu. Malûm ya, doktor 
raporu olmadan İki gün hastalığı ka
bul etmez. 

Odanm ortasında ayakta duran 
Duroy, cakaya hazırlandı ve tok bir 
sesle: 

— Bu da bana vız gelir! dedi. 
Memurlarda bir hayret alâiml gö

rüldü, bay Potelin başı, etrafım kutu 
gibi çevreliyen paravananın üstünden 
uzandı. Romatizmalı olduğundan, 
kuraiıder korkusile paravanayı siper 
alıyordu. Memurları gözlemek için 
iki yerden delik açmıştı. 

Sessizlikte sinek uçsa duyulacaktı. 
Nihayet şef muavini sorabildi: 

— Ne dediniz? 
— Bu da bana vız gelir! dedim. Bu

gün istifamı vermeğe geldim. Ayda 
beş yüz frankla la Vie Françeisee 
muharrir oldum, yazacağım yazılar 
için ayrıca satır başına da para alaca
ğım. Bugün ilk makalem çıktı. 

Sevincini yudum jrudum tattırmak 
kararile gelmişti ama, kendini tuta
mamış, bir solukta hepsini söyleyiver-
mişti. 

İstediği de olmuştu, sözleri tesirini 
gösterdi. Kimse kımıldamıyordu. Du
roy: 

— Bay Perthuisye haber vere3rim, 
sonra gelir size veda ederim. 

Şefin yanma gitmek üzere çıktı; 
şef onu görür görmez haykırdı: 

— Nihayet gelebildlnlz!.. Benim 
hastahk mazeretini... 

Memuru sözü kesti: 
— Boşuna zırlamayın... 
Şişman, horoz ibiği kadar kırmızı 

bir adam olan bay Perthuis, hayret
ten nefessiz kaldı. 

Duroy devam etti: 

dar toplanır, anlar da buradan şurubu 
emerler. 

Bu gibi yemleri, arılara, ekseriyetle ak
şam üzerleri vermek daha ziyade fay
dalıdır. 

Anlar, ekseriyetle, teşrinisaniden şu
bat nihayetine kadar, bu şekilde, suni bir 
tarzda beslenmelidir, hattâ mevsim fena 
gider, havalar müsait olmazsa, martm 
on beşine kadar böylece hareket edilir. 
Yalnız bu aylarda verilecek gıdalar, yem
ler, sulu olmalıdır. Şu şekilde verilirse 
daha iyidir: 

3 - 4 kilo ince toz şekeri almah, sıcak 
bir kilo bal ile kanştırmalı, içerisine bir 
kaşık un İlâve etmeli, bunu hamur yap
malı, lâvha haline getirdikten sonra şe-
ritvarî kesmeli, kovanın çerçeveleri üze
rine koymalı ve kovanlarm üzerleri, - ha
rareti muhafaza için - keçe veya kilim 
ile örtülmelidir. 

Valde arıyı da bu suretle beslemek 
kabUdir: 

5 kilo şeker, 4 kilo su, 25 gram tuz bir 
mikdar un karıştırarak suluca bir ha
mur yapmalı ve bu hamuru vermeli. İş
te, bu gıdalarla beslenen valde an yu
murtlamağa başlar. Yukarıda söylediği
miz gibi, kovanın daima örtülü, sıcak bu
lundurulması lâzımdır. Aksi takdirde val
de arının yumurtladığı yumurtalardan 
çıkacak sürfeler vaktinden evvel telef 
olurlar.. 

Bunun gibi, kovanlann bulundukları 
yerlere her gün taze, ılık su koymağı 
unutmamak lâzımdır. Ayni zamanda bi» 
tabak içerisine bir mikdar un koy
mak ta faydalıdır. Bu un tabiatteki 
gubarı talih - çiçek tozu - yerine geçer. 
İşte bu suretle kışın arılara gıdaca yar
dım edilmiş olur. 

A K Ş A M' in 
Ziraat mütehassısı 

karilerimizin suallerine cevap veriyo 
(AKŞAM) tn ziraat mütehamsı 

her nevi ziraat bahislerine dair 
sorulacak cuallere cevap vermC' 
ğe hazırdır. Gönderilecek mek
tupların üzerine (Ziraat muhar
riri için) kelimelerinin ilâvesi lâ
zımdır. 

Okuyucutannuzdzm ricamıız; 

On, on beş sual sorarak, zarf içe
risine bir de pul leffederek mektup
la cevap istiyen okuyucularımıza, 
tahriren cevap vermek imkân hari
cinde olduğu gibi, gazetemiz mari-
fetile de sorulacak ziraî meselelerin, 
azamî 2-3 den fazla olmamasma 
dikkat edilmesini rica ederiz. 

— Sizin bu köhne büronuzdan bık
tım. Bugün gazeteciliğe başladım, ba
na iyi bir mevki verdiler. Hoşça kalı-
mz. 

Çıktı. İntikamını almıştı. 
Gidip eski meslektaşlarının ellerini 

sıktı; kapı açık kalmış, şefe söyledik
lerini duymuşlardı, bunun için; ne 
olur ne olmaz, yarım ağızla konuştu
lar. 

Duroy, cebinde aylığı, kendini kal
dırımda buldu. Bildiği ehven fiatli iyi 
bir lokantada âlâ bir yemek yedi; ge
ne la Vie Française'i alıp masada bı
raktı; sırf adını söylemek: Georges 
Duroy, la Vie Française muharrirle-
rindenim diyip adresine göndermek 
zevki için bir kaç dükkâna girdi, öte
beri satın aldı. 

Daha vakti vardı, gözönünde ala-
minüt kartvizit basan bir matbaaya 
girdi, isminin altında yeni mesleği ya-
züı yüz kadar kartvizit yaptırdı. 

Gazeteye gitti. 
Forestier âmir tavnnı takınmıştı: 
— Gel bakalım. Sana gördürülecek 

bir kaç işim var. On dakika bekle. Ev
velâ şunu bitireyim. 

Yazmakta olduğu mektuba devam 
etti. 

Büyük masanın öbür ucunda şişko, 
soluk benizli, pufla, bembeyaz cilâlı 
kafasıh cascavlak, kısa boylu biri, göz
leri uzaktan «hiç görmiyen biri, bur
nunu kâğıda dayamış, yazı yazıyordu. 

(Arkası var) 
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Eski dünyadan yeni dünyaya : 7 
Büyük bir transatlantikte 

hayat nasıl geçer? 
Okyanus üzerinde yüzen bir otelde 

dokuz gün neler gördüm? 
Biâ eski dünyadan yeni dünyaya 

götürecek olan transatlantiğe Haiû» 
burgdan iki buçuk saat ötede Cuzha-
venden bineceğiz. Vapur kumpanyası 
bin Hamburgdan Cuzhavene busuaî W» 
trenle götürüyor... Tren tıklım tıküm 
dolu., hepsi de Amerika yolcusu-.. 
Hususî tren raylar üzerinde kayan 
yan yatmış bir BabU kulesine benzU 
yor. Burada istediğiniz her milletten 
İnsan bulabilirsiniz. Bir kompalrtuna-
na Çinliler dolmuş, onun yanmda kn^ 
pişik gözlü Japonlar, ilerde Beyaa 
Ruslar, bir kaç vagon dolusu Ispanr 
yol... Velhasıl her milletten yolcu var. 

Daha şimdiden kompartımanlarda 
ahbablıklar başhyor. Tren Cuzhavene 
yaklaşmca uzaktan bineceğüniz tran»-
atlantik muhteşem bir otel halindâ 
gözlerimizin önünde belirmeğe başla
dı. Herkes vagonların penceresine hO* 
cum ediyca:. Vapuru görmek için s»' 
bırsızlamyor... 

Grup grup trenden iniyoruz. Rıh-
tuna uzatılan büyük iskeleden vapu^ 
ra giriyoruz. Transatlantiğin yedi ge
niş asansörü mütemadiyen işliycar. 
Koridorlarda beyaz ceketU, smokinli, 
fraklı garsonlar kamarotlar yolcula-
rm bitip tükenmek biüniyen sualleri-
ne cevab yetiştiriyorlar: 

— F katı nerede? 
_ Asansöre bineceksiniz. İki )aM 

aşağı ineceksiniz. 
C güvertesine çıkmaJt istiyo

rum... 
— Beşinci kata çıkınız. Sağa sapıma. 
Geminin bütün koridorları 3rumu-

şak halılarla kaplanmış; her tarafta 
bol ışıklar yakılmış... Kimsenin he
yecandan kamaraSma yerleşmeğe 
vakti yok. Herkes güvertede ^?nlık 
dakikalarile meşgul. Aşağı yukan ağ-
lamıyan yok... Hele Amerikaya giden 
genç bir kızla AvrupaXia kalacak nl-
şanlısımn ayrılmaları görülecek şey.-
Sarılıp sarılıp öpüşmeler, mendilleril« 
birbirlerinin göz yaşlarmı silmeler v« 
tekrar tekrar sarmaşdolaş olmalar.» 

Nihayet en son çan geminin bi« 
baŞmdan öteki basma kadar öttü. ; 
Vapurun son derece kalın düdüğü ad 
acı çaldı. Eski dünyada kalacaklar, 
gözleri yaş içinde merdivenlerden ini
yorlar... Hele Amerikaya muhacir 
olarak gidenlerin hali müthiş... Göz
lerini Avrupa topraklarına dikmişler, 
adetâ hıçkırıyorlar... Bir daha bu 
toprakları ve burada bıraktıkları in-
saiılan ya görebilecekler, ya göremi-
yecekler... 

Amerikaya giden nîşanh matmazel 
bizimle beraber en üst güvertenin 
parmakhklarına yapışmış... Rıhtım
dan o derece yükseğiz ki adetâ bir 
apartımahm altmcı katmdan aşaği' 
ya bakıyoruz gibi bir şey... Şimdi ni
şanlı delikanlı rıhtımda - sanki biraz 
evvel vapurda öpüştükleri az gelmiş 
gibi - yanımızdaki kenç kıza müte
madiyen öpücükler gönderiyor. İçi
mizden «ah aşk» diyoruz. 

İkinci bir düdük sesi ...Bizi rıhtım-
âsin ajoracak klavuz harekete geldL 
ÎYavaş yavaş Avrupa topraklarmdan 
aîn*ıhyoruz. Rıhtımdan bağnşırlarken 
güvertede kalabalık bir bando muzika 
heyeti «Atlantikten geçiş» isminde 
bir malş çahyor. 

Bu esnada mütemadiyen göz yaşlan 
dökülüyor. Mütemadiyen mendiUer 
sallanıyor... 

Yavaş yavaş sahil gözden kaybo
luyor. Herkes bir şeyle meşgul... Ki
mi vapurun gazinosunda buzlu bira-
latm önünde oturmuş, kimi iskambil 
kâğıdlarım almış, öteki yanda şat-
ranççılar toplanmışlar... Meğer va
purda Teksas satranç şampiyonu Mr. 
Hill varmış... 

Şatranççılar üstadlannm etrafında 
fır dönüyorlar... Serkamarot herke
sin yemek salonunun plâm üzerinde 
yerlerini tesbit etmekle meşgul... Mü
temadiyen soruyor: 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 59 

Koca transatlantik rıhtımda bid bddlyor. 

Güvertede satranç partM 

Öğle yemeğinizi saat birde mi 
yemek istersiniz? 12 de mi?.. Pencere 
kenannda mı sofra arzu edersiniz? 
Yoksa salonun ortasında mı?. 

Yalpadan korkanlar salonun orta-
smda sofra istiyorlar. Hava almak 
istiyenler pencere kenarlarım tercih 
ediyorlar. Vapur son derecede kalaba-
hk olduğu için iki partide yemek ye
nilecek ... 

öğleyin yemeklerin ardı arkaSi ke
silmedi. Yemekten sonra güverteye 
uzun iskemleler serildi. Çizgili batta
niyeler meydana çıktı. İskemlelerin 
kenarlarındaki deliklere kartvizitler 
sokuldu. Yolculardan bir kısmı gü
verte üstünde öğle uykusuna çekil-
düer. 

Her mevki yolcusunun başka; bir 
mevki tarafma geçmesi katiyen mem
nu... Fakat transatlantiğin başsuva-
risi bize istediğimiz yerde oturmak, 
istediğimizi gibi vapurda dolaşmak, 
her yere girip çüanak salâhiyetini 
verdi. Biz de bundan adamakülı isti
fade ediyoruz. 

Bindiğimiz bir asansör bizi bir yüz
me havuzunun önüne bıraktı. Burası 
hakikaten görülecek şeydi... Kadın, 
erkek herkes şık mayosunu giymiş, 
havuzun dibinde yanan elektriklerle 
kırmızı, maVi renkU sulann içinde 
yüzüyorlar... 

Havuzun bir kenanndaki pervane
ler burada sunî dalgalar yapıyorlar. 
Yüzen kadmlarm içinde biri gözüme 
ilişti. Şaşırdım. Üç dört ssıat evvel gûr 
vertede ağlıya! ağlıya nişanlısüe sar
maşdolaş olan genç kız... Şimdi mar 
yosunu giymiş yanmdaki iriyan bir 
Amerikalıdan kulaç atma dersi ah-
yor... Amerikalı suyun içinde iki iri 

Eşya tamamen karşı sahile nakledilmişti, 
fakat develerin bir kısmı kalmıştı 

bazulu kolunu, iM kaim direk gibi u-
zatmış, genç kız bunun üzerine yat
mış habire suları kulaçhyor... Havur 
zun kenannda elektrikle yazılmış bir 
yazıdan anlaşılıyor M, gece burada ^ 
yüzme eğlenceleri olacakmış... 

Vapura namütenahi Çinli blmniştL 
Bunlann hiç birinden eser yok... Sor
dum: 

— Onlarm yeri, herşeyl ayndır... 
dediler... 

Hakikaten Çinlilerin yerine hususî 
bir merdivenden iniliyor. Bunlar hep 
bir yerde yatıyoriar... Garip şekilde 
çalgılar çahyorlar... Çinlilerin mut
fakları da ayn. Burada yalnus pirinçli 
yemekler pişiyor... 

Akşam yemeğinde salona baktım, 
hele şükür kimse gece elbisesi giyme
miş... İlk gece böyle imiş... Ondan 
sonra hep erkekler smokin, kadınlar 
tuvalet giymeğe başladüar. Artık bi
rinci günden sonra gemideki bütün ka-
dınlai: baştan aşağı dikkat kesUdi. 
Acaba sarih genç kadm'ne giymiş?... 
Uzun boylu Amerikalı kadm bu akşam 
yemeğe nasıl inmiş?. Yemekte bütün 
kadmlar biribirlerinin tuvaletlerile 
meşgul... 

Hemen tekmil kadınlar bütün gün 
vapurda, güvertede ağızlarmda; sigar 
ra, geniş paçaU pantalonlarla geziyor
lar. Akşam yemeği zamam olmuyor 
mu?. Herkes kamaraSma kapanıyor, 
pantalonlar atılıyor, ağır tuvaletler, 
yerlerde sürünen uzım etekler mey
dana çıkıyor. Giİt/ertelerin, salonlarm 
hepsinde ayn bir eğlence, ayn bir 
spor var... Kiminde tenis oynam-
yor... Kiminde uzun sopalairla ve yer
deki numaralarla (̂ f üverte oyunu» de
nilen birşey gırla gidiyor. Kiminde 
bahsi müşterekli at yansı yapıhyor. 

Bu at yansı hepsinden ömür... Tah
tadan küçük atlar. Hepsi makineü... 
Her ata para konuluyor... Üstüne 
para koyduğunuz at ötekileri geçti 
mi?.. Kazandınız. 

Avrupadan Amerikaya kaldar süre
cek 9 günlük yolculuk için zöigin Ur 
eğlence programı yapümış. 

İlk gece geminin sinemasmda Oü»* 
tav Frölih'in en son çevirdiği filmi 
seyrettik. 

Ertesi sabah erkenden îngilterenln 
Southamton limanma uğradık... l i 
manda eski bir aşina gözüme iUştL 
Dük dö Vindsor'un Istanbula geldiği 
Nahlin yatı... Kimsesiz, bomboş llmaıv 
da duruyor... Hikmet Feridun E» 

Bodrumda zeytin budsıma 
kursları 

Muğla 13 (A.A.) — Bodrumda zey
tin mütehassısının idaresi altmda açı
lan zeytin budama kurslarının birin
cisi beş gün devam ettikten sonra bit
miştir. Bu kursa Bodrum ve mülhaka
tından 92 kişi iştirak etmiştir. Muvaf
fak olanlara zeytin budama ehliyet
namesi verilmiştir. 

'. Atlar beheri kırk hayvandan mü-
rekkeb olmak üzere muhteUf grupla
ra ayrüdı ve yirmi seyisin idaresine 
verildi. Seyisler kırk atı öbür sahile 
çektikten sonra boş dönen sallara bi
nerek geri geliyorlardı. 

Nihayet öğleden sonra geç vakit 
bütün denklerin, atlarm ve katırlarm 
karşı sahile geçirilmesi ameliyatı bit
ti. Yalnız iki katır suyun içinde bo
ğuldu. Sularm sürüklediği büyük bir 
Eiğaç kütüğünün dallarma takılan bu 
hajrvanlan kurtarmak mümkün ola
madı. 

Tabiî Oüldostun eşyası ve hajrvan-
lan da öbür sahile geçirildi. Yalmz, 
büyük kervamn ruhımu teşkü eden 
beş yüz kadar deve bu sahilde kaldı. 

Şimdi sıra onlara gelmişti. Sallann 
yüklendiği yerde toprak iyice ıslan
mış olduğundan buralara örtüler se
rildi. Çünkü develer ıslak ve çamurlu 
toprak üzerinde 3airüyemez. Deve, me
yilli olan bir yerden inerken biraz 
ayağı kayşa, ne yapacağım şaşırır ve 
alık alık bağırmağa başlar. 

Her sala ancak üç deve yüklenebil-
diğinden nakliyat gayet yavaş yürü
yordu. Ortalık kararmağa başladığı 
zaman develerin yandan fazlası bu 
sahilde kalmıştı. 

Bu aralık sejdrcilerin adedi gittikçe 
artıyordu. Güldost etraftan gelen 
adamlar arasında güçlü kuvvetliler 
de bulunduğunu görerek endişe edi
yordu. Bunlar herhalde Ming-Tsenin 
askerleridir, diyordu. 

Ahmed Abud bu esnada vazifesi ba-
şmda çahşıyordu. O mütemadiyen se
yirciler arasmda dolaşıyor, bir grup
tan diğerine gidiyor ve konuştuğu 
adamlardan lâf kapmağa gayret edi
yordu. Maksadı, bir gün evvel kuru
lan plânda bir değişiklik olup olmadı
ğım anlamaktı. Fakat, düşman tara-
fmdan fikirlerin değiştiğine delâlet 
edecek hiç bir şey işitmedi. Yalnız 
Ming-Tseıün adamları, ortalık karar
dıkça, daha ziyade yardıma heves edi
yorlar ve kervan adamlarının arasına 
karışmağa çalışıyorlardı. Bunlardan 
bir çoğu karargâhın etrafına çekilen 
kordondan zorla girmeğe bile teşeb
büs ettiğinden Ahmed Abud onlan 
enselerinden yakalayıp dışanya at
mağa mecbur oldu. Andrey ile Vassill 
kendisine yardım ettiler. 

Akşam olunca Hüseyin efendi de 
geldi ve Ahmed Ab udun atmı getirdi. 
Hüseyin efendi yeni bir haber getir
medi. Yalmz Güldosta dedi ki: 

— Bütün Çimen halkı neşe içinde. 
Çünkü yol beyi (1) Çimene gelen bü
yük adamlarm şerefine donanma ya
pacağım ve fişekler yakacağım ilân 
etti. Herkes bu eğlenceden bahsedi
yor. 

Hüseyin efendinin bu ifadesi de is-
bat ediyordu ki Ah-Singin kurduğu 
tuzak muhakkak tatbik olunacaktı. 
Zaten şeıüik haberi şayi olur olmaz 
sahildeki kervan nakliyatını seyreden 
Çimeıüi halkm büyük bir kısmı geri 
gitmişti. Bunlann maksadı «eğlence» 
leri yerinde seyretmek fırsatını kaçır
mamaktı. Halbuki «eğlenceler» ker
van karargâhı civannda yapılacaktı. 
Ah-Sing, halk arasmda panik çıkma
ması için onlan köylerine celbetmek 
istemiş ve eğlencelerin köyde yapıla
cağım kasten ilân ettirmişti. Beşikten 
mezara kadar ıssızlık içinde yaşamağa 
mahkûm olan zavaUı köylüler, eğlen
ce göreceğiz diye koşa koşa köylerine 
gidiyorlardı. 

Bir müddet sonra, karargâhm etra
fı tenhalaşmağa başlaymca büyük 
kervamn reisi tarafmdan geceleyin 
kuxla bir tamaşa tertib edileceğine 
dair Güldost da ortaya bir şayia çı
kardı. 

Akşama kadar karşı sahile nakledi-
lemiyen develeri Hasan bey güneş 
battıktan sonra bir araya toplattırdı 
ve ön ayaklarım biribirine bağlattır
dı, o suretle ki hajrvanlar ayağa kal
kabiliyorlar, fakat ancak üç ayEüc 
üzerinde yürüyebüiyorlardı. 

Bütün develer bu suretle bağlandık
tan, yirmi yirmi beş deve birer grup 
halinde yemlikleri önüne sıralandık
tan ve bütün konaüc yeri kordonla 
çevrildikten sonra Hasan bey, Güldost, 

Ahmed Abud, Andrey ve Hasan beyin 
uşağı karargâhtan uzaklaşarak iM 
yüz metre kadar stepe doğru ilerüedi-
1er. 

Burada Hasan bey yeri kazdırdı, 
açılan çukurlarm içine birer parça 
dinamit koydu, dinamit parçalarmm 
üzerine bir miktar barut döktürdü ve 
dinamitlerin kapsüllerini, fitillerini 
tamamladıktan sonra çukurlan kst-
pattırdı. Bu yerler belli olsım diye 
üzerlerine beyaz bez bağh birer kamış 
diktirdL 

Hasan beyle Güldost birer rovelver-
le mücehhezdiler. Yanlannda birer 
tane de tenvir tabancası vardı. Mai
yetleri bir çok tenvir fişekleri taşıyor
lardı. 

Hazırlıklar tamam olduktan sonra 
gidip bir yere oturdular, oradan hem 
kendi karargâhlanmn ateşlerini, hem 
de Çimene doğru uzanıp giden saha
yı görebiliyorlardı. Hasan beyin adam
larına o gece kervan kumandamnm 
bir eğlence tertib edeceği lıaber veril
mişti. Onım için gerek bu sahUde, ge
rekse karşı sahilde yerleşen kervancı
lar şenliklerin başlamasmı sabırsız
lıkla beküyorlardı. 

Hasan bey, kıymetli tenvir fişekleri
ni israf etmemek için evvelâ Ming-
Tsenin, yahut Ah-Singin kendi mera
simine başlamasını beklemeğe karar 
verdi. Ming-Tse askerleri işe başlar 
başlamaz, o da tenvir fişeklerini atar 
çaktı. 

Gece sert bir rüzgâr esiyordu. Ha
san beyle Güldost oturduklan yerde 
titriyorlardı. Maiyetlerini teşkü eden 
üç kişi biraz ötede bekliyordu. Meh-
tabsız semada yıldızlar panldıyordu. 
Çölün düzlüğü gayet hafif bir ağartı 
ile örtülü idi. Bu ağartı uzaklığı ta
yin edüemiyen bir mesafeye kadar 
gidiyor, orada kayboluyordu. Karar
gâhta yanan ateşlerden çıkan alevles; 
birer parlak nokta gibi görünüyordu. 

Bu aralık Ahmed Abud birdenbire 
Hasan beyle Güldostun oturduklan 
yerde peyda oluverdi. Türkmen genci 
hiç ses çıkarmadan onlara yaklaşmış
tı. Ahmed fısıldıyarak dedi ki: 

— Galiba Ah-Smgin adamlan geli
yor. Uzaktan onların hareketlerini işi
tiyorum. 

Güldost ta fısüdıyarak: 
— İşitiyor musun? Ne İşitiyorsım? 

diye sordu. 
— Benim yaptığım gibi sen de ku

lağım yere koy, o zaman buraya doğ
ru yaklaşan adamların adunlannı işi
tirsin. 

Güldost kulağmı yere koyarak din
ledi, fakat hiç bir şey işitmedi. Halbu
ki mahir bir avcı olan ve en hafif bir 
çıtırdıyı bile derhal işiten Ahmedin 
kulakları ayak seslerini işitmişti. 

Güldost Hasan beye dönerek: 
— Bir kere de siz dhüeymiz. dedi. 

Hasan bey cevap verdi: 
— Zannedersem benim dinlememe 

artık lüzum yok. Ahmed Abudun ya-
mlmış olacağım hiç zannetmem Za
ten epey zamandanberi burada bekli
yoruz. Şenliklere biz başlayıvereUm. 
Adamlanmız da intizarda. Şayed ten
vir fişeklerile etrafı aydmlatırsaK 
Ah-Singin askerleri karargâhımıza 
jsaklaşamazlar. 

Güldost da bu fikri muvafık bul
du: 

— Haydi başUyahm, dedi Ben tek 
rada kalınm, si» de iki üç yüz metre 
ilerUersiniz. Bu suretle dinamit ocak-
lan aramızda kalır. Sonra ben birio-
ci fişeği yakanm, siz de İkincisini. Bu 
suretle münavebe ile devam ederi». 
On fişek yakıldıktan sonra Andrey 
birinci dinamitin fitilini ateşler. Ha
san bey: 

— Evet, bu suretle hareket ederi», 
dedi. Ben ne zaman bir yeşil fişek yar 
karsam Andrey de dinamltlerdoı bi
risini patlatır. Zaten yeşU fişeklerdea 
yanımda fazla yok. 

Güldost bir fikir daha verdi, dedi 
ki: 

— Yalmz fişek atmadan evvel yere 
yatarız ki kendi aydmhğımızda ken?-
dimizi düşmanlara göstermiyelim. 

(Arkası var) 

(1) Kervan yoUannın fts&ylşini temini 
memur Jandarma kumandam. 



Sahlfe 8 A K Ş A M 15 Kânunusani K'38 

Silâhlanma yarışı 
14 büyük devletin kara, 

peniz ve hava kuvvetleri 
Avrupa gazetelerinin neşrettiideri bu multayeseli 
cedvslde Tlirkiyanin vaziyeti de gözültmektediL 
Silâhlanma yarışı nıünasebetile, 

Paris - Solr gazetesi bütün devletle
rin her türlü kuvvetlerini gösteren 
bir cedvel yapmıştır. Bunu hülâsa 
ettik. (N.) İşaretile gösterdiklerimiz 
nüfustur. (M. B.) müdafaa bütçesi; 
(K. O.) ana vatanda ve sulh esna
sında muhafaza edUen daimî kara 
ordusu, (D. K.) deniz kuvveti, (H. 
K.) birinci sınıf tayyareler ve tayya
reciler kadrosudur. 

A l m a n y a 
-(N.) 67,105,000 kişi. (M. B.) 73 

milyar ki bu adedi ecnebi menabi 
vermektedir. (K. O.) 1 milyon, (D. 
K;) 147 271 ton. (H. K.) 2,600 tay
yare, 130,000 iıısan. 

Belçika 
(N.) 8,300,000 Mşi. (M. B.) 1,146 

milyon. (K. O.) 65,000 kişi. (D. K.) 
(H. K.) 250 tayyare, 2,500 adam. 

Amerika 
(N.) 128,430,000 kişi. (M. B.) 30 

mUyar. (K. O.) 170,000 kişi. (D. K.) 
1,163,240 ton. (H. K.) 2,885 tayya
re, 32,000 kişi. 

Fransa 
(N.) 41,906,000 kişi. (M. B.) 21 

milyar. (K. O.) 415,000 kişi. (D. K.) 
511,817 ton. (H. K.) l,50o' tayyare, 
50,000 kişi. 

İngiltere 
(N.) 47,098,000 kişi. (M. B.) 52 

milyar. (K. O.) 115,000 kişi. (D. K.) 
1,296,353 ton. (H. K.) 2,000 tayyare, 
65,000 kişi. 

italya 
(N.) 42,801,000 kişi. (M. B.) 26 

milyar. (K. O.) 550,000. (D. K.) 
429,243 ton. (H. K.) 2,100 - 2,200 tay
yare, .50,000 ki^i. 

J a p o n y a 
(N.) 71,000,000 kişi. (M. B.) 34,200 

milyon. (K. O.) 232,000 kişi. (D. K.) 
802,262 ton. (H. K.) 1,670 tayyare. 

Lehistan 
(N.) 34,221,000 kişi. (M. B.) 4,300 

müyon (K. O.) 266,000 kişi. (D. K.) 
8,500 ton. (H. K.) 500 tayyare, 10,000 
kişi. 

R o m a n y a 
(N.) 19,423,000 kişi. (M. B.) 1,900 

milyon (K. O.) 141,000 kişi. (D. K.) 
10,000 ton. (H. K.) 280 tayyare, 10 
bin kişi. 

İsviçre 
(N.) 4,163,000 kişi. (M.'B.) 486 

milyon. (K. O.) 15,000 kişi. (D. K.) -
(H. K.) 200 tayyare. 

Ç e k o s l o v a k y a 
(N.) 15,187,000 kişi. (M. B.) 1,345 

milyon. (K. O.) 171,850 kişi. (D. K.)-
(H. K.) 500 tayyare, 8,500 kişi. 

Türkiye 
(N.) 16,201,000 (M. B.) 1,400 mil

yon. (K. O.) 194,000 kişi. (D. K.) 
53,000 ton. (H. K.) 160.tayyare, 1931 
den evvelki model 370 tayyare, 2,700 
kişi ki, bunların 400 ü zabit. (Not: 
Türk ordusu ehemmiyetli bir mev
cudiyettir. Süratle teceddüd etmiş
tir, mütecanistir. İyi yetiştirilmiş ve 
iyi teçhiz edilmiştir.) 

Sovye t l er 
(N.) 170 milyon kişi. (M. B.) 112 

müyar (K. O.) 1,300,000 kişi. (D. K.) 
250,000 ton,ki bu aded katî değildir. 
(H. K.) 4,500 tayyare, 100,000 kişi. 

Yugoslavya 
(N.) 15,174,000 kişi. (M. B.) 1,840 

milyon (K. O.) 110,900 kişi. (D. K.) 
9,500 ton. (H. K.) 300 tayyare, 10,000 
kişi. 

Üniversitede yeni bir kon
ferans salonu yapılacak 

Dün akşam 206 tıbbiyeli genç 
şerefine bir çay ziyafeti verildi 

Üniversite rektöm B. Cemil Bilsel 
ve Tıp fakültesi dekanı doktor B. 
Nureddin Ali tarafından dün akşam 
Üniversitede Tıp fakültesinin hersü-
mestrini iyi neticelerle bitiren ve bu 
suretle arkadaşları arasında tema
yüz eden 206 tıbbiyeli gençler şerefi
ne bir çay ziyafeti verilmiştir. 

B. Cemil Bilsel, çayı bir hitabe ile 
açmış, muhataplarını teşkil eden 
gençlerin arkadaşları arasında te
mayüz etmek suretiîe gayret göster
melerinden mütevellid memnuniyet 
ve teşekkürlerini bildirmiş ve Türk 
Üniversitelilerin Avrupadaki gençle
ri geçecek ve bu suretle mazide kay
bolan kıymetli vakitleri telâfi edecek 
derecede bütün diğer Üniversiteli
lerden fazla çalışmalan lâzım gele
ceğini söylemiştir. 

Bundan sonra talebe arasında söz 
alanlar dileklerini birer birer bildir
meğe başladılar: Gençlerden biri, 
Avrupalı profesörlerin beraberlerin
de getirdikleri ecnebi laburant ve 
laburantinlere (asistanlara) İtiraz 
etmiş. Tıp fakültesi mezunlan için 
de çok kıymetli gençler olduğu hal
de ecnebilerin tercih edilmesinden 
gençlerin çok müteessir olduğunu 
söylemiştir. Bundan sonra talebeden 
biri şimdiye kadar Tıp fakültesin
den mezım olan hekimlerden bir kıs-
mınuı fazla nazariyata vakıf, bir kıs-
mınm da pratisyen olarak yetiştik
lerine işaret etmiş, bu farkın kaldı
rılması için Tıp fakültesinin ilk kıs
mım teşkil eden P. C. N smıfınm 
lağvını, buna mukabjl de staj devre
sinin uzatılmasım istemiştir. 

Diğer bir talebe, ecnebi dil kurs

larının ihtiyarî olmr.sım ve bu su
retle asıl fakülte tahsiline daha mü-
said zaman tefrik edilebileceğini üe-
ri sürmüştür. Rektör, lise mezunla
rının Üniversite derslerini takib ede
bilecek kadar ecnebi dili bilmeleri 
mecburiyetinin konulmasını hükü
metten istiyeceğini söylemiştir. 

Talebeden bazıları da talebe kon
feranslarının ihdasını istemişlerdir. 
Bu suretle profesörlerden başka ta
lebede ilmî mevzular etrafında söz 
söylemek suretile ilmî seviyelerin 
yükseleceğini söylemişler, ancak 
Üniversite konferans salonunun mü-
saadesizliğinden bahsetmişlerdir. 

Bunun üzerine B. Cemil Bilsel 
Üniversitede 2000 kişiyi alabilecek 
yeni bir konferans salonu yapılma
sına karar verildiğini ve plânımn 
hazırlandığmı söyledi. 

Talebenin bu dileklerini alâka ile 
dUiyen rektör B. Cemil, bütün bu 
dileklerin tahakkuku için çalışacağı
nı vadetmiştir. 

Haber aldığımıza: göre sivil ve asketl 
Tıp fakültesi mezunlanndan bir kıs
mının Üniversitede asistan olmak 
üzere bırakılmaları için rektörlük 
Millî müdafaa ve Sıhhiye Vekâletle
ri nezdinde teşebbüsatta bulunacak
tır. 

Bundan başka Şişli Çocuk hasta
nesinde bulunan ders salonunun çok 
dar olduğu görülmüş ve tevsii ka-
rarlaştınlmıştır. Haseki Iıastanesln-
de hasta ve hamile kadmlan hasta 
kovuşundan ders salonuna taşıyan 
arabalann tekerleklerine lâstik ko
nulacak ve bu suretle hastalann ra
hatça nakilleri temin edilecektir. 

Hariciye ve Maliye Vekilleri 
Mecliste beyanatta bulundular 

(Ba^ tarafı 1 inci sahifede) 
müzakeresi esnasında Hüsnü Kitap
çı (Muğla) bu kanunla derecelerin 
yükseldiğinden bahisle bu kabank-
lığm sonu ne olacağını, hayat ucuz
lar ve vergiler de inerse bu kabarık
lığın böyle devam ederek gidip git-
miyeceğini ve yeni elçiliklerin nere
lerde açılacağına dair vaki mütalea-
sı ve istizahına cevaben Hariciye Ve
kili doktor Tevfik Rüştü Araş (İzmir) 
şu cevabı vermiştir: 

Arkadaşlarım, bay Hüsnü Kitapçı 
arkadaşımızın evvel emirde beni ilti-
fatzede eden teveccühlerine teşekkür 
ederim. Arzu buyurcîuklan noktayı 
derhal tavziha çalışacağım. Bu ka
nunun ruhunda dereceleri yükseltmek 
esas değildir. Bu kanunun ruhu doğ
rudan doğruya Vekâlete idare ve mes
lek diye ayrılan memur arkadaşlan-
mız içinde mesleke intisap etmiş o-
lanlann ayrılma muamelâtını itmam 
etmek vardır. Bir de tahmin buyur-
duklan gibi teşkilâtı genişletmek 
vardır. Üçüncü bir noktayı da bıma 
ilâve edersem kanunu tamamen hü" 
lâsa etmiş olacağım ki, oda şudur: 

Devletimizin pek çok şubelerinde 
olduğu gibi Hariciye de millî teşek
külle doğmuş, safha safha tekemmül 
etmiş ve bu tekâmülü devam etmekte 
bulunmuştur. Bu sebeple hariçte ay
rı bir mektebi olmapp da kendi Ve
kâleti ve kendi işi içinde müntesip
lerini yetiştirmekte olan Hariciye Ve
kâleti ilk aldığı ve sinesinde yetiştir
diği kadar derecede ve onunla müte
nasip memuriyetler muhafaza etmiş, -
yetiştirdikçe ilâve eylemiştir ve ede
cektir. Bu itibarla dahilde ve hariç
te yeni ihdas edüen memuriyetler 
vardır. Derdal arzularını tatmin için, 
hariçte yapılacak sefaretler meya-
nında Cenubî Amerikada da ticaret 
itibarüe münasebatunız ehemmiyet 
kesbettiği kısımlarda sefaret tesisi 
mutasavver olduğunu arzederim. 

Avrupada da senelerden beri yalnız 
maslahatgüzarlık ile idare olunmak
ta olan delegasyonlarımızın bazıla
rının sefarete kalbedileceğini bu mü
nasebetle arzederim.» 

M ü z a k e r e ve kabul e d i l e n 
d iğer lây iha lar 

Müteakiben hava kuvvetleri için 
21000 beş yüz liralık taahhüde giri
şilmesi hakkındaki kanunun birinci 
maddesile verilen salâhiyete üâveten 
levazım ve teçhizatı harbiye ve fen

niye için 7 milyon liraya kadar taahhü
de girişmeğe Millî Müdafaa ve bu te-
diyatm hadleri dahilinde kalmak üze
re bono çıkarmıya " Maliye Vekâleti
ne mezuniyet verilmesi. 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakındaki kanuna 
fıkralar ilâvesi. 

Dahiliye Vekâleti mahallî idareler 
riyaseti teşkili, vazife ve salâhiyetle
rin tayini, 

1050 numaralı muhasebei umumî
ye kanununun 44 üncü maddesinin 
değiştirilmesi, 

1918-1334 dahilî istikraz tahville
rinin 1938 ikramiyen tahvillerile ve 
1933 Türkborcu tahvillerinin de da
hilî istikraz tahvillerile mübadelesi 
hakkındaki kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edilmiştir. 

M a l i y e Veki l in in izahat ı 
Bu son kanun lâyihasımn müza

keresi sırasında Maliye Vekili Fuad 
Ağralı, Halil Menteşe ve Berçtürke-
rin mütaleaJanna şu cevabı venniştir; 

— Arkadaşımız Halil Menteşe ka
nunda, bugün tedavül fiati 14i lira 
olan Ünitürklerin tahvil dolayısile 
rayiç kıymeti 19 ve itibarî kıymeti 
20 lira olan bir tahvil ile değiştiril
mekte hazinenin zaran bulunduğun
dan dolayı tereddütleri olduğunu ve 
bu bapta izahat vermekllğlmi arzu 
ettiler. 

Şurasmı arzedeyim ki, yaptığımız 
kanunun en birinci hedefi Ünitürk
lerin ( Türk hamlUerinin) Fransız 
frangınm develuasyonundan dolayı 
gördükleri zaran telâfi etmektir. 

İkincisi de kendilerinin dahi işaret 
ettiği veçhile piyasada spekülâsyon 
temevvüçleri yapan bu Ünitürklerin 
dahi Anadoluda yat ığımız gibi kal

dırarak piyasada bir istikrar temini
dir. 

Dev le t in kâri 
Ünitürklerin bugün devlet İtibarına 

istinad ederek itibarî kıymetlerini 
muhafaza etmekte olan sabit bir hal
de bulunan diğer tahvilât ile müba
deleyi temin etmektir. Sonra hükü
metin menfaati noktasına gelince, 
bir kere faizden istifade vardır. Bu
gün Ünitürklere verilen faiz 180 ku
ruştur, yüzde yedi faizli 20 liralık bir 
dahilî istikraz tahvillerinin de 140 ı 
veriliyor. Aradaki 40 kuruş fark dev
lete kalıyor. Binaenaleyh bir sene i-
çinde 100,000 tahvil mübadele eder
sek 40, bin lira istifade edilmiş ola
caktır. Bugün Ünitürkler 57000 kü
sur tesbit ediliyor. Eğer 500 bin Üni-
türk tabdil olunursa devletin faiz
den kârı senede iki yüz bin lira eder. 

Nominal kıymet üzerine mukayese 
yürütülürse gene devletin istifadesi 
vardır. Ünitürklerin itibarî kıymeti 
25 buçuk liradır. Dolar üzerinden bu
nu 20 liralık itibarî kıymeti olan is
tikrazı dahilî tahvüi ile değiştiriyo
ruz. Devletin beş buçuk lira istifa
desi vardır. 

Yalnız rayiç, kıymeti gözönüne a-
lırsak bugün 14 buçuk liradır. İşaret 
ettikleri gibi vehleten devlet 14 bu
çuk lira rayiç kıymeti olan bir tahvil 
alıyor da yerine 19 lira rayiç kıyme
ti olan bir tahvil veriyor. Burada 4 
buçuk 5 lira bir zarar ediyor gibi bir 
manzara vardır. Bunun hakikî olma
dığını iddia edeceğim. Bunun için de 
müsaade buyururlarsa şunları arze-
deceğim. Yani bu 14 buçuk liraya 
hakikaten devletin kârım, zararını 
hesap etmek için katî esas teşkil e-
debilecek bir rakkam. nazarUe bak
mak doğru mudur, değil midir? Bunu 
münakaşa etmek için şunu arzede-
ceğim. 

Esasen düyunuumumiye ile 933 se
nesinde akdettiğimiz mukavelena
me sıralaı-ında Ünitürkün vasati kıy
meti 27 lira idi. Bu mukavelenameye 
sadakatle merbut kaldığımız için 
934 senesinde 29 liraya çıktı. 935 se
nesinde ahiren düyunuumumiye ve 
Fransız hükûmetile yaptığımız an
laşma münasebetile yani borcun yüz
de ellisini döviz ve yüzde ellisini de 
malla ödemeyi kabul ettiğimiz için 
Ünitürklerin kıymeti 25i a düştü 936 
senesinde 22,75 e tenezzül etti. 937 
senesinde - bu seneyi aylık olarak ar-
zedeceğim - haziranda 18,50 - Fran
sız frangının sukutu dolayısile teva
li eden devalüasyonlar neticesi ola
rak - temmuzda 15,80, ağustosta, 15 
eylülde 14, teşrinievvelde gene 14 teş
rinisanide 14,30, kânunuevvelde 14,50 

Görülüyor ki, bu teşrinievvele ka
dar tedenni etmekte idi. Teşrinisani
den itibaren tereffü vardır. 14,30, 14, 
50 gibi. Çünkü mukavele mucibince 

düyunuumumiye maclisi her önümüz
deki tediye devresi, altı aylık devre 
içüı ilıinci bir para intihap etmek 
salâhiyetine haizdir. Fransız frangı 
mütemadiyen devalüe olduğu için bu 
da sukut etmekte idi. Önümüzdeki 
tediye devresi için tediye devreleri 
teşrinisani ile mayısdır. Düyunuumu-
mîye meclisi dolan intihap ediyorum 
dedi. Çünkü dolar franga nazaran 
daha az devalüe olmuş bir paradır. 
Dolar yüzde kırk, frank yüzde elli 
devalüedir. Arada yüzde 10 bir fark 
vardır. Bu itibaıla dolan tercih et
mişlerdir. Bu, derhal burada da tesi
rini gösterdi onun için 14,50 ve 14,30 
a doğru gitti. 

Bu daha ileri gider mi gitmez mi?, 
noktası., demin arzettiğim gibi en zi
yade Ünitürklerin rayiç fiatlerinin 
yükseldiği ki 934 te 29 liradır. O vaMt 
bunların itibarî kıymeti 42 lira idi. 
Bilhesap nisbet kurarsak yani 42 li
ra itibarî kıymeti haiz iken rayiç kıy
meti 29 lira olursa, bugün 25-25İ 
Ura itibarî kıymeti haiz olmasına gö
re rayiç kıymeti ne olmak lâzım ge
lir yolunda yaptığımız hesap netice
sinde ve bühassa şurasını da işaret e-
deyim ki, bütçe encümeni dahi bu 
nokta üzerinde tevakkuf etmiş ve su
reti mahsusada talî bir komisyon teş
kil ederek tedkikatta bulunmuştur. 
Bunun neticesi aynen şudur: 

Rayiç kıymeti 17,40 yani mütema

diyen terakki ederek önümüzdeki 938 
mayısında tediye zamanında dolara 
nisbet edilerek arzettiğim gibi 17,40 
- 42, 17,50 olmak lâzım gelir. 

Burada yalnız şu sual varit olabi
lir. 17,50 lira rayiç kıymeti olması lâ
zım gelen bir tahvile devlet bugün 
19 lira kıymeti haiz bir tahvil veriyor. 
Burada 14,50 liranın farkını almak 
doğru değildir. 17,50 ile 19 arasında
ki farkı almak icebeder. Bu mazide 
yapılan tedkikata göre 19 â terakki 
edeceği görülmektedir. 

17,50 liraya niçin 19 lira veriyorsu
nuz? Buna verilecek cevaplar rayiç 
kıymeti peşin alışveı-iştir. Nakit ile 
ifade edilir. Halbuki devlet burada 
nakid vermiyor. Bir tahvil alıp yeri
ne başka bir tahvil veriyor. Bundan 
dolayı bir parça fiatüı tereffü etmesi 
lâzım geleceğini kabul etmek icabeder. 

İkincisi, yeni akdettiğimiz mukave
le mucibince Düyunuumumiye ile i-
tilâfırtjız oldu. Dolan intihap ettikle
ri zaman altın doları teklif ettile^,. 
Hükümet dedi ki, hayır doları inti^ 
hap etmek hakkınızdır, fakat bu yüz
de kırk nisbeti devalüe olmuş bir par 
radır, ona göre doları hesabetmek lâ
zım gelir. Uzun müD.akaşalardan son-» 
ra hükümetin noktai nazarı kabul 
edilmiştir. Şu halde yeni bir muka
velenin bir maddesi vardır ki, te
diye akçesi olarak intihap olunan pa
ra yüzde yirmi beş fazla devalüe o-
lacak olursa bu yüzde yiııni beşten 
fazla amortisman tahsis edilir. Bina-
enallyh arzettiğim yüzde kırk deva
lüe olmuş yüzde yirmi beşten fazlası, 
yüzde on beşi fevkalâde amortisma
na tahsis edilecektir. Bu fevkalâde 
amortisman şimdi içinde bulunduğu
muz sene takriben 120 bin, önümüz
deki sene 140 bin, üçüncü sene 165 
bin, dörüncü sene 195 bin olmak ü-
zere dört senelik bir devre zarfında 
620 - 650000 tahvile baliğ olacaktır. 
Yani bukadar bir tahvil mevcudun 
sülüsünden fâzla olan 650000 e ba
liğ olacak ve bu mıkdan Düyunuu
mumiye meclisi toplıyacak ve itfa e-
decektir. Şimdi normal olarak itfa 
edeceği mıkdan ilâve edersek doların 
intihabından dolayı tereffüe olan te
mayülün gittikçe devam edeceğini y* 
üç dört sene sonunda bu tahvillerin 
fiatinin nominal itibarile kıymetleri
nin 25 buçuk liraya kadar çıkacağı
nı tahmin etmek kolay olur. Binaen
aleyh teşrinisanideki 14 buçuk li
ralık kur arzettiğim gibi muvakkat 
bir vaziyetten ibarettir. Yoksa devle

tin kârını ve za'rarmı hesaba esas teşkü 
edecek katî bir şey ifade etmemekte
dir. Bu nazarı itibare alınınca bu bir 
buçuk liraya diye gördüğümüz mık-
dar hamiline fazla olarak verilmiş bK 
para değildir. Bilakis bu tahvillerin 
âtisine göre belki biraz noksan kesil
miş bir paradır. Yani burada devle
tin paraca zarar etmediği neticesine 
varmışızdır. 

Tahvi l i thal ine m ü s a a d e 
e d i l e c e k 

Türker arkadaşım diyor ki, tahvil 
ithaline hükümet müsaade etsin, 
edeceğiz. Bu kanun kabul buyrulduk'* 
tan sonra. Hakikaten bugün Türki-
yeye tahvil ithali memnudur. Fakat 
bazı müsaadelerde bulunacağız. Bu 
husus hükümetçe tekarrür etmşitir. ( 

İkincisi vergi hakkındaki temenni 
veya arzulanna, gelince, Şefimizn be
yanatında, hükümetin programında 
buna işaret vardır. Yaptığımız tedkl* 
kat neticesinde bu arzunun fiile geti
rilmesi için yine büyük işradınızdan 
kuvvet alarak muvaffak olabileceği
mizi tahmin ediyorum. (Alkışlar) 
Tunce l i V i l â y e t i ha lk ı h a t - ^ 

k ındaki c e z a l a r 
Yine bugünkü toplantıda, Tunceli 

vilâyeti halkıı^an olupta nüfusa her 
ne sebeble olursa o!svm şimdiye kada» 
gizli kalanlarla doğum, ölüm, evlenma 
ve boşanma, kayıp naklihane vakala
rım yazdırmamış olanlar hakkındaki 
kanun hükümlerine göre tayin edil
mesi lâzım gelen cezalann affı, ve 
2576 sayılı kanunun pulsuz ve cezasıi 
tescile dair hükümlerinin bu vilâyet 
halla hakkında 1 ikincikânun 1940 
tarihine kadar tatbik olunması hak-
kmdaki kanun lâyihası kabul edil
miştir. 
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ihtiyarlığından çok memnun 
bir artist; Lyonel Barrymore 

Küçük kız annesine: "İhtiyar sinema yıldızı 
olur mu? Bu adam ihtiyari,, " 

Paris (Hususî muhabirimizden) —̂ 
Holllvutun tamnmış artistlerinden 
Lyonel Barrymore, Robert Taylor ile 
birlikte bir filim çevirmek üzere ge
çenlerde Londraya gelmişti. Oradan 
da Parise geldi, bir kaç gün Patiste 
kaldı. Son senelerde Amerikada çok 
şöhret kazanan bu yıldız meşhur 
John Barrymore'un kardeşidir. Bar
rymore ailesi Amerikada çok meşhur
dur. Lyonel, John ile kız kardeşlerin
den mürekkebdir. Üçü de sahnede bü
yük rağbet kazanmışlardır. Holllvut-
ta, bulımduğum esnalarda Lyonelden 
ziyade John meşhurdu. Sonraları yar-
vâş yavaş John düşmeğe, onun aksi 
olarak Lyonel rağbet kazanmağa 
başladı. 

Lyonel yaşlı olduğu için ciddî rol
ler, baba rolleri filân yapar. Bu artist 
Parisi pek iyi tamr, gençliğinde Pa-
riste bir kaç sene resme çalışmıştı. 
Hollivutta vakit bulduğu zaman he
men fırçaya sanlır, bir şeyler yapar 
ve pek müstaid olduğundan yaptığı 
resimler sinema âleminde pek takdir 
edilir. 

•Yıldızı görmek üzere oteline gittim. 
Kendisi genç ve Rober Taylor gibi 
seksappelile meşhur olmadığından, 
bütün sanat kudretine rağmen gaze
teciler fazla başını ağrıtmamış ola
caklar ki beni hemen kabul etti. Ken
disine hüsnü kabulden dolayı teşek
kür edince su cevabı verdi: 

— Çok şükür peşinde koşulacak 
çağı çoktan geçtim. Her ne kadar si
nema yıldızı diye aramyorsam da kim
se beni rahatsız etmiyor. 

— Demek gençler çok iz'ac edüiyor-
lar? 

— Ona şüphe mi ediyorsunuz. Ha-
"kikî hayatında ihtiyarlara ne kadar 
bakıhyorsa sinemada da o kadar kıy
met veriliyor. Gençlere gelince, hiç 
bir şöhretleri bile olmasa biraz güzel 
oldular mı herkes kendilerile alâka
dar olur. Meselâ zavallı Robert Tay
lor... Zavallı diyorum, çünkü cidden 
acınacak bir hal... Biçare genç Avru-
paya filim çevirmeğe geldi. Yalnız 
yatağında rahat edebildi. Diğer za
manlar bütün gözler üstünde... Otur
sa «oturdu» derler, ayağa kalksa 
«kalktı», gözünü kapasa «kapadı», 
açsa «açtı» derler. Hulâsai kelâm, da
vulun sesi uzaktan hoş gelir derler. 
Biz jaldızlarm hayatımız da buna ben
zer. 

Detektif gibi Robert Taylorun pe
şinde koşan, onun her adımını, hattâ 
aldığı nefesi sayan bir genç ona im
renir, onun yerinde olmağı arzu eder, 
fakat hiç düşünmez ki o esnada o bi
çare yıldız da kendi yerinde olmağı 
temenni eder. Biz ihtiyarlar ise çok 
şükür bu kadar coşkun tezahürattan 
azadeyiz. 

Küçük kızın hayreti! 
Bir gün sokakta gidiyorum, bir kü

çük kız annesi ile gidiyor. Annesi be
ni tamyor, çocuğa gösteriyor. Çocuk: 
«Anne, diyor, ihtiyar sinema yıldızı 
olur mu? Bu adam ihtiyar!» Çocuğun 
bu mütaleasma gülmekten kendimi 
alamıyorum. Annesi sus diyor. Çocuk 
susmuyor. Gene «anne, diyor, ihtiyar
lık ayıp mı? Büyük babam da ihtiyar 
değil mi?» Annesi daha fazla sıkılıyor. 

İşi şakaya dökerek, çocuğum «ihti
yarlık maskaralıktır» diyerek, yolu
ma devam ediyorum. 

İhtiyarlık dedim de aklıma Sara 
Bemar geldi. Amerikaya turne yap
mağa gelmişti. Sahnede bir genç kız 
rolü yapıyordu. Bu ihtiyar kadının 
gençlik rolü yapmasını çekemiyen 
bazı haylaz gençler kendisini çürük 
yumm-taya tutmuşlardı, hattâ büyük 
Sara bundan pek münfeil olarak Ame-
rikahlar için «beyinsiz millet» tabiri
ni kullanmıştı. Amerika yeni dünya 

Lyonel Barrymore 
tesmiye edilir, orada eskilik, ihtiyar
lık hiç geçmez. 

— Böyle diyorsunuz ama büâkis 
Amerikada yaşım almış kadınlar Av-
rupadan fazla geçer diyorlar, buna 
ne dersiniz? 

— Ne diyeceğim, Amerika garibeler 
memleketi derim. 

Cokond^un tebessümünün 
esrarı 

— Eskiden Pariste bir kaç sene re
sim tahsil etmişsiniz? 

— Evet, bir zamanlar ressam olma
ğı düşündüm. Romada ve Pariste bir 
kaç sene yaşadım, resme çalıştım. İşim 
gücüm her gün müzeleri gezmek, gü
zel eserleri etüdye etmekti. Bir kaç 
defalar meşhur Cokondoyu kopye et
mek istedim. Muallimim bunun İm
kânsız bir şey olduğımu ve Leonar de 
Vinçi'denberi bu meşhur eseri en bü
yük ressamların bile kopye etmeğe 
muvaffak olamadıklarını söyledi. Bu 
meşhur eseri muhakkak surette kopye 
edeceğimi söyledim ve işe başladım. 
Bir çok defalar tekrarlamak suretüe 
nihayet Cokondoya tıpkı tıpkısına 
benzlyen bir kopye vüvude getirdim. 
Mağrur ve müftehir muallimime gö
türdüm. Şöyle bir baktı: «Zavallı dos
tum, dedi, sana ben Ctokondonun çiz
gilerini benzetemezsin demedim. Onun 
^;ebessümündeki o sihri tersim ede
mezsin dedim.» 

Fena halde müteessir oldum. 
— Peki ama metr bu sihir nedir? 

Bunu da insan eli yapmamış mı? 
— İşte bu füsunkâr tebessümü yal

nız bir insamn eli yapabildiğinden 
dolayı bu tablonun şöhreti dünyayı 
tutmuştur... cevabım verdi. 

Greta Garbonun esrarı 
— Cokondun esrarı da bugün «ilâ

hî» tesmiye edilen Greta Garbonun 
esrarengiz cazibesine benziyor dese
nize? 

— Tam karşılığım buldunuz. Gre
ta Garbonun esrarı Cokondonun es
rarına teşbih edUebilir. Gretamn üs
tünde herkes bir esrar arar, hattâ ba
na bir çok defalar gazeteciler bilhassa 
Greta hakkında malûmat almak üze
re gelmişlerdir. Ben yıldızla yakinen 
temasta olduğum için duygulanmı 
sorarlar, verdiğim cevaplardan fena 

izmir mektupları 
Incîraltı plajı ve Ağamem-
nun ılıcası tamir edilecek 

İzmir vilâyeti bu iş için bir 
İstikraz yapmağı düşünüyor 

halde ümidsizliğe kapıhrlar, öyle dö
nerler. Oıüar beklerler ki ben Gretaya 
dair hiç beklemedikleri bir şeyi söy-
liyeyim, sihrinden, füsunkârhğmdan 
esrarengiz cazibesinden bahsedeyim 
ve âlemin üstüne yaptığı tesirin nere
den geldiğini, nasıl bir esrar, bir kuv
vet olduğunu onlara ifşa edeyim! 
Kendimin halledemediğim bir şeyi 
nasıl olur da gazetecilere anlatırım? 
Yalan mı uydurayım? 

Greta Garbodan bahsolunduğu za
man hakkında düşüncelerimi samimi
ce söylerim. Bu kadın da diğerleri gi
bi bir kadındır. Hattâ her şeyi diğter 
bir çok kadınlardan daha sadedir. 
Gretamn üstünde nazarı dikkatimi 
celbeden bir hal varsa o da çok ağır 
halli olmasıdır. Her hareketi hesablı 
ve düşüncelidir. Pek zeki olan bu yıl
dız çok düşünür fakat bütün fikrin
den geçenleri meydana vurmaz, için
de saklar. Gözleri bütün ağır ve ha
reketsizliğine rağmen çok manidar
dır. Benim Gretamn üstünde buldu
ğum fazlalıklar bundan ibarettir. 
Yoksa yukarıda da dediğim gibi bu 
kadın da sairleri gibi bir kadın ve 
hattâ onlardan daha sade daha sa
mimîdir. 

KendisUe beraber birçok filimlerde 
oynadım, arkadaşlığı pek tatlıdır, sa
kin sakin çalışırız. Greta İsveçli ola
rak kalmıştır. Kendi âdetlerini ken
di yemeklerini sever. Sabahleyin ba
lık yemeği unutmaz. Pek az kişilerle ta-
mşır. Fakat bir kere dost oldu mu ha
kikî olur. Greta sair Amerikalı kadın
lar gibi binbir işi birden yapmağa özen
mez, hattâ onlarm o kadar şeyi bir ara
da yapmalarına şaşar. 

Kendisi ağır ve az çalışu-, fakat te
miz çalışır, hiç bir rol yoktur ki, bu 
yıldızı istemiyerek yapsın. Hepsini cam 
gönülden temsU eder. Gretaya öyle 
roller yaptırmışlardır ki, başkaları ol
sa o rolü oynamamak için isyan eder
lerdi. Çahşmak cihetinde çok makul
dür. Yalmz telâşa gelemez. Amerika
lılar malûm, hepsi telâşçıdır, fakat 
Garbomm ahlâkım bildikleri için o-
nunla çahştıkları zaman suyuna gi
derler. 

Loyonel Barrymore ile mülâkatmıın 
ikinci kısmını gelecek mektubumda 
bildireceğim. - - B. O. 

Ağamemnun ılıcasuun banyo knmı 
îtmir (Akşam) — Vilâyetin yeni yıl 

bütçesi 2,600,000 Ura üzerinden hazır
lanmıştır. Bu yıl vilâyetimizde yapı
lacak İşler, bu paranın stcrflle vücude 
getirilecektir. Ayrıca Inciraltı plâjı-
nm ve Ağamemnun ılıcasınm İmarı, 
modem birer hale getirilmesi için vilâ
yetçe bir istikra^ akdi mevzuu bahis
tir. İstikraz İçin 17 İkinci kânunda 
toplanacak vilâyet umumî meclisine 
vilâyet tarafmdan teklifte bulunula
caktır. Umumî meclis, istikraz akdini 
tasvip ederse para. Belediyeler ban-
kasmdan veya diğer bir malî müesse
seden alınacaktır. 

tnciraltı plajı, îzmirin çok yakmm-
da çok güzel ve temiz bir plajdır. Bu
rada eğlence yerleri, otel ve gazinolar, 
banyolar İnşa ettirilecektir. Ağamem
nun ılıcası, tnciraltı plâjma çok ya
tandır, nıca sularının demir borular 
İçinde muntazam tesisatla plaja akı
tılması ve orada banyolar, otel ve ga
zinolar yapüması düşünülüyor. Müt&-
hassıslann tedklklerine göre kaplıca 
sulan, demir borularda nakledildiği 
takdirde radyo aktivitesini kaybet
mektedir. Yalmz Ağamemnun üıca su

yu azdır. Kaynakta bazı tesisat yapı
larak su miktarmın arttırılması nok-
tasmdan tedldkat yaptırümaktadır. 

Evvelce su boldu, beş, altı yü evvel 
kaynağın temizliğini muhafaza için ba
zı tesisat yapılmıştı. O vakittenberi 
su azalmıştır. Kynağm tıkanmış ol
ması muhtemeldir. Suyun artması te
min edilemiyecek olursa yalnız İncir-
altı plajında modem tesisat yapılacak 
ve orası ıslah edilecektir. Çeşme kap
lıca suları da vilâyetçe tedkik ettiril
mektedir. 

Vilâyet bütçesinde Dikili - Ayvalık 
yolunun 1938 senesinde ikmali için 
tahsisat aynlmıştır. Bu yol, Ayvalık 
nuntakasını, Balıkesir vilâyetini en 
kestirme yoldan İzmire bağlıyacaktır. 
İnşa edilecek başka yollar da vardır. 

İzmir bulaşıcı hastalıklar hastane
sindeki 20 yataklı verem paviyonu ilâ
ve suretile elli yatağa çıkarılacaktır. 
Bütçede fuar işleri için 20,000 lira, es
ki İzmir hafriyatı için 1000, belediye
nin yaptıracağı çocuk hastanesi için 
10,000 lira kabul edilmiştir. Viâyet dai
mî encümeninin bu teklifleri, meclis 
tarafmdan müzakere edilecektir. 

Uludağda son def aki kar 
fırtınasının bir kurbanı 

Kayakevi bekçisi Süleymanın cesedi 
Bursaya yakın bir tepede bulundu 

Tahmin edildiğine göre Süleyman, 
yaya olarak dağdan Bursaya doğru 
inerken, yolda çok şiddetli ve apan
sız çıkan fırtına üzerine en kestirme 
yolu hesaplamış; karayel rüzgârile 
karşı karşıya çarpışmamak için Ka-
dıyaylası istikametinden Kaplıkaya 
civarına doğru yolunu değiştirmiştir. 

Fakat fırtına, dayanılmaz derece
de şiddetli olduğundan, yavaş yavaş 
donmağa başlamış ve bunu hisse
dince, dağda bir çok acemi kayakçı
lara tatbik ettiği, çorapla yürüyerek 
ısınma çaresine başvurmuştur. Bu 
tahmin, aykkaplannm, bulunan ce-
sedden ayn bir yerde görülmesinden 
kuvvet bulmaktadır. 

Fakat, zavallı bekçinin bütün ted
birler ve uğraşmaları; amansız ti
pinin hücumu karşısında neticesiz 
kalmış ve Süleyman yüzükoyun yere 
kapanarak karlar içinde son nefesi
ni vermiştir. 

Su yolu tamircileri tarafından 
keşfedilen cesed, işten haberdar edi
len jandarmamızın yardımı Ue şehre 
nakledilmiştir. 

Karaman belediyesinin çok 
güzel bir tedbiri 

Karaman (Akşam) — Herkes bah
çe ve tarlalarmdaki ağaçları hastalık
tan korumak için ilaçlamaya mecbur 
tutulmuştur. Buradaki ağaçlardaki 
hastalık ökse otu hastalığıdır. Beledi
yenin emrine uyup ta bir ay içinde 
ağaçların bu hastalıktan kurtaramı-
yanlar belediye zabıtası memmurları 
tarafından cezalandırılacaktır. 

Bursa (Akşam) — Cîeçenki bü
yük ve şiddetli kar fırtınası esnasın
da, Uludağdan Bursaya inmek üzere 
yola çıkan kayakevi bekçisi Süley-
mamn, yolda fırtınaya tutularak 
kaybolduğu anlaşümıştı. 

Süleyman, kayakevinden ayrıldık
tan sonra, Otelgözü sığmağına gir
miş ve yolda kınldığı anlaşılan ka-
yaklanm, herkesi kolayca bulamıya-
cağı bir yere saklamıştır. 

Yapılan araştırmalar sonunda, kı
rık kayaklanndan başka hiç bir ese
re tesadüf edilmediğinden, biçare 
ev bekçisinin, yolda yaya giderken 
fırtınaya tutulduğu, ya soğuktan do
nup bir köşede kaldığı, yahut ta, 
pek zayıf bir ihtimal olmakla bera
ber vahşi hayvanlara yem olduğu, 
tahmin ediliyordu. 

Son günlerde esen devamlı lodos 
rüzgân üzerine karlar, her tarafta 
erimeğe başladığı ve bu müddet İçin
de Uludağa muhtelif kayakçı gmp-
lan çıktığı halde, Süleymandan ge
ne haber alınmayışı, alâkadarları 
merak, endişe ve üzüntü İçinde bıra-
tayordu. 

Uludağda karlar ortasmda dola
şan binlerce insan, hiç bir zaman 
vahşi hayvanlara raslamamıştı. Esa
sen Süleyman böyle bir faciaya kur
ban gitse, mutlaka bir ize, esere ras-
lanacaktı. 

Tam, ümitlerin kesildiği bir sıra
da, bekçinin cesedi bulundu. Hem de 
şehre yakın tepelerin birisinde: Zey-
nUer mevkiine iki kilometre uzak 
Wr yerde... 
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Millî küme fikstürû 
dûn Ankarada çekildi 
Ankara ve Izmirde on dörder 

Istanbuldada 28 maç yapılacaktır 
Ankara 14 (Telefonla) — MiUl kû

ma numaralı fikstürû tanzim edil
miştir. Çekilen kur'a neticesinde 1 
numara Ankara Harbiye takımına, 
2 ntmıara Ankara Mubafızgücüne, 
3 nımıaıa Oüne^e, 4 numara Fener-
bahçeye, 5 nıunara Beşiktaşa, 6 nu
mara Oalatasaraya, 7 numara tzmlr 
Alsancağa, 8 numara da tzmlr Üçok 
takımına isabet etmiştir. 

Ankara, İstanbul ve îzmirde yapı
lacak maçlan aynen bildiriyorum: 
Ankarada yapılacak maçlar 

13 şubatta Harbiye - Muhafızgûcü, 
26 şubatta Galatasaray - Muhafızgû
cü, 27 şubatta Galatasaray - Harbi
ye, 12 martta Beşiktaş - Harbiye, 18 
martta Beşiktaş - Mühafızgücü, 19 
martta Üçok - Muhafızgûcü, 20 mart
ta Üçok - Harbiye, 9 nisanda Harbi
ye - Muhafızgûcü, 16 nisanda Güneş-
Harbiye, 17 nisanda Güneş - Muha* 
fızgücü, 30 nisanda Alsancak - Mu
hafızgûcü, 1 mayısta Alsancak - Har
biye, 14 mayısta Fenerbahçe - Har
biye, 15 mayısta Fenerbahçe - Mu
hafızgûcü. 

Istanbulda yapılacak maçlar 
13 şubatta Güneş - Fenerbahçe ve 

Beşiktaş - Galatasaray, 19 şubatta 
Muhafızgûcü - Fener, 20 şubatta 
Muhafızgûcü - Güneş, 26 şubatta 
Üçok - Güneş, 27 şubatta Üçok - Fe
ner, 5 martta Fener - Be;^taş, 12 

martta Alsancak - Muhafızgûcü, 13 
martta Alsancak - Güneş, 19 martta 
Güneş - Galatasaray, 26 martta Har
biye - Galatasaray, 27 martta Har^ 
biye - Fenerbahçe, 2 nisanda Muha
fızgûcü - Beşiktaş, 3 nisanda Muha
fızgûcü - Galatasaray, 9 nisanda Gü
neş - Beşiktaş, 16 nisanda Oalatasor 
ray - Fenerbahçe, 28 nisanda Beşllt-
taf - Galatasaray, 24 nisanda Güneş* 
Fenerbahçe, 30 nisanda Güneş - Be
şiktaş, 1 mayısta Fenerbahçe - Gala
tasaray, 7 mayısta Harbiye - Güneş, 
8 mayısta Harbiye - Beşiktaş, 14 ma
yısta Alsancak - Beşiktaş, 15 mayıs
ta Alsancak - Galatasaray, 21 ma^ 
yısta Üçok - Galatasaray, 22 mayıs
ta Üçok - Beşiktaş, 28 mayısta Gü
neş - Galatasaray, 29 mayısta Feneıv 
bahçe - Beşiktaş. 

Izmirde yapılacak maçlar 
13 şubatta Alsancak - Üçok, 19 şu

batta Beşiktaş - Alsancak, 20 şubat
ta Beşiktaş - Üçok, 5 martta Muha
fızgûcü - Üçok, 6 martta Muhafızgû
cü - Alsancak, 26 martta Güneş - Al
sancak, 27 martta Güneş - Üçok, 2 
nisanda Alsancak - Üçok, 9 nisanda 
Fenerbahçe - Üçok, 10 nisanda Fe
nerbahçe - Alsancak, 23 nisanda 
Harbiye - Alsancak, 24 nisanda Haj> 
biye - Üçok, 7 mayısta Galatasaray-
Üçok, 8 mayısta Galatasaray - Al
sancak takımlan karşılaşacaklardır. 

Avrupada futbol 
Fransa ve Ingilterede kupa maçlan oynandı, 
kalyada lig maçlarının birinci devresi bitti 

İNGÎLTEREDE: 
Kral kupasmm ligi turu oynanmış

tır. Maçlar tamamile normal netice
lerle bitmiştir. Arsenal, Brentford, 
Charlton gibi îngilterenin en kuv
vetli takımları dördüncü tura kal
mağa muvaffak olmuşlalrdır. Netice
ler: 

Notts - Aldershot: 3-1 
Notts County - Aldershot: 3-1 
Blackpool - Birmingham: 1-0 
Bradford - Newkort co.: 7-4 
Sradford .C - Chesterfield: 1-1 
Brentford - Fulham: 3-1 
Bury - Brighton: 2-0 
Charlton A. - Cardiff C: 5-0 
Everton - Chelsea: 1-0 
Crystal Palace - Liverpool: 0-0 
Stoke City - Derby Co.: 2-1 
Scheffleld U. - DoncasterR.: 2-0 
Grimsby T. - Swindon T.: 1-1 
Huddrsfield - Hull C : 3-1 
Leeds U. - Chester: 3-1 
Manchester U. - Petters: 3-0 
Leicester - Mansfield T.: 2-1 
Middelbrough - Stockport co.: 2-0 
Millwal - Manchester C: 2-2 
N. Bringhton - Pljrmouth A.: 1-0 
Aston Villa - Nonvich C: 3-2 
Nottm Forest - Southampton: 3-1 
Preston N. E. - West Ham: 3-0 
Scarborugh - Lutos T.: 1-1 
Scheffield W. - Bumley: 1-1 
Southend U. - Barusley: 2-2 
Tott. Hotspur - BlaJckbum: 3-2 
Sunderland - Wattford: 1-1 
Wolverhampton - &wansea: 1-0 
Portsmout - Tranmere R.: 1-0 
W. B. Albisn - Newcasüe U.: 10-
York City - Coventry: 3-2 
FRANSADA: 
Fransız kupasmm 1/16 nihaî mflr 

sabakalan oynanmıştır. Haftamn 
Pariste oynanaü en mühim karşılaş-
masmda Sete takum Strasbourg'u 
2-0 yenmiştir. Lig ikincisi Rouen de 
ligin en geri takımlanndan Exelslor'a 
3-0 m^lûp etmiştir. Neticeler; 

3xelsior - Rouen: 5-0 
R C Paris - Lens: 5-0 
Metz - Remis: 5-0 

Boulogne - Saint-Brieu C: 5-1 
Le Havre - Dunkerque: 6-2 
Fives - Hautmont: 4-1 
Toulouse - Nîmes: 2-0 
SĞte - Strasbourg: 2-0 
Red Star - Montpellier: 2-1 
Nice - Nancy: 2-1 
MarseiUe - Mulhouse: 2-1 
Charleville - Turcouik: 1-0 
Calais - Bethune: 2-2 
Lille - Longwy: 1-1 
Antibes - Dieppe: 1-1 
Cannes - Roubaix: 6-3 
İTAL7ADA: 
Lig maçlarmm birinci devresi bit

miştir. Ambrosiana birinci devreyi 
birinci olarak bitirmeğe muvaffak 
olmuştur: Neticeler: 

Triestino - Lucchese: 0-0 
Atalanta - Fiorestino: 1-1 
Napoli » Torino: 1-1 
Bologna - Livomo: 5-1 
Juventus - Milan: 2-0 
Ambrosiana - Bali: 9-2 
Gtenova - Roma: 3-1 
Liguria - Lazio: 0-0 
Takımlann vaziyeti: 

M. P. 
Ambrosiana 15 23 
Milan 15 19 
Lazio 15 19 
Juventus 15 19 
Genova 15 19 
Roma 15 18 
Torino 15 18 
Bologna 15 18 
Orta Avrupada! lig maçlan geçen 

hafta da oynanmamıştır. 
tstanbul MiUl Voleybol Birincilikleri 

ve milli takım seçimi teşvik 
müsabakaları 

23/1/938 Pazar günü Alemdar cad
desi 23 No. YMCA cemiyeti Jünnaatik 
salonunda teşvik müsabakalarına 
başlanacaktır. İştirak edecek takım
lann 22/1/938 Cumartesi günü aksa-
nuna kadar yukandaM adrese ba^ 
vurmalan İstanbul Voleybol ajanlığı 
tarafmdan bUdirilmiştir. 22/1/938 
Cumartesi g ^ û saat 18,30 da oyunF-
1ar için kur'a çekUecekti]. 

F. I. F. A. toplandı 
Dünya kupası final müsa

bakaları* 14 haziranda 
başlıyacak 

F. L F. A. icraî komitesinin bu 
ayın sekizinde toplacağını bildirmiş
tik. F. I. F. A. (Beynelmilel futbol 
federasyonu) toplanmıştır. Toplantı
ya feedrasyon reisi Jules Rimet riya-
seu etmiştir. İcraî komite evvelâ 
gruplardaki vaziyetleri tesbit etmiştir 

Birinci grup — Almanya ve İsveg 
finale kalmışlardır. 

İkinci grup — Norveç finale kal' 
mıştır. Bu grupta oynanacak bir tek 
Polonya - Yugoslavya maçı kalmıştır. 
Ük maçta Yugoslavlar 4-0 yenilmiş
lerdi. 

Üçüncü grup — Mısınn iştiraki ka
bul etmediği farzolunarak Romanya 
finalist addedilmiştir. 

Dördüncü grup — İsviçre, Portekiz 
30 Nisan veyahut 1 Mayısta İtalvada 
karşılaşacaklardır. 

Beşinci grup — Yunanistanla Fi
listin bu aym 22 sinde Filistinde 20 
Şubatta da Atinada karşılaşacaklar
dır. Bu maçlann galibi 31 Marattan 
evvel Macaristanla karşılaşacaktır. 

Altmcı grup — Bulgaristan ve Çe
koslovakya 34 Nisanda Prağda kar
şılaşacaklardır. 

Yedinci grup — Avusturya finale 
kalnuştır. 

Sekizinci grup — Lüksemburg 13 
Martta Lüksemburgta Belçika Ue, 
Belçika da 3 Nisanda Anverste Hol
landa Ue karşılaşacaktır. 

Orta Amerika gnnpu 1 Nisandan 
evvel finalist ekibi büdirecektir. Eğer 
1 Nisana kadar bu finalist malûm ol
mazsa bu gruptaki bütün takımlar 
tumuadan çekUmiş addolunacaklar
dır. 

Cenubî Amerika grupunda müra
caat müddetinin hitamından evvel 
yalnız BrezUya müracaat ettiğinden 
îlnal müsabakalalna iştirak edecektir. 

Sonradan tumuaya kabul edUen 
Arjantin ise 29 Mayısta Pariste orta 
Amerikanm göndereceği takım üe 
karşılaşacak, 26 Masasta Amerlkada 
Roterdamda Hollanda Hindistam Uo 
oynıyacaktır. Bu maçlann galibi asıl 
tumuaya iştirak edecektir. 

Pariste «toplanacak 16 takım ara-
smda yaiHİacak final müsabakalan-
ilk turu 4 ve 5 Haziranda yapılacak, 
berabere biten maçlar 9 Haziranda 
oynanacaktır. İkinci tur 12 Haziran
da oynanacaktır. Berabere biten maç
lar 14 Haziranda oynanacaktır. Döml 
finaller 16 Haziranda ve final müsa
bakası da 19 Haziranda oynanacak
tır. Final maçı berabere biterse tem-
did yapılacaktır. San Remoda topla
nan F. I. F. A. icraî komitesinin ver-
diğ kaarrlar bunlardır. 

İstanbul muhteliti cuma günü 
Akaraya gidiyor 
Ankaraya gidiyor 

muhteliti bu aym 21 inci cuma gü
nü İstanbuldan hareket edecek 22 
ve 23 de Ankara stadyomunda An
kara muhtelitile karşılaşacaktır. İs
tanbuldan gelecek futboîcülerin yo-
rulmamalanm temin maksadUe ya-
takh ile seyahatlerine karar veril
miştir. 

tki sporcunun millî küme 
maçlarına iştirak ettirilme

meleri isteniyor 
Ankara 14 (Telefonla) —̂  Son ya^ 

puan İstanbul - Bükreş muhtelitle
ri maçma davet edüdikleri halde iş
tirak etmiyen ve bu maçta birinci 
olarak bulunan Beşlktaşh Ş^ef ve 
Hakkınm millî küme müsabakaları
na iştirakten mahrum bırakılmaJan 
İstanbul futbol ajanhgı tarafmdan 
istenmektedir. 

SARAY ve BABİALİNİN İÇ YUZO 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

. ^ _ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ Tefrika No. 74 

Antrenör kursuna girecek 
futbolcülere verilecek ücret 

Ankara 14 (Telefonla) — 1 mart
ta Ankarada açüacak yeril antrenör 
kursu beş ay devam edecektir. Kuı«-
sa muhtelif bölgelerden iştirak ede
cek 10 futbolcûye kursun devamı 
müddetince yetmiş Ura ücret verU©-
oekür. Kursu muvaffakiyetle biti
renler de 150 lira ücretle muhteUf 
bölgelerde antrenör olarak çalıştuir 
lacaklardır. 

Prens Jorj, Suda limanına çıkıyor, 
millî bir milis teşkil ediliyor 

Osmanlı askerleri Giridden çekUin-
ce prens Jorjım Glride yerleştirilmesi 
meselesi gene meydan aldı. 

Prens Jorj, vali veya prens değil, 
devletlerin Giridde fevkalâde bir ko
miseri sıfatmı haiz olacaktı. H&ml 
devletlerin o zamana kadar amiraller 
tarafmdan temsil edilen hüküm ve 
nûfuzımu nefsinde toplamış bir vekil
leri olacaktı. Amiraller gibi o da dev
letler tarafından yapılan valdler mu
cibince padişahın «yüksek haklarım» 
tamyacaktL 

(Burada hükümranlık hakkı yerine 
kuUamlan yüksek hak tabiri dikkati 
celbedecek bir noktadır) 

Devletler iptida prens Jorjun pa-
dişahm metbuiyetini tammak ve ada-
mn müstahkem bir noktası üzerinde 
bir Osmanü sancağmı muhafaza et
mek üzere Girid fevkalâde komiserU-
ğini kabul etmesine müsaadesini Yu
nan kralından rica ettiler. Kral mu
vafakat etti; Prens Jorjım nzası tah-
sü olımdu. Amiraller keyfiyeti bir be
yanname ile Girid halkına da bildir
diler. Devletlerin karan Babıâliye 
«ihbar ve tebliğ» edildi. Babıâli prens 
Jorjım intihabı hakkında ihtiraz! ka-
3fid beyanUe bosom eğmekten başka 
çare göremedi. 

Girid padişahın hükümranlık hak
lan altında muhtariyeti haiz bir eya
letten ziyade ve hakikatte Yunan 
kralımn bir oğîunun yüksek komiser
liği altında bir Yunan prensliği ola
caktı. 

Prens Jorj 21 kânunuevvel 1898 de 
(Suda) limamnda Giride ayak bastı. 
Şehrin kale kapısı üstünde üç asır-
danberi duran 

Üdhulûha bisselâmi âminin 
levhası yerine: 
(Ey prens! Hürriyete naü olan şe

hir sana hoşâmedi resmini ifa ediyor.) 
hitabesi konulmuştu. 

Padişahın ve Babıâlinin arzularına 
tamamen zıd olmak üzere bir Yunan 
prensinin üç sene için Girid komiser
liğine tayini adanm artık Osmanh 
devletinden ayrılmak üzere bulundu
ğunun pek açık bir alâmeti idi. 

Prens Jorjun üç sene müddetle fev
kalâde komiserliğe tayininde de bu 
müddet zarfında buna bir yol bulma
sı maksadı mündemiçti. 

Vakıa bu çare bulunamamış ise de 
1898 den 1905 senesine kadar padişa-
hm hükümranlık haklan da birer, bi
rer baltalanmakta devam edilmişti. 

Prens Jorj muhtariyet sistemini 
tatbik için yaptığı teşkilât ile adaya 
âdeta istiklâle sahib bir devlet rengl-
lü veriyordu. Milli bir milis teşkil olun
muştu. Adliye hükümleri prens namı
na veriliyordu. 

Prens Avrupa devletlerile mukave
leler akdine mezundu; sikke darbetti-
rebilirdi; nişan verebUirdi. 

Aynca pullar bastıran Girid, Avru
pa posta ve telgraf ittihadma dahil 
olmuştu. Osmanlı mallarma %8 güm
rük koymuştu. Bununla Osmanh mal
lan da Girid için ecnebi mahndan 
farksız olmugtu. 

Yunan millî bankası sermayesils 
(Hanya) da açılan bir bankaya ada 
için evrakı nakdiye çıkarmak üzere 
otuz senelik imtiyaz verilmişti. Girid 
devlete vergi vermiyor, yalnız Avrupa-
ya taallûku itibarile düyunu umumi-
yeden kendisine aynlan hisseyi ödü
yordu. 

1901 de yapılan mukavele ile Girid 
hükümeti Osmanü düyunu umumi-
yesine bir buçuk milyon frank Ue tu» 
imtiyazım vermeği kabul eylemişti. 
Bununla rabıtanm bir halkası daha 
kınlmıştı. 

Prens Jorjun on ikisi hıristiyan, 
dördü mûslüman olmak üzere teşkil 
ettiği bir komisyonca tanzim olunan 
Girid nizamnamesi devletlerce bazı 
tadiller üe ve icabı üç sene sonra icra 
olunmak üzere kabul olundu. 

19 nisan 1899 da meriyete geçen bu 
nizam mucibince (Otrid adası dört 
büyük devlet tarafmdan konulmuş 
şartlar dairesinde tam muhtariyete 
malik bir hükümet teşkU)̂  ediyordu. 

Girid müslümanlan kendisini Yu
nan kraUmn tebeasımn ilki sayan 
prens Jorjun idaresinde duramıyor, 
takım, takım hicret ediyorlardı. Prens 
Jorj 3 eylül 1900 da hükümet konağı-
mn önüne Yunan bayrağım çekti ve 
adamn Yunanistana ilhakına muva
fakatlerini devletlerden istedi. 1901 
haziranmda Girid umumî meclisi ada
nın Yunanistana iltihakım Uân eyledL 
Babıâli protesto etti. Devletler de tas
dik etmediler. Ancak hâmUer Babı
âlinin Girid pasaportlarım ve Girid 
sancağım tamması için de teşebbüs
lerde bulundular. Giridlüere Avrupa 
askerlerinin adadan tedricen çeküe-
ceğlni vaadeylediler. 1898 de prens 
Jorj adaya gelince Girid hıristiyanlan 
onu Yunanistandan gelen eski bir 
«yan mabud» gibi saymışlar, millî 
emellerinin onun yüzünden hemen 
husule gehvereceğini hayal eylemiş
lerdi. Az geçmeden bu hayalin haki
kat olamıyacağı anlaşılmıştı. 

Giridliler prensin idaresinden de 
memnun olamamışlardı. Onu Yunan
lı bir validen ziyade bir «Türk paşası» 
yahut «Moskof altesi» gibi hareketle 
itham ediyorlardı. 

Girid teşkUâtı esasiyesince memu
riyetler Girid yerlUerine tahsis olun
mak lâzım gelirken prens bunlan Yu-
nanülara veriyordu; iş görmiyen dal
kavuklar prensin etrafım ihata edi
yorlardı. Ahali arasında siyasî fikir
lerde ihtilâflar vardı. Prens bunlara 
da karışıyordu. Prens Jorj da kendi 
durumundan memnun değUdi. 

Senede aldığı 200,000 frank tahsi
sat üe kendisini ikinci bir (Elba ada-
smda Napolyon!) kıyas ediyordu. Gi-
ridi bile zapt ve idare edememiş olan 
bir Napolyoncuk! Bu karşıhkh hoş
nutsuzlukla adada gene sükûnet ye
rine gelememişti. 

Girid hıristiyanlan 1904 de prensin 
ikinci üç senelik komiserlik müddeti 
hitamı takarrüb ettiği sırada iltiha-
km her şeye takaddüm etmesi lâzım 
geleceğini anlatmak için Avrupaya 
bir heyet gönderdUer. 

Fakat «Girid hıristiyanlanna mu
habbet ve hayırhahlıklanmn delilleri
ni göstermeğe müttehiden müheyya» 
olduklanm beyan eden devletler Gi
rid halkma: 

(Girid bayrağmm tanınmasını, Os
manlı hapishanelerindeki Giridli mah-
kûmlarm Giride gönderilmesini, Gi
rid ilâmlarının Osmanh ülkesinde 
icab edenlere tebliğini Babıâliden is
tihsal eylemeği ve Girid mihs ve jan
darması adada inzibat ve asayişi mu
hafaza kabüiyetini gösterdikçe işgal 
kuvvetlerinin tenkisini) vaadediyor-
lardı. Fakat bunlar «hâlen» azami 
müsaadeler olacaktı! 

Bu müsaadeler adım koymıyarak 
adanm tam serbestisi demekti. Fakat 
Giridliler bu serbesti ~ vaadlerino 
artık dojmıuş görünüyorlardı. 

Daha ziyade beklemeğe razı olamı-
yarak (Teriso) da Yunanistana ilti
hakı Uân için umumî bir toplantı 
yaptılar. Girid hıristiyanlan Avrupa
ya karşı da isyan ediyorlardı! 

Yedi, sekiz ay çatışmalar, pazarlık
lar oldu. Romada elçUer toplandı. Gl
ride askerî ve bahri tehdidler yapıldı 
ve adaya asker çıkarıldı. Büyüklü, kü
çüklü müsademeler oldu. 

Nihayet Yunan bayrağı yerine Gi
rid bayrağı ikame edüdl. Umumi af 
Uân olundu. Mahallinde tetkikat için 
bir Avrupa komisyonu adaya göhda-
rUdi. Bu komisyon yeni imtiyazlar ve
rilmesini muvafık gördü. (Nisan 1906)] 
Giridde miUs ve Jandarma teşkilâtı-
mn Yunan zabitleri idaresine tevdU, 
sükûnet iade ve mûslûmanlann hi
mayesi temin olunımca İşgal kuvvet
lerinin çekilmesi, Yunanistandakl 
besmelmüel maliye kontrol komisyo
nunun Giride de teşmUİ adanm Yu
nanistana ilhakı yolunda atılan yeni 
adımlar oldu. Yüksek komiserlikten 
istifa eden prens Jorj 1906 eylûlûnda 
adadan aynldL 

^Arkası var^ 
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kürsıCD! 1 
- Ahmed Rıdvanın eıi büyük emel
lerinden biri şöyle iki katlı, güzel 
jûanzaralı bir eve malik olmaktı. Bazı 
geceler yatağında uykusu kaçtığı za- j 
man hayalinde plânlar yeniyordu. 
tki katlı ev apartıman şeklinde ola-
Oaktı. Kalbi zayıftı. Doktorlar merdi
ven çıkmasmı menettikleri için 
kendisi çoluğile çocuğile beraber bi
rinci katta oturacaktı. İkinci katı ki
raya verecekti. Bu kattan 60 - 70 lira 
kira alsa, Çarşıiçindeki iki dükkânın 
gdiri ve tekaüt maaşile mis gibi ya-
fiyabilirdi. 

Ahmed Rıdvan senelerdenberi bu 
uğurda para biriktiriyordu. Nihayet 
mesud zaman gelip çatmıştı. Biriken 
para Ahmed Rıdvanm hayalinde ya
şattığı iki katlı evi kuracak dereceye 
gelmişti. Evvelâ güzel bir arsa satın 
almdı. Bundan sonra Ahmed Rıdvan 
mimarlara koştu. Plânlar yapüdı. 
Plânlardan birinde karar kılmdı. Eve 
başlandı. Vakıa inşaat yorucu ve in
şam sinirlendirici bir şeydi amma 
kendisine mahsus hususî bir zevki de 
vardı. 

Yapı ilerlerken Ahmed Rıdvan gün 
de bir, bir buçuk saat ustaların başın
da duruyordu. Bu esnada kendisine 
bir ahbab da peyda etmişti. Bay Şa-
kir... Bu eski bir mütekaitti. Şimdi 
İşi gücü olmadığı için kendi semtinin 
pek yakınında ev yaptıran Ahmed Rid-
vanm inşaatına geliyor. Günde yarım 
saat, hattâ bazan bir saat onunla çene 
çalıyordu. Eski mütekait boş zamanla-
rmı doldurmak için adetâ kendisine 
İş arıyordu. Ustalara Ahmed Rıdvan-
dan daha fazla çıkışıyor, emirler ve
riyor, kalfaya Ahmed Rıdvanın hiç 
düşünmediği meseleler hakkında akıl 
öğretiyordu. 

Ahmed Rıdvan bazan ona uzaktan 
bakıyor, içinden: «Ne işgüzar adam!» 
diyordu. Ahmed Rıdvanm hayret et
tiği bir şey vardı. Bay Şakir şimdiye 
kadar hiç ev yaptırmamıştı. Kendisi 
kirada oturuyordu. Halbuki bay Şa-
kirin şimdiye kadar yüzlerce inşaat 
idare etmiş gibi her şeye aklı eriyordu. 

Artık ev tamamile meydana çık
mıştı. Nerede ise kapüar, çerçeveler 
takılacak ve sıvaya başlanacaktı. Ev 
o derece güzel olmuştu ki daha bit
meden yukan kat için kiracılar çık
mağa başlamıştı. Bu kat için epey de 
para veriyorlardı. 

Fakat bay Şakir, Ahmed Rıdvana: 
— Azizim, dedi. Bu katı ben tut

mak istiyorum. Malûm ya! îyi bir 
sözdür: «Evi ev sahibi yapar, kiracı 
muhafaza eder» derler. Fakat ijri bir 
İnsan olursa evi muhafaza eder. Yok
sa fena bir kiracıya çatarsan bu gü-
tei eve yazıktır. 

Bay Şakir bundan sonra Ahmed 
Rıdvana şu kıt'ayı okudu: 
fKlracı var, pek hoyrattır, evi yıkar, harap 

eyler» 
tKlracı var, dikkatsizdir, evi yakar, kebab 

eyler» 
«Büracı var, gayet pistir, evinizi çamur 

eyler» 
«Kiracı var, meraklıdır, evinizi mamur 

eyler..» 
Ahmed Rıdvan: 
— Aman ne doğru söz... Aman ne 

d<^ru söz... diyordu. 
Bay Şakir: 
— Birader, ev çocuğa benzer. Ba

kılmak ister... Sen onun bir çivisini 
bUe çaktırırken düşünüyorsım. Hal
buki fena bir kiracıya düşersen?... 
Sana söylüyorum, ev dediğin nazlı 
bir çocuk gibi her gün bakılmağa 
muhtaçtır. 

Ev bitince Ahmed Rıdvan hiç tered-
düd etmeden bay Şakirle kontrat 
yaptı. Yukarı katını bu işgüzar zata 
kiraladı. Artık rahat edecekti. İşte 
senelerdenberi hayalinde yaşattığı 
büyük emele nihayet kavuşmuştu. 
Hem öyle bir kiracı bulmuştu ki evi
nin harap olması şöyle dursun belki 
de bu işgüzar zat gayet münasib ve 
yerinde fikirlerile onu daha ziyade 
güzelleştirmeğe çalışacaktı. Öyle ya 
bir ev hemen yapılır yapılmaz bitmiş 
sayümaz ki... İnsanm aidma güzel, 
masrafsız, kolay bazı tadilât gelix% 
(Bvinde hemen bunu yaptırabilir. 

Vakıa Ahmed Rıdvan bay Şakire 
evi biraz ucuz vermişti. Kansı: 

— Eve daha fazla kira verenler 
vardı... 

Dedikçe Ahmed Rıdvan derhal: 
— Karıcığım... «Kiracı var, pek 

hoyrattır, evi yıkar, harap eyler...», 
«Kiracı var, dikkatsizdir, evi yakar 

kebab eyler...», «Kiracı var, gayet 
pistir, evinizi çamur eyler...», «Kiracı 
var, meraklıdır, evinizi mamur eyler» 
Sen bu meşhur kıt'ayı işitmedin mi? 
Bu bizim bay Şakir dördüncü çeşit 
kiracıdan... Meraklı, işgüzar bir zat.. 
Evi mutlaka bir mamureye çevirmek 
istiyecektir. derdi. 

Hakikaten de daha ilk hafta me
raklı kiracı, işgüzar kiracı kendisini 
gösterdi. Bir gün Ahmed Rıdvan çe
kiç seslerile uyandı. Yukarıda gürül
tüler kopuyordu. Tavan başına yıkı
lacak gibi idi. Fakat Ahmed Rıdvan 
yukarıya! çıkıp ta meseleyi Şakirden 
sormağı pek ayıp buldu. Bunun için 
bu çekiç sesine tahammül etti. Ak
şam üstü elleri çimento tozu içinde, 
üstü başı çamurlanmış bir halde iş
güzar kiracısını merdivenlerden iner
ken gördü: 

— Hayrola bay Şakir?... diye sordu. 
Meraklı kiracı işgüzar adamlara 

mahsus bilgiç bir tavurla gülümsi-
yerek: 

— Bir sürprizim var... Amma bir 
kaç gün sonra size göstereceğim... 
Azizim bunu unutma: «Kiracı var, 
meraklıdır, evinizi mamur eyler..» 

Ahmed Rıdvan: 
— tlâhi bay Şakir... dedi, bu sözü 

hiç unutur mıyım?.. 
Gece Ahmed Rıdvan yatağında ya

tarken birdenbir ahunm tâ ortasma 
bir damla su düştü. Ondan sonra 
damlalar ziyadeleşti. Ahmed Rıdvan 
yerinden fırladı. Baktı. Tavan akıyor
du. Allah Allah... Bu nasıl işti? Hay
di yultarı kattan banyoyu açık bırak
tılar da taştı, düş borusu patladı fi
lân gibi bir- şey olsa akan yer ban
yodan çok uzaktı. O halde bu su ne
reden damlıyordu? 

Ahmed Rıdvan, bay Şakire ayni za
manda hürmet ediyordu. Gece yarısı 
yukarıya çıkıp ta: 

— Bu akan su nedir?., diye sormak 
saygısızlıktı. 

Fakat su damlaları son derece faz
lalaşmıştı. Nihayet Ahmed Rıdvan 
jmkan kata hizmetçisini göndermeğe 
mecbur oldu. Hizmetçi Rıdvanm öğ
rettiği gibi nezaketle: 

— Galiba banyoda bir bozukluk 
var... Aşağıya su damlıyor... diye
cekti. 

Biraz sonra hizmetçi aşağıya indi. 
Rıdvana: 

— Bay Şakir sizin için «biraz yu-
kanya teşrif etsinler!..» diyor... dedi. 

Ahmed Rıdvan meraklanmıştı. Pi-
Jamasmı çıka'rdı, giyindi, yukan kata 
çıktı. Bay Şakir onu yine elleri, yüzü 
çimento içinde karşıladı. 

— Sürprizimi iki üç gün sonra 
gösterecektim amma olmadı... Ma
lûm ya azizim, ev dediğin çocuk gi
bidir, bakılmak ister... Her gün evin 
birşe3ani düşüneceksin... Ben de dü
şündüm... Şu bitişik salona bir ha
vuz yapmağa karar verdim. Ustaya 
para vermeden «kendi elimle yapa
yım, sonra sana göstereyim» dedim. 
Salonım ortasına kadar suyu ketir-
dim. Havuzu yaptım. Fakat zannede
rim aşağıya su sızıyormuş, öyle mi? 

Ahmed Rıdvan ne söyliyeceğini şa
şırmıştı: 

— Maalesef öyle... dedi. 
Şakir: 
— O halde havuzun suyunu tama

mile boşaltınm. Yarm havuzım altı
na bir kat daha çimento geçerim. Gö

rüyorsun ya burajsmı bir mamureye 
çevirmek için kendi evimmiş gibi 
çalışıyorum... «Kiracı var, meraklı
dır, evinizi mamur eyler...» 

Ahmed Rıdvan aşağıya indi. Lâkin 
sabaha kadar tavan fasılalarla dam
ladı, durdu. Ertesi günü Ahmed Rıd
van pencerenin önünde otururken 
bir takım çıkrık ve makara sesleri 
kulağına geldi. Bir de baktı, pencere
nin önünden aşağıya çöp dolu bir te
neke iniyor... Teneke iki tarafından 
iki ince zincire bağlı. 

Ahmed Rıdvan şaşırmıştı. O esnada 
yanında duran hizmetçi laza sordu: 

— Bu ne?., dedi. 
Kız aptal aptal gülümsedi: 
— Çöp asansörü imiş... Bay Şakir 

yaptı. Siz evi yaptırırken çöpler için 
asansörü unutmuşsunuz... O da böyle 
asansör yapmış... Bana bunları yu
kan katın hizmetçisi söyledi. 

Ahmed Rıdvan kendi kendine: 
«Artık işgüzarlığın bu derecesi de 
fazla doğrusu...» diyordu. 

Aradan epyece zaman geçti. Bir 
gün Ahmed Rıdvan tramvaydan in
mişti. Evine geliyordu. Uzaktan baktı, 
a şimdiye kadar nasıl dikkat etme
mişti? Evin yarısı açık, yarısı kapalı 
taraşa olan damında bir takım yeşü-
likler, nebatlar vardı. Allah Allah bun
lar ne idi?... Bu üstü açık tarafta! 
gördüğü yeşillikler ne olabilirdi. Ta
raşa kiracıya aiddi. O akşam bir ve
sile ile Şakire bunu sordu. Şakir gü
lümsedi: 

— Azizim... Malûm ya ev bakılmak 
ister... Bu evin bir eksiği var... Bah
çe... Düşündüm. Bu eksiği tamamla
mak için çareler aradım. Amerikada, 
Nev Yorkta', Los Ancelosta damlar 
üzerinde bahçeler yapılmıyor mu? 
Ben de burada damda bir bahçe yap
tım. Sizden habersiz, çöp asansörü ile 
yukarı kata toprak çıkarttım, fideler, 
çiçek coğanlan, sebze tohumları al

gdim, diktim... Size birdenbire bir 
sürpriz yapacaktım. Fakat bahçemi 
uzaktaiı görmüşsün... Uzun etme... 
Kiracmm meraklısmı ele geçirdin... 
Malûm ya «kiracı var meraklıdır, evi
nizi mamur eder..» 

(Bir yıldız) 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşında 
Kinyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, 
Eminönü: Agop Minasyan, Heybelia-
da: Tomadis, Büyükada: Merkez, 
Fatih: Saraçhanede İbrahim Halil, 
Karagümrük: Ali Kemal, Bakırköy: 
İstepan, Sarıyer: Asaf, Tarabya, Ye-
niköy, Emirgân, Rumelihisarmdaki 
eczaneler, Aksaray: Etem Pertev, Be
şiktaş: Vidin: Fener: Balatta Hüsa-
meddln, Beyazıd: Asadoryan, Kadı
köy: Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
İskele caddesinde Saadet, Üsküdar: 
Merkez, Küçükpazar: Necati, Samat-
ya: Çula, Alemdar: Cagaloğlunda 
Abdülkadir, Şehremini: Topkapıda 
Nâzım. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 
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Eyüplü Çolak Hüseyin, Ahmed reisi yere serdikten 
sonra, İbrahimi göstererek ı *'Onu bu serseri vurdu,, dedi 

LMMA 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrltlzm, Romat izma 

Deli İbrahim, Ahmedin iniltisini 
işitince yukarıya fırlamıştı. 

Merdiven başında eli bıçaklı bir 
haydut görünce şaşırdı. Çolak Hü-
seyinin gözleri dönmüştü. Çarçabuk 
elbisesini giyerek, bir taraftan da: 

— Seni de geberteyim mi? 
Diye bağırıyordu. 
İbrahim birdenbire Azrail ile kar

şılaşmış gibi sersemledi., titredi., bir 
kaç basamak geriye çekildi. 

— Ahmed reis... 
Diye bağırdı. 
Grözleri kan çanağına dönen ca

navar burnundan soluyordu: 
— Onu öbür dünyaya yolladım.. 
Diye homurdanarak Haceri kolun

dan çekti: 
— Haydi 3rürü.. artık burada du

rulmaz. 
Deli İbrahim derhal bahçeye çıktı. 

Atlardan birine binerek kapı altına 
doğru koşmağa başladı. 

İbrahim, her şeyi anlamıştı. Şim
di Duman Ahmedin gece yarısı Üs-
küdardan Edimekapısına gelişinin 
sebebi meydana çıkmıştı. 

— Zavallı Ahmedcik! Hem canın
dan, hem de kansmdan oldu. 

Diye söylenerek kapı altına geldi. 
Nöt)etçi asesler hâlâ soğuktan üşü

müş ellerini uğuşturarak kule üs
tünde dolaşıyorlardı. 

Deli İbrahim buraya varır varmaz: 
— Can kurtaran yok mu? 
Diye bağırdı. 
Asesler sesin geldiği yere koştular. 
İçlerinden birisi fenerin altında 

duran İbrahime sordu: 
— Ne var., vuruldun mu? 
İbrahim çok heyecanlı idi., gör

düklerini kısaca anlattı: 
— Biraz önce buradan geçen Ah

med reis yok mu hani? Siz ona uğur
lar olsun, demiştiniz., işte o koca 
aslanı kahbenin biri vurdu. Evinde 
kanlar içinde yatıyor. 

Asesler derhal atlanna binerek: 
— Ne tarafa gitti vuran?... 
Diye bağrıştılar. 
Deli İbrahim: 
— Henüz evden çıkmamıştı. Gelin 

arkamdan... 
Diyerek atını sürdü. Atlı asesler 

de İbrahimi takip ederek, sokağın 
başmda Çolak Hüseyinle karşı kar
şıya geldiler.' 

Hacer başını örtmüş, korku ve te
lâş içinde titriyordu... Asesleri gö
rünce: 

— Eyvah., mahvolduk! 
Diye mııtıldanarak Hüseyinin ar

kasına sinmişti. 
Atü asesler beş kişiydiler. 
Ve Çolak Hüseyini görünce tam

dılar: 
— Vay.. Ahmed reise sen mi kıy

dın? 
Diyerek yakasına sarıldılar. 
Çolak Hüseyin bu... Her felâket

ten kolayca yakasını sıyırmasını ne 
ne iyi bUirdi. 

— Tutun şu serseriyi! dedi. Eve 
gelir gelmez Ahmed reisin karnına 
bıçağı sapladı da bir de herkesin 
üzerine iftira atıyor! Bre melun.. 

Diyerek Deli İbrahimin üzerine 
yürüdü. 

İbrahim birdenbire şaşaladı. O, 
temiz ve hüe bilmez bir gençti. Böyle 
bir kadm avcısının tuzağına düşmek
ten kendini koruyacak kadar ne 
zekâsı, ne de görüşü vardı. 

Atlı asesler bu işte bir oyun oldu
ğunu sezerek: 

— Sen de suçlusun demek? Gel 
bakalım buraya... 

Diye bağırdılar. İbrahimi at tan 
indirdiler. Hacer, Çolak Hüseyin... 
Hepsi birlikte Edimekapıda kule al
tına götürüldüler. 

İbrahim: 
.--, Onu ben bu gece tamdım, di

yordu, ben Üsküdar kayıkçısıyım. 
Kayığımı Eyüp iskelesinde bıraktım. 

— Üsküdar kayıkçısının gece yan
sı Edrinekapıda işi ne? 

—. Onu yalnız bırakmamak için 
eve kadar birlikte geldim. O beni 
gemisine alacaktı. 

Ases kolbaşısı sert bir adamdı. 
İbrahimin avurduna şiddetli bir 

tokat indirdi: 
—. Sen bizi çocuk gibi aldatmak 

mı istiyorsun? Haydi, hakikati söy
le.. Ahmed reis nerede? 

— Evde olacak a gözümün num! 
Ben aşağıda idim. Yukarda bir gü
rültü koptu. İşte ötesi malûm! Gör
müyor musunuz şu sahneyi?... Ah
med reisin karısı şu adamla bajsıldı. 
Yukarda kavgaya tutuştular. 

Aseslerden ikisi süratle kapı altın
dan fırlıyarak, Ahmedin evine koş
tular. 

Kolbaşı Hacere döndü: 
— Sen Ahmed reisin kansı mısın? 

. Çolak Hüseyin yan gözle Hacerin 
yüzüne bakıyordu. 

Hacer gözlerini yere indirerek: 
— Hayır, dedi. 
Çolak Hüseyin üâve etti: 
— O, benim kanmdır. Ahmed rei

sin evine gitmiş. Vaktinde yetiş
tim. Onu aldım, Eyübe götüreceğim. 

— O halde Ahmed reisi kim vurdu? 
— Ne bileyim ben? Eve gittiğim 

zaman, bu serseri yukardan hızla 
iniyordu. Ve üstübeışı kan içinde idi. 

Kolbaşı Deli İbrahimin üstüne 
baktı. 

Kan lekelerini gördü. 
Buna İbrahim de dudak ısırmıştı. 
Çolak Hüseyin içinden gülüyordu. 
Melun herif! Bu hileyi ne zaman 

düşünmüş te yapıvermişti? 
Kolbaşı: 
— Yatırın şu canavan yere! 
Diye bağırdı. 
Deli İbrahimi yere yatırdılar. 
Ve attılar sopayı zavallıya. 
Biraz sonra, Ahmed reisin evine 

koşan asesler kapı altına döndüler: 
— Ahmed reis ölmüş... 
Bu kara haber en çok Deli İbra

himi sarsmıştı. Hacerin geniş bir 
nefes aldığı seziliyordu. 

Çolak Hüseyin müteesirdi. Fakat, 
ona acıdığı için değil. Bu işin sonu 
çapanoğlu çıkmasın diye ... 

Ya günün birinde Hacer bu cina
yetin iç yüzünü meydana çıkanr-
sa?... 

Çolak Hüseyin bunu düşünürken, 
yerde dayak yiyen Deli İbrahim avaa 
avaz bağırıyordu: 

— Ne günlere kaldık, Allahım! 
Başkası adam öldüi'üyor. Ben dayak 
yiyorum... Derdimi kime anlatayım. 
Her şey şu kahbenin gözü önünde 
geçti. O da inkâr ediyor olup biten
leri. 

İbrahimin sesini duyan yoktu. Ço
lak Hüseyini tanıyan asesler göz 
ucile Hacere bakarak, bıyık altından 
gülüyorlardı. 

Belliydi ki bunlardan bir ikisi de 
Çolak Hüseyinin arkadaşlarıydı. Onu 
himaye ediyorlar, ve cinayetin me
suliyetini İbrahime yüklemekte ge
cikmiyorlardı. 

İbrahim bitkin bir halde yere se
rilmişti. 

Kolbaşı, Hüseyine döndü: 
— Çolak! dedi. Biz seni tanırız. 

Sen eskiden haşan bir adamdın 
amma., evlendikten sonra belli ki, 
uslanmışsın! Bak, gece komşusıma 
giden karını bile peşinden kovalıyor
sun! Haydi, al karını da çek araba
mı Bir daha buralarda görünme! 
Canını yakarım sonra... 

Deli İbrahimi kapı altı bodrumla-
nna attılar. 

Çolak Hüseyin de Hacerle birlikte 
sokağa çıktı. Çolak Hüseyin, bu arar 
da - kimseye sezdirmeden - kolbaşı-
ya verilmek üzere aseslerden birin^ 
bir kese akçe vermeyi ihmal etme
mişti. 

Eyübün bu azılı canavan işte o 
gece aseslerin elinden böylece kur
tuldu. 

»* 
«Kaptan paşaya bir çift 

sözüm var!» 
Deli İbrahimi Yedikule zindanına 

atmışlardı. 
Hacer, Eyüpte Çolak Hüseyinin 

evinde oturuyordu. 
(Arkası var) 
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I En eski köy | 

Yeryüzünün en esM köyü, Dağıstan-
da, Samur nehri ağzındaki Kureyşi 
köyüdür. Köy, Kafkas dağlarının en 
yüksek tepesi Şahdağmın eteklerin-
dedir. Bu dağın yüksekliği 4.250 met
redir. 60 kilometre ötede Gasspiyen de
nizi vardır. 

Bu mağda oturanlar, 6 mcı ve 8 in
ci asır arasında sekiz köy kurdular. 

Bu dağ halkı daha o zamanlardan 
maden işlemesini, silâh yapmasım bi
liyordu... 

Ruslarm söylediğine göre bu köyler 
yeryüzünün en eski köyleri imiş. İddia-
lanna göre de, bu köyler ilk yapıldık-
lan şekli muhafaza ediyorlarmış. Res
me dikkat ederseniz bunun pek de 
doğru olmadığını anlarsınız. Bu tip 
köyler, Anadolunun birçok yerlerinde 
vardır. 

Yuva 

İHTİYAR KADİN KORKUYOR!! 

Bu gördüğünüz resmin ne olduğu
nu söylemezsek dünyada bUemezsi-
niz, Serlevhayı okuyımca belki yuva 
dersiniz amma, bunun yuva olduğuna 
gene de inanmazsmız. 

Yuvadır. Amma ne yuvası?.. Bunu 
da anlamak kabil değildir. Bu gördü
ğünüz şeyler güvercin yuvasıdır. Mı
sırda güvercinlere uzun sırıklardan 
yuvalar yaparlar, üstlerini kiremit 
toprağile sıvarlar, delikler açarlar, 
güvercinler bu deliklerden girip ban-
nırlar. 

Nobel mükâfatı nedir? 
isveçli kimyager Alfred - Bernard 

Nobel 1896 da öldü. Vasiyetnamesini 
açtılar, her sene beşeriyete hizmeti 
dokunan beş kişiye mükâfat verilme
sini yazıyordu. Bunun için de 31 bu
çuk milyon kuron bırakmıştır. 

Bu beş mükâfat şunlardır: Fizik -
şimî; tıp, fiziyoloji, edebiyat; sulh. 

İlk mükâfatı İsveç akademisi, ikin
ci ve üçüncüyü: Stokholm Caroline 
enstitüsü, dördüncüyü Stokholm aka
demisi, beşinciyi de beş kişilik bir ha
kem heyeti verir. 

Geçen gün beni kolumda ihtiyar bir 
kadmla; gördünüzse, sakın büyük an
nemdi sanmayınız. Bu kadın beni yol
da çevirdi: 

— Oğlum, dedi, ben köyden geliyo
rum, bana îstanbulda şoförler önüno 
geleni çiğner dedUer. 

Kolıma girdim, kadını karşı kaldı-^ 
nma geçirdim. Gideceğim zaman ko
lumdan tuttu: 

— öteberi almak istiyorum, am
ma bana: dükkâncılar müşterilerini 
aldatır, beş kuruşluk mah yirmi ku
ruşa satar dediler. ] 

İçi rahat etsin diye dükkâna bera
ber gittik. O alacaklarmı aldı. Çıktık. 
Bu sefer airtık işim bitmişti. Gidö-
çektim. Baktım çenesini okşuyor. An
ladım, gene bir isteyeceği vardı. Tüne
le binecekti Amma yalnız binmesin^ 
imkân yoktu. 

Tünele de bindik. Ben artık karar 
vermiştim. Bir köşe başmda, usulcar 
cık sıvışacaktım... 

Nefes nefese arkamdan koştu: 
— Beni arıyorsun değil mi?.. Benim 

k£u:şıma kötü yüzlü bir herif çıktı... 
Her geçenden korkuyordu. Ve ne 

olur beni bu gece evinde misaîir et., 
dedi. Otelde yatamıyacaktı, ödü patlı
yordu. , 

Bir hafta bende misafir kaldı. Hafta 
sonunda onu istasyona götürdüm. Ar' 
tık trene binecek, köyüne gidecekti 
Düşünüyordum: 

— Bakalım benden dalıa ne isteye
cek?. 

Gayet basit birşey istedi: 
— Haydi, sen de gel! dedi. 
Bu sefer peki diyemezdim: 
— İşte bu olmaz, olamaz! dedim. 
O yalvanyordu. Gözleri yaşanyor-

du: cKorkuyorum, ne olursun sen de 
gel» diyordu. 

— Gelemem!.. ' 
Etrafımda fısütılar duydum: «Am

ma da merhametsiz insan, ne olur 
sanki kadma ya:rdım etse, dediğini 
yapsa» diyorlar. İlâve ediyorlar: 

— Bugünkü gençlik merhametsiz, 
ihtiyarlan saymıyor!.. 

Nasü beğendiniz mi?. 

Deve yarışı 

Deve, bilhassa Hecin develeri çok 
hızU koşaiı hajrvanlardır. Bu yarış
lar da çok eğlenceli oluyormuş. An
cak şayanı dikkat bir hâdise meydana 
çıktı: Çölde çok hızlı koşan develer, 
iklim değiştirince hızdan kesiliyorlar, 
çölde koştuklan kadar hızlı koşamı
yorlar. 

Ikincikânun bilmecesi Havalarda. 

Soldan sağa: 1 - Hayvan 2 - Bera
ber doğbn 3 - Bir isim 4 - Geceleri do
ğar 5 - Büyük çmgırak 6 - Mektup. 

Yukardan aşağı: 1 - Bayağı 7 • 
Fransızca bir harf 8 - Hastaya verilen 
9 - Zarar 10 - Güzel kokulu ot. 

Birinciye: 10, ikinciye: 5, ûcfincfiye: S, 
dördüncüye: 2, beşinciye: 1 Ura, 75 Icarii-
mice de mulıtelif lıediyeler verUecektir. 

Mont Blancnm havaî hattı Alpdağ-
larmı fethetti. Bugüne kadar Alpdağ-
larmm kuş uçmaz, kervan geçmez boz-
luMam artık vagonlarla aşılıyor. 

Gördüğünüz hava yolu vagonımda, 
yirmi beş yolcu vardır. Vagonda ra
hat rahat oturmuşlar, 2.664 metre 
jrüksekliklerden yeryüzünü keyifli ke
yifli seyrediyorlar. 

©YU v@ İMİ lys ı KB 

Oyun, çocuk için çalışmak kadar dzemdir. Her çocuk mutlaka oyunu sevmelidir ve oynamalıdır. Oynamıyan ço
cuk uyuşuk insan olur. Fakat oyun zevkinden başka bir de musiki zevki vardır. Resimde gördüğünüz küçük kız, 
bebeğini yıkayıp süsledikten sonra, viyolonsel çalan 6 yaşmdaM İskemleye çıkmış kardeşine orkestra şefliği yapıyor. 

Tekerleksiz arabalar 

Kristof Kolomb, Amerikayı keşfet
tiği zamam, Amerikada henüz teker
lek icad edilmemişti diyorlar. O gün 
bugündür, Amerika bu geriliğin acı
sını çıkardı ve her yere daha çabuk 
ulaşmak için herşeye tekerlek yaptı. 

Bugün tekerlek yapımyan yegâne 
diyar da Kanarya: adalarıdır. Mader'de 
arabalar tekerlekli değU, kızaklıdır ve 
at koşmazlar, öküz koşarlar. 

Maderin yollan çok düzgün değü-
dir, parkeler iğri büğrüdür, buna rağ
men kızaklı arabalar ağır ağır kayıp 
gider. Müsademe, kaza hiç olmaz. Be
lediye kızaklann sayışım talıdid et
miştir. 

Mader'de hoş bir nakU vasıtası da 
omuzda taşman hamanktır. Bilhassa 
seyjrahler bu vasıtayı tercih ederler, 
çünkü ild kişinin omuzunda, hiç sar
sılmadan, arabanm çıkamıyacağı yer
leri dolaşabilirler. 

Kış 
'°5*SS!g3ftfe 

Kışm ayn zevki, ayn eğlenceleri var
dır. Hele kan bol diyarlarda bu zevke 
doyum olmaz. 

Bizde de artık kış sporlanna ehem
miyet veriliyor. Bu mevsimde yurdun 
her bucağından Uludağa akm edili
yor, Uludağda kayak sporu yapan 
gençlerin sayısı gittikçe çoğalıyor. 

Resmimizde, kayakla yüksek ve 
uzun atlıyan bir spoıcu görüyorsunuz. 
Bu resmin canlısmı Uludağda görmek 
kabUdir, 

Proleter nedir? 
Eski Roma imparatorluğunda, pro

leter sınıfı en aşağılık sımftı. Onlar 
vergi vermezler, ancak devlete çocuk 
yetiştirirler, sulblerile, lâtince «proles»-
lerile hükümete yardımcı olurlardı. 
Prolifik'de bu kelimeden gelir, çok 
çocuklu demektir. 

Yabancı ilkokullardla neler ©kutuyoıriaır? 

Çocuklara yollarda yürümek, çivili geçidler-
deu yaya ve otomobU"' ile geçme usulleri öğre
tiliyor. 

Muallimler, tahtaperde arkasmdan, öbür 
tarafta oymyan çocuklan görüyorlar, bu su
retle onların huylanm İyi öğrenmiş oluyorlar. 

Beden terbiyesi çok ehemmiyet verilen bir 
derstir, her çocuk ollmpiyad müsabakalarına 
hazu'lamyormuş gibi {^alıştırılır. 

Yemek, dikiş, ev idaresi de esash derslerden 
biridir. Her giin ev idaresi, yemek, dikiş ders
leri veriUr.., 

i\ 
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Fransada kabine buhranı 
(Ba? tarafı birinci sabitede) 

yük bir ekseriyete sahib olması ihti
mali olduğ:unu söylemektedir. 

Paris 14 — Dün akşam, Chautamps 
beyanatta bulunmadan biraz evvel 
meclis koridorlannda söz söyliyen 
Plandin ezcümle demiştir ki: 

«Şimdiki ahvalde ancak iki siya
set kabildir: Diktatörlüğe müntehi 
olacak halk cephesinin siyaseti veya 
halk cephesinin dağılması. Bu iki 
şık arasında bulunacak her türlü 
hal çaresi kambiyo muvazene ser
mayesinin ihtiyat akçesini bitirecek 
ve ecnebi memleketlerde prestijimizi 
tehlikeye koyacaktır.» 

İst ifanın sebebi 
Paris 14 — Chautemps kabinesi

nin istifasına frangı korumak için 
alınacak tedbirler hakkında radikal
lerle sosyalistler ve komünistler ara-
smda çıkan ihtilâf sebeb olmuştur. 
Son günlerde frank yeniden düşmek 
meyli gösteraıiştir. Bunun üzerine 
alınacak tedbirler görüşülmüştür. 

Maliye Nazırı B. Bonnet grevlere 
ve fabrikaların işgaline nihayet ve
recek, istihsalâtı arttıracak tedbir
le?; alınmasını istemiştir. Sosyalist
ler ve komünistler ise kambiyonun 
kontrolünü ileri sürmüşlerdir. Mali
ye Nazın bunu kabul etmediğinden 
hararetli müzakereler olmuş, niha
yet sosyalistler kambiyonun kontro
lü hususundaki isteklerinden vazgeç
mişler ve kabineye bu suretle itimad 
reyi vermeği kabul etmişlerdir. 

Komünistlere gelince, bunlar iti
mad reyi vermeği kabul etmemişler, 
halk cephesini yıkmamak için sade
ce müstenkif kalmağa razı olmuşlar
dır. Başvekil B. Chautemps bu vazi
yet üzerine mecliste: «Komünistler 
kendilerini halk cephesine bağlıyan 
bağlamdan kurtularak serbes kalmak 
istiyorlar. O halde serbes kalsınlar» 
demiştir. 

Sosyalist grupu, komünistlerin 
müstenkif kalması ve B. Chautemp-
sin sözleri halk cephesine bsışka bir 
istikamet verdiğini, artık ortada bir 
halk cephesi hükümeti kalmadığını 
düşünereK kabineye müzaharet ede-
miyeceğini kararlaştırmış, bunun 
üzerine sosyalist nazırlar istifa et
mişlerdir. Bu istifayı kabinenin isti
fası takib etmiştir. 

Mecl is teki müzakere l er 
Paris 14 — Chautemps kabinesi şu 
şekilde istifa etmiştir: Meclis reisi 
vekilinin intihabı yapıldıktan ve reis 
B. Herriot da küşad nutkunu irad 
ettikten sonra Başvekil kürsüye çık
mış ve bütün mebuslardan vahim 
malî vaziyete karşı koymak için iç
timaî sulh ve millî vahdet namına 
kabineye yardım etmelerini istemiş
tir. 

B. Chautemps amelej^e de hitab 
ederek kendüerini cebir ve şiddet 
hareketlerinden içtiııab etmeğe da
vet etmiş ve tahrikçilerin de şiddet
le takib edUeceğiiTi ilâve ederek pat
ronların vatanseverliğine müracaat 
etmiş, bundan sonra frangın sağlam 
olduğunu ve ecnebî kambiyoya kar
şı hiç bir kayıd koıımıyacağını temin 
etmiştir. 

B. Chautemps nutkunun sonunda 
itimad meselesini ileri- sürerek de
miştir ki: 

— «Amelenin galeyanı istismar 
edilmektedir. Halbuki bu galeyanın 
amele vaziyetini ıslah ile hiç bir alâ
kası yoktur. Hükümet umıuni hiz
metlerin bir takım gruplar, gizli bir 
takım kuvvetler tarafmdan idare 
edilmesine tahammül edemez.» 

Başveküm bu beyanatından son
ra celse tatil edilmiştir. Celse açılın
ca radikal sosyalistlerden Elbel bir 
istizah takriri vermiş ve müzakere
si derhal kabul edilmiştir. 

Sosyalist grupu namma söz alan 
Serol franga karşı yapılan taarruz
lardan bahsederek hükümetin kapi
talist tahrikcUer tarafından ortaya 
yapılan paniğe karşı koymasını is
temiş sonunda hükümetin kambiyo 
kontrolüne tevessül etmesini taleb 
etmiştir. 

Başvekil Chautemps hükümetin 
pai'a serbestisine tarafdar olduğu 
sükûn ve nizamı içtimaîyi istediği 
cevabını vermiş ve demiştir ki: 

— «Amele arasmda ve patronlar 
arasında birçok namuslu adamlar 
yardır. Fakat memlekete ithal edil

mek istenilen haleti ruhiye kedcar 
vericidir.» 

B. Heniot para serbestîsini, mail 
kalkınmayı ve Cumhuriyet kanunlan-
m temin için hükümete itimadı mu-
tazammm bir takrir okumugtur. 

Eski Başvekülerden B. Flandin 
müdahale ederek takrire kambiyo 
kontrolünü açıktan açığa reddeden 
bir madde Üâvesiıü İstemiştir. 

O zaman komünist mebuslardan 
Ramette Başvekile şiddetle hücum 
ederek kanunu ekseriya çiğniyen ve 
dahUî harbi hazırlamak için para 
veren patronlar olduğu halde amele 
sınıfına karşı kullandığı lisandan 
dolayı teessüf beyan etmiştir. 

Başvekü evvelâ Flandine cevab 
vererek itimad takıirinin vazjih ol
duğu, kambiyo kontrolü düşünül
mediğini söylemiş, bunun üzerine 
Flandin teklifini geri almıştır. Baş
vekil, komünist Ramette'e hitab ede
rek: 

— B. Ramette, fırkasının halk 
cephesine bağlı kalmadan serbesçe 
hareketini istiyor. Bunu kendisine 
veriyorum» diye bağırmıştır. 

Bu sözler, meclisi bilhassa sosya
listler ile komünistleri hayrete dü
şürmüştür. Sosyalistlerle komünist
ler, aralarında müşavere için celse
nin tatilini istemişlerdir. Saat 4,30 da 
celsenin tatili 124 reye karşı 372 rey
le şiddetli patırdılar arasında kabul 
edilmiştir. 

—( Sosyalist nazırlar B. Blumun 
riyasetinde toplanmışlar ve mütte-
fikan istifaya karar vermişlerdir. 
Başvekille istifa mektubunu bizzat 
B. Blum yazmış ve bunda sosyalist 
mebuslann halk cephesine tamami-
le sadık kalmakla beraber geceki hâ
diselerden sonra kabineye müzahe
rete devam edemiyeceklerini, zira bir 
tarafdan komünistler müstenkif kal
mak suretile ekseriyeti kırmağa ha
zırlanırlarken, diğer tarafdan da B, 
Chautemps de komünist partisine 
serbestli hareketini iade etmek sure
tile halk cephesi paktı bozulmuş ol
duğunu bildirmiştir. 

Saat 5,10 da Başvekil saraya gide
rek reisicumhura kabinenin istifası
nı vermiştir. 

B. B lumun mektubu 
Paris 14 (A.A.) — B. Blum tara

fından Başvekil B. Chautemps'a ve
rilen mektup metni aşağıdadır: 

Etrafınızda halk cephesi ekseriye
tini olduğu gibi muhafaza için gün
düz ve gece pek ziyade çahştık. Fa
kat celse esnasında vuku bulan ve 
sosyalist karar suretinde kaydedüen 
hâdiseler şimdi bizi istifamızı ver
mek mecbmiyetinde bırakmaktadır. 
Bize karşı daima göstenniş olduğu
nuz itimad ve dostluktan dolayı te
şekkür ve sevgi hislerimizin kabulü
nü rica ederiz. 

B. Da lad ier Reis icumrun 
teklif ini kabul e t m e d i 

Paris 14 (A.A.) — Saat 16 da Elise 
sai'ayma gelerek saat 17,30 da Reisi
cumhurun yanından çıkan B. Dala
dier, gazetecilere demiştir ki: 

Reisicumhur, yeni kabineyi teşkil 
için beni çağırtmıştır. Hakkımda gös
terdiği bu itimaddan dolayı Reisicum
hura teşekkür ettim. Fakat millî mü
dafaa ve Harbiye sahalarında yap
maya devam mecburiyetinde oldu
ğum mesainin ehemmiyetine binaen 
bu teklifi kabul edemedim. 
Kabiney i teşki le B. Bonnet 

m e m u r edi ld i 
Paris 14 (A.A.) — Reisicumhur, 

Maliye Nazurı B. Bonnet'yi yeni kabi
neyi teşkile memur eylemiştir. B. 
Bonnet, cevabmı reisicumhura yann 
verecektir. 

Paris 14 (A.A.) — B. Bonnet, yaîın 
Reisicumhura cevabım verebümek 
için, Elizeden çıkar çıkmaz derhal is
tişarelerine başlamış ve ilk olarak B. 
Chautempsin evine gitmiştir. 

Frank düşüyor 
Londra 14 (A.A.) — Saat 11 de bir 

liranın kıymeti 152 fransız frangma 
tekabül etmekte idi. 

Amer ikan ın vaz iyet i 
Vaşington 14 (A.A.) — Maliye, 

frank buhranının inkişafım büyük 
bir alâka ile takib etmektedir. Mali
ye, şimdiye kadar İngiltere, Fransa 
ve Amerika arasındaki üç taraflı iti
lâfı vikaye etmeğe matuf hiç bir ha
rekette bulunmamıştır. 

B. Refik Amirin Itızı 
nişanlandı 

Atatürk dün akşam Haricîye 
köşkündeki toplantıyı 

şereflendirdiler 
Ankara 14 (A.A.) — Hariciye hu

susî kalem müdürü Refik Amir Koca
madan kızı Hatice Kocamaz ile îkti-
sad Vekâleti genç memurlarmdan 
Enver Yelkencinin nişan merasimini 
tesit için Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Araş tarafından bu akşam 
Çankayada Hariciye köşkünde bir ka
bul resmi yapılmıştır. 

Davetliler arasmda Başvekil Celâl 
Bayar, bütün vekiller, generaller. İs
met İnönü, pek çok mebuslar, bütün 
hariciye erkânı ve kor diplomatik 
hazır bulunmuştur. 

Reisicumhur Atatürk, gece Harici
ye köşküne gelerek vücutlarüe bu top
lantıya şeref vermişlerdir. 

Köy itadıniarı için 
İzmirde K ö y mua l l im 

mekteb inde bir dikiş kursu 
açı l ıyor 

İzmir 14 (Telefonla )— Kızüçullu-
daki köy muallim mektebinde köy 
kadınlarına mahsus olmak üzere bir 
dikiş, biçki ve ev idaresi kursu açıl
ması muvafık görülmüştür. İki ay 
devam edecek bu kursa 15 yaşından 
35 yaşma kadar kız ve kadmlar kabul 
olunacaklardır. Bımlara aynı zaman
da okuma ve yazma da öğretilecektir. 
Km'sun muallinşıleri tamamen kadm 
olacaktır. 

Çanakka ledek i m ü s a d e m e 
muhakemes i 

Çanakkale boğazında İtalyan ban
dıralı Kapopino vapuruna çarparak 
batıran Mağalanas vapuru limanı
mıza geldiği zaman haciz konularak 
Halice çekilnüş ve İtalyan vapuru 
acentesi tarafından İspanyol acen
tesi aleyhine bir tazminat davası 
açılmıştı. 

Dün ikinci ticaret mahkemesinde 
bu davaya bakılmış, Mağalanes vapu
ru acentesinin vekilleri müdafaala-
nnı yaparak kazada kabahatm İtal
yan vapurunda olduğunu, kendileri 
seyrüsefer nizamnamesine uygun 
olai'ak sağdan gittilüeri halde Ka
popino vapuru aksi istikameti takib 
ettiği için kazanın vukubulduğunu 
söylemişlerdir. 

İtalyan acentesi vekilleri buna 
cevab vererek: 

— Kaza sol sahilde olmuştur. Eğer 
Mağalanes vapuru sağdan gitseydi 
kaza böyle olmazdı. 

Dediler. Muhakeme, bu iş fenne 
taalluk eden bir mesele olduğundan 
kazada hangi tanafHi kabahatli ol
duğunun tespiti için üç kişüik bir 
ehlivukuf heyeti teşkilile tedkikat 
ve tahkikat yaptınlmasma karar ve
rerek muhakemeyi başka güne bı
raktı. 

Suad vapurunun hasarı ted-
kik edildi 

Geçenlerde Boğaz dışında Suad 
ve Galata adlaımda üü vapur çar
pışmışlar, Suad v a p u n hasara uğ
ramıştı. Kaza neticesinde vapurda 
husule gelen bu hasarın tedkik ve 
tespiti için ikmci ticaret mahkemesi 
âzasından B. Nazif naip tayin olun
muştur. B. Nazif dün vapura gide
rek hasar ve zarar ve ziyan mikda-
ruım tespitile meşgul olmuştur. Ted
kikat neticesinde bir rapor tanzim 
olunaraJc mahkemeye verUecektir. 

Yekta vapurunu batıran Nor
veç vapuru idaresi hacze 

itiraz etti 
Köstence ümamnda Yekta vapu

runu batıran Norveç bandıralı îrenia 
vapurıma burada haciz konmuş* ve 
vapur durdurulmuştu. 

Noı-veç vapm-u bu hazice itiraz et
miş ve iş ikinci ticaret mahkemesine 
verilıniştir. Bugün ikinci ticaret mah
kemesinde bu davaya bakılacaktır. 

Gayrimübadil bonoları 
Bir aralık 25 kuruşa kadar çıktık

tan sonra sukut etmeğe başlıyarak 
18 kuruşa düşen gayrimübadü bono
ları dün 21 kuruşa kadar çıkmıştır. 

iVlanisa valisinin Anlıa-
rada gördiiöO işler 

Beled iyen in h a z i n e y e o l a n 
1 0 0 bin lira borcu taks i t lere 

b a ğ l a n a c a k 

Ankara 14 (Telefonla) — Birkaç 
gündenberi burada bulunan Manisa 
valisi B. Ltitfi Kırdar bugün İzmire 
hareket etmiştir. Oradan Manisaya 
geçecektir. 

B. Lütfi Kırdar burada bulunduğu 
müddetçe Manisa vilâyetine aid işler 
hakkmda muhtelif Vekâletlerle te
masta bulunmuş ve Başvekil B. Ce
lâl Bayar tarafmdan da kabul edil
miştir. Başvekil Manisanm iman iş-
lerile yakından alâkadar olmuştur. 

B. Lütfi Kırdarın temasları netice
sinde; Adliye Vekâleti Manisada ya
pılacak Adliye sarayı için yeni sene 
bütçesine 30 bin lira tahsisat konul
masını, evkaf idaresi de memurlara 
mahsus olmak üzere iki aprtıman 
yapılmasını kabul etmişlerdir. Bun
lardan başka Maarif Vekâleti Salihli 
ve Alaşehirde birer ortamekteb açıl
masını, Sıhhiye Vekâleti de Manisa
da bir Doğum ve Çocuk Bakımevi te
sisini muvafık görmüşlerdir. 

Turgudlu, Salihli, Kula kazaların
da yeni birer hükümet binası yaptı-
rılma;sı da ayrıca temin edilmiştir. 

Maliye Vekâleti, Manisa belediye
sinin hazineye olan ve 100 bin lira 
tutan borcunım 20 sene müddetle 
taksite bağlanmasını kabul etmiştir. 

E m n i y e t memurlar ı aras ında 
tayinler 

Ankara 14 (Telefon) — Zonguldak 
emniyet müdürü B. Tevfik birinci 
umumî müfettişlik emniyet müşa
vir muavinliğine, birinci umumî mü
fettişlik emniyet müşavir muavini 
B. Mustafa Zonguldak emniyet mü
dürlüğüne, Ankara baş komiserlerin
den B. Kemal Ankara emniyet amir
liğine tayin olunmuşlardır. 

Ç e k o s l o v a k y a y a ihracatımı.^ 
Art ıyor 

Ankara 14 (Tlefon) —• Çekoslovak
ya ile aramızda münakıd ticaret an
laşmasının tadilen hazırlanan pro
tokol ve merbutatı bugün Türkofis 
reisi Burhan Zihni ve Çekoslovakya 
maslahatgüzarı tarafından parafe 
edilmiştir. 

İktisad Vekâletince yapılan bir is
tatistiğe göre 937 senesinin on aymda 
Çekoslovakyaya ihracatmıız 5 milyon 
küsur lirayı geçmiştir. 936 da bu mem
lekete yaptığımız ihracat 3 müyon 
küsur bin lira idi. 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

Onlar ne kadar bizim ise onlardan iğ
renmek, nefret etmek de o kadar bi-
zim'dir. O halde o temayülleri gizle
meğe kalkmamız bir yalancıhk, bir sa
mimiyetsizlik değildir. Bittabi asıl tam 
ve ahenkli samimiyet, temayüllerimiz
le fikirlerimizi birleştirebildiğimiz za
man hasıl olur. Fakat bu tam samimi
yet ancak velilerle kahramanlarda, bir 
de onların zıddı olan hayasızlarda bu
lunur.) 

m. 
Yücel mecmuası benim «asıl şair ce

miyetin kederlerini ve sevinçlerini söy
liyen, adamdır» mealinde bir sözümü^ 
almış; başında da: «N. A. hidayete er
di» diyor. Aceba ne zaman ermişim? 
Altı yedi senedenberi yazılarımda hep 
onu söylüyorum, şairlerimize kendi 
içlerine kapanmayıp hayata bakmala
rım, hülyadan realiteye uyanmalanm 
tavsiye ediyorum. Yücel'dler daha ye
ni mi farkettUer? Benim yaıalanmı 
okumakla, yaymak istediğim fikirleri 
taldb etmekle mükellef değildirler ama 
herhangi bir yazımda buldukları bir 
iki cümleyi, bundan evvel söyledikle
rimden başka saymağa da - zannede
rim - haklan yoktur. 

Hele o sözümden kendilerinin beğen
dikleri bağzı şairlerin eserinden haş
lanmağa başladığım mağnası çıkan-
yorlarsa büsbütün yamhyorlar. He
nüz o mağnada hidayete eremedim. 
Cemiyetin, insanların ıstırablan ve 
sevinçleri ile alâkadar olmak şair için 
elzemdir ama kâfi değildir. 

Nurullah Ataç^ 

W^^c:r'c^-i^c>x\'^' 
15 K. sani 938 - Cumartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikîsi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30 muhtelif plâ» 
neşriyatz 14;^SON. 

Akşam neşriyatı 18,30 Plâkla dans mu
sikisi. 19 Safiyi: Piyano ve keman refa-
katile. 19,30 Konferans Selim S i m Tarcan 
(Spor Pedagojisi). 19,55 Borsa haberleri, 
20 Sadi Hoşses ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikimi ve halk sarkılan. 20,30 Hava 
raporu. 20,33 Ömer Riza tarafından arab-
ca söylev. 20j45 Semahat Özdenses ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi v» 
halk sarkılan. fSaat ayan). 21,15 Orkestra» 
1 - Offenbach: La: belle Helene Pot-
pourri, 2 - Vollsted: Fereres Joyeux valse. 
3 - Borodin: Dans les steppes de l'a si« 
centrale. 4 - Orossmann: Csardas. 5 - R&-
meaux: Menuette. 22,15 Ajans haberleri. 
22,30 Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan. 22,50 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23 SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 13,30 - 13,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 13,50 - 14,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
14,15 - 14,30: Dahilî ve haricî haberler. 
15,30 dan itibaren Müzfe Öğretmen mek
tebinden naklen, Cumhur Başkanlığı Fl-
larmanik orkestra heyetinin konseri, 
şef Prastori^;ıs. 

Akşam" neşriyatı: 18,30 - 18,35:: Plâk 
neşriyatı, 10,35 - 19,10: Çocuklara kara
göz (Küçük Ali), 19,10 - 19,35: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Halûk Recai ve 
arkadaşları), 19,35 - 19,50: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,50 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (İnci ve arkadaş
ları), 20,15 - 20,30: Hukukî konuşma: 
Hukuk İlmini yayma kurumu tarafından, 
20,30 - 21: Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Salâhaddln ve arkadaşlan), 21 -
21,15: Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - tvaln: 
Radubec, 2 - Tellam: Monte - Carlo, 3 -
Strauss: İmperlale, 4 - Szulc: Zou, 6 -
Sousa: Manhatten Beach, 21,66 - 22: 
Yarınki program ve İstiklâl marşı. 

Bugünkü Avrupa programı 
Saat 80 de 

Peşte 20 de, «Şen Dul» opereti — Münih 
20,10 da, konser — Viyana 20,30 da, 
«Kaybolan Vals» opereti — Frankfurt 
20,10 da, askeri konser — Brüksel 20,15 d% 
viyolonsel konseri — National 20,45 de, 
askerî muzika — Roma 20,30 da, eğlenceÛ 
muzika — Bükreş 20,35 de, Rumen ha
vaları — Beromünster 20,55 de, armonik 
konseri — Prag 20,20 de, askeri muzika. 

Saat e i de 
Berlin 21 de, ;eğlencell muzika >— Ham

burg 21,10 da, eğlenceli muzika — Kö-
nigsberg 21 de. Tosça operası — Saar-
brücken 21 de, dans muzikası — Stras-
burg 21,30 da, konser — Radio Toulouse 
21,45 de, eğlenceli konser — National 
21,30 da, eglenpeli muzika — Londra 
21 de, piyano konseri — Roma 21,30 da, 
eğlenceli muzika — Bükreş 21,15 de, dana 
muzikası — ^rag 21,20 de, radyo orkes
trası. 

Saat 22 de 
Viyana 22,40 da, piyano konseri — 

Hamburg 22,10 da, dans muzikası — 
Stuttgart 22 de, radyo orkestrası — 
Brüksel 22 de, «tBocaccio» opereti — Lyon 
22,30 da, «Monou» operası — Nis 22,30 da, 
senfonik kofıser — Paris P T T 22,30 da, 
Lacme operası — Strasburg 22,30 da, 
senfonik konser — Radio Toulouse 22 de, 
marşlar ve operet havalan — Londra 
22,30 da, radyo orkestrası — Roma 
22 de, Bayadere opereti — Milano 22 de, 
Scala'dan naklen «Madam Butterlly» 
operası (Alman istasyonlan da alıyor
lar) — Lüksemburg 22,30 da, eğlenceli 
konser — Varşova 22 de, dans muzikası — 
Bükreş 22,45 de, Rumen havalan — Prag 
22 de, «Aşk İlâm», keman, viyolonsel ve 
piyano için radyo opereti — Peşte 22,55 de, 
cazband. 

Saat 23 de 
Viyana 23,30 da, salon konseri — Ber

lin 23,30 da, dans muzikası ve diğer Al
man istasyonlan ile beraber — Radio Tou
louse 23,30 da, eğlenceli konser — 
National 23,35 de, radyo orkestrası —• 
Orta İngiltere 23 de, Berenka orkestra
sı — Lüksemburg 23,15 de, senfonik kon
ser — Hilversum 23,40 da, hafif muzika — 
Sottens 23,30 da, dans muzikası —• 
Beromünster 23,20 de, dans muzikası — 
Peşte 23,40 da, opera orkestrasmm kon* 
seri. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan, dans muzikasma 

devam — Stuttgart 1 den 2 ye kadar ge
ce muzikası — Brüksel 24 de, gece kon
seri — Radio Paris 1 de, Jo Boiullon or
kestrası — Strasburg 1 de, dans muzika
sı — Radio Toulouse 24,15 de konser, 
1,35 den 2 ye kadar dans muzikası — İn
giliz istasyonlan 24,30 da, dans muzika
sı — Roma 24,15 de, dans muzikası — 
Lüksemburg 1 den 3 e kadar dans mu
zikası. 

B O R S A 
14/1/938 

(AKŞ.4M KAPANIŞ PtATLERİ) 
ESHAM • • TAHVİLAT 

İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
tJnltürk I 
Ünitürk II 
Ünltürk n i 
Mümessil I 
Mümessil II 

» nı 
i ş Bankası 

94 

98,50 
18,75 
18,70 
18,70 
40,15 
40,70 

10.20 
hamiline 10,25 
müessis 83 

Türkiye Cura- 98,M 
huriyet Merkn 
Bankaaı 
Anadolu Hİ& 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
Ittlhad DeftlS 
menleri 
Şark Değir
menleri 

33,79 
1,19 
7,60 
930 

13,28 

1 ^ 
4 

Psrs (Çek fl«Ueri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,22,50 
629 

0,79,25 
15,08,25 
86,88,40 
3,43,84 
4,69,50 
1,42,04 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
lloakova 

63,59,30 
22,61,86 

1.97,25 
13,67,26 

34,30 
4,18,28 
3,99,44 

10739,99 
X3.74JB| 
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FENNİN BİR HARİKASI 1 K E S K İ N K A Ş E L E R i UşUtme, grip, nezleye ve aûrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

tSTANBUL 
TİCARET ve ZAHtRI BORSABI 

14/1/938 
F t ATLAA 

CtNSt 

Buğday yumugak 
» sert 

Arpa Anadol 
Bakla 
Mısır s a n 
Kuşyemi 

» dökma 
Ceviz İÇİ 
Tiftik deri 
Z. yağ yemeklik 

AfaRı Ttılttn 
Kr. Fa. Kr. Pa. 

5 S2 6 85 
0 23 
4 11 4 U 
4 20 
4 10 
7 28 
7 4 

28 — 31 — 
77 20 
37 — 42 - . 

O E L I N 

Buğday 
Arpa 
Un 
Fasulye 
i ç fındık 
Nohut 
Mısır 
Z. yag 
Susam 
K. fmdık 

672 Ton 
390 » 
116 » 
43 > 
64i » 
16 » 
120 > 
9i > 
6 > 

11 3/4 > 

O 1 D E N 

Arpa 
iç fmdık 
iç ceviz 

400 Ton 
32i > 
18 > 

D I 8 F t A T L A B 

Buğday : Liverpul 
» : Şikago 
» : Vinlpek 

Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. : » 

5,25 K. 
4,58 » 
5,91 » 
4,73 » 
3,95 > 
7,89 » 

14/1/938 Cuma günü 
istanbul Halinde toptan satılan j%ş 

ve sebzelerin f iatlerl 
En aşağı Eo 

Cinsi 

100 

Mikyası Flatl 
Kr.3. 

Kilo 2 50 
» 4 — 
» 4 — 
» 5 — 

Demet 2 50 
Kilo 
Adet 

Demet 
Adet 

Demet 

4 
7 
2 

60 

50 
50 

Kilo 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

» 
» 

Adet 

70 
40 
55 

Pırasa 
Ispanak 
L&hana 
Kereviz kök 

» yaprak 
Havuç 
Karnabahar 
Pancar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Gümüşhane 
• » Ferik 

D İnebolu 
Armud Ankara 

» KaradenU 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Ağaç kavunu 
Yeril limon 100 
Ecnebi limon 100 
Portakal: 

Dörtyol 36 İlk sandık 250 — 
> e41ûlc » 300 — 
» 80 İlk > 200 — 
» 100 lûk » 130 — 
> 150 İlk > 130 ^ 

Alanya 64 lük » 325 — 
» 80 İlk > 290 — 
> 100 lük » 190 — 

Fenike 160 lık » 450 — 
> Rize 100 lük » 50 — 

Mandalina Aalanya 100 adet 200 — 
, Bize 100 » 70 — 

, Fenike 100 » 160 — 
» Bodrum 100 » 350 — 
» Mersin 100 » 100 — 

4 
4 ' 
19 • 
18 
9 
5 
12 
4 
7 
4 
7 
70 
12 
10 
4 

>180 
» 140 

meyra 
yüksel 
Flatl 
Kr.S. 
8 90 
7 — 
9 — 
7 — 
3 — 
9 — 
20 — 
8 — 
90 --
1 — 
— 60 
— 70 
9 — 
9 — 
40 — 
20 — 
16 — 
12 — 
32 — 
5 — 
10 — 
12 — 
12 — 
120 — 
20 — 
16 — 
6 — 

230 — 
160 — 

300 — 
350 — 
250 ~-
150 — 
150 — 
379 — 
300 — 
210 ~ 
500 — 
100 — 
500 — 
90 — 
390 — 
600 — 
800 — 

Tasfiye halinde 

MİLLÎ TİCARET T. A. 
ŞİRKETİ MürakıpUğinden: 

' 8/1/938 tarihinde İktisad Vekâleti 
emrile fevkalâde içtimaa davet edilen 
Millî Ticaret T. A. Şirketinin işbu Iç-
timamda müstaafa taâflye memuru 
Kahlt Tahsinin okunan Rapor ve 
Bilançosu tasdik ve zimmeti ibra edllr 
miş ve yerine heyeti umvımiyece tas-

iöye memurluğuna avukat Saim Uray'ın 
intihap edilmiş olduğu ve kejrfiyetln 

I ga'zetelerle intişarmm heyeti umu-
' miye mükarreratı cümlesinden bu

lunduğu ilân olunur. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mfttehassui 

Muayenehane: Cağaloğla Nuruosmaniye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımanı pa-
purdan maada bergün 13-11 hastalanıuı 
kabul eder. Telefoo: 23929 

. \ : 

RE o SIL 
Öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en İ3ri ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla isteyi
niz. 

IMffntH 
TÜRK HAVA KURUMU 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
, Dördüncü keşide l l /Şubat /938 dedir. 

Büyük İkramiye: SOıOOO 
liradır... Bundan ba§ka 

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

Şimdiye kadar binlerce kişİ3ri zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... mmmmmmmmmm mmmmmtfmmmtmtmmm 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartname ve numunesi mucibince 20X25 eb'admda 10.000.000 mantar 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 24/1/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar numunelerini mü

nakaşa gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar levazım ve mübayaat şube
si müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

V — İsteklilerin pazarlık için tajön edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri üân olımur. «8171» 

• 
I — Şartname ve projesi mucibince Müreftede yaptınlacak idare binası 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
II — Keşif bedeli 58C5 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 436 liradır. 
III — Eksiltme 27/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 29 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü inşaat şubesiyle Edirne Başmüdürlüğünden ve Mürefte memurlu-
ğlmdan alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ajmca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

VI — İstekliltrin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tajrin edUen gün ve 
saatte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (109) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Cinsi İlk pey akçası Muhammen bedeli Senelik muhammen 

miktarı 
Kırpıntı kâğıt 150 Lira 2000 Lira 100 ton 

Yukarda bir yıllık tahmini miktan ve muhammen .bedeli yazüı beş santim
den az genişliktel'J birikecek kırpıntı kâğıtları 24/1/93^ pazartesi günü saat 15 
de Devlet Basımevince açık arttırma üe satılacaktır. 

İsteklilerin ilk pey akçalarmı o gün muayyen saatten önce Basımevi vea-
nesine yatırmaları lâzımdır. 

Şartname bedelsiz olarak Direktörlükten alınabilir. (11) 

• Meşhur Arjan 

PARK otelinde 
Bu Akşam: İspanyol Tenoru 

R i B A R R I 
Seanslarına başhyor ve daima 

EDUARDO BOANCO 
Arjantin orkestrası en son repertuvarlarmda 

BUGÜN saat 17 1/2 da MATİNE DANSANT 

İstanbul Sanayi Birliğinden: Nizamna
memizin 12 İnci maddesi mucibince sene
lik heyeti umumiye 31/1/938 pazartesi 
günü saat 15 de adiyen birlik merkezin
de toplanacaktır. Söztt geçen gün ve 
saatte birlik âzalannm teşrifleri rica 
olunur. 

RUZNAME: 
1 — Senelik mesai raporu 
2 r- Hesap raporu 
3 — Yeni sene bütçesi 
4 — İdare hftyeti Intihabatı. 

[
. SATILKK EŞYA 
Göztepede istasyon caddesinde 40 o I 
No. evde yarınki pazar günü saat I 
10 dan itibaren müzayede ile ev I 
eşyası satılacağı ilân olımur. I 

YENİ NEŞRİYAT 
UYANIŞ 

Haftalık resimli Uyanıp (Servetlfû-
nun) un son sayısı güzel bir kapak İçe
risinde, bol yazılar ve bol resimlerle İnti
şarı etti. Bu sayıda şu yazılar vardır: 

Matbaacılıkta, denizcilikte bir hatıra, 
rahmetli Hamlt Naci (Ahmed İhsan Tok-
göz). Alaturka sever bir muharrire ce-
vab, yahut cevabcık (Gavsl Hallt Ozan-
soy). Yeni nesil edebiyatında blu tehlike 
(Ali Kemal Meram). Edgar Ailen Poe, 
(M. Hulusi Dosdoğru). Zaferin kıymeti 
(Carola Prosperl'den Çeviren: Yaşar 81-
hay). Haftanın meseleleri. Bibliyografya, 
tefrikalar, aktüallte v. a. 

Zayi — Seyrü seferden aldığım tek 
binek arabasmm 391 No. Iı pl&kasım kay
bettim, yenisini alacağımdan «skisin in 
defteri yoktu£. 

gifU arabscıUrmdan Oımik 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat ve cüıslerile miktarları aşağıda 
yazüı üç liste muhteviyatı kayın ve meşe traversler 28/1/938 cuma günü sa» 
at 15,45 den İtibaren sırasile ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat üe k»« 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay-
m gün saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 141 kuruşa Eskişehir, İzmir, Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. (205) 
Eksiltme listesi Cinsi 

No.: 1 Kayın 
2 
3 (Kaym 

(Meşe 

Miktarı 

111.000 
33,000 

6,000) 
3,000) 

Muhammen bedeli 

324,120 
94.710 
28.110 

Muvakkat te 
Lira Kr. 

16714 80 
5985 50 
2108 25 

Evvelce ilân edilmiş olan Ankara Garında Revizörlük binası ile umumî He
la binası inşaatı yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

I — Bu işlerin keşif bedeli 43,000 Uradır. 
II — İsteklileri bu işe ait şartname, proje ve şâir evrakı Devlet Demir yol

larının Ankara, Haydarpaşa ve sirkeci veznelerinden 215 kuruş mukabilinde alar 
bUirler. 

III — Eksiltme 31/1/938 tarilıinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demir Yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin teklif mektubiyle birlikte aşa
ğıda yazıU teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar komisyon riyaseti
ne tevdi etmiş olmaları lâzımdır, 

a) 2490 sayılı kanım ahkâmına uygun 3225 lirahk muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tâyin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. (108) (239) 

Beyoğlu tahsilat müdürlüğünden: 
Ortaköy Rum ilk okulunun Beşiktaş Maliye şubesine kazanç vergisinden 

olan borcundan dolayı Ortaköy Aya-Fuka ve Aya-Yorgi kilise, Kabristam ve 
mektebi vakfı namına olduğu aniaşılan Ortaköyde eski Ortaköy mahallesi Meçi- ^ 
diye ve yeni Divan yolu mahallesi Muallim Naci sokağı yeni 78-80 ve 82/2 kapı 
numarah dükkânlarla methali tahsili emval kanımu hükümlerine tevftkan aleni 
müzayede suretiyle satılacaktır. 

Talip olanlajın son ihale günü olan 20/1/1938 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 den sonra Beşiktaş kazasında müteşekkil idare heyetine % 7,5 pey 
akçeleriyle müracaatları ilân olumu:. (236) 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Hk Teminat 
L. K. 

116 14 

Muhammen Fiatı 
K. S. 
44 
47 50 

Miktan 
Kilo 

1,900 Şeftali Kompostosu Konserve 
1,500 Enginar Konserve. 

Galatasaray Lisesinin Mayıs ö38 sonuna kadar ihtiyacı olan yukanda cinsi 
ve miktan ve ilk teminatı yazıü konservelerin 12/1/1938 gününde yapüan ek
siltmesine istekli çıkmadığından on gün uzatılarak 24/1/1938 pazartesi günü 
saat 15 te İstanbul Kültüı Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde top
lanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere Okul idaresine ve Ticaret oda
sının yerü sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyona 
gehneleri. (235) 

Edirne Nafia Müdürlüğünden: 
Edirne Lisesile Kız ve ErkeK Öğretmen okulları kalorifer tesisatlan için ya

pılacak müşterek .santral binasile haricî şebeke ve erkek öğretmen okulunun da« 
hilî kalorifer tesisat işleri İkincikânımun 23 cü günü saat on altıda ihale edil
mek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulUe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli yekûnu 36528 lira 68 kuruştur. İsteklilere proje resimleri keşif 
kâğıtlan, şartname, mukavelename suretleri, diğer fennî evrakı Ankarada Yapı 
İşleri Umum Müdürlüğü ile İstanbul ve Edirne Nafıa Müdürlüklerinde 180 ku
ruş mukabilinde verUecektir. Muvakkat teminat 2740 liradır. EksUtmeye gir©, 
bilmek için en az yirmi bin liralık bir kalorifer tesisatmı muvaffakiyetle yaptı
ğına dair vesika ile Nafıa vekâletinden 938 senesine mahsus almmış müteahhit
lik vesikası ve eksUtme şartnamesinde yazıü şartlan haiz bulunmak lâzım
dır. Müteahhitlerin 2490 sayıU kanuna göre hazırhyacaklan teklif mektuplan 
yukarda vazıh günde saat on beşe kadar Edirne Nafıa Müdürlüğü odasındaki elB» 
sUtme komisyonu başkanUğma tevdi etmeleri lâzımdu:. (243) 

İstanbul l iman sahili sıhhiye merkezi 
satınalma komisyon4jndan; 

1 — Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve makinasmın Dİ* 
zel'e tahvili keşfi mucibince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 — Keşif bedeU (6,900) liradır. 
3 Bu i§e ait şartname şunlardır. 
A İdarî şartname. 
B — Fennî şartname. 
C — Proje. 
4 Isteklüer bu şartnameleri illşlkleriyle beraber 55 kuru^ bedelindi 

merkezimiz levazmundan alabilirler. 
5 Eksiltme 25 İkincikânun 1938 salı günü saat 15 de Galatada Kars 

Mustafa pa^a sokağmda İstanbul Liman Sahili Süıhiye M.rkezl Satm Alma 
komisyonunda yapüacaktır. 

6 — Muvakkat teminat parası 517 lira 50 kuruştur. 
7 — Eksiltmeye girecekler bu gibi işleri yaptıklarma dair resmî vesika 

ibraz etmeleri şarttır. (74), 
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"Adeta bir harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bîr Hafta Zarfında 
Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

T a m a m e n değiştiği için 
îdaha cazib görünüyordu. 

Arkadaş la r ı , şayani hayre t 
tenine gıpta ediyor lardı . 

Bayan JALE'nin bir haftalık 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evvelki hakiki 
fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor; «Benim için 
tm, bir harikadır» bir hafta zar< 
tmda bu derece cazib bir şekil ala
cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar-
)rft/i5i.;ianm, daha genç ve daha 
iehhar göründüğümü söylüyorlar. 
Cidden şayani hayret olan böyle 
bir teni temine muvaffak olduğu
ma gıpta nazarlarile süzüyorlar. 
' Evvelâ, her akşam yatmazdan 
İTvel pembe rengindeki Tokalon 
loemiıü kullanınız. Bu kremin 
lacklblııde. Viyana Üniversitesi 
taEofesörû Doktor Stejskal tara-
İmdan keşfedilen ve «Biocel» 
İBbİT edUen gençlik cevheri mev-
Boddur. 81a uyurken, cUdlolzl 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemiş haldkî fotoğrafı 

besler ve gençleştirir ve yüzdeki 
çizgi ve buruşuklukları izale eder. 
sabahleyin kalktığınızda daha 
genç görünürsünüz. 

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

— HÜSEYİN CAHİD 

Fikir Harel(etleri 
15 Kânunusani 1938 Cumartesi 

221 ci sayısı çıktı 
tÇİNPEKİLER : 

TabU istifa ve cinsî istifa (C. 
Bougl6) — Emperyalizmin âmilleri 
(Frank H. Hanklns) — Meşrutiyet ha
tıraları (Hüseyin Cahid Yalçm) — 
Hegel'in metafizillc tarllı felsefesi 
(Henri See) — Modem «kültür» 
(Lucien Romier) — Siyasi mezhebler 
tarihinde mütıim simalar: Kari Marx 
G. Mosca) — Matbuat hayatı: Fran
sız medenî kanununda Bonapart'm 
tesiri ve hukukda serbest inceleme ve 
araştırma usulü: Bu usulün Türk 
Medenî Kanunımdaki mevkii (Osman 
Nuri Uman) — Filozoflar: Hayat ve 
mezhebleri (Will Durant) — Timu-
run sarayında bir İspanyol sefiri 
(Clavijo) — Kitablar arasmda (Kü
çük notlar) — Lehde ve aleyhde — 
Vecizeler. 

Fiyeti 20 Kuru^ 

8 el cild cılı̂ tı 
183 numaradan 208 ci sayıya ka

dar olan 8 ci cild hazırlanmıştır. 
Fiyeti 5 liradır. 

Müracaat yeri: 
İstanbul: Ankara caddesi. No. 84 — 

Bilgi matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

tjsküdar Sulh 1 ci Hukuk Hâkimliğinden: 
938/120 
Üsküdar Ayazmada Rumimehmed pa

şa mahallesinde Değirmen sokak 32 No. da 
Emin 

Kâzım tarafından aleyhinize İkame 
edilen on beş lira alacak davasmdan do
layı ilânen tebliğ edilen yemin ihbarna
mesine karşı muayyen olan günde mah
kemeye yemin etmek üzere gelmemiş ol
duğunuzdan yeminden kaçmış addile da-
vacmın davasına sabit nazarlle bakılaca
ğından tarihi ilândan İtibaren hukuku 
usulü muhakemeleri kanununun 337 İnci 
maddesine tevfikan sekiz gün zarfında 
istida ile mahkemeye müracaatla yemin 
hakkında itiraz etmediğiniz ve 27/1/938 
perşembe günü saat 10 da tJsküdar sulh 
hukuk mahkemesine gelmediğiniz takdir-
de yeminden kaçmış addile mezkûr ka
rar katiyet kesbedeceğl İlânen İhbar ve 
tebliğ olunur. M. 1427 

SOUPLEX-PLÂTIHEoo8% 
/f/ hulunmiifan 

' hır tekemmül 
harikasıdır 

Çönkü ASPİRİN seneleri 
denberl ner türlü''soğukal-. 

gınlıklarına ve ağrılara karşt 
^ie«iri lafrnaz bir ilâç~olduğunu 

4^l)al (btmlştlr;. 
. A S P J B I N i n tesirind 

ernln pTmak İçin lütfen ^»^ "mar-, 
kasına aikkat ediniz. 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTIL ANTİSEPTİK 

' ^ ^ 
'J^, 

[Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı korujrucu, te
siri kat ' î pastillerdir. Nezle, 
bronşit, srrip ve boğaz rahat-
sîzlıklarinda, ses kısıklığında 
pek faydalıdır. Bütün ecza
nelerde bulunur. 

ÎNGÎLÎZ KANZUK 

ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

PAÎ ANIZ TAIZ GETIIinEk 
S U U E T I L C S İ Z İ N I Ç î N 

CALI5III 
HUSUSÎ ŞARTLARIMIZ HAI^Jİ'INDA 
CIŞELEBIMIZDCN MALÛMAT A L I N I Z 

MOLANTiC .BANK ÖNİ2 
(STAfNİfiOl-— KAB'Aİetry PALAS- ALALEMCrWAN 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
sirkeci Tuz ambarı zeminine «400» metre murabbaı ahşap müteharrik dd« 

geme pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işe aid keşif bedeli «1870» liradır. 
İsteklilerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa i#« 

tirftk etmek üzere 18/1/938 salı günü saat 14 de % 7,50 güvenme parasile birlik
te Kabataşta İnhisarlar Ba§müdürlüğündeki komisyona müracaatlan. (174) 
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BÜTÜN TÜRKİYEDE EŞİ OLMAYAN MODERN 
En değerli muharrirlerin ilmî, fel

sefi, edebî, sıhlıi, mimari, tarilıî, fen
ni, Coğrafi, askeri ve spor yazılarım 
ihtiva ederek en nefis kâğıt ve zarif 
bir tabı ile pek yakmda çılayor. Her
kesi alâlıadar edecek olan bu mecmu
ayı sabu-sızhkla bekleyiniz. 

TÜRKİYE MECMUASI 
İdarehanesi: Postafaane arkası Basiret hanı 28 No. Telefon: 23125 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKİ EKREM 

RADYOLİN 
ile hiçin dişleri f ırçalamak lâzımdır 

umkû 
Radyolin dişleri temizliyerek sağlık 

ve güzellik vermekte, sizi şu veya bu 
diş macununu deneyerek dişlerinizi 
bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha-
lisiyetine rağmen azamî ucuzluğu V3 

azamî tazeliği temin ederek sizi ya
bancı ve palıalı macunlardan kurtar-
mıştur. Radyolin mikroplan öldürerek 
diş etlerine ve bütün ağıza temizlik 
ve sıhhat kazandınr ve bu neticeyi 
garanti eder. 

Daima Radyo l in 
ile fırçalayınız 

Siz de bu kremden şaşmaymız! 

I \fVH tl'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe malısulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sılıhi kremlerdir. | 

KREM BALSAMIN \ 
. Şöhretini söz ve şarlatanhkla 
lî  değU, sılüü evsafımn Londra, 

Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
•t I 

Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükâfatım 
kazanmış olmakla isbat etmiştir,^ 

kri?FM RAf <!A MİM ^^^^^ ^Ç'" yağsız, gece için yağh ve 
tk.KC.lVl DAi^öAMII}/ j^alis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
^Dt7h/l D A r Ç AMtM ^tedenberi tanınmış hususî vazola-
KKt M BALGAM I IS ^nda satıldığı gibi son defa sureti 

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

K-JfFM RAI ÇA MİM *^P^®" ̂ " * ^ nevUerüe tamnmış, ecza 
t\.KtLM tSAL.öAIViliy ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

İKTİSAT VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN; 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalış-

masma izin verilen ecnebi şirk (îtlerinden Romanya tabiiyetli (Steand Romana) 
Şirketi Türkiye umumî vekili bu defa müracaatla İzmir şubesini 31/12/1937 ta
rihinden itibaren kapatacağını ve acente H. A. Valker ve Hüseyin Zeki'ye ver
miş olduğu vekâletnamenin 3:1/12/1937 tarihinde nihayet bulacağını bildir
miştir. 

Keyfiyet tedkiK edilerek kanımı hükümlere muvafık görülmüş olmakla 
ilân olunur. 

D İ K K A T : 

Çok zengin 
bir sayı hazırladı 

sayfa 
Ajrr ıca b i r ö r n e k p a f t a s ı i le 

M A M A 
Dr. H. Şinasi 

Besler ve kuvvet
lendirir. Gürbüz, 
tombul ve sıhhatli 
çocuk yetiştiren 
yegâne gıdadır. 

SiLKO 
//p oua/ayJniz 
aânlanniz 

ffeçer 

Beyoğlu ikinci Noterliğine 
Elimdeki resmî sened mucibince malûm 

olup Beyoğlunda Faikpaşa mahallesinde 
Çukurcuma sokağmda 2 No. lı imalâthane 
ve müştemilâtmda mevcud marangozluk 
makine ve alât ve edevatile mallan ve bu 
imalâthanede kendim yaptırdığım bütün 
tesisat ve tevsiat ve ilâveleri ve mobilya 
vesalr e^yayi ve ticaretten Çekildiğim 
1/5/937 tarihinden evvel ve sonra bu ima
lâthanenin işinden doğan hakikî ve ma
nevi bütün şahıslar ve zimmetlerindeki 
bütün alacaklarımla haklarımı bu kere 
bugüne kadar işliyen vergi ve her türlü 
mükellefiyetlerle resmî ve hususî ve malî 
ve aynî ve para bütün borçlarımı bu akid 
mucibince üzerine alan Beyoğlunda Ye-
niçarşıda 40 No. da zevcim Jan Belâttlye 
gönül rızasile devir ve temlik ettiğimden 
bu imalâthane ve müştemilâtınla hiç bir 
hak ve alâkam kalmadığının gazetelerle 
ilânını dilerim. (M. 1428) 

1938 
Matbuat AimanaOı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel esendir. 
1937 yümın tarihî, en meşhur 

muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bil
giler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayımz 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

10 
KURUŞA 

. ! 
/ 

H A S A N TIRNAK CİLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasUe şişesi 

Küçük H ^ kuruş, büyük 2m%9 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasmı isteyiniz. 

RDF>° N e m f l e 

ve 
bütün ağrıları 

derhal 

MAKAS GİBİ 

$ • % 

AAA. n 

eczanelerde 

1 \\\^ ve 12 m 
ambalajlarını 

arayınız 

Taklitlerinden 

SEFALİN 
ismine dikkat 

ediniz 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

T Ü R K İ Y E 

Şişe ve cam fabırikalan\ 
Anonim Sosyetesinden 

Paşabahçe fabrikamız, piyasanın kullandığa kavanoz fiatlanm 
indirmiş olduğunu muhterem müşterilerine ilân eder. 

100 düzineden aşağı olnnamak üzere Paşabahçe 
teslimi fiatlar 

1/2 numara kavanoz kapaksız Düzinesi 60 Kuruş 
1 » » » » 70 » 

» 
» 
» 

» 
» 
)• 

Müşterilerimizin luymetli siparişlerini bekleriz. 

http://tk.KC.lVl

