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Herkesin ağzında 
TİRYAKI 

Sigarası 

Sene 20 — No. 6915 — Fiati her yerde 5 kuruş PAŞ̂ AJR 16 Kânunusani 1938 âTelefon: 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kli^e); 

Mühim malî kararlar verildi 
Altın ticaretini yalnız izinli 

bankalar yapacak 
Seyahate çıkacaklara döviz için 
kolaylık gösterilmesi kararlaştı 
Küçük krediyi inkişaf ettirmek içih mühim 

bir kanun lâyihası hazırlandı 
Ankara 16 (Telefonla) — Bugünkü 

Ulus gazetesi İstanbul borsasının ka
patılması, altın ve döviz meseleleri 
hakkında şu mühim malûmatı ver
mektedir: 

Yeni Ankara borsası İstanbul borsa-
dar tesirli rol oynadığı, izah edilmeğe 
muhtaç olmıyan borsanın devlet mer
kezinde kurulmasına karar verilmiş
tir. Hükümet bu suretle devletin malî 
ve umumî politikasını yakmdan takip 
etmelerine imkân vermiş olacaktır. 
Millî bankalarımız merkezlerinin veya 
en mühim şubelerinin Ankarada bulu
nuşu bu tedbirin ehemmiyetini arttır
maktadır. Hükümetin uzun müddet-
tenberi üzerinde tedkikler yapmakta 
olduğu bu mesele İstanbul borsasınm 
3 sene müddetle muvakkaten kapatı
larak Ankarada yeni bir borsa açılması 
hakkındaki kararın Bakanlar heyeti 
tarafından kabul edilmesile neticelen
miştir. 

Yeni Ankara borsası İstanbul borsa
sının kapanma tarihi olan 1 nisan 938 
de açılacaktır. Alâkah finans ve eko
nomi mahfelleri bu tedbiri şevkle 
karşılamıştır. İstanbul borsasındaki 
acenteler arzu ederlerse Ankarada ça
lışacaklardır. 

Hükümet millî paramızın kıymeti-

İstanbul borsası 1 
nisanda üç sene 

müddetle kapanıyor 
Ayni tarihte Anlcarada yeni bir Borsa 

l(urularal( faaliyete geçecel( 
Ankara 15 (A.A.) — Ulus gazetesinin istihbaratına göre, hükümet, 

devletin umum! mali itibarı üzerinde ne kadar tesirli rolü olduğunda şüp
he olımyaıi borsanın A n t e u ^ a kurulmasma kanuT vermiştir. İstanbul bor
sası 1 Nisandan itibaren üç sene knüddetle've miavakkatşn; ka l ınacak ve 
ayni tarihte yenisi Ankarada açılacaktır. Kurar bakanlar heyeti tarafından 
kabul edilmiş alâkah finans ve ekonomi mahfilleri tarafından şevk ile kar
şılanmıştır. 

Yarınki «Ulus» gerek bu mesele hakkında ve gerek altın ticareti ve dö
viz meselesini kolaylaştu-an yeni karârlar hakkmda tafsilât vermektedir. 

[Ulus refikimizin verdiği tafsilâtı bu sabah Ankara muhabirimiz tele
fonla bildirmiştir. Diğer kısmımızda neşrediyoruz.] 

nin korunması için alınan tedbirlerle 
mütenasip olarak altın ticaretinin de 
nizam altına alınması için mühim ted

birler alnüştır. Bu tedbirlerle altın ti
caretinin bugüne kadar düzene ko-

(Devanu 3 nci sahifede) 

Istanfculun îman için lâzım 
gelen tahsisat bulundu 
Belediye, yapacağı istimlâkin bedelini 

10 senede itfa edilmek üzere yüzde 
5 faizli bonolarla ödeyp'̂ ek 

Istanbulun imarı için şehircilik 
mütehassısı B. Proste'un hazırladığı 
plân ve maketler üzerine şehrin muh
telif semtlerinin alacağı müstakbel 
şekilleri vesile düştükçe yazdık. Bu 
plân tahakkuk ettiği zaman, İstanbul 
yalnız dünyanın en güzel değil, ayni 
zamanda en konforlu ve medenî bir 
cehri olacaktır. 

Ancak şehrin geniş mikyasça imari 
için belediyenin bugünkü miitevazi 
bütçesi de kâfi değUdir. Şehri imar 
etmek için fevkalâde varidat menba-
ları bulmak, imar plânını arızasız ve 
inkıtasız olarak tatbik etmek için 
esaslı tedbirler ittihaz etmek lâzımdır. 

B. Proste şehir plânının yalnız 
Bvanporjesini hazırlamakla iktifa et
memiştir. Fakat plânın tatbiki için 
eiyovm ınerî olan kanımlarda yapı
lacak tadilât hakkında bir proje ha-

r. zırladığı gibi piânm malî cihetlerini 
yani şehm. imari için sarfedilecek 

^ parahm hangi kaynaklardan tedarik 
edilmes ilâzımgeldiğ'ni de gösteren 
diğer bir proje tanzi.n etmiştir. B. 
Proste, hazırladığı plânı göz önünde. 

. -tutarak şehrin imarına tahsis edilecek 
paranın en ziyade istimlâke sarfedile-
cfeğini düşünmüştür. Profesörün bu 
düşüncede ne kadar haklı olduğunu 

Şehir plâmnı 
yapan profesör 

B. Proste 
gösteren en yakın 

istanbul valisi 
B. Mühiddin 

Üstündağ 
r misal da vardır: 

Meselâ Yenicaminin etrafını ve 
Eminönü meydanını tamamile aç
mak için bir buçuk milyon liradan 
fazla bir paraya ihtiyaç vardır. Ne-
tekim hükümetin tramvay şirketin
den aldığı 1,700,000 liranın bu işe tah
sisi için hazırladığı kanun lâyihası da 
bu tahmini teyid ediyor. 

Halbuki Sultanahmed meydanının 
açılması ve civarmm istimlâki, Tak
sime doğru bir yol açılması gibi te-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

. « ! • 

ÖayrlmübadlUer 
Gayrimübadillerin bonoları yine gü

nün meseleleri arasındadır: Fırlıyor, 
düşüyor. Fakat bu temevvçlerden on
lar istifade etmemektedir. "Çünkü ek
serisi zaten bonoları elden çıkarmış
lardır. 

Eski vilâyetlerimizde emlâk sahibi 
olup ta Balkan harbinden sonra mağ
dur mevkie düşen bu Türkler, şimdi
ye kadar - nakid ve bono suretinde r 
istihkaklarının yüzde elli ikisini al^ 
mış sayılıyorlar. Fakat bu sadece na
zariyedir; çünkü hakikatte ancak is
tifadeleri yüzde on beş nisbetinde ol
muştur. ' 

Bari, neleri var, neleri yok hesap 
edilse de, mütebaki yüzde kırk sekiz 
alacaklarına karşılık kendilerine top
lu bir para verilse!... Sürüncemede ka
lan hesaplan böylelikle kapattlsa...' 

1937 deki muamelelerin 1938 e in
tikaline bile müsaade etmiyen yeni 
zihniyetimizle, gayrimübadüler işinin 
bıktırıcı, usandırıcı, yıpratıcı uzaması 
kabili telif değildir. 

Tekrarlıyoruz: Bu sefer bono değil, 
yüzde kırk sekize mukabil toplu, ma
kul bir para ve artık işin katı tasfi
yesi! 

Deniz Bank idare heyeti 
azaları 

Ankara 15 (Telefonla) — Deniz 
idare heyeti azalıklarına eski 

Zonguldak mebusu B. Yusuf Ziya ile 
Halk paıtisi muhasebecisin 
seçilmişlerdir . 

Bank 

Eski dünyadan yeni dünyaya: 8 

Atlantiğin ortasmda 
sabahleyin horos sesi 
Atlantik ortasında bir transatlantii(te aşl( 

maceraları nasıl başlar? 

Güvertede öğle uykusu 
pCkmet Feridun Es'in yazısını yedinci sahifemlzfle okuyunuı.] 

B. Bonnet yeni Fransız kabinesini 
kurmal( işini üzerine aldı 

Kati istişarelere başliyan B. Bonnet Maliye 
Nazırkğmı da üzerine alacağını ihsas etti 

Paris 15 (Akşam) — B. Bonnet bu
gün siyasî yakmlarile müşaverede bu
lunduktan sonra saat 11 de saraya gi
derek reisicumhur B. Lebrun'e kabi
neyi teşkil etmek için şimdiye kadar 
yaptığı teşebbüslerin neticesi hakkın
da malûmat vermiş, öğleden sonra 
radikal sosyalist grupunun içtimaıh-
da bulunacağını ve ancak bunu mü-

teakib kabine teşkilini kabul edip et-
miyeceği hakkında katî bir cevab ve
receğini kendisine ilâve etmiştir. 

B. Bonnet saat 15,5 de Elize sara
yından ayrüarak 16 da radikal sosya
list grupunun içtimaına gitmiştir. İç-
timada bu sene bütçede açık bulun
madığını ve millete yeni bir vergi 

(Devamı 4 üncü sahifede) • 
mıiMiıııiHmımMiıiHnmımı 

Pohtika eğlencelerinden bir kaç numara I 



sahife 2 A K Ş A M 16 Kânunusani 1938 

IHİ1& Creceki v e B u S a b a h k i H a b e r l e r 
Altın ticaretini yalnız 

izinli bankalar yapacak 
Seyahate çıkacaklara döviz için 
kolaylık gösterilmesi kararlaştı 

Bir Japon muharriri ingiliz sefirinin 
masasına kmmn bir hançer bıral(tı 
Domei ajansına göre bu bir takdir nişanesi 
imiş fakat muharrir, muayeneye sevkedildi 

Tokyo 15 (A.A.) — Reuter ajansının muhabiri bildiriyor: «Japon muharri
ri Makoto Vatanabl bugün İngiliz sefirini ziyaı-et etmiş ve masasının 
üstüne bir kadem uzunluğunda bir hançer koyarak: 

•'Hususî mesajım budur.» 
demiştir. 

Domei ajansı, Vatanablin, İngiliz -Japon münasebetlerinin İslahı lehin
de sefirin gayretini takdir ettiğine bir işaret olmak üzere Cragieye eski bir 
kılıç hediye ettiğini bildirmiştir. 

Ajans bununla beraber Vatanablin muayene edilmek üzere polis komiser
liğine sevkedildiğ-ini ilâve etmektedir.'J 

Tokyo 15 (A.A.) — Reuter ajansının muhabirine beyanatta bulunan Crai-
fie, Vatanablenin kendisine Edene verilmek üzere ecdaddan kalma bir 
kılmç hediye etmiş olduğunu söylemiştir. 

Sefir, Vatanablenin şimdiki İngiliz - Japon münasebetlerinden memnun 
olmadığını, bu münasebetlerin iyileşeceği ümidini izhar ettiğini ilâve etmiştir. 

Ankarada resmî mahiyet
te mali müzakere yoktur 
A n a d o l u ajansı g a z e t e l e r d e 
ç ıkan havadis lerin mahiyet ini 

izah ediyor 
Ankara 15 (A.A.) — Son zaman

larda bazı matbuat haberlerinde, sırf 
bura mahafilile temas etmek veyahut 
vaziyeti yerinde mütalâa eylemek kas-
dile bazı ecnebi resmî devairden, veya 
hususî şirket ve ticaret evlerinden 
gönderilen zevatın bu ziyaretlerine 
bir nevi malî müzakere mahiyeti ve
rildiği, veya intaç olunmak üzere bu
lunan işlere ehemmiyet atfedilmekte 
olduğu görülmektedir. 

Bu hususta resmî mahafilden aldı
ğımız malûmata atfen, bu ziyaretler
den hiç birinin resmî bir mahiyeti ol
madığını, ve sırf bir vaziyet mütalâa
sından veyahut ticaret müesseseleri 
için mutat veçhile ticarî tedkiklerde 
bulunmak imkânlarını tetkikten iba
ret olduğunu sarahatle bildirebiliriz. 

Diğer taraftan bazı mühim banka
larımız umum müdürlerinin şubat 
içinde Londraya gideceklerine dair 
gazetelerde intişar eden haber üzerine 
yaptığımız tahkikat, bunun da ayni 
veçhile bir temas tesisinden fazla bir 
şeyi istihdaf etmiyen bir seyahattan 
ibaret olduğunu göstermektedir 

Trak vapurumuz 
denize indirildi 

Merasimde Türkiye elçisi 
deniz müsteşarı bulundular 

Berlin 15 (A.A.) — D. N. B. bildiri
yor: Türk deniz işletmesi hesabına 
Krupp-Germania tezgâhlaımda inşa 
edilmekte olan üç vapurdan ilki bu
gün merasimle denize indirilmiştir. 
Kordelâyi, Türkiyenin Berlin büyük 
elçisi B. Hamdi Arpağın refikası kes
miş ve gemiye «Trak» adı verilmiştir. 
Merasimde Türkiye ekonomi Bakan
lığı deniz müsteşarı B. Sadullah Gü
ney ile Türkiyenin Berlin deniz ata
şesi ve diğer Türk memurları hazır 
bulunmuşlardır. 

450 yolcu Istihap edebilecek olan 
«Trak» vapuru Marmarada işliyecek-
tir. 

K a y b o l a n kayakç ın ın 
a i les ine y a r d ı m 

Ankara 15 (Telefonla) — Türk 
spor kurumu Uludağda kaybolan ka
yakçı Süleymanm ailesine nakdî yar-
cümda bulunacaktır. Diğer tai'aftan 
ziraat enstitüsü talebesi aralarında 
J6 lira 32 kuruş toplıyarak Süleyma
nm ailesine vermiştir. 

B . E d e n Londraya 
hareket etti 

Cannes 15 (A.A.) — B. Eden dün 
saat 18,40 da Londraya hareket etmiş
tir. ^ 

A n k a r a d a e l m a geces i 
Ankara 15 (Telefonla) — Şehri

mizde bulunan Niğdeli gençler bir 
elma gecesi tertip etmeğe karar ver
mişlerdir. Elma gecesi önümüzdeki 
hafta içinde yapılacaktır. 

Yeni yapılacak Millet 
Meclisi lıinası projeleri 

Jüri heye t i b u g ü n d e n i t ibaren 
ça l ı şmalar ına baş l ıyor 

Ankara 15 (Telefon) — Yeni yapı
lacak olan Büyük Millet Meclisi bina
sı projelerini tetkik etmek için kuru
lan jüri heyeti azalarından İsveçli 
profesör Tvar ile Hollandalı profesör 
Dudok ve İngiliz profefesör Robertson 
şehrimize gelmişlerdir. 

Şimdiye kadar muhtelif milletlere 
mensup mimarlar tarafından Anka- i 
raya 14 proje gönderilmiştir. Projeleri 
tedkik edecek olan jüri heyeti müsa
bakaya iştirak etmemiş milletlerin 
beynelmilel şöhreti haiz mimarların
dan mütekkeptir. Jüri, yarın çalış
malarına başlıyacak ve iki hafta son
ra ayıracağı üç projeyi hükümete tev
di edecektir. Bunlardan birinin ter
cihi hükümete aiddir. 

A n k a r a Şehir t iyatrosunun 
ilk temsili 

Ankara 15 (Telefonla) — Ankara 
şehir tiyatrosu bu akşam Halkevinde 
ilk temsilini verdi. Mahmud Yesari-
nin Piyer Veberden naklettiği Afacan 
piyesi muvaffakiyetle oynandı. 

Şehir tiyatrosunun ilk temsili An
karada büyük bir alâka ile karşılan
mıştır. Tiyarto tamamile dolmuştur. 

Mançuriye inen 
Sovyet tayyareleri 

Japonlar, tayyareyi ve 
pilotları hâlâ iade etmediler 

Moskova 15 (A.A.) — Tas ajansı-* 
nm Sibiryada Kabarovsk'dan aldığı 
bir habere göre, geçen ilkkânunda 
Mançükoya inmeğe mecbur kalan ve 
Japon makamatı tarafmdan tevkif 
edilen Sovyet posta tayyaresi hâlâ 
iade edilmemiştir. Gerek tayyare ge
rek pilot ve yardımcısı Sovyet baş 
konsolosunun mükerrer protesto ve 
teşebbüslerine rağmen Harbinde mev
kuf tutuluyorlar. 

Sovyet hükümeti, tayyare ile tay- / 
yarecinin ve postanın iadesi için şid
detli bir teşebbüste bulunacaktır. 

Fllistinde memurları 
miidafaajedbirieri 

Memurlar tabanca taşıya
caklar, geceleri de sokağa 

çıkmıyâcaklar 
Kudüs 15 (A.A.) — Filistindeki em

niyetsizlik neticesinde İngiliz maka
matı devlet memurlarının himayesi 
için bazı tedbirler almıştır. Halkla 
temasta bulunan her memurun ya-
nmda bir tabanca bulunacak ve me
murlar geceleyin mecbur olmadıkça 
dışarı çıEmıyaicaklardır. 

Yeniden Nablus'a İngiliz takviye , 
kıtaatı gönderilmiştir, Filistinin şark 
hududlarmdaki kontrol daha ziyade 
şiddetlendirilecektir. Diğer taraftan, 
çetelerin takibinde çok faydaları gö
rülen polis köpeklerinin sayısı da 
arttırılacaktır. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

Avrupanm nüfusu eskiden ne 
vaziyetteydi, şimdi ne 

vaziyette? 
Fransız muharrirlerinden Hubret, Bunle 

ve Boverat, «.Fransanm nüfusu» isimli bir 
eser yazmış; mukaddemesini de M. Landry 
kaleme almış. Paris gazeteleri, bu eserden 
alâka ile bahsediyorlar: 

Fransa'nın nüfusu 42 milyondan yu
karı çıkmıyor. On .sekizinci asırda 20 mil
yon Fransız varmış. Fakat şimdi Avrupa'da 
510 milyon nüfus mevcutken o asırda an
cak 100 milyon insan varmış. Binaenaleyh: 

"1650 de Fransa'nın nüfusu. Avrupa 
nüfusunun beşte biri iken, bu nisbet on 
dokuzuncu asır ba.şlangıcında altıda bire, 
1850 de sekizde bire, 1900 de onda bire ve 
şimdi de % 8 e inmiştir.» 

On yedinci asnn sonuna doğru, Fran
sa'nın nüfusu, büyük devletlerin (yani 
Fransa'nın, Cermen imparatorluğunun, 
Rusya'nın, İngiltere'nin) umumî nüfusu
na nisbetle üete birmis; .simdi i.se ancak 
% 13 üdür. 

Eskiden biz Türklerin bütün Avrupa'yı 
«Frenk» sanmamızın sebebi de .şimdi an
laşılıyor: Meğer Fransızların nisbeti o ka
dar çokmuş ki ehemmiyetleri de ona gö
re büyükmüş. Esasen bu nüfus kesafeti 
Fransa'nın o büyük inkılâplara, impara
torluklara sahne olmasına sebebiyet ver
miştir. » 

Şimdi bu çoğalma durmuştur. Hattâ 
durması bile, sıhhî esbab yüzünden haya
tın uzaması sayesindedir. Bu gidişe göre, 
elli sene sonra Fransa nüfusunun 29 mil
yona düşmesi bile muhtemelmis. 

Fakat bu yalnız Fransaya aid bir hu
susiyet değildir. On dokuzuncu asırdan 
itibaren, nüfus temposunmı düşmesi di
ğer Avrupa devletlerinde de hissolun-
maktadır. Sanayi medeniyetinde ilerlemiş 
bütün büyük milletler, ihtiyarlık çağma 
ayak basmışlardır: Boyları uzamak şöyle 
dursun, kısalmağa bile yüz tutmuştur. 
Avrupa'nın garp ve şimal memleketleri 
hep bu vaziyettedirler. Cenup ve şark 
Avrupasında hâlâ çoğalma devam ediyor. 
Almanya 1932 den itibaren nüfusunu ye
niden arttırmak yolunu bulmuştur. Fakat 
asıl insanlığın büyük pınarı olan Asya'da 
bir artış vardır. 

Bütün bu hadiseler sununla izah olu
nuyor: Muayyen bir medeniyet doğuyor, 
büyüyor, ihtiyarlıyor. Onun çerçevesi 
içinde de insanlık artıyor, işba haline ge
liyor, sonra tedenni. 

Ancak yeni bir inkılâp lâzım ki, yeni
den canlanma olsun. Fransızlar da bunu 
yapmak istiyorlar. 

Biz, büyük bir inkılâp geçirmiş olduğu
muz için,, artmamız bekleniyor, artıyoruz 
da... F- Tanur 

Fransız kabinesi 
B. Bonnet muvaffak 
olamadı, Sarraufnun 

memur edileceği söyleniyor 
Parsi 16 (Akşam) —j Kabineyi teş

kile memur edilen B. Bonnet dün 
bütün gün siyasî ricalle görüşmüş
tür. Sosyalistler, Başyekil kendile
rinden olmadıkça kabineye iştirak 
etmiyeceklerdir. Kurulacak kabine 
Halk cephesi programını tatbik eder
se müzaheret edeceklerdir. B, Bonnet 
bazı güçlüklere raslamıştır. 

Paris 16 (Akşam) — Sosyalist gru-
pu, B. Bonnet kabineyi teşkil ederse 
bu kabinenin aleyhinde rey vermeği 
kararlaştırmıştır. Gı^up müstenkif 
kalmağı bile kabul etmemiştir. 

Paris 16 (Akşam) — B. Bonnet 
kabineyi teşkil vazifesinden vazgeç
mektedir. Bu sabah radikal grupile 
görüştükten sonra reisicumhura ce
vabını bildirecektir. Sosyalistler B. 
Bonnet kabinesine girmedikten baş
ka bu kabineye müzaheret etmeği 
de kabul etmemişlerdir. 

Paris 16 — Kabineyi teşkile memur 
edilen B. Bonnet sosyalistlerin müza-
İBcretini temin edememiştir. İhtilâf ma
lî meselelerden çıkmaktadır. Bu sebep
le kabineyi teşkil etmekten vaz geçe
ceği ve bu işin eski Başvekil B. 
Sarraut'ya tevdi edileceği söyleniyor. 

(Baş tarafı birinci safaifede) 
nulmamış olmasından dolayı bir kısım 
halk ve bilhassa köylünün mutavassıt
ların hava oyunları yüzünden görmek
te oldukları büyük zararlar önlenmiş 
olmaktadır. 

Ahnan tedbirlere göre altın ticareti 
yalnız Maliye bakanlığınca izinli ban
kalar tarafından ifa edilecek, diğer ta
raftan da kuyumcular, antikacılar gibi 
sanat sahipleri ve dişçiler gibi meslek 
erbabı da meslek ve sanatlerinin ge
rektirdiği altın alış verişlerini eskisi 
gibi serbesce yapabileceklerdir. 

Bundan ba§ka kron veya masnu o-
lan altının ahnı satımı da tamamile 
serbes bırakılmıştır. 

K ö y l ü n ü n z iynet a l t ım 
Altın ticaretinin nizam altma alın

ması gibi çok şümullü ve esaslı tedbir
leri ihtiva eden bu çalışma köylünün 
ziynet altınına olan ihtiyacını da ehem
miyetle nazarı dikkate almış ve halkın 
bu husustaki ihtiyacını karşılamak ü-
zere lâzım gelen hazırlıkları yapması
nı darphane müdüriyetine emret
miştir. 

Darphanemizde basılacak olan ye
ni ziynet atınlan bankalarımız kana-
lile piyasaya avdet edecektir. Altın ti
careti yapan kimselerin yüksek fiat-
lerle halkı aldatmalarını ve zarara sok
malarını önleyici diğer mühim bir ted

bir de şudur: 
Altın ticareti yapacak kimseler bii'< 

tün muamelelerini mmıta/am bir su
rette defterlerine kaydetmekle mükt'l-
lef olacaklardır. Bu sayede devamlı bir 
kontrol, normal olmıyan fiat yüksel-
meJerini kökünden kaldıracaktır. 

Döviz hakkında kararlar 
Dış ticaret muvazenesinde pasif 

bulunduğumuz memleketlerden ge
len ham maddelerle, seyahate çıka
caklara verilecek döviz hakkında da 
kolaylık gösterilmesi esasına daya
nan tedkikler ilerlemiştir. Hükümet 
bu hususta tatmin edici hükümleri 
ihtiva eden kararlarını bugünlerde 
ilân edecektir. 

Küçük kredinin inkişafı için 
mühim bir kanun hazırlandı 

Küçük krediyi inkişaf ettirmek için 
hükümetçe hazırlanmış ve Kamuta
ya verilmiş olan kanun projesi alâ
kalı encümenlerce tedkik edilmiştir. 
Proje bugünlerde ruznameye alına
rak umumî heyette görüşülecektir. 

Projenin kararlaşmasından sonra 
bankanın kurulmasına ve çalışmaya 
başlamasına ait olan hususların ger
çekleştirilmesine başlanacaktır. Bu 
çok mühim teşebbüs ve tedbirler sa
yesinde küçük kredi meselesi en mü
sait ve vei'imli bir gelişme sahası 
bulmuş olacaktır. 

Köprü derdi 
Köprünün açılıp kapanma 

saati bir türlü halkm 
ihtiyâcına uydurulamadı 

İstanbulun senelerdenberi şikâyet 
ettiği bir derdi vardır. Bu dertten 
kurtulmak ne paraya, ne de pula mü
tevakkıftır. Küçük bir himmet bu
nu halle kâfidir. Fakat ne hikmettir 
bilinmez. Belediye bu dertle bir tür
lü alâkadar olmamaktadır. 

Binlerce insanı şikâyete sevk eden, 
her sene bir çok kimselerin hasta
lanmasına sebep olan bu derd köp
rü derdidir. 

Köprü geç vakit açılır, geç vakit 
kapanır. Bu yüzden erkenden işi ba
şında bulunmak istiyenler, mektep
leri uzakta olan mektepliler, bir ta
raftan diğer tarafa doktor, hasta 
nakletmek istiyenler çaresizlik için
de kalırlar. 

Köprü tamam yediye çeyrek kala 
kapamyor. Bazan daha ziyade ge
ciktiği de oluyor. Binlerce insan 
ayazda, yağmur, kar altında bekle
meğe mecbur oluyor. Tabiî bunlar
dan bir kısrm hastalamyor. 

Köprüyü bir saat evvel, yani tram
vayların, nakliye vesaitinin işlemeğe 
başladığı saatte kapamak o kadar 
güç bir iş, yahut büyük bir masra
fa mı mütevakkıftır ki buoıa bir 
türlü çare bulunamıyor? 

Belediye, herkesin geç vakit işi ba
şına gitmediğini, sabahlan erken 
kalkan ve erken işi başmda bulunan 
binlerce insan bulunduğunu düşü
nerek köprü meselesini halletmelidir. 

Hariciye Vekilimiz 
önümüzdeki hafta 

Cenevreye gidecek 
Ankara 15 (Telefonla) — Hariciye 

Vekili B. Tevfik Rüştü Arasın bu ak
şam İstanbul tarikile Cenevreye 
hareket etmesi mukarrerdi. Fakat 
Fransadaki son hadiseler münasebe-
tile konsey toplantısının 26 ikincikâ-
nuna bırakılması üzerine Hariciye Ve
kilimiz seyahatini bir müddet tehir 
etmiştir. 

Seyahatin önümüzdeki hafta için
de yapılması muhtemeldir. 

Et f iat lerini ucuz la tmak 
Ankara 15 — Et fiatlerinin ucuzla

tılması için tedkikler devam ediyor. 
Toptancılarla perakendecilerin alış 
ve satış vaziyetleri tanzim edilecek
tir. 

Bir kahvec i yara landı 
Dün gece Beyazıdda kahveci Ömer 

İle Sadık adında iki kişi arasmda para 
meselesinden kavga çıkmıştır. Ömerin 
adamları kavgayı yatıştırmış, Ömer 
kahveye girmiş, kapı kilidlenmiştir. Bir 
müddet sonra Ömer dışanya çıkmak 
istemiş, kapıyı kilidli görünce camı 
kırmıştır. Bu sırada muhtelif yerlerin
den yaralanmıştır. 

Otobüs işi 
Dişçi Avni Bayer de 

iki dava açtı 
otobüs meselesi ortaya çıktığı za

man dişçi Avni Bayer, Ahmed Emin 
Yalmana bin lira verdiğini iddia et
miş, bu para 24 saat zarfında iade 
edilmezse mahkemeye müracaat ede
ceğini bildirmişti. Buna karşı Ah
med Emin Yalman, Avni Bayer adın
da bir adamı tanımadığını, bittabi 
bin lira aldığının aslı olmadığını söy
lemişti. Hattâ müddeiumumîliğe 
müracaatla Avni Bayer aleyhinde 
cürüm tasnii davası açmıştı. 

Şimdiye kadar hiç bir teşebbüste 
bulunmamış olan Avni Bayer, dün 
hukuk mahkemesine müracaatla bin 
lira hakkında bir dava açtığı gibi 
bir hakaret davası da açmıştır. 

Yugoslav başve
kili Berlinde 

B. Stoyadinoviç parlak 
merasimle karşılandı 

Berlin 15 (A.A.) — B. Stoyadinoviç 
bu sabah Berline gelmiş ve istasyon
da mutad merasimle general Göring, 
von Neurath, Hariciye Nezareti erkâ
nı, Alman ordusu mümessilleri, Tür
kiye ve İtalya büyük elçileri, Yuna
nistan, Romanya ve Çekoslovakya el-
çUeri ve kalabalık bir halk kütlesi ta
rafından karşılanmıştır. 

General Göring, tayj'are alayından 
bir müfreze askerî selâm resmini if« 
etmiş ve muzika Yugoslavya ve Al
manya millî marşlarını çalmıştır. 

İstasyondan Adlon oteline kadar 
yollarda Berlin halkı, Yugoslav misa-
fü-leri samimî surette alkışlamıştır. 

İngil iz sahi l ler inde ş iddet l i 
fırtına 

Londra 16 (Akşam) — İngütere-
nin cenup sahillerinde çok şiddetli 
bir fırtına hüküm süi'üyor. Rüzgârın 
sürati saatte 100 kilometreden fazla
dır. Tayyare seferleri durmuştur. Bir 
çok vapurlar tehlike İçmdedir. 

Redenç zırhlısı ve Gloryos tayya
re gemisi Devenport limanından çı
kamamışlardır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA < 
İMemleketîmizin muhtelif 

yerlerindeki ucuz 
igıda. maddeleri 

B!T yolcu anlattı: 
Ankaradan geliyordum. İstasyonda 

köylülerin, tavuklaruu müşteriye ar-
7 ettiklerini gördüm. DÖrt tanesini 110 
l.uruşa pazarlık ettim. 

— Ne kârlı şey. - diye düşünüyor-
cum. - Bir tavuk 27i! hem de semiz, 

Fakat vagona bunları canlı canlı 
aTmak olamazdı. Kesîtirip lokanta gar
sonuna saklatmağı düşündüm. Kül
fet, zorluk aklıma geldi. Omuz silk-
tim, almadan yürüdüm, geçtim. 

Eskişehire vardığımız zaman ayni 
cesamette tavukların 20 şer kuruşa ol
duklarını görmiyeyim mi? Hindi ise 
70 e! İstanbul'da bu derece kocaman-
lan 120 den aşağı almamaz. 

Afyona geçtiğim zaman kaymak 
fiatinin 50 - 60 olduğunu öğrendim. 
İstanbulda 120 - 140 hattâ bazı lüks 
dükkânlarda 180 dir. 

*** 
Öeş on saat arası olan, demiryoUle 

de biribirine bağh bulunan noktalar 
arasında bu derece fiat farkı olmaa 
neyle izah olunur? Düşünmeli ki, halk 
ticaret biletleri de vardır. Bir çok 
kimseler, işsizlikten şikâyet edip du
racaklarına bu gibi fırsatlardan niçin 
istifade etmezler? Bu tarz küçük ti-
'caretler yalnız kendilerinin değil, köy
lünün de, müstehlikin de faydalan
masına sebebiyet verecektir. 

*** 
Denecektir ki: 
-— Biri gitse de «madem burada ta-

V1& 20 kuruşa imi$, verin 300 çift!» 
dese bulamıyacak. Zira, kümes hay
vanlarını böyle yok bahasma arze-
denler, sıkışmış köylülerdir. Bunlar, 
günlük ihtiyaçlarım temin için ev 
eşyasım satmağa mecbur kalmış şe
hirliler gibidir. Yoksa, böyle vâsi ve 
h»««r bir piyasa yoktur. 

Fakat bu gibi şehirliler için de Be
desten, Bitpazarı gibi teşkilât yapıl
mıştır. Demiryolları mıntakasına ve 
vapur uğraklarına malını- arzeden 
köylülerin sattıklarım muvafık fiat-
lerle şehirliye ulaştırmak için — Şir
ket mi olur, müteşebbislerin ferdî ça
lışması mı olur, devlet nakliyatına 
bağh bir satış kooperatifi mi olur — 
her ne olursa makul bir cihaza lüzum 
vardır. 

Müstahsil de, mutavassıt ta, müs
tehlik te bundan istifade eder. Yoksa, 
Eskişehir'de tavuk 20 kuruş, İstan
bul'da 50 - 60!.. Mantıksızlığın, bece
riksizliğin, millî kayıbın bu derecesi
ne can dayanmaz! 

Dahilî turizm... Âlâ... Mallan da 
biraz turizme çıkarsak... 

*** 

Memleketimizin kıymetini 
bilelim! 

Almanya'daki iaşe ofisi. Alman ev 
kadınlarına hita1)en bir beyanname 
neşretmiş: «Naziler, ellerinden gele
ni yapıyorlar; fakat memlekette bir 
gıda meselesi, mesellerin en mühim
ini olarak durup duruyor. Ev kadın-
lan Almanyaran istihsal ettiği mad
delere göre yemek listelerini tanzim 
etmelidirler.» diyor. 

Bu beyannameye göre: 
«Patates kâfi mâctarda mevcuttur. 

Gıdanm esasmı teşkil etmelidir. Buna 
mukabil ekmekten, bilhassa beyaz 
ekmekten tasarruf eylemeli, (Esasen 
bir kaç aydır Almanya'da satılmaz ol
muştur. Almanya'nm toprağı bu mah
sule elverişli değildir.) 

«Et ve domuz istihlâkini azaltmalı
dır. Albtimin ihtiyacını yoğurtla, ba
lıkla, bilhassa tuzlanmış ringa balı» 
ğUe tatmin etmeU. 

«Mevsimlere göre Alman sebzeleri 
kâfi miktardadır. Bilhassa harbde 
rağbet gören şalgam lâhnasuu bol bol 
kullanmah, 

«Yağı asgarî derecede az sarf ederek, 
onun yerine marmelât yemeli. Yu
murtayı az istimal etmeli,» 

* * • 

Bizim yukarda tasvir edilen vaziye
timizle bu vaziyet arasmdaki farka 
bakınca, memleketimizin ne cennet 
olduğu büsbütün anlaşıhyor. Cennet
ten lâyıkı derecede i s t i f l e etmeliyiz. 

H I R HABESItLEiRİ 
Otobüs hatları 
Belediye geni 
müracaatları 

reddetti 
Şehrimizde, mevcudlara ilâveten 

otobüs hatları işletmek için, Belediye
ye yeni müraca'tler yapılmıştın Bu 
müracaatleri tedkik eden Belediye, 
şehrin bugünkü vaziyeti itibarile ye
ni hatlar tesisine imkân görmediği 
gibi mevcud hatlara da yeni arabalar 
ilâvesini muvafık görmemiş, bütün bu 
müracaatlar! reddetmiştir. 

Belediye, otobüs imtiyazmı bizzat 
kullanmcıya kadar, yeniden hiçbir 
hat tesis etmiyeceği gibi, araba sayı-
lannı da artırmıyacaktır. 

Bugüne kadar otobüslerin hareket 
ve muvasalat saatleri gayrı munta-
zâmdı. Belediyece ittihaz edilen ka
rara göre, dünden itibaren otobüsle
rin hareket saatleri tanzim edilmeğe 
başlanmıştır. Bunun için her otobüs 
arabasına, arabalann hareket dakika-
ve saatlerini gösteren bir cedvel ko
nulmuştur. Muayyen saat ve daikaka 
gelince araba dolsun, dolmasın tam 
zamanında kalkacak, zamanından 
evvel ve sonra hareket eden otobüsler 
tecziye edilecektir. 

Haklı şikâyetler 
Yenicami asfalt 

yolu 
Belediye, ileride yapacağı as

falt caddeler için bir tecrübe 
mahiyetinde olnmk üzere Yeni
cami önünden İş bankası önüne 
kadar kısa bir mesafeyi asfalt 
ile döşedi, Bu asfalt cadde, 
yapılalı 2 - 3 ay geçmediği hal
de, biri Kemer altında, diğeri de 
İş bankasının Mahmudpaşaya 
giden kısmın müntehasmda iki 
yerden bozulmağa başladı ve bü
yük gedikler açıldı. Bu gedikler 
tamir edilmediği cihetle, günden 
güne büyüyor. Vaziyet bu şekil
de devam ederse bir kaç ay son
ra bu asfalt caddeden eser kal-
mıyacaktır. 

Belediyeden bozulan kısmı der
hal tamir ettirmesini dileriz. 

Yeni Tünel hanı 
Vali, bu meseleyi Nafia 

Vekâletile hâlledeck 
Tünel şirketi mukavelesi mucibin

ce Galata tarafında: yaptırmağa mec
bur bulunduğu ikinci Tünel hanı için 
Nafia Vekâletinin tespiti üzerine bir 
plân yapmış ve tasdik edilmek üzere 
belediyeye vermişti. Fakat belediye, 
plâmn yapı kanununa muvafık ol
madığını bildirmiş, binanın yapıla
cağı sokağın genişliği çok dar oldu
ğu için istenilen irtifam binaya veri
lebilmesi için civarda bazı istimlâk
lere lüzum göstermişti. Diğer taraf-
dan Nafia Vekâleti de binanın yapü-
masmda bilhassa İsrar ettiğinden 
Tünel şirketi şûrayı devlete müracaat 
etmiş ve meselenin hallini istemişti. 
Uzun zamanlardanberi sürüncemede 
kalan bu meselenin katî olarak halli 
için Ankarada bulunan vali ve bele
diye reisi B. Muhiddin Üstündağ Na
fia Vekâleti ile temasta bulunacak 
ve verilecek karar şirkete tebliğ edi
lecektir. Bu karar katî bir mahiyet 
alacaktır. ^ 

Gıda maddeleri 
1925 kilo don yağı, bozuk 
birçok kurabiye ve pasta 

imha edildi 
Eminönü zabıtası; mıntakasmda 

yağ imalâtile iştigal eden müessese
leri sıkı bir kontrola tabi tutmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere dün; 
muhtelif müesseselerde kullanılması 
memnu olan 1925 kilo donyağı ele ge
çirmiş ve kamilen imha olunmuştur. 

Bu müesseseler sahiplerine ayrıca 
şiddetli para cezaları tarhedilmiştir. 

Bundan başka Beyoğlu zabıtası da, 
muhtelif pasta imalâthanelerini kon
trol etmiş, sıhhate muzir olduğu gö
rülen 121 kurabiye, 85 çörek ve 1,33 
pasta imha olunmuştur. 

t s t a n b u l h â k i m l e r i a r a s ı n d a 
t a y i n v e t e r f i 

Adliye Vekâleti tarafından adliye 
memurları arasında yapılan yeni ter
fi ve taj^nler meyanında İstanbul hâ
kimleri arasmda da bazı değişiklikler 
olmuştur. Bu arada, Üsküdar müdde
iumumisi B. Tahsin Erten terfien Ri-
Ee ceza hâkimliğine, Ezine müddeiu
mumisi B. Cevad Şetvat kırk lira ma
aşlı İstanbul âzalığına tayin olun
muşlardır. 

İstanbul müddeiumumi muavinle
rinden B. Ahmed Remzi Berkmen il» 
İstanbul sulh hâkimlerinden Behçet 
Barbarosoğlu da birer derece terfi et-

Müstahdemin 
idarehaneleri 

İş daireleri bu müessese
leri teftişe başladı 

iş dairesi müstahdemin idarehane
lerinde tedkiklere başlamıştır. Bunla-
rm hesapları ve muataele tarzları 
üzerinde tedkikler yapılıyor. İş bul
ma bahanesile işsizin biriktirmiş ol
duğu birkaç parayı kandırıp alanlar 
hakkmda takibat yapüacaktır. Ted-
kikat sırasında bu gibi yolsuzlukları 
görülen müstahdemin idarehaneleri 
derhal kapatüacaktır. Üçüncü bölge 
âmirine sed kararı için selâhiyet veril
miştir. Bu gibi yerler aynı zamanda 
müddeiumumîliğe verilecektir. 

Diğer tarafdan son zamanlai'da 
bazı kimseler iş dairesi üçüncü mm-
taka amirliğine müracaat ederek iş 
bulma bürola:rı açacaklarını bildir
mişlerdir. Bunların müracaatları red
dedilmiştir. Çünkü iş kanunu hüküm
lerinden olarak işsizlere iş bulma me
selesini devlet üzerine alacak çok ge
niş bir teşkilât meydana getirilecek
tir. O zaman hâlen faaliyette olan iş 
bulma yerleri de kapatılmış buluna
caktır. 

Devletin kuracağı teşkilât vilâyet
lerden başka kaza ve hattâ nahiyele
re kadar uzanacak, oralarda da birer 
iş veren şubeler açüacaktır. 

B i r e r o i n c i k u m p a n y a s ı 
y a k a l a n d ı 

Kaçakçılık bürosu memurları evvel
ki gün Tavukpazarmda' eroin sa
tan ve kullanan bir şebekeyi yakala
mıştır. 

Bunlar, Halid, Hüsam, Seyfi, Mu
hiddin, isimlerindeki erkeklerle Şazi
ye. Melâhat, Saime, Suzan isimlerin
deki kadınlardır. 

Kaçakçılık bürosu bunları mahke
meye vermiş, Saime ile Hüsam tevkif 
edilmişlerdir. 

Zorlu kadın 
Kocasını döven Zekiye 

mahkemeye verildi 
Polis; dün bir kadını; kocasını a-

damakıUı dövmek suçundan yakala
mış ve muhakemeye göndermiştir. Bu 
kadm; Unkapanında Hacıkadm ma
hallesinde oturan bayan Zekiyedir. 

Zekiye; evvelki akşam kocası Hüse
yin Yılmazla bir para meselesinden 
münazaaya koyulmuş ve bu münazaa 
kısa bir zamanda büyümüştür. 

Nihayet iş kızışmış ve Zekiye, Yıl
mazın üzerine atılarak adamakıUı döv
müştür. Yılmazın feryad ve istimda
dına konu komşu yetişmiş, güçlükle 
bayan Zekiyenin elinden kurtanla bil
miştir. 

Hüseyin Yılmaz; doğru polis kara
koluna giderek başından geçen vakayi 
anlatmış, bunun üzerine kadm yaka
lanarak hakkında kanuni takibata 

İŞ istiyenler 
Çoğu taşradan 

geni 
gelenlerdir 

Son zamanlarda bazı işsizler î ı 
dairesi üçüncü bölge amirliğine baş 
vurmağa başlamışlardır. Şimdiye ka
dar amirliğe müracaat edenler jrüzü 
geçmiştir. Bunlarm hemen hepsi Ka
radeniz havalisinden İstanbula yakm 
zamanda gelmiş kimselerdir. Öğrenil
diğine göre bazı şirketler de bu gibi 
kimselere artık iş vermemek mecbu
riyeti karşısında kalmışlardır. Bunun 
da sebebi şudur: 

Karadeniz havalisinden İstanbula 
gelen bir kimse şirketlerin veya mües
seselerin yerinde bir iş bulunca kö
yüne mektub yazmakta ve İstanbul
da iş bolluğundan bahsederek ne ka
dar akrabası ve arkadaşı varsa bura
ya çağırmaktadır. Köydeki işini bıra
kıp daha çok kazanmak hülyasile İs
tanbula gelenler seneler geçtikçe o 
kadar çoğalmıştır ki, nihayet bunla
ra verilecek iş kalmamış ve miu'acaat-
1ar reddedilmeğe başlanmıştır. Bun
lar İstanbulda iş bulamayınca bele
diyeye müı-acaat edip ailelerile bera!-
ber köylerine gönderilmesini istiyor
lar. Alâkadarlar, bu gibüer hakkmda 
bir tedbir düşünüyorlar. 

Fenerler i 
Dünden itibaren 

Deniz Banka geçti 
Fenerler idaresinin santm alınması 

hakkındaki kanun Deniz Banka bil
dirilmiştir. Dünden itibaren FenerİCT 
idaresi de Deniz Banka geçmiş bulu
nuyor. Fenerler idaresi. Tahlisiye ile 
birlikte çalışacaktır. Bu itibarla Tah
lisiye müdürü ile Deniz ticaret'^müdü
rü B. Müfid Deniz dün Fenerler ida
resine giderek devir işlerine başlamış
lardır. 

Bu meyanda Deniz ticaret müdü
rü B. Müfid Denizin reisliğinde üç 
kişilik bir komisyon seçilmiş ve ko
misyon dünden itibaren çalışmalara 
başlamıştır. Fenerler idaresi müdrü-
lüğüne B. Yusuf Ziya Kalafatoğlu 
tayin edUmiştir. Fenerler idaresindeki 
memurlar bermutad vazifelerine de
vam edeceklerdir. İdarenin bir ecnebi 
olan eski müdürü vazifesinden uzak
laşmıştır, 

Türk tiyatrosu 
Selâmi Sedes Eminönü 

Halkevinde bir konferans 
verecek 

Gazetemizin on seneden beri tiyat
ro münekkidliğini yapan arkadaşımız 
Selâmi Sedes aym yirminci perşembe 
günü akşamı saat 17,30 da Eminönü 
Halkevi salonımda Türk tiyatrosuna 
dair konferans verecektir, 

Selâmi Sedes bu konferansında Türk 
sahnesinin 1869 dan 1936 ya kadar ge
çirdiği! istihaleleri, Güllü Agopdan 
Manakyana kadar geçen zamam, Ma-
nakyan tiyatrosile. Donanma cemiye
ti tiyatrosu arasındaki farkları, meş
rutiyetteki tiyatro havesini, o devirle
rin tiyatro mefhumunu tahlil edecek, 
Darülbedayiin nasıl kurulduğunu izah 
edip İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
on senelik mesaisi üstünde duracak
tır. 

1869 dan beri Türk sahnesini dil, 
mevzu, teknik bakımından olduğu gi
bi meydana koyan, bugünkü tiyatro
muzun tekâmül seyrini adım adım ta
kip ederek inceliyen konferanscınm 
sözleri gerek edebiyat ve gerek tiyat
ro tarihlerimiz için çok yararlı ola
caktır. Konferansı herkes dinliyebilir. 

F r a n g ı n v a z i y e t i b i r a z 
düzeldi 

Fransız frangı dün biraz düzelmiş
tir. Fransız parası Londra borsasm-
da' bir İngiliz lirası karşüığı evvelki 
gün 152,37 franktı. Dün 150,87 ol
muştur ki. iki franga yakm 

İSTANBUL HAYATI 
Evlâd muhabbeti 

Adliyenin üst kat merdiveninin soi| 
basamağında derin bir nefes alandı; 
duvara yaslandı. Elindeki paketi ik | 
ayağmm araşma sıkıştırdı. Başörttt> 
sünün iğnesini açarak şakaklarmdaıı 
sarkan kır saçları düzeltti, buruşuV 
yüzünü sildi ve mırıldanmağa başla
dı: 

— Ne allahın belâsı yermiş. Minaro» 
ye çıkar gibi tırman babam tırman. 
Bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor. 
Bnraya kadar çıktım amma, şimdi de 
nevrim döndü. Böyle emanet gönder» 
mektense kallap kendim götürseni 
daha iyi olurdu. 

Önünden geçen bir mübaşiri yalca» 
ladı: 

— Oğlum. Şu paketi hanginiz gö« 
türecekseniz alınız da kurtulajım. Ar*« 
tık dolaşacak takatim kalmadı. ET> 
lâd uğruna her şeye katlandır amma, 
bende o kudret yok. 

Yana yakıla derdini anlattı. Oğlu 
bir vazime ile Anadoluya gitmiş. Ken< 
dişi dün akşam evde revani t a t h a 
yapmış. Fakat yerken evlâdı aklına 
gelmiş, revanUer düğüm düğüm bo-
ğazma tıkanmış. Hemen tepsideki 
tatlıları bir paket yapmış, oğluna 
göndermek üzere yola çıkmış. Bir ha
yır sahibi postaneyi tarif etmiş. Taf 
merdivenlerden çık, oradaki memur
lara teslim et, demiş. Gelgelelim, za> 
vallı teyzeceğiz, postane zannile adli
yenin üst katma kadar tırmanmış. 

Mübaşir, postanenin aşağı katta 
olduğunu söyledi. Uzun uzun tarif 
etti. Teyzecik tekrar paketini koltuk-
hyarak homurdana homurdana mer-
ehvenlerden indi. 

Bir müddet sonra adUyedeki işimi 
bitirip aşağıya indiğim zaman İhtiyar 
teyze ile postanede karşılaştım. Tel
graf gişesinin önüne dikilmiş. Pak»< 
tini masamn üstüne koymuş, memur
la münakaşa ediyor: 

— Oğlum, para ile götürecek değil 
misin? Niçin inad ediyorsun. Tathdır 
bu, geç kalırsa bozulur. On kuruş, bir 
mecidiye, ne ise vereyim, a^nca se
nin bahşişim da vereyim de şu paket-
cağızımı telgraf üzerinden götür. Şu 
kadar adamın bir sürü kâğıdlanm 
götürüyorsun da benim şuncağız pa
ketim mi ağırhk yapıyor. Koy telgra
fın üstüne, varsın çabucak gitsin. 

Memur, paketin telgrafla gidemiye-
ceğini anlatıp teyzeyi başından sa-
vmcıya kadar akla karayı seçti. Fa
kat bu sözlere bir türlü kanaat geti
remediği halinden anlaşıhyordu. Ya
nma sokularak posta paket gişesini 
gösterdim. Bu defa bana derd yan
mağa başladı: 

— Allah bağışlasın, eğer çoluğun 
çocuğun varsa evlâd muhabbeti ne 
olduğunu bilirsm. Şu tath çabucak 
eline değsin de evlâdım doya doya ye-
sin diye telgraf üstünden gindere-
yim diyordum. Ve lâkin, herkesin 
içinde o muhabbet bulunmuyor M. 
Ne dedimse eloğluna düıletemedlm 
vesselam. 

Gişeyi göstererek savuşmasam khn-
bilir daha neler anlatacaktı?.. 

Cemal Refik 
•••••••••••••••••••••••aaaaı,,,,..-

DilenciljlHesvİİi""" 
Mehmed, çocuğun isran 

karşısında cürmünü 
itiraf etti 

Polis, Sultanahmed camisi avlusun
da bir barakada yatıp kalkan ve or»« 
daki helalarda had'emelik eden Meh> 
med isminde birini bir coçuğu dilenci» 
lige teşvik etmek suçile yakahyaraK 
adliyeye vermiştir. 

Eminönü zabıtası, dün dilencilerin 
takibile meşgul olduğtı bir sırada on 
beş yaşlannda Mustafa isminde bir fjC^ 
cugu da dilenirken yakalamıştır. 

Zabıta memurlarından biri Muşta» 
fayı tammış ve bu çocuğun Sultan» 
ahmedde bir ilkmektebe devam etmeMi 
te olduğımu söylemiştir. Bımun üze» 
rine Mustafa sorguya çekilmiş, çocuK 
da kemali safiyetle, kendisini Mehma^ 
din dilendirtmekte olduğımu, topla* 
dığı paralan ona getirerek kerwttâlnfl| 
de hisse ayırdığım söylemiştir. 

Bunun üzerine Mehmed yakalan* 
mış, evvelâ çocuğım bu sözlerini bir ia» 
nad olduğunu ileri sürmüşse da^ 
Mustafanm ısrarlı iddiası karşısmda 
her şeyi itirafa mecbur olmuştur. 
, Mehmedin, daha başka çocukları 
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Uzak Şarkta Amerika ile İngiltere 
beraber yürüyecekler 

Tokyo 15 (A.A.) — Röyter ajansı-
m n mııhablri bildiriyor: Japon mat
buatı, Amerikan kruvazörlerinin 14 
çubatta Slngapour'u ziyaretlerinden 
ehemmiyetle bahsetmektedir. 

Yomuri Shimbun gazetesi, hedefi 
Japonya olmak üzere İngiliz filosu 
için tesis edilen ileri hareket üssünün 
açılması meselesini Japonyanm cid
di bir alâka ile takib etmesi lâzımgel-
diğini yazmakta ve şöyle demekte
dir: ^' 

«Bu üssün açılması Japonyaya kar
lı bir nümayiş addedilebilir. Üsde bir 
Amerikan fUosunun bulunması ise 
Amerika ile İngiltere arasında büyük 
Okyanus hakkmda bir anlaşma; hasıl 
olmak üzere bulunduğu kanaatini 
verecek mahiyettedir.» 

Uzak Şark vaziyetinde gayri mü-
isaid bir aksülamel hasıl edebilecek 

olan İngiltere hükümetinin «kurnaz 
ve meş'um» siyasetinden Amerikamn 
haberi olub olmadığmı soran Yomuri 
Shimbun gazetesi İngiltere ile Ame-
rikanm bu noktayı dikkatle tetkik 
ederek daha ihtiyatkâr bir siyaset ta
kib edeceklerini ümid etmektedir. 

Japonlar Amerikan mallarını 
yağma ediyorlar 

Vaşington 15 (A.A.) — Hariciye 
Nezaretinin bir tebliğine göre, Nan-
kindeki Amerikaia büyük elçisi Ja
pon askerinin sistematik bir surette 
Amerikan mallannı yağmada devam 
etmelerinden dolayı Japon makamla-
n nezdinde yeni bir protestoda bu
lunmuştur. 

Nankindeki Amerikan konsolosu, 
Japonların Amerika'n ikametgâhları
na girerek ellerine geçeni alıp götür
mekte olduğunu bildirmektedir. 

B. Bonnet kabine işini üzerine aldı 
(Baş tarafı 1 inci sahibede) 

tarh etmek mevzuubahs olmadığını 
söyledikten sonra reisicumhurun ken
disini kabineyi teşkile memur ettiğini 
tebliğ etmiştir. 

Radikal sosyalist grupu B. Bonnet'ye 
İtimda beyan ederek kabineyi teşkil 
hususunda muvaffakiyet temenni et
tikten sonra partinin halk cephesi 
programına sadakatini teyid etmiş ve 
diğer sol cenah partilerine ve bilhassa 
sosyalistlere bazı sualler sormak için 
bir heyet göndermiştir. Sol cenah par
tilerine sorulan sual şudur: 

«B. Boımet'nin teşkil edeceği kabine
ye girmek niyetinde misiniz? Şayed 
teşrikimesaî etmek istemiyorsamz 
Başvekâlete kimin gelmesini arzu edi
yorsunuz?» 

Radikal sosyalist grupundan ayn-
lan heyete sol cenah partilerile müza
kerelerine devam etmekte iken B. Bon
net reisicumhurun oturduğu Elize sa
rayına githîiş ve B. Lebrun'e kabine
yi teşkile muvafakat ettiğini bildir
miş ve saraydan çıkarak katî müzake
relerine başlamak üzere doğrudan doğ-
rya Maliye nezaretine gitmiştir. 

Paris 15 — Yeni kabineyi teşkile 
memur edilen Maliye Nazırı B. Bon
net bugün de temas ve müşavereleri
ne devam etmiştir. Saraut, Blum, Da-
ladier, Boncaur ile görüşmüştür. B. 
Bonnet bu akşam programının başlı
ca hatlarını radikal grupu tonlantı-
smda izah edecektir. 
Radikal sosyal ist i ç t imaında 

a l m a n kararlar 
Paris 15 — B. Bonnet'nin de iştira-

kile Daladier'nin riyasetinde toplanan 
, radikal ve radikal sosyalist partisi par

lâmento gruplarile parti bürosu, rei
sicumhurun B. Bonnet'yi hükümeti 
kurmağa memur eylediğinden kaydı 
malûmat ederek B. Bonnet'ye samimi 
itimadlarım ve muvaffakiyet temenni
lerini bildirmişlerdir. 

Radikal ve radikal sosyalist partisi 
parlâmento gruplarile bürosu, halk 
cephesine sadakatlerini teyid eyler. 

Bu toplantı esnasında beyanatta 
bulunan B. Bonnet, B. Leon Blum ile 
yaptığı görüşmeyi anlatmıştır. Bu gö
rüşme esnasında sosyalist lideri, sos
yalist partisinin hükümete iştirakini 
ve hattâ müzaheretlerini elde edebU-
mek için karşılaşacağı güçlükleri bil
dirmiştir. Bu vaziyet, esasen B. Blu
mun B. Bonnet'ye bugün öğleden son
ra yolladığı hususî mektupta da teyid 
edilmiş bulunmaktadır. 
B. Bonnet, bundan sonra, parlâmen
tonun tasvibine arzedeceği hükümet 
programını mevzuu bahis etmiş ve 
bu programın, umumî çizgileri ile, 
CKümle sosyal sulh kanunları, iş 
statüsü ve nizamın idamesi hususla
rında evvelki hükümetin programı
nın ayni olacağını tasrih eylemiştir. 

M^ î V ^ e t hususunda, B, Bon-
neî;, para güçlüklerinin bilhassa psi-
îsolojik mahiyette olduklarını hatır
latmış ve bütçe mütevazin bulundu
ğundan ve hazine de uzun aylar için 
müemmen olduğundan yeni hiçbir 
vergi konulmıyacağım bildirmiştir. 
B. Bonnet, Maliye Nezaretini Başve
kile verilmek suretile hükümetin esas 
endişesinin ne olduğu sarahat ile gös
terileceğini ve bu psikolojik vaziyetin 
itimadı yeniden tesise çok yardımı 
dokunacağı kanaatinde bulunduğu

nu da beyan eylemiştir. 
B. Bonnet eski Har ic iye 

Nazır i le görüştü 
Paris 15 (A.A.) — B. Georges Bon

net, Maliye Nezaretinden Hariciye Ne
zaretine giderek B. Delbos ile görüş
müş ve müteakiben saat 19,45 de me-
busan meclisine gelerek nazırlar oda
sında, biri biri ardına, ayan âzasın
dan Maulion ve Berthod'u ve mebu-
san meclisinden Renaitour, Fressard 
ve Crutel'i kabul eylemiştir. Saat 
20,40 da da sosyalist partisi parlâmen
to grupu şefi Serol ile görüşmüştür. 

B, De lbos Türkiye elçisini 
kabul etti 

Paris 15 (A.A.) — B. Delbos, Tür
kiye büyük elçisi B. Suad Davaz'ı ka
bul etmiştir. 

Halk cephesi komitesinin 
tebliği 

Paris 15 (A.A.) —, Halk cephesi 
millî komitesi, bugünkü toplantısın
da, aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Halk cephesi millî komitesi Halk 
cephesi programı üzerinde ittihadı
nı teyid eden Fransız ekseriyetine ter-
ceman olmaktadır. Halk cephesi mil
lî komitesi, Halk cephesinin vazifesi
ni bitirmediğini ve yalnız Halk cep
hesinden doğan ve Halk cephesi pro
gramını tatbike azmetmiş bulıman 
bir hükümetin, memleketin sarih su
rette gösterdiği iradeye tevafuk ede
ceğini bir kere daha teyid eyler. Meb-
usan meclisi sollar heyeti de ayni me
alde bir karar almıştır. 

Buhranın muhtemel hal 
çareleri 

Paris 15 (A.A.) — Bazı parlâmento 
mahfUlerinde söylendiğine göre, ka
bine buhranının önüne geçmek çare
leri araştırılırken para buhranım hal
letmek lüzumundan ilham alınacak
tır. 

Paris gazete ler in in 
müta lea lar ı 

Paris 15 (Akşam) — Bütün gaze
teler, siyasî buhranla meşgul oluyor
lar. Parlâmento mahafili haricinde ve 
halk tabakaları arasında yeni bir ek
seriyet temini arzusu beliriyor. Figa-
ro gazetesi bu hisse tercüman olarak 
diyor ki: 

«Buhran, âdi bir buhran değil, Fran
sa buhranıdır. Millet artık garabetler 
ve tezadlar arasında sürüklenip gö
türülmesini istemez.» 

Matin gazetesi: «Ekseriyetin değiş
mesi ancak bir buhran ile mümkün 
olabUirdi. Yalmz istical göstermek lâ
zımdır» diyor. 

Yine muhafazakâr bir gazete olan 
«I^»oque)) daima mUlî birlik taraftan 
olan Bonnet'nin halihazırda parlâ
mentoda sağ cenah mebuslarınm mü
zaheretine nail olabileceğini kaydet
mektedir. 

De la Roque partisi komü
nistlere hücum ediyor 

Paris 15 (A.A.) — De la Rocque ta
rafından tesis edilen Fransız sosyal 
partisi, neşrettiği bir beyanname ile 
yeniden intihabat yapılmasım iste
mekte «dahilî harb havası» nı protes
to etmekte ve komünistlere hücum 
ederek Fransız hududlarmın emniye
te alınmasını, müstemlekelerde tah
rikatın durdurulmasını ve içtimaî ıs
lahat yapılmasım talep etmektedir. 

Istanbulun imarı 
(Bas tarafı 1 inci sâhifede) 

şebbüslerde ne kadar geniş mikyasta 
istimlâklar yapılabdlğmı ve bu istim-
lâklann mUyonlarca liraya baliğ ola-
cağmı hesab etmek güç bir şey de
ğildir, îstajıbulun imar plânını tah
kik ettirmek için hükümetin beş sene 
müddetle beşer milyon lira; tahsis 
edeceği temin ediliyor. Ajmi zamanda 
belediyece yeni bazı varidat menba-
lan temin edilecektir. Bu varidat 
menbalannm tu tan neye baliğ olur
sa' olsun hem imar için geniş mikyas
ta istimlâklar yapmak, hem de istim
lâk edilecek sahalarda yolları, mey
danları açmak, parklar, âbideler yap
mak gibi imar hareketlerine giriş
mek mümkün olmıyaicak, daha doğ
rusu imar plânının tatbiki çok uzun 
bir zamana ihtiyaç gösterecektir. Hal
buki İstanbulun uzun müddet bakım
sız, harap kalması doğru görülmüyor. 
Şehrin mümkün mertebe kısa bir za
manda imar edilmesi isteniyor. Bu 
arzu, yalnız şehri güzelleştirmek dü
şüncesinden doğmamıştır; bu istekte 
iktisadî, içtimaî zaruretler de rnües-
sirdir. 

İşte B. Proste, belediyenin bütçe
sinden ayırabileceği tahsisatı, hükü
metin yapacağı yardımı ve temin edi
lecek yeni varidat menbalarını göz 
önüne almış, elde edilecek bu para
lan yalnız imar hareketlerine tahsis 
etmeği ve istimlâk masraflarının bo
nolarla temin edilmesini tavsiye et
miştir. Esasen Avrupanm bir çok yer
lerinde de istimlâk için hep bono usu
lüne müracaat edilmiş, bu usulden 
hem belediyeler, hem de halk istifade 
etmişlerdir. 

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, - evveloe de yazdığımız 
gibi - B. Proste'un hazırladığı proje
nin tahakkuku için ne kadar bir mas
rafa ihtiyaç görlüldüğünü günlerce 
çalıştıktan sonra teşbit ve hesab et
miş ve neticede imar plânımn tatbiki 
için yapılacak istimlâkların mal sa
hiplerine bono verilmek suretile te
min edilmesi fikrini muvafık görmüş
tür. 

Bu-maksadla B.;Üstündağ, resmen 
hükümete müracaat etmiş ve imar 
plânının tasdiki ile tatbiki sahasına 
konması için yapılan istimlâkların 
bono ile ödenmesini istemiş, bunun 
için de bir kanun projesi hazırlıyarak 
Vekâlete göndermişti. 

Bu teklif projesine göre belediye
nin istimlâk bedeline mukabil olarak 
bina ve arsa sahiplerine vereceği bo
nolar, ihraç tarihinden itibaren on 
sene içinde ve tedricî surette itfa 
edilmek üzere, yüzde beş faiz getire
ceklerdir. Bu bonolar, münhasıran 
imar işlerinde muteber olacak, bun
larla belediye vergilerinin veyahut 
belediyeye olan diğer neviden borçla
rın ödenmesi mümkün olmıyacaktır. 
Maamafih çıkarılacak bonolar kısa; 
bir zamanda itifa edilebileceğinden 
bundan hem emlâk sahipleri, hem de 
belediye istifade edeceklerdir. 

Bundan başka bu bonolar gayet 
sağlam esaslara istinad edecektir. 
Çünkü belediyenin imarden evvel is
timlâk edeceği bir saha, plân daire
sinde ifraz edildikten sonra derhal 
kıymetlenecek ve bir kaç misli fiatle 
satüabilecektir. Binaenaleyh, evvelce 
bono mukabilinde binasını, yahut 
arsasını satan bir mülk sahibi, 
ya bina veya arsEismın bulunduğu 
sahada başka bir yerdeki bir arsanın 
müzayedesine elindeki bono ile işti
rak edebilecektir. Bu suretle hem mal 
sahipleri daha kıymetli arsalar elde 
edecekler, hem de belediye - istimlâke 
para sarf etmeksizin - elinde kalacak 
arsalan taliplerine tefviz edebilecek
tir. 

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, Ankarada şehrin plânı iş
leri hakmda yüksek makamlarla te
mas ederken, bu bono işi etrafında 
yaptığı teklifi de takib etmektedir. 

Haber aldığımıza göre hükümet, 
belediyenin bu teldifinl muvafık gör
düğünden İstanbul belediyesinin mü
racaatı bir kanun lâyihası şeklinde 
hazırlaharak Millet Meclisine verile
cektir. 

^ CEVAP VERİYORUZ; 
BU MUAZZAM PROGRAM SALIYA KADARDIR 

BÜTÜN ARZULARA RAĞMEN TEMDİD ETMEYECEĞİZ 

A S ! GENERALİN 
SON EMRİ TÜRKÇE 

GARY COOPER - »lADELEİNE CARROLL Çinli AKIM TAMIROF 
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MAGDA SCHNEÎDER - İV AN PETROVÎCH 

ALEMDAR iki sinemada 
birden MİLLÎ 

Türkçe sözltt tarihî film 
Sinema tarihinde ilk defa 

olarak hakikî 
100,000 figüran 

10,000 ath asker 
30Q muharebe fili 

50 tarihî yelkenli harb 
gemisi 

4 milyon lira masraf 

Tek gözlü mühib 
ANiBAL 

idaresinde 
KARTACA MUHAREBELERİ 
KARTACA KAHRAMANLARI 

Pek 
yakında SARAY ve İPEK sinemalarında 

birden 

Hukuk müntesiplerinin görmeleri lâzımgelen bir film! 
Şimdiye kadar bu derece hissî mevzuda bir film... Bu derece müessir 

sahnelere malik bir dram., görülmemiştir. 

Dehekâr PiERRE BLANCHARD 
Tarafmdan calibi dikkat bir tarzda oynanan ve bir baba, oğlunu 

mahkûm etmek hakkına malik niidir? Tezini tasvir eden 

L 
u c r I m 

Şaheserini SÜMER sinemasında 
Mutlaka görünüz. İlâveten EKLER JURNAL dünya havadisleri 

Bugün saat 11 de tenzilâtü matine 

'Mil 

ilii! 

mı 

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

Arcan 
Operet kısmı: Saat 20,30 da (SATILIK 
KİRALIK) komedi 3 perde: Yazan: 
Andre Birabeau. Türkçesi: M. Feridun 
Pazar günleri saat 15,30 da matine 

ŞEHZADEBAŞI 

Z OR A K I 

TURAN TIYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, HARRİ FLEM-
MİNG Amerikan revüsü 
40 kişi sanlıede - solist 
kızlar, beynelmilel dan
sözler - Flemming caz 
ve orkestrası. Gündüz: 

ESKİ MEKTEPLER 
büyük komedi. Gece: 

T A B İ P büyük komedi 

1 Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altında ma:ğa-
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satüıktır. Alâkadar olanların aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

lata Ömer Abid han 2 inci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 

M Ü S A M E R E 
Ç. E. K. Kütüphanesi menfaatine 18 

kânunusani 938 salı akşamı Fransız ti
yatrosunda verilecek müamerer programı: 

Çocuk oyunları, çocuk festivali, varye
te, caz rövüsü, konser, komedi: Şehir ti
yatrosu tarafından, komedi: Sanatkâr 
Naçld tarafından. 

Haber aldığımıza göre Şehir tiyatrosu 
sanatkârları «Amca beyin evine hırsız 
giriyor» komedisini temsil edeceklerdir. 

Müsamere sonunda avdet için Şişli ve 
İstanbul tarafına tramvay ve otobüsler 
temin edilmiştir. 

Senenin en güzel - En nefis 
şahane ve muhteşem filmi 

Baş rolde: 
JEANETTE MAC DONALD 

izdihamın önüne geçmek ve halkı
mızın istirahatini temin için 

İPEK V8 MELEK 
sinemalarında birden gösteriliyor: 

Filmin uzunluğundan bugün 
seanslar: 

İPEK'te: 1,30 • 4 • 6,30 ve 9 da 
MELEK'te: 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da 
Her iki sinemada saat 11 de tenzilâtlı 

matine vardır. 
ERTUĞRUL SADİ TEK 

Yarm gece: (Kadıköy -
Süreyya). Sah: (Bakır^ 
köy). Çarşamba: (Üskü

dar) sinemalaırında 
SÜT KARDEŞLER 
Vodvil 3 perde. 

Çeviren: t. Galip Arcan 

TİYATROSU 

^ 

T Ü R K Sinemada 2 güzel film birden 
İSPANYOL ÇİÇEKLERİ 

Zevkli: Şarkılı, rakıslı İspanyolca operet Madrid Operası 
artistleri Primadonna RAQUEL RODRİGO 

Tenor: ROBERTO REY 

GENÇ KIZLAR MEKTEBİNDE 
Fevkalâde neşeli, gülünçtü Fransızca komedi 

MİLTON 
Françoise Rosay, Pierre Larquey Robert Ardoux 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 



SÎYASI İCMAL: 

BeırDDinıde c e r e y a n e d e n 
mmû^akereOer 

Peşte konferansı; Macaristan üe 
Avusturyantn Almanya, İtalya ve Ja-
ponya ittifakının bütün esas ve ga
yelerini kabul eylemeleri üzerine Üç
ler ittifakının Beşler cephesi şeklinde 
genişlemesi neticesini vermiştir. Bu 
toplantıyı müteakib Yugoslavya Baş
vekili ve Hariciye Nazın Dr. Stoyadi-
noviç Berline gitmesi ve aynı zaman
da Lehistan Hariciye Nazın baron 
Beckin iki gün kalmak üzere Alman-
yanın payitahtında bulunması dün
ya politikasının ziyadesile dikkatini 
celbetmektedir. 

Yugoslavya Başvekili Romayı 
ziyaret ederek İtalyan - Yugoslav 
anlaşmasını teyid eyledikten sonra 
Berline gidip burada dört gün kal
ması evvelce kararlaştırılmıştı. Al
manya ile İtalya sıkı müttefik bulun-
duklanndan bunlardan birile anlaş
mak ve samimî olmak diğerile de 
aynı münasebette bulunmağı icab 
eylediğinden Dr. Stoyadinoviçin Ber
lin seyahati bu devletin tutmuş oldu
ğu yeni haricî politikanın mantıki 
devanu bulunuyor. 

Fakat Lehistan Hariciye Nazmnın 
Berline gelerek derhal Almanya Ha-

Prusya Başvekili general Göring ve 
diğer mühim devlet adamlarüe temas 
ve müzakerelerde bulunacağı evvelce 
kararlaşrmş değildi. Lehistanm Sov-
yetlere karşı askeri müttefiki Roman-
yada Almanya ve İtalya He dostluk 
ve anlaşmak taraftan bir partinin iş 
başına gelmesi ve Lehistan üe sıkt 
münasebeti bulunan Macaristanm 
da Avusturya ile birlikte bir taraf-
dan Almanya - İtalya ittifakına ütt-
hak eylemesi ve diğer taraf dan Ro
manya ile aradaki husumeti ve zıd
diyeti bertaraf etmeğe teşebbüs eyle
mesi Lehistanı Almanyaya yakınlaş-
tırmtş oluyor. 

Lehistan Hariciye Nazın Cenevre-
de Milletler cemiyeti meclisinde İngi
liz ve Fransız Hariciye NazırlariJe kar-
şüaşmazdan ve kendisinin bu mües
seseye karşı alacağı vaziyeti katî su
rette tayin etmezden evvel Almanya-
ntn ve dolayısHe Üçler ittifakının si
yasî gaye ve tasavvurlarını doğrudan 
doğruya zimamdarları ağzından öğ
renmeğe karar vermiştir. Berlin gö
rüşmelerinin ne netice vereceği Ce-
nevrede yakında belli olacaktır. 

Feyznllah Kazan riciue Nazın baron von Neurath ve Feyzııiian Kazan 
IlîllİHhîlllIlllllHinilHl «IHI Illlllll " • .HIIIlHlllIltlIlIllllllllllimillllllllimlIlHimilllIlllHIIIIlHlIlIlIIIllIHlIHlIIlllIlHHIlIMIIini 

Yektayı batıran Norveç 
vapurunun muhakemesi 

Mahkeme iki tarafın iddiasını tetkik ettikten sonra 
iıaczin kaldırılıp kaldırılmamasına, karar verecek 

iki taraf vekilleri noktai nazarlarını izah ediyorlar 

Köstence limanında Yekta vapuru
na çarparak batıran Norveç bandura-
lı İrania vapuru limanımıza geldiği 
zaman Yekta vapuru sahiplerinin mü
racaatı üzerine burada durdurulmuş 
ve tedbiri ihtiyatî olarak üzerine ha
ciz konmuştu. 

Norveç vapuru acentesi bu tedbiri 
ihtiyatî ve haciz kararına itiraz ettiği 
cihetle iş mahkemeye intikal etmiş 
ve dün ikinci ticaret mahkemesinde 
iki taraf itiraz ve müdafaalarını der-
meyan etmişlerdir. 

Batan Yekta vapuru sigortasız, fa
kat içinde bulunan, Kamhi adında bir 
tüccara aid eşya, İstanbul umum si
gorta şirketi ile Konkort sigorta şir
ketine sigortalı olduğundan, bu iki 
şirketin vekilleri de mahkemeye birer 
istida vererek vapurun batmasından 
mütevellid zarar ve ziyanm gözönün-
de bulundurulmasını istemişlerdir. 

Mahkemede Noı̂ veç vapuru acente
si veküi, beynelmilel kanunlan ileri 
sürerek, vapurun haczinin yanlış bir 
hareket olduğunu iddia etti ve: 

— Mahkemece verilen tedbiri ihti
yatî karan usul ve kanuna muhalif
tir. Kaza Köstencede vuku bulmuş
tur. Kazayı müteakip her iki vapur 
.kaptanları bir görüşme yaparak bir 
hakem tayinini kararlaştırmışlar ve 
biribirlerine birer de imza vermişler
dir. Orada bizim kaptanımız, tesbit 
edilecek teminatı Londrada' vermeyi 
teahhüd etmiştir. Esasen biz Kösten
cede bir teminat talebi karşısında kal
madık. Diğer taraftan, bizim suçlu 
olduğumuza dair elde vesika da mev-
cud değildir. Eğer biz suçlu idiysek, 
kazayı müteakip Yekta vapuru tara-
fmdan Köstencede aleyhimize niçin 

kanunî muameleye tevessül olunmar 
mıhtır? Bvurada tedbiri ihtiyatî karar 
n ittihazma mahal yoktur. Burada 
kaldığımız müddetçe mütemadiyen 
zarar ve ziyanımız artmaktadır. Bizi 
serbes bırakınız. Londraya gidelim ve 
istenUen teminatı orada verelim, 
dedi. 

Yekta vapuru vekili bu itireıza şu 
cevabı verdi: 

— Ecnebi limanlarında böyle kaza 
ve saire gibi işlerle alâkadar olacak 
konsoloshanelerimiz vardır. Konsolos
lar bu gibi vakayide sübut delillerini 
de tesbit ederler. Nitekim, Köstence 
konsolosumuz da kazayı müteakip 
çektiği telgrafta Norveç vapurunun 
hatası yüzünden Yekta vapurunun 
battığını yazmıştır. İrania kaptanmm 
suçlu olduğunu göstermek için işte 
bu, mükemmel bir delilidir. 

Kazayı müteakip Köstencede bir 
muamele yapümamasının sebebine 
gelince; vapurlarınm battığmı haber 
alan Yekta vapuru sahipleri buradan 
Köstenceye yirmi beş lira ile gfltmiş-
lerdir. Bu kadar az bir para ile Kösten
cede hiçbir muamele yapümasma im
kân olamıyacağı tabiîdir. 

Norveç vapuru kaptanı İstaiıbulda 
gazetecilerle konuşmuş ve: «Biz, on 
beş bin İngiliz lirası teminat verdik. 
Burada bizim gemimizi nasıl tevkif 
ediyorlar?» demiştir. Filhakika Nor
veç kaptanı bizim kaptanla görüştü
ğü zamaiı: «Aramızda bir hal çaresi 
bulalım. Sana on bin lira teminat ve
reyim» demiş. Fakat ertesi gün bu te
minatı vermeden Köstenceden ayrıl
mıştır. Yine Norveç kaptanı, Mon-
treux mukavelesine dayanarak gemi
nin tevkifine itiraz ettiğini bildirmiş. 
Halbuki, Montreux mukavelesi, bir 

Türk kadınları hâkimlik 
vazifesini ifada tam bir 

müsavat sahibidir 
Vlyanalı kadın 

avukatlardan B. Ma-
rlanne Beth kadın
ların hâkimlik va
zifelerine tayini hak
kında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

«Orta devirde hâ
kimlik ve kadılık 
vazifesi gibi zorlu 
bir ig Avrupada er
kek İşi sayılırdı. Bununla beraber kadın
ların da hak ve adalet işlerine karıştık
ları görülmez degildL Meselâ esnaf ce
miyetlerine kadın azalar erkekler gibi ay
ni haklara malik olarak kabul edilirdi. 
Bu yüzden esnaf loncalarmm muhakeme
lerine kadm azalar da iştirak ederdi. 

Ötedenberi meri olan bu âdetler, kadm-
lann vaziyetinde esaslı değişiklikler hu
sule getiren ve kadmlara da umumiyet 
itibarile müsavi haklar veren devir başla
madan evvel bir fasılaya uğradı, tngilte-
reye âriz olan püritanizm devrinde ve 
Orta Avrupada başgösteren istlbdad za
manlarında kadmlarm eski haklan orta
dan kalktı. Kadınlar tekrar adliye haya-
tmda hâkim rolü oynamağa başladıkları 
valut onlann bu faaliyeti, Şikagoda he
nüz sinnirüşte vâsıl olmıyan gençleri 
muhakemeye memur bir mahkemenin hâ
kimliğine tayin edilen bayan Mary Bar-
telmenin muhakeme esnasında bir çocu
ğa söylediği: 

— «Korluna evlâdım, ben sana yardım 
edeceğim!» 

Sözlerinin sembolü altmda cereyan edi
yordu. 

Amerikada ilk kadm hâkim 1913 sene
sinde intihab edildi. Bugün birleşik Ame-
sikada kırk kadm hâkim vardır. İçlerinde 
bayan Kelly on yedi senedenberl hâkim
lik yapmaktadır. Bu müddet Amerika ah
vali noktai nazarından bir rekor sayüır. 

Bayan Marianne Beth makalesinde diyor ki: 
"Tûrkiyede kadın hâkimlere pek ziyade itibar 
ediliyor, Türk kadmlarmm umumî hayata atıl
maları pek eski olmadığı da düşünülürse bu 

yeniliğin kıymeti bir kat daha artar 

Ecnebi mekteplerdeki 
muallim ücretleri 

Muallimler ücretlerini eski 
usule göre alacaklar 

Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinde-
kl Türkçe muallimlerinin maaşlarını 
tesbit etmek için öteden beri tatbik 
edilen bir usul vardır. Bu usule göre, 
bir muallim bir hafta içinde kaç saat 
ders okutuyorsa bu derslerin adedi 4 
ile zarbedilmek suretUe bir ayda oku
tulan ders yekûnu tesbit edilerek mu
allimin maaşı verilirdi. 

Ancak bu usulden muallimler zarar 
görmekte idUer. Bilâhare bu usul de-
ğitirilmiş, bir ay içinde kaç ders verdise 
bu derslerin yekûnuna göre ücret ve
rilmeğe başlanmıştı. Maarif Vekâletin
den gelen yeni bir emre göre, maaş u-
sulü yeniden değiştirihniş ve maaşla-
rm eski usule göre verilmesi lâzım gel
diği bildirilmiştir. 

tstanbulun muhasara ve fet
hi hakkında bir konferans 
Eminönü Halkevinden: Dil, tarih ve 

edebiyat şubemizin tertip ettiği (İs
tanbul hakkında konferanslar) seri-
smden (İstanbul muhasaralan ve 
fethi) mevzulu olan üçüncüsü Üniver
site tarih doçenti B. Mükremin HaUl 
tarafından 18/1/938 saU günü saat 
(20,30) da Evimizin Cağaloğlundaki 
merkez salonunda verilecektir. Dave
tiye yoktur. Herkes gelebilir. 
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Türk gemisini batırarak Boğazdan 
çüonak istiyen bir vapurun tevkifine 
hiçbir suretle mani değildir. Esasen 
bunu, mukavelede imzası bulıman 
âkid devletler de kabul etmezler, dedL 

Bımdan sonra, Yekta vapurundaM 
eşyayı sigorta etmiş olan iki sigorta 
şirketinin vekili de şunlan söyledi: 

— Mahkemenizce ittihaz edilmiş 
olan tedbiri ihtiyatî karan, yerinde 
bir harekettir. Ronmnya, Yunanistan 
ve Almanya mahkemeleri de bu hu
susta mahkemenizle ayni içtihaddar 
dırlar. Kanatime göre, Ceza kanunu
nun 383 üncü maddesine istinaden 
de Norveç gemisi aleyhine ihtiyatî ted
bir kararı ittihaz olımabilir. 

Mahkeme, bu mütalâalan dinledik
ten sonra evrakı tedkik ederek haczin 
kaldınlıp kaldırümaması hakkmda 
bir karar vermek üzere muhakemeyi 
yarmki pazartesi gününe bıraktı. 

Çünkü Amerikada hâkimlik mevldleri si
yasi maksadlara göre tevzi olunur. EİEse-
riya fırka için gösterilen faaliyete bir mü
kâfat olmak üzere verilen hâkimlik mev
kileri senede 15 bin dolar kadar bir vari
dat temin eder. Fırka düştük zaman hâ
kim de onunla beraber düşer. 

Halbuki kadın hâkimlerde vaziyet de
ğişir. Fırka listelerine onlar namzedlikle-
rini koymazlar. Onlar kâkimlik mevkiine 
liyakatlannı ya içtimai sahadekl hizmet
lerine ve yahut hukuki bilgilerine istinad 
ettirirler. Kadm hâkimler yalnız şahsi
yetlerine karşı gösterilen itibar yüzünden 
hâkimliğe tayin olunurlar ve yine şahsi
yetleri yüzünden mevkilerini muhafaza 
ederler. Fırkaların kalkması ve düşmesi 
onlara tesir etmez. İşte bayan Kelly bu 
sayede 17 sene hâkimlik yapmağa muvaf
fak olabilmiştir. 

Bu kadm hâkimler yalnız hususi mah
kemelerde vazife görmezler. İçlerinde bir 
çokları diğer hâkimler gibi, diğer bir takım 
adliye işlerinde de çalışırlar. Meselâ aded-
leri takriben dört bine bâlig olan İngilte-
renin kadm sulh hâkimleri de böyledir. 

Bugün Almanyada on bir tane kadın 
hâkim vardır. Fakat Aimanysuia ancak 
1929 den evvel hukuk tahsilini ilonal et
miş olan kadmlar hâkimliğe tayin olunu
yorlar. Yeni yetişen hukukçu kadmlar ise 
kurulması tasavvur edilen aile mahkeme
lerinde ve kadınlar arasmda halli lâzım-

gelen hüküm işi». 
rinde kullanılacak
lardır'. 

Bugün Lehistaa-
da kadm hâkim ol
duğu gibi bir dft 
kadm müddeiumu
mi vardır. Lehistan-
da evvelce kadmla
rm hâkimliğe ta
yinlerine müsaade 
edilirken 1936 sene

sinde çılunlan bir talimatname ile kadm 
hâkim tayinlerine bir nihayet verilmek 
IstenUdl. Fakat umumi efkâr bu talimat
nameye o kadar şiddetle itiraz etti ki 
hükümet onu kaldırmağa mecbur oldu. 

Belçikada geçen sene Icadmlarm çocuk 
mahkemelerinde hâkimlik yapabilecekleri 
ilân olundu. Fakat, kadmlar bu teklifi 
reddettUer. Hâldmlik vazifesinin taksim 
olunamıyacağmı İleri sürdüler. Hükûmel 
şimdi kadmlarm da hâkim olabilecefine 
dair bir kanun hazırlamaktadır. Kadm
larm yalnız ticaret ve esnaf mahkemele
rinde hâkimlik yapmalarma müsaade 
eden Fransada dahi böyle yeni bir kanun 
hazırlanıyor.» 

Bayan Marianne Beth makalesinin so
nunda diyor ki: 

«Hâkimlik vazifesini ifa hususımda tam 
bir müsavata mâlik olan kadmlar Tüık 
kadınlarıdır. Türklyede kadm hâkimlere 
pek ziyade itibar ediyorlar. Türk kadm-t 
larmm tecerriidden kurtularak umumt 
hayata atılmalanndanberi çok zaman 
geçmediği düşünülecek olursa Türldyede 
görülen bu yeniliğin kıymeti bir kat daha 
artar. 

Kadınlann neden dolayı hâkimlik ya-
pamıyacaklanna ve yaparlarsa bundan o* 
zarar hasıl olacagma dair bir takım na* 
zariyeler yürütüldü. Bedbinlikten ileri ge* 
len bu düşüncelerin doğru olmadığı bit* 
tecrübe sabit oldu.» 

Tiftik ve fındık 
İki maddenin fiatinî koru
mak için ahnacak tedbirler 

Bazı ihraç maddelerimiz için mü
dafaa tedbirleri alınması ve bu mad
delere aid ihracat işlerinin müstahsil 
ve tacirler lehine daha esa sü tanzim 
edilmesi bakımmdan yapüan tedkik-
lere devam edilmektedir. 

Bu maddeler arasında sayılan tif
tik için tacirler atasında bir bilik mey
dana getirilmesi düşünülmektedir. 
Bundan gaye şudur: Tiftik fiatlerin-
de nazım rolünü oynamağa müstaid 
bir iki firma yüzünden diğer ihracat-
çüarı zîurara uğratmainak ve bu mad
denin düşük fiatlerle satümasma ma
ni olmak. 

Birlik meydana gelince, ihracat iş
leri bir elden ve tacirlerin müştereken 
istifade edecekleri şekUde görülecek
tir. Bu suretle fiatler de sebepsiz yere 
düşmiyecek, bir takım spekülâsyon-
lair meydana gelmiyecek ve binneti-
ce müstahsü de korunmuş olacaktır. 

Fmdığa gelince: Türk fmdıklan Av
rupa piyasalarında aranan ijri bir ih
raç maddesidir. TeşkU edüecek olan 
Fındık kurumu bu maddenin satış
larında: en mühim rolü alacak, ihra
catın intizamım temin edecektir. Fm-
dık kurumu, İzmirdeki Üzüm kuru
mu gibi bir teşkilâta sahip olacaktır. 
Kurumım sermayelerini Ziraat ve İş 
bankalan müştereken vereceklerdir. 
Fındık kurumu İş Limited müdürü 
B. Bedri Nedimin müdürlüğü altmda 
faaliyete geçecektir. B. Bedri Nedim 
ayni zatoanda İş Limited müdürlüğü 
vazifesini de ifaya devam edecektir. 

Diğer taraftan pamuk mahsulüne 
de azamî ehemiyet veriliyor. Bu mad
de, en mühim ihraç maddelerimiz 
arasmda yer ala'caktu-. Pamuk ihracar 
ti işlerini de Ziraat bankasınm tan
zim etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

İsviçre 
ticaret 

İsviçre ile ticarî 
münasebatımız 

Ankara 15 (Telefonla) — 
ile airamızda akdedeceğimiz 
anlaşması için îsviçreden bir heyet 
geleceğini bidirmiştim. Beş kişidMi 
mürekkeb olan bu heyete İsviçre ti
caret anlaşmalan umum müdürU 
riyaset edecektir. Heyete zürih zahire 
borsası reisi de refakat ediyor. 

İsviçrelüerin memleketimizden mti-
him mikdarda hububat alacaMan 
haber verilmektedir. 

Rektör dün de bir çay 
ziyafeti verdi 

Dişçi, eczacı ve edebiyat 
talebeleri rektörden 

dileklerde bulundular 
üniversite rektörü B. CemU Bilsel 

dün de üniversitenin edebiyat, dişçi 
ve eczacı fakültelerinin son sınıf tar 
lebesine üniversite de bir çay ziyafe
ti vermiştir. 

Talebe çay sırasmda rektörün bir di
yecekleri olup olmadığım sorması ü-
zerine talebeler düeklerinden bahset
mişlerdir. 

Düekler şu suretle hülâsa edilir: 
Edebiyat fakültesi talebeleri talebe

nin imtihanlara sıra numarasUe de-
ğü, serbes şeldlde girmeleri muvaffak 
olan talebe tezlerinin bülten halinde 
neşri ve talebe tedkik seyahatlerinin 
temiıü. 

Eczacı fakültesi talebesi de harap 
olan mekteb binasımn tamirini, ki-
tapsızhğa karşı müessir tedbir alma-
rak muhtaç oldukları kitaplarm bir 
an evvel teminini ve imtihan usulleri
nin değiştirilmesini istemişlerdir. 

Dişçi talebeye, gelince, bu gençler 
de mekteb kütüphanesinden lâyıkile 
istifade edemediklerinden şikâyet ve 
mevcud müşkülâtm izalesini istemiş
ler, mekteb binasmm darlığını ileri 
sürmüşler, mektebe bir doktora sım-
fımn üâvesile ecnebi dülere aid ter
cümelerin talebe tarafmdan değil, 
doçentler marifetile yapılmasını rica 
etmişlerdir. 

Rektör B. Cemil Bilsel talebenin di-
leklerirü dinledikten sonra bunları nar 
zan dikkate alacağmı vadetmiş ve ça
ya bu suretle nihayet verilmiştir. 

Zorlu âşık 
Galatada oturan İzzet adında biıl, 

o civarda esterin evine giderek kalmatt 
istemiş, Ester buna mümanaat edin* 
ce bıçak çekerek üzerine atılmışsa da 
yetişenler tarafından kurtarılmıştır. 

İzzet polis tarafmdan yakalanarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Arakadaş kavgası 
Galatada oturan boyacı Bekir ile 

arkadaşı Sülejrman dün cadde üzeriıv-
de aralarındaki eski bir meseleyi ta
zeleyerek kavga etmişler, Süleyman 
Bekiri taşla başmdan tehlikeli suret
te yaralamıştır. 

Polis Süleymam yakalamış, Bekiıi 
tedavi altına aldırmıştır. 
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HEKİM ÖĞÜTLER! 

K İ Ş G Ü N E Ş İ 
Kış güneşine, kaç gündür hasret 

kalmıştık? Gök yüzü puslu bir elek
trik fanosu gibi işiyordu. Doğuda in
ce ışık oyunları, batıda koyu kızıllık
lar yoktu. 

Yazın plajlara serilerek güneş ban
yosuna alışanlar, kışın onu herkes
ten ziyade ararlar. Kışm güne ban
yosu yapılabilir mi? Konumuz işte bu, 
Mademki güneş banyosu hergünkü 
âdetlerimiz sırasına girmiş gibidir, bu 
konu üstünde konuşabiliriz. İki, üç 
yaz ayında kendinden geçercesine bir 
atılışla plajları dolduran «ışık teda
visi» meraklılarmdan eylül gelince 
kıyılarda kaç kişi kalır?.. Yaşıyanla-

n n muhtaç olduğu güneşe kışın ihtiya
cımız daha çoktur. Kışın güneş hem 
kıttır, hem de biz kaim şeyler giyer, 
evimizin bir köşesine sineriz. Ondan 
dolayı daha az güneşleniriz. 

Bioloji kimyacüarı bize pek iyi öğ
rettiler ki, Güneş ışığı, uzviyetimizin 
işlemesi için daimi surette bize lâzım 
olan bu kaynak, derimizin deriüstü 
denilen kısmından geçerek kırmızı 
kan yuvarlacıldarını üretir, olanlarda-
ki demir miktarını bir kararda tutar, 
kalsiyumun kanda yerleşip kalması da 
bununla olur. Türlü türlü vitamin
lerin aralannda yerleşmesi de ancak 
güneş ışığı ile olur. Uzviyette endak-
rin konserinin disiplinini güneş ışığı 
idare ediyor. 

Güneş bizi birçok âdi enfeksiyon
lardan da korur. Güneşlenme tazelen
mezse, bu korumak ha;ssası uzun za
man sürmez; yavaş yavaş kaybolur. 
Güneşin derimizde bıraktığı esmerlik 
tedricen eridiği gibi., o esmerlik üç ay
da kaybolur. Yerinde kalması için on 
beş gün içinde, açıkta birkaç defa gü
neş banyosu yapmak yetişir. 

Revaçta olan estetik telâkkiden baş
ka güneş reyonları ile deride peyda 
olan esmerlik insana zehirlere karşı 
bir dayanıklık ve kan tansiyonuna 
düzgünlük verir. Kış güneşi deriyi ya
vaş yavaş karartırsa da sıcak reyon
lardan ziyade şimik reyonlarla ka
rarttığı için esmerlik daha ziya:de ve 
daha dayanıklı oluyor. 

Kışın en ziyade ihtiyacımız olan bir 
zamanda, soğuk ve nem hastalıkla-
rma, damla ve romatizmalara; şiş
manlığa, bronşların teharrüşüne, 
gölge hastalıklarına; kemik hastalık
ları ile kansızhklara birebir gelen bir 
ilâçtan, güneşten ne için istifade et
memeli?. 

Şüphe yok, kış ortasında herkese gü
neş banyosu tavsiye edilemez. Yapabi
lenler çok fayda görürler. İkinci kâ
nundaki güneş ışıkları hazirandaki-
lerin parçalarıdır. Işık İliklerin dim
dik gelmedikleri ve hava tabakaları 
daha kalın olduğu için daha iyi idare 
edilebilirier. Serinliğin kuvvetlendiren 
tesiri de deri üzerinde sıhhî reaksi
yonlar yapar. 

Kışm güneş banyosu nasıl yapılır? 
Cenuba bakaiı büyük pencereli bir 

oda. Camlar azıcık kirli olursa ültra-
viyole ışık geçemiyeceği için camların 
açık bulunması tercih olunur. Altı, üs
tü ve üç yanı kapalı olduğu için hava 
cereyain olmıyan bir yerde sıfırın bir
kaç derece altında bulunan kuru so
ğuktan bir ürperti bile duymazsınız. 
Banyonvm sonuna doğru ürperme ge
lirse bedeni kuvvetlice uğuşturmalı 
ve bir yün battaniyeye sarınmalıdır. 
Gövde tabiî sıcaklığını çarçabuk bu
lur. 

En uygun banyo saatleri sabahın 
sonu ve öğle sonunun başlangıcıdır. 
Banyoda geçen iki çeyrek saat çok 
zevklidir. Banyo müddeti yirmi daki
kadan bir saate kadar sürer. Sonba
har ve kış banyolarında vücudun ön 
yüzü sırtı güneşe gösteımek daha iyi 
olur. Yaslanırsınız geniş bir koltuğa 
güneş banyosunu yaparsınız. 

Kış ortasında çıplak gövdeyi güne
şe göstermek. Bunu göz önüne geti
renler içinde içi titreyenler, ya ciğer
lerim üşürse diyenler vai'dır. Yazın 
kızgm kumlar üstünde sırtını güneşe 
kargılatırken de böyle düşünmeli. Be
yine, beyin zarlarına, belkemiği iliği
ne kan hücumu, plaj sefalarını çığ-
rığından çıkaranlarda görülen ehemmi
yetli anzalardır. Güneş banyoları 
tartılı, ölçülü tedavi vasıtasıdır. Dozu
nu kaçırmamalı. Ondan şunu bekle
riz: Az zaman içinde çok tesir. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

Diyarbakım imarı 
Açık lâğımların üstü 

kapatılıyor 

Diyarbakır (Akşam) —> Şehir da-
hüinden Mardin kapısına akan lâ
ğım üstlerinin kapatılması için be
lediyece bundan iki buçuk ay evvel 
faaliyete geçilmişti. 

Yaptığım tedkikata göre bu lâğım-
lann şimdiye kadar beş yüz metre
lik kısmının üstü tamamen kapatıl
mıştır. Burası tamamile kapandığı 
takdirde şehir ve civan sivrisinek
ten kurtulmuş olacaktır. 

Belediye tarafından Şafak kahve
si önünden Dağ kapısına kadar par
ke kaldınmm inşaatı bitirilmiştir. 
Yolun tam Dağ kapısına yetişmesi 
için otuz metrelik bir kısım kalmış
tır. Müteahhit yolu metre üzerine 
aldığını ve bu kısmın taahhüdü ha
ricinde olduğunu söyliyerek bu kıs
mı yapmamıştır. Bu kadar masraf 
ve emek mukabilinde yaptınlan bu 
yolun sırf bu yüzden noksan bırakıl
ması doğru bir iş değildir. 

Baştan aşağı parke ile döşenerek 
güzelleştirilen bu yolun yapılmıyan 
bu kısmı çirkin bir manzara göste
riyor. 

Sofya mektupları 

Bulgaristan ordu ve donan-
masını kuvvetlendiriyor 
Varidatın en büyük kısmı orduya tahsis ediliyor 

Bulgar Harbiye Nazırı emri yevmisinde geçen yılın 
Bulgar ordusu için çok müsaid geçtiğini bildirdi 

KADIN KÖŞESI 

Sofya (Akşam) — Bulgaristamn 
yeni kabul edilen 1938 yılı bütçesi 
7,200,000,000 levadır. Bu bütçe, geçen 
1937 yıh bütçesinden 287 milyon 100 
bin leva fazladır. Bütün nezaretlerin 
ve müdüriyetlerin 1938 yılı bütçeleri 
ehemmiyetli surette arttırılmıştır. 
1938 yılında bütçesi küçültülen yegâ
ne daire Finans bakanlığıdır. 

Bütçesi en çok arttınlan daire. Mil
lî Müdafaa nezaretidir. Millî Müdafaa 
nezaretinin 1938 bütçesi geçen sene-
kinden 90,600,000 leva fazlasile 
1,820,600,000, hava müdüriyetininki 
175,000,000 levadır. Diğer nezaretle
rin bütçeleri muhtelif nisbetlerde art
tırılmıştır. 

Bulgaristan, Karadeniz ile Tunada-
ki deniz kuvvetlerini tensik ve ihya 
etti. Bu münasebetle Varnada Bulgar 
bahriyelilerinin iştirakile büjmk şen
likler yapıldı. Kral Boris, burada Bul
gar deniz kıtaatına yeni sancaklar 
verdi. 

Yeni deniz efradı, kralm, kardeşi 
prens Kiril ile harbiye nazın general 
Lukofun önünde büyük bir askerî ge
çit resmi yaptıktan sonra krala sada
kat yemim ettiler. Kral Boris, irad 
ettiği nutukta bu merasimde hazır 
bulunduğundan dolayı duyduğu se
vincin çok büyük olduğunu, Bulgar 
bahriyelilerinin karada, denizde ver
dikleri yemine sadık kalacaklarından 
emin bulunduğunu ve bahriye kıtala
rına vermiş olduğu yeni bayraklarla 
Bulgar donaftmasımn şanlı mazisini 
İhya edeceklerini söylemiştir. 

Bulgar gazeteleri de sırası geldikçe 

Bulgar donanmasının şanh mazisinin 
bir safhası diye Balkan harbinde Kös
tence ile İstanbul arasında gidip ge
len «Hamidiye» kruvazörünü Karade-
nizde Bulgar torpitolannın haşarata 
uğrattığından bahsediyorlar. Varna 
deniz şenliklerine iştirak eden Strogi, 
Drıski isimlerindeki torpitolar, kralı, 
top atmakla selâmlamışlardır. 

Harbiye nazırı general Lukof, yeni 
yılbaşı münasebetile, Bulgar ordusu
nun 1937 yılındaki muvaffakiyetleri 
hakkında zabitlere ve askerlere hita
ben neşrettiği I numa'ralı emri yev-
mîde diyor ki: 

«Geçen 1937 senesinin, Bulgar or
dusunun inkişafı için çok müsaid geç
tiğini hatırlamamız lâzımdır. Bu se
beple geçen 1937 senesinin Bulgar or
dusu için en iyi senelerden biri oldu
ğunu Bulgar ordusunun tarihine yaz
malıyız. 1937 senesi, ordumuzun ken
di kuvvetlerine imanla güvendiği ve 
muvaffakiyetine emin olduğu bir se
nedir. Bu iki duygu sayesinde ordu
muz, her sahada çok ileriledi: Ordu
nun maneviyatı yükseldi, disiplini 
arttırıldı, askerî hazırhğı mükem-
melleştirildi. Sonbahar askerî manev
raları da iftiharla karşılanan bu ça-
lışmalann bir çelengi idi. 

Yeni yılm ordu için daha mesud ol
masını temenni edelim. Ordımun mu
vaffakiyeti ve kabiliyetine olan ümid-
lerimizle ve yüksek imanla kralm gu
ruruna ve mUlete lâyık yeni işler mey
dana getirelim. Yeni 1938 yıhmn bize 
açtığı geniş İmkânlara doğru sert 
adımlarla ve cesurane jmrüyellm.» 

Giresun (Akşam) — tktisat haftası münasebetile Gazipaşa ve Necati bey 
okulları talebesi çok muvaffakiyetli bir müsamere vermişlerdir. Yukariki kli
şeler müsamereye iştirak eden çocuklan öğretmenleri Ue bir arada gösteriyor. 

Gri manto 

Açık gri yünlü manto. Yakası, kol 
reverleri, cepleri ve mantonun iki önü 
lutr kürkünden yapümıştır. Şapkası 
siyah kadifedir. 

Muzır hayvanlar 
Karamanda mücadeleye 

devam ediliyor 
Karaman (Akşam) — Mahsulâta 

zarar veren domuz, kurt, fare gibi za-
ra"rlı hayvanlarla mücadeleye devam 
edilmektedir. Domuz mücadelesine 
bilhassa Ziraat vekâleti tarafından 
ehemmiyet verilerek bunun için ka
zamıza tahsisat verilmiştir. İcabın
da bu mücadelede ayrıca amelebaşılar 
istihdam olunacaktır. Bu amelebaşı
lar yalnız sürek avları yapılacağı 
günlerde çalıştırılacaktır. Kaza dahi
linde fareli olan arazi miktarı dahi 
tesbit olunmaktadır. 

Katî tesbit bittikten sonra fare 
mücadelesine başlanacaktır. Geçen se
neden tohumlarını gömen çekirgeli 
sahalar dahi yeniden tesbit olunmak
tadır. Tesbitten sonra bu yerlerde kış 
mücadelesi yapılmıyacak, ancak ilk
baharda çekirge tohumlannm fışkıra
cağı zaman hemen mücadeleye girişi
lerek imhaları temin olunacaktır. 

[ Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No, 16 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Forestier sordu: 
— Hey Saint-Potin, mülakata kaç

ta gideceksin? 
— Dörtte. 
— Duroyu beraber al, işin girdi çık-

tısmı öğretirsin. 
— Peki. 
Arkadaşma dönüp bakarak Fores

tier İlâve etti: 
— Cezayirin alt tarafını getirdin 

mi? Bugünkü çok beğenildi. 
Duroy duraladı, kekeledi: 
— Hayır... Akşama doğl'u vakit bu

lur da yazarım dedim... Başka işlerim 
çıktı... Yazamadım... 

Forestier hoşnudsuzlukla omuz 
sUkti: 

— İşini böyle dediğin günde yap
mazsan istikbalini körletirsin. Baba 
Walter yazını bekliyordu. Yarın ge
tirecek diyeceğim. Eğer havadan para 
kazanacağını sanıyorsan aldanıyor-
sun. 

Biraz sustuktan sonra ilâve etti: 
— Demiri tavında dövmek gerek

tir. 
Saint - Potin kalktı: 
— Ben hazırım, dedi. 
Forestier iskemlesine yaslandı, ta-

Bmat vermek için mühim bir eda ta

landı, Duroya dedi ki: 
— Dinle. Continental otelinde Çin 

generali Li-Çeng-Fao ile Bristol ote
linde mihrace Taposahip Ramaderao 
Pali var. İki gündür Paristeler. Onlar
la görüşeceksiniz. 

Sonra Saint-Potin'e döndü: 
— Kaydettiğim esaslı noktaları 

unutma. İkisine de İngilterenin Uzak 
Şark hakkındaki düşüncelerini sor. 

Tekrar Duroya tembih etti: 
— Saint-Potin'in konuşmasına dik

kat et, röportajcıdır. Beş dakika için
de bir insanın ağzından söyliyebilece-
ği her şeyi söyletip lâf almanın usu
lünü öğren. 

Sonra gene mektubunu yazmağa 
koyuldu. 

Kapıdan çıkar çıkmaz Saint-Potin 
gülerek Duroya dedi ki: 

— Ne kendini beğenmiş şey! Bari 
bize yapmasa. Bizi de kari sanıyor ga
liba. 

Caddeye çıkınca sordu: 
— Bir çey içer misiniz? 
— İçerim ya. Çok sıcak. 
Bir kahveye girdiler, soğ^ık bir şey 

ısmarladılar. Saint-Potin anlattı. Her
kesten, gazeteden şaşılacak kadar bol 

tafsilât vererek bahsetti. 
— Patron mu dedin? Tam yahudi-

dir! Bilirsiniz ya, yahudi neyse odur; 
değişmelerine imkân yoktur. Müba
rek ırk! - ve havsalaya sığmıyan, İsra
il oğuUarma hâs pintilik vakaları, 
murabahacılarda, rehin üstüne para 
verenlerde görülen hallerle nasıl uşak 
pazarlığı yaptığım, nasıl on para üs
tüne titrediğini, nasü yalvara yalva-
ra tenzilât istejrip elde ettiğini anlat
tı. 

Sonra inek gibi kadın diye bayan 
Walterden, koca rate Norbert de Va-
renneden. Don Kişot Rivalden bahset
ti. Sıra Porestierye gelince: 

— Karısile evlendiği için talihli 
adammış, dedi. 

Duroy sordu: 
— Ne biçim şeydir karısı? 
Saint-Potin avuçlannı uğuşturdu: 

— Açık göz, yaman bir kadındır. Vaud-
rec dedikleri ihtiyar bir çapkının met
residir. Çehizini Vaudrec kontu yap
tı, o evlendirdi... 

Duroyun ansesinden beline doğru 
soğuk sular döküldü, sinirleri gerildi, 
içinden bu gevezeye küfür etmek, bu 
gevezeyi tokatlamak geldi. Ama sözü
nü kesmek için: — Asıl adımz Saint -
Potin midir? diye sordu. 

Öteki kuzu gibi cevap verdi: 
— Hayır, adım Thomasdır. Gazete

de Saint-Potin lâkabını taktılar. 
Duroy hesabı gördü: 
— Geç kaldık gibi geliyor bana, de

di, iki asilzadeyi ziyaret edeceğiz. 
Saint-Potin güldü: 
— Siz daha pek toysunuz. Gidip o 

Hindli ile o Çinliye İngiltere hakkın
da ne düşündüklerini soracak mıyım 
sanıyorsunuz? La Vies Françaisein 
karileri için onlann ne düşündükle
rini ben daha i j^ bilirim. Şimdiye ka
dar Çinli, İranlı, Hindli, Şilili, Japon 
beş yüz tanesile görüştüm. Bence hep
si de ayni şeyi söylüyor. Parise son ge
len hakkındaki makalemi alır, kelime
si kelimesine kopye ederim. Ancak 
isimlerini, unvanlarını, yaşlarını, ma-

iyetlerindekileri ve ne çeşid insan ol
duklarının tarifini değiştiririm. Bun
lar hakkında yamlmağa gelmez, Fi-
garo ile Gaulois yanlışı hemen sura
tıma vururlar. Bu malûmatı da beş 
dakikada onların kapıcılarından alı
rım. Oraya kadar birer sigara tellen
dirip yaya gider, gazeteden araba pa
rası alırız. Pı-atik insan işte böyle ya
par. 

Duroy sordu: 
—. Bu şartla muhbirlik hayli para 

getiriyor demektir? 
Gazeteci bir sır veriyormuş gibi: 
— Evet, dedi, ancak reklâm kokusu 

vermiyen küçük haberler daha çok 
para getirir. 

Çıkmışlar, Madeleinee doğru yürü
yorlardı. Bir aralık Sahıt-Potin: 

— Eğer işiniz varsa gidiniz, benim 
size ihtiyacım yok, dedi. 

Duroy elini sıktı, ayrıldı. 
Akşama makale yazması lâzımdı, 

bu aklına geldikçe bunalıyordu. Dü
şünmeğe başladı. Vakaları, fikirleri, 
fıkraları zihninde topluyordu. Yürü-
ye yürüye Champs - Elysees caddesi
nin basma geldi. Yol tenhaydı. 

Etoile civarındaki bir şarabcıda kar-
nmı doyurdu, evine geldi, masasının 
basma oturdu. 

Kâğıdı Önüne koyunca, zihninde 
topladığı şeyler, sanki beyni buhaf 
haline gelmiş gibi, uçup gitti. 

(Arkası var) 
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EsM dünyadan yeni dünyaya : 8 
Atlantîğîn ortasında sabah 
vakti işitilen horos sesleri 

Atlantik üstünde bir transatlantikte 
aşk maceraları nasıl başlar? 

Southampton'dan hardoetimiaden 
5 - 6 saat sonra Şeıburgda idile 
Vapunımıızun son yoicuUûiıu bura
dan aUük ?© kalktık. Tam bu esnada! 
gemimizde basılan husuât gazete çüc-
U. cAtlantik FDstasu iMtıindeki bu g»-
aete günlüktü. Sekte aahife ve reslnüi 
olarak çıkıyoniu. Radyodan alman en 
scHi telgraflair gazetejro kmulmuştu. 
Y<d nrica/î yij>riTnT?ı*«»» biıi gazetedo 
bir istatistik gösterdi. Yolculara dair 
bir istatistik... Vapurda bilmem ne ka
dar tüccair, bilmem ne kadar memur, 

mimem ne kadar işçi rarmı^ Bunlonn 
arasmda Amerikaya giden 4 sinema 
artisti ve bir de gazeteci bulunuyor-
muş... Gazeted kelimesinin yamnda 
yolcmıun hüviyeti yazılı: «Türidyede 
çıkan Akşam gazetesi muhasrlri»... 

Günlük vapur gazetesinin mükem
mel basılışmı gördükten sonra vapu
run matbaasmı gezmekten kendimi 
alamadım. Burada beş mürettip çalı
şıyordu. Gazetenin iki de muharriri 
vasxlı. Kaptanın kendisi de muharrlr-
miş, iyi yazı yazarmış. 

Şerburgdan binecekleri de aldıktan 
sonra artık bütün yolculanmız tamam 
olduğu için bu gece vapurda «Wrt 
ceme» yani «Hoş geldiniz» balosu ••• 
rUecek... 

Aşağı salon daha ikindi çayından 
İtibaren renk renk ampuller, türlü 
türlü Çin fenerleri ile süslendi. Gemi
deki dört berberin önünde müthiş bir 
kadın kalabahğı gösee çarpıyor. Ka-
dmlar bu gecenin şerefine saçlarını 
yaptırıyorlar. Geminin dört berber 

dükkânı da hmcahmç dcdu... Berber
ler kan ter içinde çaiışıycalar... 

Nihayet gece asansörler tnJûi, 
smokinli erkekleri, b^eıine kadar 
açık tuvaletli, zinetler içindeki kadm-
ları balo salonuna taşımağa başladı. 

Baloyu kaptan açtL Dansın ea çıl-
gm, cazbandm ea. deiice çaldığı bir 
zamanda aklıma meşhur Titanik fa
ciası geldi. O da böyle çalgı ve dans 
içinde batıp gitmişti. 

Atlantik üstünde yapüan dans mü
sabakası çok rağbet gördü. Biraz ha
va almak için balodan çıktık. Biz zan
nediyorduk ki bütün vapur halkı balo 
salonunda eğleniyor... Ne münase
bet? Geminin her köşesinde ayn bir 
eğlence var... 

Banyo salonunda sular altından ge
len iTıavi ışıklar içinde yüzme müsa
bakası başlamıştı. Kazananlara kü
çük kupalar verüdi. 

Bundan sonra banyo salonımdakl 
oparlörle balo salonunda çalman 
çarlstonlar dinlenmeğe başlandı. 

Oparlörden çarlstcmlar yükselirken 
ışıklı suyun içinde mayolu çiftler bi-
ribirlerine ssurUnuşlar, dansediyor-
lardı. 

Vakurun gazinosımda ise iskambU-
ciler, şatranççüar başkaldırmadan oy
nuyorlardı. İngUtereye uğramışız, At-
lantikten geçiyormuşuz... Onlarm 
umurlarında bUe d^U... Bu esnada 
vapurun bütün salonlarma bir takım 
fotoğraflar asddı. Bizim, yolculann 
vapura binerken habersizce alınmış 
resimleri... Bu güzel bir sürpriz oldu. 
Herkes ayrılık anında aldığı hali fo-
toğraıflarda; seyrediyordu. 

İçeride balo, yüzme salonunda su 
eğlenceleri, gazinoda iskambü ve sat
ranç, ikinci ve üçüncü mevkilerde si
nema devem ederken geminin karan
lık güvertesinin burun tarafmda çif 
çif âşıklar belirdi. Biribirlerinm kol-
larma girmişler, bir aşağı, bir yukan 
dolaşıyorlaf... Ne de çabuk biribirle-
lile anlaştılar. Gemiye bineli daha he
nüz iki gün olmadan biribirlerile can
ciğer bir hale gelenler var... Hattâ 
bazüarı güvertede geniş iskemlelerini 
yan yana çekmişler, bunlara upuzun 
Uzanmışlar, üstlerine de müşterek bir 
battaniye örtmüşler, kafa kafaya ver
mişler, gel keyfim gel... 

Çinliler bütün gün görünmüyorlar. 

Tapuran banyv saloıuı 
Gece (dunca hep birdöi üçüncü mev- ^ - - -
ki güTCTtesine çıkıyorlar, çalgı çalı-
yoriar... Yolcular arasmda beyaz sa-
kalh, zayıf, çok kaşh, delişmen bir ih
tiyar var.., €Senç kızlar, kadınlar bu 
ihtiyar geçerken fısüdaşıyorlar: 

— Bemar Şov... 
M ^ r adamcağızm ismini gemide 

Bemar Şov koymuşlar... Hakikaten 
o kadar da benziyor ki,.. Gemide kim
lerin isimleri yok ki... Uzun yolculuk 
günlerinde vapurdaki bazı dedikodu
cu kadınlar herkese isim koymuşlar... 
Bunlar yolcular arasmda dağıldıkça 
dağılmış ve meşhur olmuş... İşin tu
hafı neresi biliyor musunuz? Ha:kes 
başkasma taküan adı biliyor da ken
disine konulan ismi bilmiyor... Bun-
larm içinde ne isimler var, ne isim
ler: 

Toparlak Mösyö, Dekolte Ka;dm, 
Pudrah Mösyö, Madam Kanguro, Ca
kacı Kadın, gimajtiı Kadm, Tenis Şam* 
piyonu, Ressam Kadın, Mösyö Vir
gül, Kaşsız Gençkız, Canavar, Çok 
boyh Kız. 

Fakalt bu isimlerin hepsi de tam 
üstüne düşürülmüş. Kendüerine ko
nulan ismılere o kadar benziyen in
sanlar ki... Meselâ Tc^arlak Mösyö, 
yusyuvarlak, kıpkırmızı yüzlü bir 
adanı. Karısmm dizlerinin dibinden 
ayrılmıyor. Fakat kansmı deniz tutup 
ta onu kamaraya bırakmca, artüc Yu
varlak Mösyö güvertelerde kadınlara 
göa mü süzmüyor, gülümsemiyor 
mu?.. Neler de neler... «Dekolte Ka
dın» Paristen Amerikaya giden bir Be
yaz Rus artisti... Gemideki «Hoş gel
diniz» balosunda çok iyi dansetti. Fa
kat bu katimcağızda vücudunu teşhir 
etmek hastalığı var. En kapalı elbise
sinden bile yarı beline kadar sırtı gö
rünüyor. cElmash Kadm» parmakla-
rmdaki, bileklerindeki, kulaklarmdaki 
türlü türlü taşlarla pınl pınl yanı
yor. 

Ve nihayet vapurun en bellibaşlı 
tiplerinden biri: Canavar... Bu, bo
yu iki metreye yakm, dağ gibi bir ka
dın... Vapurun gazinosundan aynimi-
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yor, mütemadiyen bira ve viski içi
yor... «Ressam Kadm» elinde bir blok
not... Mütemadiyaı yolcularm resim
lerini yapıyor... Amma hep te erkek
lerin ve genç adamlann... 

* 
* • 

Günler geçtikçe vapurdaki âşıklar 
adamakıllı işi ilerletiyorlar. İşte Res
sam Kadmla Pudralı Mösyö mütema
diyen dahsediyoriar. ElmasU Kadm 
Tenis Şampiyonile pek içli dışU... Çok 
boyah Kız, üniformasUe seyahat eden 
genç bir bahriyeli ile geceleri vapurun 
en karanlık köşelerine çeküiyorlar... 
T(q>ariak Mösyö, kansmdan fu:sat 
buldukça Dekolte Kadınm peşini bı
rakmıyor. Hikmet Feridun Es 

(Devanu 13 üncü sahifede) 

Gûldost, uşağile^ düşmanlann nehir tarafından hücum 
etmeleri muhtemel olduğunu Hasan beye bildirdi 

i. Ijtonnda 
fiPklerini 

— Ahmed Abudla diğer uşaklar da 
yere yatsmlar. O zaman Çinliler fl-
şeklerüı yerdoı havaya fırladığmi 
lannedeceklerdirl 

Hasan bey bunları söyledikten son
ra uşağım yanma alarak uzaklaştı 
ve bir anda karanhk içinde kayboldu. 
Güldost tenvir tabancasına bir tenvir 
f i ş ^ yerteştirdikte& sonra yere yata
rak beklemeğe başladı. 

Biraz sonra Hasan beyin ilk f i ş ^ 
havada beyaz bir nur gtbi panldadı* 
bejRSs Ur çiçdc gibi açUdı, kışı müd
det havada nmk imit gBA kaldı, ya
vaş ya^^ yere imıu^ge tafladı, zıiha-
ytA ^ddetU bir paUajn^a denk çişti
ler çizeni yere daffl^ sODdQ. Etraf 
birdenbire aydudamoca herkes hay
ret içinde kaldı. Kano^Uıtald adam
lann çıkardıktan hayret nıdalan bo
ğuk bh- homuıta gfld ifttfldL 

Bu sef es- Gfildost tenvir fişeğini at
tı. Her taraf g^ne göc kamaştına bir 
aydınhğa büründü. Kıs bu sefnld 
aydınlıktan if±it»ti^ ederek başmı kal-
dınp stepe doğru baktL Her taraf 
b<mibĉ  İdiydi. Yalnız garb tEirafm-
dan bazı kimselerin koştuğunu gö
rür gibi oldu. 

Güldost koşan adamlan görünce 
hiç düşünmeden tabancasım yeniden 
doldurdu ve attı, o fişek sönmeden 
bir ikincisini daha ateş etU. 
yatan ve hayretle tenvir 
seyreden Ahmed Abuda o tarah gös
tererek: 

— Bak Ahmed, orada götdüklerim 
nedir? diye sordu. Ahmed Abud ewe-
lA mânâsız bir hninyig kıza baktı, on
dan sonra gâderint pamıağUe işaret 
ettiği tarafa dikti. Evinli gözleri et
rafı araştırdı, acara manzarayı kav
radı. Bir kaç mtâfB sonra yattığı yer
den doğrularak: 

— O koşanlar insan. Süratle iler
liyorlar, nehre doğnı gidiyoriar, dedi. 

Bu aralık fişek söndüğünden etra
fı kesif bfr kanuıhk kapladı. Güldost 
hemen Ahmede emretti: 

— Sen de haydi o tarafa koş, onla
ra yetişmeğe çalış. Ne yapmak iste
diklerini öğk̂ en. Hiç zannetmem ki 
Ah-€Singin adamlan fişek yakmak için 
o tarafa gitsinler. 

Ahmed Abud hemen yerinden fırla
dı. 

— İğüerek yürü. Fişek ortalığı ay-
dmlattığı zaman dört ayak üstiUule 
yürüyormuş gibi yap. Aydınlık devam 
ettikçe büsbütün yere yatarsan daha 
iyi olur. 

Güldost Ahmedin arkasından bu 
tembüüeri fısıldadı. Pek âlâ hızlı ko-
nuşabilü-lerdi. Çünkü yalnızdılar, 
Kimse işitemezdi Fakat, içinde bu-
lunduklan kararsız vaziyet, düşman-
larm ne yapacaklanm bilmemek ve 
beklenilmiyen bir hâdise üe karşılaş
mak tehlikeane maruz bulunmak gi-
1̂  haller Güldostu azamî surette ih-
tiyatU harekete mecbur ediyordu. 

Ahmed Abud yaraş yavaş ileriledl. 
Bu arahk Hasan beyin ikinci fişeği 
semada parladı. Güldost onun ziyası 
sayesinde Ahmedin bir gün evvelkine 
nazaran çok küçükltülmüş olan ko
nak yerinin şark müntehasına doğru 
gitmekte olduğunu gördü. Fakat biraz 
evvel koştuklannı seçer gibi olduğu 
insanlan bulamadı. Bunım üzerine 
Güldost üçüncü beyaz fişeğmi de attı. 
Artık Ahmed Abud görünmüyordu. 
Belki yere yattığı için görünmüyordu. 

Fakat, step üzerinde başka adam
lann koşmakta olduklan görüldü. 
Güldost onları birer birer saymağa 
çalıştı. Fakat çok olduklan için saya
madı, zaten bu aralık fişek tekrar 
söndü. Gördüğü adamlar nehre doğin 
hareket ettiklerinden Ah-Singin, ka
rargâhla step arasmda yanan ateşleri 
bir tarafta bırakarak nehir kenarın
dan ilerleyip develeri ürküttürmesi 
muhtemeldi. Çünkü plânında muvaf
fak olması için bütün develeri biribl-
rine karıştırmasına hacet yoktu. Sa-
hUin bu tarafında kalan develeri da
ğıtması bile kervam yolundan alıkoy
mak için kâfiydi. 

Onun için yeniden fişeğini havaya 
doğru atarken Andreyi yanma çağır
dı ve düşmaniann ndıir tarafından 
hücum etmeleri tehlikesinin başgös-
terdlğlni Hasan beye bildirmeğe ka
rar verdi. 

Güldost ne söyliyeceğini uşağına 
anlatmakta iken havaya jrtikselen bir 
yeşü tenvir fişeği, dinamitlerin atü-
masma başlanacağını haber verdL 
Bunun üzerine Güldost: 

— Andrey, boş söylediklerini 
Hasan beye anlat. Yolda giderken do 
dinamitlerden birisinin fitüini ateş
le! emrini verdi. 

Andrey uzaklaştı. Aradan beş daki
ka geçtikten sonra birinci dinamit 
müthiş gürültüler çıkararak patladL 
Dinamitin üzerine dokülü dan banrt 
civan renkler hasıl ederek ve etrafa 
İffisif bir duman yayarak yandı. 

Güldost tam bir fişek daha yakmak 
üzere iken ayaklannm, birisi tarafıa-
dan çdEüdiğini hissederek müthiş falr 
kuka içinde yerinden fırlama^ bft-
suiandL Fakat Ahmed Abadan aeıA» 
ni işiterek sükûnet buldu. 

Ahmed Abud özür dUedi: 
— Pathyan barutun gürültüsünden 

dolayı sesimi işitmedin, hammeCendL 
Onun için ayağım çekmeğe rneebar 
oldum... 

Şenlikleri seyreden kervancdamt 
çıkardıklan hayret nidaları Çimen
den gelen ve mütemadiyen gelmdcto 
Olan yerlUerin bağrışmalarına kanş»> 
rak korkunç bir velvele hasü oluyor
du. 

Güldost, Ahmedi görünce, onun sö-. 
zünü hemen keserde: 

— Pek âlâ, pek âlâ, zarar yok, d», 
di. Ne gördün? Koşmakta olan İnsan
lar kaçhlar mı, yoksa başka bbr tara
fa mı gittiler? 

— Hanımefendi, çabuk olalım, kay
bedilecek bir riairifcftmıy; bile yok. Oğ-
rend^im şeyleri yolda sana anlatıma, 
Bdl 

Güldost hâlâ nehir tarafmdan hft-
cum edileceğini zannetaMkte oldu
ğundan, Has£in beye göndermiş oldu
ğu haberde bunu bildirdiğini düşüne-
rdc hemen Ahmed Abudun peşine ta* 
kıldı. İkisi de başlarım iğerek nehire 
doğtoı ilerlediler. Tenvir fişeklerini 
Ahmed Abud taşıyordu. Nefes nefese 
sahUe geldUer. Ahmed Abud nehrin 
3nücan taraf mı göstererdc: 

— Bakımz o tarafa hanımefendi, 
dedi. Oradan Çin askerleri geceleyin 
karanhkta getü-tilen kayıklara bini
yorlar. Kayıklann bir ikisi hareket et
miş. İşittiğime göre askerler, bu sahü-
deld karaı̂ fâh iyi muhafaza edlkilğt 
için, karşıki sahUe hücum etmek ve» 
oradaki hayvanlan dağıtmak istiyor
larmış. Ne yapacağız? Derhal hareke
te geçmemiz lâzım. Başhyayım mı si
lâh atmağa? 

— Hayır, hayu*. Silâh atmağa baş. 
larsak o taraf hakh çıkar. Hükümet 
memurları müdeıhale için sebep bu
lurlar. Anlaşılan hain Ah-Sing yol be-
jrini de kendi tarafına çekmeğe mu
vaffak olmuş. Biz hemen karşdd sa
hile giderek oradaki adamlarunm 
ikaz edelim. 

Güldost bunu söyledikten sonra 
sandalların bağlı olduğu tarafa koş
tu. Kız, sahilden sahile gerilmiş hala
ta tutunarak Çinlilerden daha evvel 
karşı sahüe çıkacağım ümid ediyordu. 

Ahmed Abud da Güldostu taklb et
ti. Önüne gelen ilk kayığa elindeki 
şeyleri attı ve kayığa girdi. Güldost 
da onu takib etti. Hasan bey tenvir 
fişeklerile etrafı aydınlatmakta de
vam ediyordu. Karargâhtaki develer 
asabı bir halde idi. Fakat devecUer 
onlan dudaklannm arasından çıkar
dıkları ıslığa benziyen garib bir şada 
ile teskin ediyorlardı. 

Bu aralık dinamitlerden biri daha 
patladı. Ahmed kayığı sahilden itti ve 
halatı yakaladı. Kayık sahUden biraa 
uzaklaşınca Güldost bazı kimselerin 
nehrin yukarısına doğru koşmakta 
olduklarını gördü. Gönderdiği haber 
üzerine Hasan beyin karargâhı neh
rin yukan tarafından da muhafaza 
altına almak için oraya adam 
koşturmakta olduğunu anladı. Ah
med Abud içerisinde diz çökerek otur-
duklan dar kayığı halatı çekmek su-
retUe süratle ilerletiyordu. Kayığa 
etrafmdaki sular guruldıyarak ayn-
hyor ve kayığa yol veriyordu. Fakat 
tam yan yola geldikleri zaman Ah
med, halıUı elinden bırakmadığı hal
de, birdenbire ymrm yuvarlandı. Yu
varlanırken: (Arkası var) 
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Yeni insanlar eskilerden daha 
uzun boylu oluyorlarmış 
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Dört nesil sonra dünyada kısa 
boylu insan kalmıyacakmış 

Beşeriyet fidan lıoya ve [ıalıl( etine doOru gidiyor, istatistiiiier bugüniıii 
insanların 50 sene eveiiıiierden tam 6 santim uzun oiduğunu lıaber veriyoriar 

Solda İM metrelik bir İngiliz polisi, sağda iki metre3ri çoktan aşan Rumen boksör 

i . 

İnsanlar arasında bir çok cihetler
den farklar bulunduğu gibi boylarile 
ağırlıklannm da birbirlerine müsavi 
olmaması, yani kiminin uzayıp, kimi
nin k];sa kalması pek eski zamanlar-
danberi ortaya bir uzunluk, kısalık 
meselesinin çıkma:sına sebeb olmuş
tur. Kısa boylular daima uzun boya 
hasret çekerler, uzunlar ise hallerin
den memnun görünürler. 

Gerçi uzun veya kısa boy nisbî bir 
şeydir. Meselâ en kısa boylu insanı 
1,80 olan bir memlekette 1,5 metrelik 
bir adam enikonu kısa boylu sa;yılır-
sa da bu zat cüceler diyarında ko
layca servi boylu addedilebilir. 

Netekim çocukken cüceler diyarına 
yaptığı seyahati heyecanla okuduğu
muz Güliver 1,60 den uzun bir adam 
değildi. Fakat bu miktarı onun par
mak boylu insancıklar arasında mi-
naı-e boylu bir dev addedilmesine mâ
ni olmadı. Halbuki boyu ile cücler di
yarında şöhret salan Güliver bizim 
için kısa boylu bir adamcağızdır. 

Uzun boylu insanlar kısa 
boylu insanlar 

Bugün yer yüzündeki insanların 
boy vasatileri gözden geçirüecek olur
sa en uzun boylu insanların Ameri-
kada olduğu meydana çıkar. Asyalı
lar daha ziyade kısa boyludurlar. Av
rupalıların boy vasatisi işe Asya ile 
Amerikanın ortasındadır. Bununla 
beraber Avrupada yaşıyan millet
lerde boy bakımından bazı farklar 
göstermektedirler. Meselâ şimalliler 
cenublulardan dalıa uzundurlar. 

Bize gelince, Türkler bütün dünya
da orta boylu insanlar kategorisine 
dahildirler. Hakikaten bizde pek uzun 
boylu adamlar nazarı dikkati celbe-
decek kadar fazla olmadığı gibi cü
celer de nadiren tesadüf edilecek ka
dar azdır. Boylarımız aşağı yukarı 
1,60 ile 1,80 arasında tehalüf eder. 

însanlar uzuyorlar mı? 
Son zamanlarda insan boyları üze

rinde derin tedkiklerde bulunan bazı 
antropologlar bugün yer yüzünde 
yaşayan insanlann umumiyetle geç
miş nesilden farkedilecek kadar uza

mış oldukları ve dünyada mevcut kı
sa boylu adamlarm gün geçtikçe 
azaldıkları neticesine varmışlardır. 
Bu hususta ileri sürülen fikirler de 
gittikçe ehemmiyet kesbetmektedir. 
Çünkü insan boylan üzerinde yapılan 
araştırmalar bugün ciddî istatistik
lere dayanan malûmat, müşahadeler 
ve mukayeselerle itimad edilebilecek 
bir vaziyete gelmiştir. 

Meselâ Amerikada üniversiteye ya
zılan gençlerin boylan ölçülmüş, bun-
larm ana veya babalan üniversiteye 
girerken ne boyda oldukları tedkik 
edilmiş ve yapılan mukayese netice
sinde yeni neslin eskilerden vasati 
olarak beş sentimetre uzun oldukları 
hattâ ağırlıkları arasında da genç ne
sil lehine 3 kilogi'am fark bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

Ayni mukayeseler Almanyadada 
yapılmıştır. Orada bilhassa küçük 
yaştaki çocukların uzama vaziyetleri 
üzerinde yapılan istatistikler çok şa
yanı dikkattir. Meselâ Almanyada ilk 
mekteplerde okuyan altı yaşındaki 
erkek çocuklann boylan 1924 sesesin-
de vasati olarak 108,7 santimetre iken 
1932 senesinde yapılan istatistikler
de bu vasatinin 114,9 a çıktığı görül
müştür. Çocukların ağırlık vasatileri 
de 19,2 kilogramdan 20,4 kilograma 
çıkmış, kız çocuklar üzerinde yapılan 
mukayeselerde ayni neticeyi vermiştir. 

14 yaşındaki çocuklar arasında ya
pılan istatistiklerden elde edilen ra
kamlar yeni neslin eskilere nazaran 
hissedilecek derecede uzamağa müs-
teid olduklarını göstermektedir. Ço
cuklar bu yaşta sekiz sene evvelkiler
den vasatı olarak 6 santim daha 
uzun ve dört kilo daha ağırdırlar. 

Harb sonrası nesli 
Almanyada 1924 senesinden sonra 

yapüan ve yukankı neticeleri veren 
istatistikler bir noktadan da çürütül
meğe çalışılarak deniliyor ki: «1932 
senesinde elde edilen vasatilerin böy
le birdenbire yükselmesine aldanma-
malı, bunlar harp bittikten sonra ye
tişen nesildir. Evvelkiler sıkıntı için
de büyümüşlerdi. Halbuki harp son

rası nesilleri sulh devrinde dünyaya 
geldiler. Daha müsaid şarait âltmda 
beslenmek imkânmı buldular, vücut
ça inkişaf etmeleri de tabiîdir.» 

Fakat istatistikler buna da cevab 
vermişler, insanlığın son 50 sene zar-
fmda gösterdiği boyatma temayülün
de harbin bir tesiri olmadığını isbat 
etmişlerdir. Çünkü ayni istatistikler 
harp görmemiş, sıkmtı çekmemiş 
milletlerde de yapıldığı zaman ayni 
neticeyi veriyorlar. Bu arada HoUan-
dada 1863 senesi ile 1921 de 23 yaşın
daki erkekler arasında vasatt boy 
farkının sonımcular lehine 6 saıitimi 
bulduğu, İsveç, Norveç, Danimarka 
ve İsviçrede de 4,5 santimi geçtiği 
görülüyor. 

Bir Amerikalı âlimin 
müşahedeleri 

Bu mevzu etrafında bir çok tedkik-
1er yapmış olan Amerikalı antropoloji 
âlimi Bowles bilhassa şahsî müşaha-
delerine istinaden vardığı neticelere 
dayanairak insan neslinin gittikçe 
uzadığını ve dört beş nesil sonra dün
yada kısa boylu adam kalmıyacağmı 
katiyetle iddia etmektedir. 

Amerikalı âlim şimdiye kadar 200 
ailenin eski ve yeni uzuvları airasmda 
mukayeseler yapmış, 481 baba oğulla 
577 ana kızın boylannı ölçmüş ve ne
ticede boyların erkeklerde vasati ola
rak 3,5, kadınlarda ise 3 santimetre 
a'rttığını tesbit etmiştir. 

Bazı resmî istatistiklere inanmak 
lâzım gelirse cinsi beşerin yavaş ya
vaş bugün çok özlenen ideal tipe, yani 
fidanboya ve balıketine pek yakın bir 
âtide kavuşacağını muhakkak addet-

j mek İcab ediyor. 
Âlimlerin söylediği gibi eğer haki

katen dört nesil sonra dünyada bu
gün kısa dediğimiz kadın ve erkek
ler- kalmıyacaksa kısa boyluların 
kimseye kabahat bulmıya haklan 
olmadığı akla geliyor. Çünkü onlar 
beşeriyetin uzun boya doğru gittiği 
bu günleri beklemeden dünyaya er
ken gelivermiş olmakla en büyük ha
tayı işlemi.ş oluyorlar. Ne acelesi var
dı sanki! ^. ffı^JK-

Büyük bir artist 
sefalet rçrnde öldü 

Bir zamanlar elmaslara garkolan 
Suzanne Muntenin acıklı hayatı 

Suzanne Munte 

Vaktile, Pete-
rsborg sanat ma* 
hafilinin tapın
dığı meşhur ve 
güzel artist Su
zanne Munte Pan 
riste büyük bir 
sefalet içinde bir 
hastane köşesin
de ölmüştür. 

Çarlık zama
nında Tisca pi
yesinin üçüncü 
kısmı bittiği za-
mail halk bu pi
yeste baş rolü oy-
nıyan artisti çılgmca alkışlamış, bü-
tyün tiyatro halkı, takdirkârlığını iz
har etmek için ayağa kalkmış idi. 
Rusya; Çan iltînci Nikola bile, sahne
nin yakınındaki birinci locadan ayak
ta büyük artisti alkışlıyordu. Velha
sıl artist Suzanne Munte Rusyada en 
yüksek şöhret payesine yükselmişti. 
1897 senesinde artist, kendisi takip 
ediliyor zannederek Petersburgdan 
ayrılmak istediği zaman, valide impa-
ratoriçe kendisini saraya davet ede
rek: 

— Rica ederim, bizi terketmeyiniz, 
diye yalvarmış, artist te şu cevabı 
vermişti: 

—. Madam, bir insanın oturduğu 
evin kapıcısile arası bozulursa evi 
terketmesi lâzımdır. Zira sonunda ka
pıcı haklı çıkar. 

Artist Rusyadan ayrılmış, Amerika 
da dahil olduğu halde cihan turnesine 

çıkmış, sonra' tekrar Rusyaya dön
müş, Rusya grandükleri şerefine bir 
ziyafet vermişlerdi. Sofaı-ada artistin 
sağ tarafında grandük Aleksi, so
lunda da grandük Nikola oturmuş
lardı. Ziyafetin sonunda grandük Ni
kola ayağa kalkmış, astragan kaske
tini eline alarak davetlilere şu hitap
ta; bulunmuştur: 

— Baylar, bayanlar! Sevgili mu-
hibbemiz Suzanne'a hediye gönlünüz
den ne koparsa kalpağımın İçine atı
nız, demiş, ilk olarak kendisi muras
sa altın sigara ağızlığını kalpağının 
içine atmıştı. Birkaç dakika sonra 
grandükün kalpağı, altınlar, kıymetli 
taşlar ve mücevherlerle dolmuştu. 

Sovyet ihtilâlinde Rusyadan Pari-
se dönmüş, muhtelif tiyatrolarda oy
namış, fakat artık yıldızı sönmüştü. 

Bundan üç ay evvel fakir, zayıf, pej
mürde bir kadın Darülaceze hastane
sine başvurarak kabul edümesini is
temiş, müracaat memuru, kendisine 
bir kâğıt uzatarak: 

— Şunu doldurunuz da sizi kabul 
edelim, diye cevap vermiştir. 

Yetmiş yaşında, sefalet içinde kalan 
bu kadın, bütün servetini har vurup 
harman savurmuş, yardımını istemek 
için kendisine başvuranları, hiçbir' 
zaman reddetmemiş, sefalete düşün
ce de feci vaziyetini tanıdıklarından 
ve dostlarından saklamış, sonunda da 
Darülaceze hastanesine başvurarak 
orada kimsesiz can vermiştir. Zama
nında pek meşhur bir artist olan an
nesi de ayni akıbete uğramıştır. 

Kastamonuya bu sene iii( )m yağdı 

Kastamonu dağlarından karlı bir manzara 

Kastamonu (Akşam) ~ lüşm başlangıcmdanberi ilk defa Kastamonuya 
kar düşmüştür. Düşen karın miktar: kasaba dahUinde 10 santimden fazladır. 
İlgaz ve İnebolu yolu üzerine fazlaca kar düşmüşse de münakalât durmamış
tır. Posta muntazam gelip gitmektedir. 

tzmir (Akşam) — Karşıyaka sağırlar, körler ve dilsizler müessesesinde 
anormal çocuklann memlekete ve kendilerine nafi birer uzuv halinde yetiştiril
melerine büyük bir dikkat ve gayretle çalışılmaktadır. Körlerden mürekkep or
kestra Halkevinde bir konser vermiş, halkm heyecan dolu alkışlarmı toplamış
tır. Konserde bulunan halk, anormal yavrulann muvaffakiyetle yetiştirilmeleri 
münasebetile müessesenin idare ve tedris heyetlerini takdir etmiştir. Yukan-
4 a ^ 8a)me, talihsiz yavrulann konserlerine aid bir intibadır. 
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Yunan veliahdinin düğünü 
Alayı görmek için binlerce halk 
geceden sokaklarda yer tuttu 

Gelin ve güveye bir qoW hediyeler verildi, geline 
verilen hediyelerin kıymeti bir kaç milyondur 
Atina (Hususî muhabirimiz

den) — Yunan vellahdi prens Polün, 
Hanover prenseslerinden Frederika 
ile düğünü, bu pazar günü son se
nelerde görülmemiş bir haşmet ve 
debdebe ile yapıldı. Başta , İngiliz 
hraı ailesi olmak üzere Yunan ha-
nedanile uzaktan, yakından akraba
lığı olan bütün hanedanlar, düğün
de temsil edilmişlerdir. 

Düğüne davetli olarak gelen presn-
1er arasında, Almanlar ekseriyeti 
teşkil ediyordu. Bunun da sebebi ge
linin aslen Alman olmasıdır. Yunan 
l^ükûmeti, düğün münasebetile fev-
joüftde inzibat tedbirleri almış, ge
lin alayı küiseye giderken ve kilise-
den saraya dönerken nizam ve Inti-
»amın muhafazası için geçilecek yol-
lann iki tarafında askerî müfrezeler 
İkame edilmişti. 

Bütün Atina halkı ve Yunanista-
nm diğer şehirlerinden gelen bin
lerce halk, bir yer bulabilmek için 
gece yansından beri alayın geçeceği 
yollann iki kenarına dökülmüştü. 

Şafak sökerken, güzergâhta askerî 
müfrezelerin çerçevelediği yaya kal-
dınmlarda boş bir yer kalmamıştı. 
Halk tıklun tıklım birbirinin üzerine 
yığılmıştı. Bu görülmemiş İzdüıam 
yüzünden 37 bayılma vakası olmuş, 
bayılan kadınlar, en yakın eczane
lere götürülerek ilk tedavileri ya
pılmıştır. 

Nikâh merasiminin yapıldığı Met-
ropolithane kilisesine girmek imkân 
halicinde idi. Kilise, gelin ile gü
veye, gelen misafir prensleı^, na
zırlara, ecnebi tebaalara, general ve 
amirallere ve yüksek rütbelilere tah
sis edilmişti. Kilisenin tam ortasın
da nikâh merasimi için bir mihrap 
kurulmuştu. 

Nikâh merasimine Atina baş met-
ropolidi riyastinde olmak üzere 40 
metropolit ve piskopos iştirak et
miştir. Gelin ile güveye, prens Po-
1ün amcası prens Jorj ile yeğeni Ro
manya veliahdı prens Misel kumba-
rosluk, vazifesini görmüşlerdir. 

jGelin Yunan ipeklilerinden yapıl
mış çok uzun etekli bir elbise, ba/-
çma elmaslı küçük bir gümüş taç 
giymişti. Davetliler arasmda zarafeti 
TC tuvaletile en ziyade nazan dik
kati celbeden Kent Düşesi Marina ol
muştur. Kent Düşesi, lâcivert bir 
elbise giymişti. Boynunda lâcivert 
Wr rönar vardı. 

Kilisene en hâkim renk pembe idi. 
Davetli ecnebi prensesler ekseriyetle 

Yunan veliahdı ve zevcesi 

pembe tuvaletler giymişlerdi. Hepsi 
de kıymetli mücevherler, gerdanlık

lar takmii^ardı. Elektrik avizelerden 
bu kıymetli taşlara akseden ışıklar, 
MUgAnip içinde çok hoş bir manza
ra arzediyordu. Nikâh âyini bir saat 
kadar sürdü. 

Gelin ile güvey saraya altı atlı 
saltanat arabasile dönerlerken so-
kalara dökülmüş binlerce halk tara-
tndan şiddetle alkışlanmışlardır. 
Kral, kardeşinin düğünü münasebe
tile altı aya kadar hapis mahkûmla
rım affetmiştir. Geline bir çok kıy
mettar hediyeler verilmiştir. 

Yunan hükümeti, geUne ordu ve 
memurlar namına 14 büyük zümrüd-

den yapılmış çok kıymettar bir ger
danlık hediye etmiştir. Bu gerdan
lık Icabmda üçe ayrılmakta ve hem 

bilezik, hem de bir çift küpe olmak
tadır. Atina belediyesi de geline alt
mış kişllk çok kıymetli bir sofra ta

kımı takdim etmiştir. 
Prensese verilen hediyelerin kıy

meti bir kaç milyon feahmi tutmak
tadır. Bütün bu hediyeler «Stadyon» 
caddesinde büyük mağazalann vit
rinlerinde teşhir edilmişlerdir. 

Gelin ne güveyi, burada on gün 
kadar kaldıktan sonra halaylarım ge
çirmek için evvelâ Avusturya alple-
rine giderek orada bir ay kadar dağ 
^sorlarUe uğraşacaklar, sonra Al-
naanyayı ve Merkezî Ayrupayı geze
ceklerdir. Bu balayı seyahatinin İki 
ay kadar süreceği tahmin edümek-
tedir. 

Şimdiki halde veliahd üe zevcesi, 
Atina zenginlerinden Serpierinin 
«Kraliçenin şatosu» namile amlan 
villâsmda oturuyorlar. Bu köşk Atİ-
namn en güzel sayfiyelerinden biri
dir. Çok geniş ve güneşli odaJan, 

yemyeşil bahçelere nazır muazzam 
verandalan vardır. 

Yunan vellahdl te tercerf niUUı menuimlnAe 

Erzîncanda canlı bîr imar 
hareketi göze çarpıyor 

Çarşı tanzim edildi, yOzisrcs yeni diii(l(ân 
VB ev yapıldı, şeiırin iıaritası da iıazırlandı 

Erzincan Halkevi binaıanın ikinci katı yapıbrken 

Erzincan (Akşam) — Şehrimizde 
her sahada ilerleme hareketi göze 
çarpmalrtadır. Umumî harpten son
ra harap olmuş olan Erzincanm cum
huriyetin ilânından sonra imanna 
başlanmış ve günden güne yapılmak
ta olan hususî ve resmi bir çok 
binalar ile bugün şarkın modern vi
lâyetlerinden birisi sırasına geçmiş
tir. İstilâdan sonra bir köyden baş
ka bir şeye benzemiyen bu koca şe
hirde şu son zamanlarda çok büyük 
varlıklar yaratılmaktadır. 

Bunlaıxian bir kaçını numune ola
rak göstermek şehrin imar ve tezyi-
nlndeki çalışmaya bir delildir. Şöy
le ki; 936 yılından itibaren memle
kette 65,000 lira sarfile Gazipaşa 
okulu yapılmış ve bu suretle şehrin 
imar ve tezyinine temel atılmıştır. 

Bundan sonra şehrin tâ göbeğin
de yer tutmuş olan mezairlıklar düz-
lenerek arsa haline getirilmiş ve bu 
arsalar üzerine yâptınKtn yüzlerce 
mağaza ve dükkân ve yeniden açı
lan caddeler şehre yeni bir güzellik 
daha vermiştir. Hükümet önünden 
açılan bir cadde ile her iki tarafına 
yaptırılan mağaza ve oteller de ka
sabanın büyük bir zinetidir. 

Şehirde yaptınlan üç muhteşem 
otelle memleketin lüzumlu bir ihti-
3racı karşılanmıştır. Belediye tara-
fmdan fennî bir mezbaha, bir za
hire hâli, şehir haricinde yaptırılan 
kira evleri ve arazöz garajı, çocuk 
bahçesi ortasmdaki büyük su havu
zu ve parti taı-afındari yaptmlmak-
ta olan ve şimdiye kadar 60,000 lira 
sarfedüip ancak yüz binden fazla
ya mal edilecek olan modern ve 
pek muhteşem Halkevi memlekette 
yapılsuı imar ve tezjdnatm bir ör
neğidir. 

Hususî muhasebeye ait olan eski 
Bey hamamı da yeniden yapılmışca-
sma esaslı bir tamir görmüş ve bu
gün halkm ihtiyacım karşılamıştır. 
Evkafa ait mağazalarla otel ve kah
velerin hemen hepsi harap bir halde 
iken bunlann da bir kısmı yeniden 
ve bir kısmı da esash tamirle çarşı-
mn düzelmesine yardım etmiştir. Ev

velce bir tarla halini almış olan Re
şadiye mahallesi bugün yapılan ye
ni yeni evlerle şehrin şerefli bir kısr 
mim teşkil etmektedir. 

Velhasıl diyebilirim ki on iki, on 
üç sene içinde Erzincandaki imann 
eski zamanlara nisbetle yüzleri gül
dürücü bir hale geldiğini söylemekle 
bir hakikati itiraf etmiş olacağım. 

Bu sene şehıin müstakbel haritası 
da yapılmıştır. İlkbaharda bu hrita 
tasdik edilecektir. Bunun için 3,000 
küsur lira sarfedilmiştir. İmar plâ-
mna da beş bin lira sarfedileceği ve
kâletten bildirildiğine nazaran be
lediye bu parayı da 938 bütçesinden 
verecektir. İmar plânının tatbikin
de şehrin daha başka bir manzara 
alacağı şüphesizdir. 

E r z u r u m d a y o k s u l ç o c u k l a r a 
y a r d ı m 

Erzurum (Akşam) — Vali B. Haşim 
Emin Canın başkanlığında, Kültür, 
Nafıa, Sıhhat müdüi'lerile belediye ve 
hükümet tabiplerinden daimî encü
men azasından mürekkep bir heyet 
ilkokulları gezerek yoksul çocuklara 
yardım etmektedir. 

Bu sene yardım ilk ve orta mektep
lere tekmil edilmiş yoksul çocuklara 
yardım kolları faaliyetine germi ver-' 
mistir. 

Yoksul çocukların ihtiyaçlarını gi
dermek için yalnız devlet ve kurum-
lann yardım kanalı yetmemektedir; 
halkm da umumî yardımı elzemdir. 
Vali bir beyanname neşrederek Erzu
rum halkmm şefkatine müracaat 
etmiştir. 

Bu yoldaki faaliyet kazalarda bü
yük yer almaktadır. Mektepteki yok
sul talebelere sıcak ve gıdalı yemek 
verilecek hastaları tedavi edilecektir. 

Hükümet, belediye ve Halkevinin yar-
dımile kurulan (Erz'urum yoksullara 
yardım kolu) işe başlamıştır. Yoksul
lar yurduna kimsesiz, âciz yoksullar 
kabul olunmaktadır, şehirde dilenci-
hk menedihniştir. Bütün fakirler tes-
bit edilmiş ve yardıma başlanmıştır. 

•ıiRinıiMinmMimiMiNMiıımııııııımıımıııııııııııııınmıııııııınıııııııııııııııııııiHiıııiHiıııııııııııııııııiMiıııiHiııiNMiınMHiuııiHinınnınHiıı 

Sinop şilebi kurtularak geldi 

Sinop şilebi EreğUde karaya oturmuş vazıyette 

Geçenlerde Ereğlide karaya oturan 
ru günlerce süren mesaiden sonra 
Sinop vapuru havuza almarak tamir 

Türk şilepçilik şirketinin Sinop vapu-
kurtanlmış ve Kmammıza gelmiştir. 
edjll«9l^tir. 
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I 
Teslihat masrafları 
Büyük küçük bütün devletlerde 

hummalı bir çalışma var 
Bundan evvelid makalemizde dev

letler tarafından teslihat için sarfedl-
len paraların 1932 senesine lüsbetla 
1937 nenesinde 6 milyar lira arttığım 
yaaaniftık. MaJcalenin somunda Fran-
sadan bahsederken tesllluU için ka* 
bul edilNi 22 milyar frangın muhtelif 
silâbbK*: nasü taksim oLuDduğunu bil* 
dirmiftik. Bu taksimatta «a fazla tah-
sisatm Fransız müsteml^Slerine isa
bet ı^tUğlne bakılacak dlun» Fransa» 
nın an« vatandaki teslihKb son dere
ceye vasıl olduğu anlaşılır. 

Şimdi Fransa, müdafaa kuvvetleıif 
ni en son sistem tesUhaüa teçhiz et* 
mek suretile o kuvvetlerin harp kabi
liyetlerini arttırmağa çalışmaktadır. 
M e s ^ kara ordusu için tahsis edilen 
12,9 milyar franktan 5,4 oilyar fran-
gm «tesisata» sarfolunaca^ söyleni
yor. Bu «tesisat» için 19S7 ût 4,2 mil
yar gittiği ve 5,4 milyarm k&fi gel' 
miyeceği Harbiye nazan tarafmdan 
söylendiğine bakılırsa Fransada mal
zeme teslihatma ne kadar ehemmiyet 
verihnekte olduğu kolayca anlaşüu:. 

Kabul edilen yeni bir piyada tüfe
ği, fırka batarytüanna İlâve olunacak 
hafif havan toplan, ZHhU tedafüî si
lâhlar, ta' ilk saflara kadar piyade, 
ağır silâhlar v cephane nakledecek 
olan zırhlı {tcheniUette»ler, fen ve kim
ya kıtalan için lâzım olan yeni âlet
ler büyük masrafları mucip olmakta
dır. Bunlardan başka maktoeleştirilen 
istikşaf kıtalai'i, tank bölükleri ve bü
yük teşekküllerin hafif tertip makina-
leştirilmesine ve fırkalarm motörleş-
tirilmesine devam olunması da birçcdc 
sarfiyata kapı îCçmaktadır. 

Bunlar yetişmiyormuş gibi Fransa, 
Almanyaya karşı inşa ettiği şark hu
dudu tahkimatuu bir taraftan Bel
çika hududıma: ve diğer taraftan İs
viçre hududuna doğru uzattığı için 
bu inşaata da milyarlar sarfetmeğe 
mecbur kalmaktadır. Müstemlekeler 
için tahsis olunan milyarlar da, Fran-
sanm müstemlekelerini haricî düş
mana karşı müdafaadan ziyade ora
daki kuvvetlerin Fransa ana vatanım 
müdafaadaki kabiliyetlerini arttırma
ğa sarfedilmektedir. 

Hava kuvvetlerinin tekâmülü için 
sarfolunan parEüar da mUyarlara baliğ 
olmaktadır. Eransamn gayesi son sis
tem tayyarelere ve tayyare aletlerine 
malik olmaktır. Fransa şimdi 400 küo-
metre süratte bombardıman ve 450 
kilometre süratte avcı tayyarelerine 
malik crfmağa çalışıyor. Onun için 
bombardıman tayyarelerinin taşıma 
kabiliyeti indiriliyor ve sürati arttırı
lıyor, avcı tayyarelerinde ise teslihatm 
kuvvetlenmesine ehemmiyet veriliyor. 

Fransız bahriyesinin tahsisatı az 
olmakla beraber 1937 den bakiye kalan 
25000 tonluk ve 1938 senesi için göze
tilen 58,000 tonluk inşaat tezgâha 
vazedilmiştir. Hakikat halde Fransa-
nm müdafaa politikası kara ve hava 
kuvvetlerini ileri sürmBjğl ve deniz te>-
lihatını geride bırakmayı icap ettir
mektedir. Deniz inşaatmda görülen 
iktisadî buhranlar bu sebeptaı dolayı 
Fransayı daha az müteessir etmekte
dir. 

Şubat 1937 de İngUterenin beş se-
nelUc teslihat programı kabul edilen
den beri orada en ziyade deniz ve ka
ra teslihatına: müthiş bir faaliyetle 
devam edilmektedir. İngUterenin mak
sadı Amerikadan başka en kuvvetli 
bahriyeye değil, ayni zamanda en 
kuvvetli harp füosuna da malik ol
maktır. 146 gemi kısmen inşa' halin
de ve kısmen inşası tasvip edilmiştir. 
Bu gemilerin inşa müddetleri kısaltıl
mıştır. Tayyare ana gemilerinin ade
di arttırılmak suretile kruvazör filo
su da büyütülmektedir. 

İngUterenin ana Titandaki haVa 
kuvvetleri uzak uçuşlarla talim ve ter
biye görmektedir. Maksad, mükemmel 
surette vücude getirilmiş kara teşkUft-
tı sayesinde bu kuvvetleri süratio 
uzaklara gönderebilmektir. Yakın 

Fransız ordnsa raaneTra halinde 

şa'rktaki hava kuvvetlerinin t e ^ d i ve : 
Singapur - Hongkong - Port Darvin 
müseUesinin ikmall^ayesinde kara ve 
deniz kuvvetlerinin tâ büyük Okyanu
sa kadar müştereken hareketini temin 
edecektir. Bu harekâta Avustralsra Ye
ni Zeland adaları kuvvetleri de yar-
dun edecektir. Buralarda harp sana-
yünin İnkişafı için 1937 bütçesine 
fazla tahsisat konulmuştu. 

Her ne kadar deniz ve kara kuvvet
lerinin takviyesi için gösterilen bu fa
aliyet karşısmda kara ordusu bermu-
tad pek geride kalmakta; ise de «field 
farces» dedikleri hareket ordusunun 
tamamüe makineleştirilm^ ve motör-
leştirilmesi için lâzım gelen tertibat 
alınmaktadır. Son zaruanlarda İngil-
terede hava tehlikesine karşı müdafaa 
ve h£u:p iktisadiyatı için neşrolunan 
kanunlarm şahsî hürriyetleri tahdid et
mesi, İngiltere gibi asırlardanberi de
mokrat olan bir memlekette pek ziya
de dikkati celbetmiştir. Tabiî hükü
met askerî mükellefiyeti mecburî kü-
mağa cesaret edemedi. Gönüllü kay-
dmda görülen büyük açığa rağmen 
bunu yapmak mümkün olamadı. 

Bu noktada Amerika ile İngllterede 
birleşiyorlar. Amerikada mecburî as^ 
kerUği kabul ettiremlyor. Onun için 
kısa müddetle efrad silâh altma alar 
rak bunları talim ettirdikten sonra 
terlüs ediyor. Amerikada yalnız bah
riye efra:dı 30,000 kişi arttırılmıştır. 
Fakat büyük harp gemUerinin ikmali 
daha 1940 senesine kadar mümkün 
olâbüecektir. 

Bu vaziyet karşısmda Japonya ne 
İngiltereden ve ne Amerikadan kor-
kacağını^JJşünerek geçen yası Çine 

karşı niunasamata girişti. Hattâ Ja
ponya ana vatandaki 17 fırka askeri 
25 fırkaya çıkarmağa karar vemüş 
iken bunu yapmağa bUe lüzum gör
medi. Yalnız, bundan evvdki makale-
lerimizde yazdığımız giM, gizüden gia-
liye demz kuvvetlerini arttınnağa 
başladı. 

İtalyanm ldS7 deki teıdihatı karal-
da şunlardır: Şimali AftüsAda M kol
ordu teşkili, derhal har^ete geçebi
lecek bir hudud muhafaza kolordusu 
tesisi ve makinâeştirUen bazı kıtalar. 
İtalya dahi son sraoe zarfında deniz ve 
hava İPivvetlerine ehemmiyet verdL 
j j ı ^ ettiği iki büyük harp graoisin-
den başka eski harp gemilerini yeni
ledi ve kruvazörlerin süratini arttır
dı, ve destroyerler ve tahlelbaiürler 
inşa «tti. Hava ^vvdüerini ÛB yeni 
bir .dört senelik plânla takviyeye baş
ladı, bu plânh hedefi efrad ve mal-
zemejd arttırmaktır. 

Geri kalan küçük devletlerden Çe
koslovakya kendi mlkyasmda Fransa-
jn taklid etmektedir. Küçük cumhuri
yet teslihat için 1919 dan4'936 ya ka}-
dar 45 mUyar kuron sarfetmiştir. Şim
di de altı buçuk milyar sarfedec^tir. 
Bu para devlet bütçesinin yüzde alt
mışı demektir. 

Belçika, Holanda yeni müdafaa ktf> 
nunları neşrettiler. İsveç de Rus tes-
Ilhatmı karşüıyacak bir müdafaa ka
nunu çıkardı. Finlandiya hududunu 
tahkim ediyor, buz daıizinde tedaîüî 
tertibat alıyor, tayyarelerini arttırıyor, 
bahriyesi ile de bü3rük mikyasta meş
gul oluyor. Macaristan ve Bulgaristan 
da, alenen teslihat yapamasalar bile 
gizliden gizUye hazırlamyorlar. Avus
turya dahi ordusunu gittikçe takviye 
ediyor. 

İşte 1937 s«ıesi İm teslihat faahye-
tUe gelip geçü. Bu faaliyetin sebep-
lerhü arayıp bulmak istersek fikirle
rin ikiye aynldığinı görürüz. Çünkü 
bir taraftan Fransa ve îngUtere, far 
şist memleketlerin büyük bir gayretle 
silâhamnalarmdan dolasa kendilerinin 
de sUâhlandıklanm ileri sürüyorlar, 
diğer tarafta)n faşist memleketler de, 
kendi teslihat ölçülerini diğer devlet
lerin ölçülerile kazşüaştırarak İngiliz 
ve Fransız teslihatımn daha çok fazla 
olduğunu isbata kalkışıyorlar. 

Bu iki iddiadan bir netice çüsarmak 
lâzım gelirse o da şu olabilir: Kann-
lan doyan memleketler 'derindeki 
mallan muhafaza etmek için karmlan 
aç olan milletlerden üstün bir kuvvete 
sahip olmak istiyorlar, karmlan aç 
olan mületler i « kanhiarı doyan mü-
letlerin elinden biraz mal la>parmB3c 
için kuvvetli bulunmağa çEdışıycn-lar. 
Tıpkı ferdlerln aç ve tok olanlan ara-
smda ezeldenberi devam eden hayat 
mücadelesi giM milletlerin de ttç ve 
tok olanlan bir gün çarpışmak znak-
sadile mUyarlar sarfedip duruyoılar. 
Bımdan, gene o milletlerin dahU ol
duğu beşeriyi zarar görtgror. 

A. a D. 

Bir kapı örtüldü ! 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

Gönen (Akşam) <— Şehrimiz Tenidogto klübfl avcılık kolu son günlerde 
faaliyetini arttırmış, sürek avlan terUbto» başlamıştır. Yukanki kli;|e bu sürek 
avlarmdan birine iştirak edenlerden bir kısmını gösteriyor. 

_ 1 _ 
On gündür köpürüp dağlara çıkan, 
GemUer batıran, cana acıkan 
Bu azgın denizin bitti öfkesi. 
Kıyıda bir sevinç sardı herkesi: 
Bir neşe gelmişti balıkçılara. 
Nihayet verdiler son acılara: 
On gündür parasız bunalmışlardı. 
Bahğa çıkmamış, aç kalmışlardı. ; 
Hiddeti yatışmış Karadenizin, 
Bu sabah onlara vermişti izin. 
Balıkçı Rüstemle İki ortağı 
Kayığa bindiler, yığdılar ağı. 
Bu kahbe denizden alır gibi öç, 
Ettiler şafakta Elginlere göç. 

_ 2 — 
Kıyıda Rüstemi» güzel kansı 
- ömrünün kederle geçmiş yansı • 
Bir kaya üstünde engine daldı, 
Enginin o mavi rengine daldı: 
İkinci eşiydi kadınm Rüstem, 
Birinci eşine t u l z n u ^ mat^n: 
Bir güzâ lâkabı vardı: «Akyelken» 
Çünkü o, her sabah hava güzelken. 
Kar gibi bir yelken açan kayığa, 
Neşeyle giderdi mutlak bal^a. 
Sekiz yıl önceydi... Gltmi§^ bir gün. 
Ardından fırtma etmişti sökün, 
«Akyelken» bir daha geri dönmedi. 
Kadınm ateşi beş jnl sönmedi, 
Tam beş yıl ümidle bekledi onu; 
Süründü... Rüsteme vardı en sonu. 
Gül, orta çağmda, verdi tomurcuk: 
Rüstemden doğ^ırdu kadın bir çocuk. 
Ömrü muntazamdı, gönlü derbeder: 
Kocası her sabah bahğa gider. 
Kadın da, yamnda âç yaşmda kız. 
Dönüşü beklerdi bu evde yalnız. 
Elinde balıklar gelir kocası, 
Kadınm artardı o eski yası: 
Deniz «Akyelken» i ç^miş derine, 
Balık veriyordu onun yerine. 
Kadm bu mahsulü seyreder yasla. 
Eşini düşünür, yemezdi asla. 

— 3 — 
Ayni gün, genç kadm saate baktı, 
Düşündü: «Yaklaşmış ikindi vakti, 

«Bu kadar geç kalmaz, dönerdi Rüstem? 
Söylendi, denize ederek sitem: 
«İlkini mahvettin, buna da salma, 
«İkinci eşi de elimden alma!..» 
Çünkü su gittikçe kuruyor pusu, ' 
Ufku sanyordu ölüm k(a*kusu. 
Genç kadm merakla çıktı dışan: 
Yüreği titriyor, benzi sapsan. 
Bu sefer bir başka korkuya düştü: 
Sahilde bir haydud adam görmüştü. 
Bir kaya üstünde, engine dalmış, 
EUne dilenci sopası almış, 
Yakajn kaldırıp örtmüş yüzünü, 
Kuduran denize dikmiş gözünü. 
Ne söz, ne hareket... Sanki heykeldi. 
Kadınm içine bir korku geldi, 
«Bir hırsız!..» diyerek evine kaçtı. 
Odada usulca perdeyi açtı. 
Ne görsün. Hırsız da eve bakıyor, 
O katU gözlerde şimşek çakıyor. 
Grenç kadm düşündü: ((Kilitli kapı, 
«Hiç zora gelir mi bu çürük yapı: 
«Bir tekme vurunsa açıhr kanad; 
«Şaşırma... Kurtuluş çaresi yarat!..» 

Aklım topladı kadm olanca, 
Çekmenin gözünde vardı tabanca. 
Eline değmeden sUâhm sajn, 
Ansızm açıldı sokaktan kapı: 
Ne mutlu, ki Rüstem içeri girdi, 
Kadmda bir tatü gülüş belirâi, 
Boynuna sanldı: 

— Akhmı aldm; 
Lodos var, ondan mı böyle geç kaldm? 

Karanlık ^kmüştü... Yaküdı lâmba. 
Genç kadm düşündü: «Adam acaba 
«Gitti mi?..» 

Yavaşça açıldı perde: 
Adamı farketti akşamki yerde, 
Çaresiz Rüsteme anlattı işi. 
Balıkçı, sıkılmış yumruğu, dişi. 
Sahile fırlayıp, dedi: 

— Hemşert; 
Orada işin ne akşamdanberi?.. 
Cevap yok... Balıkçı ona yaklaştı, 
Adamm haUnl görünce şaştı, 
Söylendi: «Korkulu kimse değllmişl..ŝ " 
Başı, hasta gibi, öne iğilmiş. 
Kâğıddan farkı yok bu san jrüzün, 
Yazümış gibiydi üstüne hüzün. 
Balıkçı anladı: Bu ladam açtı. 
Bir l(dana ekmeğe, suya muhtaçtı. 

— 4 — 
Bahkf^ sormuştu: 

-— Aç mısın?» 

Adamı etmişti evine davet: 
— Evetl« 

Has ekmek kesildi, kondu bir kaba 
Dumam joikselen nefis bir çorba. 
Fakirin yemeğe telâşı yoktu, 
Karnı pek açsa da, gözleri toktiL 
Balıkçı getirip bir sırasmı. 
Söyletti adama macerasmı: 
— Deminden ansızın kabardı deni^ 
Biz suyun kahnnı çekenlerdeniz. 
Düşündüm: Fırtına mezar eşiyor. 
Kaç kişi ölümle pençeleşiyor!.. 

Rüstemin tutuştu meraktan içi: 
— SesD. kimsin, işin ne?.. 

— Eski denizcif.. 
Bir gündü... Enginde çıkmıştı poyra^ 
Korkmadık, gemimiz sağlamdı biraz, 
Ne çare karayel büsbütün azdı. 
Bugünkü yazıyı alnıma yazdı: 
Son dalga gemiyi ikiye böldü. 
On iki arkadaş sularda öldü. 
Nasılsa bir tahta parçası aldım. 
Beş saat boğuştum, denizde kaldım. 
Yazık ki kurtuldum akşama doğru. 
«Batum» a çıkardı bir Rus v^uru, 
Ayağun yabancı toprağa deydL 
Orada hududlar inlemekteydi: 
Milletler açmıştı tam büyük harbL 
Tuttu çar ordusu bir esir gibi 
Sormadan fırlattı beni şimale. 
Kimsejri koymasm Tann o hale: 
Titredim... Buzlarla örtülmüş dün3ra. 
Kanımı dondurdu dört yü Sibirya. 
Nihayet sulh oldu, ben de kurtuldum, 
«Kınm» da kendime kârh iş buldum, 
Bu maksat uğrunda verdim çok emekt 
Bekliyen karıma para getirmek. 
Ümidle geçirdim bir iki yüı. 
Zengindim... Olmuştu günler saydu 
Yakma gelecek artık uzaklar. 
Bu sefer soydular beni Kazaklar. 
Xtüdım yurdumun yolıma yayan 
Dayan ey dermansız dizlerim dayan. 
Sormajon; hayatım ıztırab dolu: 
Bir buçuk senede aştım bu yolu. 
İlkbahar ̂ marisen evde kış bulduım 
Şimdi de karımı alınmış buldum!.. 

Yerinden fırladı kadın ve erkek, 
Kansı sevinçli, kocası ürkek 
Sordular: 

— Adın ne?.. 
dedi: 
— Akyelken!.. 

Rüırf«min olmuştu tüyleri diken, 
Adamla gelmişti biran göz göze; 
İlk koca yemden başladı söze: 
— Denizi gözledim sahUde bugün. 
Sen gittin, fırtına etmişti sökün. 
İmdada gelmekti hemen niyetim: 
İstemem, çocuğun kalmasm yetim!.. 

Rüstemin hayretten ağzı açıktı. 
Hürmetle adamm eliıü sıktı. 
O zaman odada bir ay belirdi, 
Rüstemin çocuğu içeri girdi. 
Evvelki şunları etti ilâve: 
— Yabancı kimse3rim artık bu eve; 
Ben çünkü eskiden çocuk istemez. 
Konacak beşikten vazgeçerdim tez. 
Ne çare, geç döndüm fikrimden gerlı 
Çocuksuz yuvamn yokmuş değeri. 
Tarla öz müUdse süren ırgadın, 
Kocanm malıdır doğuran kadm!.. 

Sustular... Duyuldu bir kaç hıçkınkı 
Gövdesi bir külçe, hayali kırık. 
Sessiz ağhyordu çökmüş bir yana 
O edd sevgili, bu yeni ana. 
İlk koca doğrulup ona yaklaştı, 
Bu candan cümleler içind^ı taştı: 
— Son defa göreyim, yüzünü kaldır; 
Hakkmı helâl et, hakkım helâldir!.. 

Gözünden kalbine dcânip yaşım. 
Adama çevirdi kadm başım. 
Bir alm öpüldü. Bir dıram bitti. 
Bir kapı örtüldü. Bir yolcu gitti. 

B a l ı k e s i r d e yağrhane le r şehh; 
d ı ş ı n a ç ı k a r ı l a c a k 

Balıkesir (Akşam) — Belediye çcM 
güzel bir karar ittihaz etmiştir. Hıf-
zıssıhha kanununun gayri sıhhî mü
esseselerden addettiği ve meskenler
den uzak bulunması lâzım gelen yağ
haneleri, şehrin sanayi mmtakasına 
çıkarmağa karar vermiş ve bu kara> 
vilâyetçe de yağhanecUere tebliğ edö-
miştir. 1 haziran 938 tarihine kadac 
bütün yağhaneler şehir haricine çık» 
mış bulunacaktır. Belediyenin bu ka-
raranna, geçenlerde şehrin en sık vf 
ahşap bir mahallinde yanan ve İtfai
yenin fevkalâde gayreti sayesinde bili 
felâketin önü alman bir yağhane s»* 
bep olmuştur. 
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SERBES SÜTUN: 

Ayni hatayı tekrar mı işleyeceğiz? 
Gol vasatisi hakkında tanınmış 

Bporcu ve spor yazıcılarımızdan Ulvi 
lYenaldan aldığımız yazıyı aynen neş
rediyoruz: 

Millî küme için yapılan İstanbul 
birinciliğinde Güneş, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş takımları aym puanı aldı
lar. Bunların içinden birinciyi ayır
mak için dünyanm her yerinde kul-
lanüan gol vasatisi sistemi tatbik 
«dildi ve birinciliği de Güneş kazandı. 

Bu sistemin tatbikine Beşiktaşlılar 
itiraz etmişler. Aynı puanı alan klüp
lerden biri olduğu için Beşiktaşlıla-
n n bu mevzuu konuşmak belki bak
landa-. 

Fakat, Güneşin muvaffakiyetini 
çekemiyenlerin ön satma geçen Os
man Müeyyed Binzetin neşriyatına 
bir türlü aklım ermiyor. 

Çünkü Osman Müeyyed Beşiktaşlı 
değil Galatasaraylıdır. Galatasaray 
da dördüncü olduğu için Osman Mü-
eyyedin bu mevzula maddî hiç alâ
kası yoktur. Bu zat, daimî spor mu
harriri de değildir ki, ortada yenil
miş bir hak vardır diye kaleme sarıl
mış olsun! 

O halde... 
O halde akla iki nokta: geliyor: 

Ya, B'eşiktaşm avukatlığını yapmak 
suretile, bir zümre namına veya şah
sen Beşiktaşlılara hulûs çakmak... 

Yahud da; her hangi bir vesile 
bulaıak Güneşe karşı çekememezlik-
lerini izhar etmek!... 

Osman Müeyyedin gol averaj sis
teminin memleketimizde tatbikini 
keyfi bulan son bir yazısı Son Posta 
gazetesinde çıktı. 

Osman Müeyyed, memleketimizde 
apora pek geç başlandığını ve beynel
milel kaidelerin tatbik edilmediğini 
yasıyor. 

Bu satırlar Osman Müeyyedin ha
kikati bilmediğini ifade ediyor. Çün
kü spora memleketimizde bir çok 
yerlerden evvel başlanmıştır ve bey
nelmilel bütün kaideler tatbik edil
mektedir. 

Osman Müeyyed, aynı yazıda, bun
dan üç sene evvel, Galatasatayla Fe-
nerbahçenin aynı puanda oldukları 
İçin tekrar karşılaştıklarmı ve daha 
bazı klüplerin aynı puanı aldıkları 
zaman birinci ve ikinciliklerini tayin 
İçin (gol vasatisine) müracaat edil
mediğini söyledikten sonra bu defa 
bu sistemin tatbikini keyfi bir hare
ket buluyor. Birkaç satır aşağıda da 

Gol averajın senelerdenberi İngil-

terede tatbik edilen bir usul olduğu
nu da itiraf ediyor. 

Demek ki, iki takım aynı puam al
dığı zaman gol averaja müracaat edil
mektedir. Fakat bizde bundan üç se
ne evvel bu kaide hatırlanmamış, ta
kımlar tekrar karşılaştırılmış. Yaiıi 
kaideye muhalif hareket edilmiş. 

Eğer bundan üç sene evvel, Gala-
tasarayla Fenerbahçe şampiyonluk 
için tekrar karşılaşmışlar ve gol vasa
tisi akla gelmemişse, bu, o zamanki 
Galatasaraylı idarecilerin ya hakla-
nnı ihkak etmek için beceriksizlik 
gösterdiklerini yahud da gol vasatî-
sini bilmediklerini ispat eder. 

Bir defa yanlış hareket edildi diye 
ilelebed aynı hatayı inad ve İsrarla 
işlemekte devam mı edeceğiz? 

Böyle saçma inad olur mu? 
Ortada muayyen, müsbet ve her 

yerde tatbik edilen bir kaide durur
ken, biz falan tarihte yanhş bir iş 
gördük artık dönemeyiz mi diyece
ğiz? 

Zararın neresinden dönülürse kâr
dır derler. O zaman yanlış ha:reket 
edilmiş, bugün h a t ^ ı z ı anlamış ve 
bu yoldan dönmüş bulunuyoruz. Bu
na teşekkür etmek ve memnun ol
mak lâzımdır. 

Osman Müeyyed kaidelerin klüple
re tebliğ edilmeden tatbik edilemiye-
ceğini söylüyor. İngilterede oynanan 
futbolun, hendbolü, penaltısı, avutu 
klüplere tebliğ edilmeden tatbiki ka
bul ediliyor da', gol averajı neye şa
yanı kabul görülmüyor. 

Şampiyon olan takım (Güneş) dir 
diye mi? 

Osman Müeyyed yazısını: 
(Bizde temerküz etmiş bir sistem 

yoktur. Bunu her dakika ve her sa
niye istediğimiz gibi değiştiriyoruz. 
Ya her spor için tamarm tamamına 
beynelmilel umumî kaide ve ölçüleri 
tatbik edelim. Yahud bünyemize gö
re kaideler koyalım. Fakat kaideleri 
değiştirmiyelim) diyor. 

Güneşin gol averaj sistemile şampi
yon olması üzerine ortaya böyle bir 
fikir atmak, şümullü bir mugalata
dan başka bir şey değildir. 

Çünkü futbol bizde beynelmilel ka-
vaide göre oynanmaktadır. Üç sene 
evvel yanlış ve keyfî olarak tatbik 
edilen şampiyonu tefrik etme şekli 
yerine bugün beynelmilel bir usul 
tatbik edilmiştir. Binaenaleyh orta
da bir terakki mevcuddur. Buna 
memnun olmamız icab eder. 

Ulvi Yenal 

Dün B. takımları aralarında yapılan lig maçlarında 
Fenerbahçe Beykozu 10 - 1 Istabulspor 

Giineşi 2 - 1 yendiler 
fi takımları arasında yapılan lig 

maçlarına dün Taksim ve Beşiktaş 
stadlarmda devam edilmiştir. Tak
simde Fenerbahçe Beykozu 1 0 - 1 , 
Beşiktaş stadında İstanbulspor Gü
neşi 2 - 1 yenmişlerdir. 

TAKSİM STADINDA: 

F e n e r b a h ç e - B e y k o z : 1 0 - 1 
( 7 - 1 ) 

Fenerbahçe: Necde - Orhan, Ha
yati - Enis, Necdet, Cevat - Naci, 
Şaban, Muzaffer, Semih, Orhan. 

Şeklinde çok kuvvetli bir kadro ile 
çıktılar. Oyun tamamen Feneıbah-
çenin hâkimiyeti altında geçti. 6 ncı 
Hakikada Muzaffer Fenerbahçe-
nin İlk sayısını yaptı. Bir kaç 
dakika sonra Necdetin bir hatasın
dan istifade eden Beykozlular bera
bere sayısını yaptılar. Bundan son
ra Fenerbahçe tekrar hâkimiyeti ele 
alarak sırasile Şaban, Muzaffer, Şa
ban, Naci, Şaban, Muzaffer vasıta-
aile sayılarını yediye kadar çıkardı. 
İkinci devrede Fenerbahçe antrenö
rü takımında münasebetsiz bir de
ğişiklik yaparak Muzafferi sağbeke. 
Hayatiyi ortahafa ve Necdeti de mer
kez muhacim mevkiine aldırdı. Bu 
yersiz tadilât dolayısile Fenerbahçe-
nin oyunu bozuldu. Bu devre penal
tıdan Semih, Şaban, Necdet birer 

gol yaparak Fenerbahçenin sayıları
nı ona kadar çıkardılar. Fenerbahçe-
den Şaban ve birinci devre santrfor 
oynadığı müddetçe Muzaffer, Enis 
güzel oynadılar. İçlerinde bir kaç da 
birinci takım oyuncusu bulunan Bey
kozlular hiç bir mevcudiyet göstere
mediler. 

BEŞİKTAŞ STADINDA: 

G ü n e ş - t s t a n b u l s p o r : 
2-1 (1-0) 

Sahaya bidayette on kişi çıkan Gü
neşliler zaten sakat olan Danişin tek
rar sakatlanması yüzünden dokuz 
kişiye düştüler ve bir çok birinci ta
kım oyuncularını oynatan İstanbul
spor da maçı 2 - 1 kazandı. 

B a r u t s r ü c ü a l a n ı n d a b u 
h a f t a k i m a ç l a r 

Kadıköy Halkevi Kızıltoprak 2 No.lu 
spor kolunun A ve B takımlarile Ba-
rutgücünün A ve B, Bakırköy Rum 
takmıile Barutgücü genç takımları 
arasında futbol maçları yapılacaktır. 

Sümer Spor Klübünden: 
Klübün esas nizamnamesini- bazı mad

delerini tadili ve diğer hususatm görüşül
mesi için 23/1/938 Pazar günü saat 14 de 
Kocamustafapaşa caddesinde C. H. P. 
Samatya Kamunu binasmda fevkalâde 
bir kongre yapılnıa.sma karar verilmiş 
olmakla kayıtlı üyelerin gelmeleri önemle 
rica olunur. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Kır koşusu: 

Sabahleyin saat 9,30 da Şişlide. 
Beşiktaş stadında: 

1 —I Anadolu - Galata Genç
ler şild maçı. Saat 9,30 da. Ha
kem B. Adnan Akın, 

-2 — Ortaköy- Akınyurdu şild 
maçı. Saat 11,15 de. Hakem B. 
Ahmed Adem Gögdün. 

3 •— Hilâl - Beylerbeyi şild ma
çı. Saat 13 de. Hakem B. Nuri 
Bosut. 

4 —• Anadoluhisar - Davudpa-
şa şild maçı. Saat 14,45 de Ha
kem B. Burhan Atak. 

Taksim stadında: 

Güneş - Beşiktaş Tayyare ku
pası dömifinal maçı. Saat 15 de. 
Hakem B. Sami. 

Çoban Meluned gecesi 
Kıymetli güreşçimize ev 

alınması için yardım 
edilecek 

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

, , _ _ , „ , . . ^ _ , , . , , ^ Tefrika No. 75 J 

Zaimls Girld komiserliğine tayin ediliyor, 
Girid bir istikraz yapıyor 

Millî güreş takımımızın en eski ve 
en namdar güreşçisi Çoban Mehmedi 
bir ev sahibi yapmak maksadile Şe
hir tiyatrosu artistleı-inden Hazım, 
Vasfı Riza, gazetemiz karikatüristi 
Cemal Nadir Güler, Naşid, Muammer 
ve bayan Muzaffer şubatın sekizinci 
salı günü akşamı Şehzadebaşmdaki 
Turan tiyatrosımda bir müsamere 
tertip etmeği kararlaştırmışlardır. 

Hayatını hiç bir menfaat bekle
meksizin spora vakfeden ve her git
tiği memlekette, ecnebilerle yaptığı 
her temasta milletimizin ve bayrağı
mızın şerefini yükselten Çoban Meh-
med çok mütevazi bir hayat sürmek
tedir ve millî sporumuz olan güreşin 
sevilmesinde ve yayılmasında: en ba.ş-
ta gelen insanlardan biridir. 

Halkın kalbinde haklı olarak yük
sek bir mevkii olan Çoban Mehmedin 
çoktan hak ettiği maddî mükâfatın 
geciktiğini gören sanatkârlarımızın 
giriştikleri bu teşebbüs her tarafta 
sevinçle karşılanmıştır. 

Çoban Mehmedin şerefine tertip 
edilecek müsamerede Hazım ve Vasfı 
Riza gazetemizin kıymetli karikatü
risti Cemal Nadir Gülerin yazdığı 
«Amca bey» isimli komediyi oynıya-
caklar, bayan Muzaffer Çağlıyanm 
iştirakile bir musiki faslı yapılacak, 
Naşid ve Muammer de bir komedi 
temsil edeceklerdir. 

Kazandığı zaferlerle göğsümüzü 
kabartan mütevazı ve iyi adam Ço
ban Mehmedi bir ev sahibi yapmak 
maksadüe tertip edilen bu hayırhah 
teşebbüse halkımızın da candan işti
rak edeceğine şüphe etmiyoruz. 

V o l e y b o l t u r n u a s ı 
Beyoğlu Halkevi spor şubesi baş

kanlığından: 
1 — Evimiz tarafından tertip edi

len Voleybol turnuvalarının final 
maçları 16/1/938 pazar günü yapıla
caktır. 

2 — Çelik kol — İtalyan mektebi 
(3 üncü sınıf) saat: 15. Hakemler: 
Grodeski, Todori, Penso ve Moris. 

3 — Haydarpaşa - Mühendis (2 nci 
sınıf) saat: 16. Hakemler: Naili, Ça-
rasi, Penso ve Moris. 

4 — Beyoğlu Halkevi - Robert Ko-
leç basketbol 1 inci takımlar. Hakem
ler: Toledo, Todori. Saat: 17. 

5 — Eyüp - Mühendis (2 nci sınıf) 
21/1/938 cuma saat: 17,30 (Voleybol) 
finali. Hakemler: Mikelini, Todori, 
Penso ve Mom. 

Prens Jorj 1906 eylülünde adadan 
infikâk etti, 

Müis ve jandarma teşkilâtı için Yu-
nanistanıdan zabitler celbediliyordu. 
Prens Jorj adadan çekilince devletler 
Yunan kralına bir cemile göstermiş
lerdi: 

Girid yüksek komiserliği her defa 
münhal olunca Yunan kralı Giridi 
himaye eden devletlerin elçilerile mah-
remane müzakereden sonra bir nam-
zed gösterecek, ve intihabını resmen 
devletlere bildirecekti; devletler de bu 
intihabı tasdik edince padişahı «ha
berdar» edeceklerdi. Bu imtiyaz ile 
Yunan kralı adadaki nüfuzunu tak
viye eylemek fırsatını bulacaktı. Bu 
da ilhak yolunda yeni ve büyük bir 
adımdı. 

Zaimis bu suretle ve 100,000 frank 
tahsisat ile Girid yüksek komiserliği
ne tayin olunmu-ştu. 

Giridde bir istikraza lüzum görülü
yordu. Zaimis on bir milyon altınlık 
istikraz müzakeresine girişti. Yunan 
zabit ve küçük zabitleri Girid milisi
nin, jandarmasının kumandasını de-
ruhde ettiler. Ada ütihaka her nok
tadan hazırlamyordu. Müslümanlar 
hicret ediyorlardı. 

Zaimis beş senelik müddetinin 
(1906 - 1911) iltihaka doğru son mer
hale olduğunu söylüyordu 

1907 senesi Zaimisin idaresi altın
da gürültüsüz geçti. 1908 "mayısında 
bir milis isyanından sonra beynelmi
lel kuvvetlere mensup zabitler adada 
Avrupa askerine lüzum kalmadığını 
bildirdiler. Devletler adayı tahliyeye 
karar verdiler ve bunu Girid hükü
metine tebliğ eyledger. 

1908 temmuzunda tahliyeye başla
nacaktı. 1909 temmuzunda ikinci 
tertibe kalan asker kıtalan çekilecek
ti. 1909 ağustosunda adada ecnebi 
askeri kalmıyacaktı. Bu tarihte Girid-
liler artık başlı başlarına kalacaklar
dı. 

Giridin resmen Yunanistana ilti
hakı şark meselesi ateşini körükliye-
cek bir hâdise addolunduğu, Yunanis-
tandan başka bütün Balkah hükümet
lerini tavizler istemeğe sevkeyliyeceği 
için hami devletler bunu ancak padi
şahın hükümranlık haklarını adadan 
birer, birer kaldırmak, bunu fiiliyat 
ile tedricen emri vaki şekline getir
mek yolunu tutmuşlardı. 

1908 de 23 temmuz Jön Türk inkılâ
bı üzerine Bulgaristan istiklâlini ilân, 
Avusturya Bosna - Herseği ilhak ey
ledikten sonra Giridliler artık sabre-
demez, tutulamaz hale geldiler. 

Yüksek komiser Zaimis 3 teşriniev
vel 1908 de mezuniyet şeklinde Atina-
ya gitti. 

Hanyada on bin kişilik bir içtimada 
adanın Yunanistana iltihakı ilân 
edildi. 

Girid hükümeti de bu yolda verdiği 
kararı toplar attırarak umuma ilân 
etti. (7 teşrinievvel) Teşrinievvelin 
on ikisinde Girid meclisi Utihakı tas
dik etti. 

Bir gün sonra da altı kişiden mü-
rekkeb bir icra komitesinin adayı 
kral Jorj namına muvakkaten idare 
etmesine kamr verdi. Venizelos dahi 
bu komitede dahil bulunuyordu. 

Yunan hükümeti ne vakit adanın 
idaresini deruhde eylerse komitenin 
vazifesi de o zaman kendiliğinden bi
tecekti. 

TeşrinievveUn on beşinde Girid mec
lisi namına Yunan kralına şu mealde 
bir telgrafname çekildi: 

(Fevkalâde surette toplanan Girid 
mebuslarının adanın istiklâline, ay
rılmaz bir cüzü olmak üzere meşrutî 
Yunan krallığına iltihakına, adayı iş
gal ve idareye davet edilmenize karar 
verdiklerini arz ile meclisimizin bu 
kararını kabul buyurmanızı istirham 
eyleriz.) 

Adada Yunan kanımu esasisi Girid 
teşkilâtı esasiyesi yerine ikame edil
di. Memurlar adayı Yunan kanunla-
rüe idare edeceklerdi. Girid sancağı 
yerine binalar üstünde Yunan bay
rakları temevvüc etti. Zaimisin nişa
nelerini taşıyan pullar üzerine Helles 
ve Yunan krallığı damgaları vuruldu. 
Girid jandarmaları, mprrmrlan Vnnnn 

kralına sadakat yemini ettiler; mah
kemelerde hükümler kral Jorj namma 
verilmeğe, ilâmlar temyizen Atinaya 
gönderilmeğfe başlandı. Devletler bu 
tehalük karşısında pek gevşek dav
randılar. Hattâ müslümanlara taşkın
lık yapılmazsa GiridUlerin millî emel
leri hakkında Babıâli ile müzakereye 
bile girişebileceklerini bildirdiler. 

Hami devletler konsolosları tarafın
dan Girid icra heyetine verilen bir 
notada şöyle denilmişti. (Giriddeki 
hami devletler adanın Yunanistanla 
birleşmesini Türkiyeye karşı taahhüd-
1er altına girmiş olan devletlerin mu
vafakatlerine mütevakkıf farz ve tah
min ederler. Çununla beraber şayed 
adada ümnü asayiş muhafaza olunur, 
müslümanların selâmeti tahtı temine 
alınırsa o vakit devletler bu mesele
nin Osmanlı hfikûmetile müzakeresi 
hususunu kemali hayırhahî üe der
piş edebilirler: JO ' "• '• 

Bu (şimdi müslümanlara dokun
mayın; istediğiniz de olur) demekten 
başka bir şey değildi. 

İttihad ve Terakki hükümeti ada
da padişahın hukuku hükümranisi-
nin devamım iltizam ediyordu. 

Abdülhamid zamanında halk farkı
na hiç varmadan bu haklar azaltıla, 
azaltıla işte pamuk ipliğinden bir bağ 
haline getirilmişti. Fakat meşrutiyet 
devrinde gazeteler serbestti. İttihad 
ve Terakki hükümeti Girid üzerinde 
Abdülhamidden kalma bu itibarî hâ
kimiyeti olsun muhafaza etmek isti
yordu; Bosna, Hersek, ve Bulgaristan 
hâdiselerinden sonra bunun da ziya
mı haricî haysiyet ve şerefi, dahili 
emniyeti için pelf muzır görüyordu. 
Girid müslümaifilannın perişan ve ze
bun hallerini yaza, yaza gazeteler 
Türk efkârı umumiyesinde adanın 
Yunanistana iltihakını tanımağa hiç 
te müsaid olmıyan bir cereyan uyan
dırmışlardı. 

Girid bizim canımız! 
Feda olsun kanımız! 
Şarkısı o günlerde herkesin, şehir

linin ve köylünün ağızlarında dolaşıp 
duruyordu. 

Kâmil paşamn yerine geçen Hüse
yin Hilmi paşa kabinesi uzun müza
kerelerde bulunuyor, katî bir hattı 
hareket ittihaz edemiyordu. İttihad 
ve Terakki cemiyetinin kuvvet mer
kezlerinden biri olan Manastırda ce
miyet vilâyet heyeti merkeziyesinin 
çıkardığı «Neyyiri Hakikat» gazeteler 
arasında Girid hakkında efkârı en 
ziyade tahrik eylemekle temeyyüz ey-
liyordu. 

Bosna ve Hersek, Bulgaristan me-
."-"lelerinden sonra bir de Girid işinin 

vle ortaya atılması akıbeti vahim 
gösteriyordu. Girid Yunanistana ilti
hak edince Sisam adası ne güne dura
caktı? İngiltere işgali altında bulu
nan Mısır ile Kıbrısı ilhak etmiyecsk 
miydi? Fransa Suriyeye, İtalya Trab-
lusgarbe ve Bingaziye el atmıyacak 
mıydı? 

Meşrutiyet Osmanlı devleti için bir 
çöküntüyü mü intaç eyliyecekti? Ka
nunu esasinin ilânını takib eden mil
lî surlar günlerindeki mestinin hu
marı şimdi pek acı duyuluyordu! Bu 
endişeler kalbleri gussa ve kasavetle 
dolduruyordu. Harice karşı biraz can
lılık ve uyanıklık göstermek lâzım de
ğil miydi? Bu teessür altında 1909 
ağustosunun dördüncü günü Manas
tırda İttihad kulübünün teşebbüsile 
Giridin Yunanistana iltihakını pro
testo mahiyetinde bir miting akid ve 
nutuklar irad edildi. Vilâyet dahilin
de diğer bazı yerlerde de bu yolda içti-
msdar oldu. Mitinge Manastır rumları 
iştirak etmediler. 

Rum kulübünden maada Manastır
daki bütün kulüblerin idare heyetleri 
İttihad kulübünde toplandılar. Ma
nastır halkının efkâr ve hissiyatını 
arz ile Girid işi hakkında hükümetin 
noktai nazarım ve teşebbüslerini an
lamak arzusile içlerinden murahhas 
olarak ikişer kişiyi telgrafhanede sad
razam Hüseyin Hilmi ve meclisi me-
busan reisi Ahmed Rıza beyle m ^ i n e 
başında muhabere etmeğfe memur et
tiler. 

(.Arkası var) 
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K©ırlkutyDaiin) lk©ea 
Arkadaşım Şevketin oturduğu 

apaıtıman;n hemen yambaşma ta-
şmdığım için pek memnundum. 
Çünkü Şevket benim iyi, en samimî 
Cıostlarımdan biri idi. 

Yeni apartımana taşmdığımm ilk 
gecesi idi. Pencere kenarmdaki kol
tuğa oturmuş dinleniyordum. Bir-
denbiıe karşıda, yani arkadaşım 
Şevketin apartımanmda bir gürül
tü koptu. Bizim Şevket cıyak cıyak 
bağırıyordu: 

— Allah aşkına yapma kancığım, 
Allah aşkına... 

Şevketin karısı Fatma: 
— Söyle, diyordu, söyle bakayım... 

O gördüğüm mantoluk kumaşı ala
cak mısın?... 

— Vallahi param yok kancığım... 
Seni temin ederim ki param yok... 

— Ehhh... Almıyor musun?.. Dur 
öyle ise... 

— Aman vazgeçtijn, vazgeçtim. 
Alıyorum kancığım... Alıyorum... 

Doğrusu bu işe hayretler içinde kal
mıştım. Şevket tanıdıklanmın için
de en güçlü kuvvetli erkekti. Pek iri 
yan idi. Güreşe merakı vardı. Değ
me pehlivanların sırtlanm yere ge
tirmişti. Bir zamanlar da boksa ça
lışmıştı. Böyle herkül gibi kuvvetli 
bir adamın kansındaıl bu derece 
korkması!... 

Pencerelerin kapalı,perdeleri üze
rinde onların, kan, koca gölgelerini 
görüyordum. Fatmahin zayıf, çelim
siz, sıka gölgesi Şeylerin dağlar gi
bi, iri yan gölgesini kovalıyordu. 
Şevketin öyle bir kaçıa yardı ki... 

Kendi kendime: ^^ 
— O zayıf, çelimsiz kadın Şevket 

gibi güçlü kuvvetli bir. erkeği bu ka
dar nasıl korkutmuş?... 

Muhakkak ki dostum Şevket kuv
vetini karısına karşı kullanacak de
ğildi. Fakat karısı Şevketin üzerine 
hücum edince o fevkalâde kuvveti-
le kendisini pek iyi müdafaa edebi
lirdi. Demek kılıbıklık insanın bü
tün gücüne, kuvvetine rağmen ken
disini müdafaa etmesine bile mâni 
oluyordu. 

Halbuki Şevket daima: 
— Ben karımdan korkmam!., der 

dururdu. 
Artık bugünden sonra haftada bir 

iki gece uzaktan arkadaşımın evinde 
geçen bir komedi seyrediyordum. 
Şevketin gölgesi oradan oraya ka
çıyor, Fatmanm zayıf gölgesi onu 
kovalıyordu. 

Nihayet bir gün dayamadım. Şev
kete sordum: 

— Yahu senin bazı geceler o ha
lin ne öyle?... Karından fellik fellik 
kaçıyorsun... Pencerenizde gölgele
rinizi seyrediyorum. Hani sen karın
dan hiç korkmazdın? 

Aramız o kadar iyi, birbirimizle o 
derece samimî idik ki ben ona her şeyi 
sorabilirdim,.. Şevket boynunu bü
kerek: 

— Evet, dedi, eskiden hiç korkmaz
dım amma şimdi kazın ayağı öyle 
değil... Korkuyorum. 

— Peki öyle oradan oraya kaçacak 
ne var?... Güçlü kuvvetli adamsın. 
Pehlivansın... O kadar kuvvetinle 
kendini müdafaa edemiyor musun?.. 
En güçlü kuvvetli adam senin üzeri
ne hücum etse şöyle ellerini bir tut-
san kımıldayamaz. Bu kadar kuv
vetinle dayak yemek ayıp değil mi? 

Şevket derin derin iki defa «ah!» 
çekti. Sonra: 

— Azizim... dedi, kanmdan da
yak yemek korkusile kaçmıyorum. 
İş senin bildiğin gibi değil. Benim 
kanma karşı kılıbıklığım pek tuhaf 
bir şeyden ileri geliyor. Anlatayım 
da dinle... 

Fatma ile evlendiğimiz zaman 
ben belki dünyamn en kazak kocala
rından biri idim. Evin içinde dedi
ğim dedikti. Fakat bir gün küçük 
bir fare bu saltanatıma nihayet ver
di. Herkesin hayatta korktuğu bir 
şey vardır. Benim de fareden, ker
tenkeleden, örümcekten, karafatma
dan, bir takım küçük böceklerden 
ödüm patlar. Fareyi görünce bir çığ
lık kopardım. O kadar kuvvetli ba
ğırmışım ki Fatma koşup yanıma 
geldi; 

— Ne var?., dedi. 
Ben dehşet içinde: 
— Ne olacak? Fare.,, diyerek gös

terdim. Bu esnada benim bağır

mamdan korkan küçük fare bir ke
narda duran kapamn içine girmiş, 
kapanın kapısı da kapanmıştı. Fat
m a : 

—. Ay... dedi, sen fareden bu de
rece korkar mısm? Ben de hiç kork
mam... Küçükken farelerin kuyru
ğuna sicim bağla3ap oynamak en bü
yük eğlencemdi. 

— Ben yalnız fareden değil, kerten
keleden, küçük böceklerden de kor
karım, ödüm patlar... demiş bulun
dum. Hay ağzım, dilim tutulaydı 
da bımlan söylemez olaydım. 

Ertesi akşam eve döndüm. Kanm 
ne zamandanberi benden bir kürk 
manto istiyordu. Daha kapıdan gi
rer girmez sordu: 

— Bana o beğendiğim kürk man
toyu alacak mısın?... 

Ben kestirme cevap verdim: 
— Fatma... Rica ederim, şimdi o 

vaktimiz mi? 
Fatma gözlerini açtı: 
— Ne? Almıyor musun? 
Böyle söyliyerek o zamana kadar 

arkasında tuttuğu elini birdenbire 
bana doğru uzattı. Evvelâ farkına 
varmadım. Fakat bir de ne göreyim? 
Kanmin elinde bir sicim va. Sici
min ucunda ise en korktuğum bir 
böcek bağh değil mi?... 

tşte o zaman çığlığı kopardım: 
—' Aman... Rica ederim Fatma. 

Onu benim üzerime yaklaştırma... 
Fatma sakin sakin gülüyor: 
— Haaaa... Söyle bakaüm... Ala

cak mısın mantojru... Alacak mısm?.. 
Diyerek böceği bana doğru uzatı
yordu. Kaçmağa başladım. Ben kaç
tıkça o kovaUyordu. Zaman zaman 
elindeki uztm ipi sallıyarak böceği 
üzerime değdirdikçe ben feryadı ba
sıyordum. Nihayet baktım ki olacak 
gibi değil, razı oldum: 

— Peki, peki... Allah müstahakım 
vermesin., alacağım., alacağım., çek 
şu hayvanı... Alacağım diyorum ya
hu.. . Çek... Alacağım... 

Bir iki gün sonra arkadaşlanm be
ni bir içki ziyafetine çağırdılar. Ge
ce geç vakte kadar eğlenecektik. 
Fatma böyle geç vakitlere kadar sü
ren ziyafetlere gitmemi hiç istemez. 
O günü de: 

—• Bu akşam ziyafete gitmeyecek
sin!., diye kestirip attı. Ben: 

— Yapma karıcığım., arkadaşla
rım çağırdı. Hep birlikte eğlenece
ğiz... dedim. 

— Ehhhh?.. diye köpürdü. Hâlâ mı 
ısrar ediyorsım? 

Fatma böyle söyliyerek mutfağa 
koştu. Meğer gündüzden küçücük 
bir kertenkele yavrusu yakalayıp 
kuyruğuna ip bağlamış... İpi sallıya 
sallıya odaya girdi: 

— Hâlâ ziyafete gitmek fikrinde 
misin bakalım... diye üzerime yü
rüyünce ben bucak bucak kaçmağa 
başladım. Bir yandan kaçıyor, bir 
yandan yalvanyordum: 

— Yapma karıcığım., yapma no
noşum. .. Ay üstüme değecek!... Çek 
şu pisi... 

Fatma söz anlar mı? Kertenke
leyi habire üstüme doğru sallıyor. 

— Gidecek misin? 
—. Gitmiyeceğim... Gitmiyeceğim... 

Vazgeçtim. 
—. Söz veriyor musun? 
— Veriyorum ... 
— Ziyafete gitmedim diye beni 

dır dır yiyecek misin? 

— Yemiyeceğim kancığım, yemi-
yeceğim... Sen tek şu elindeki mur-
dan dışan götür. 

İşte azizim. Fatma benim bu kor
kunu öğrendikten sonra dizginle
rimi avucuna aldı. Sakalımı ele ge
çirdi. Biliyorum, koskoca, iri yan, 
güçlü kuvvetli bir adamın küçük 
bir böcekten, mini mini bir kerten
kele yavrusundan, bir fındık faresin
den korkarak odanm içinde bucak 
bucak kaçması çok komik bir şey 
amma... Ne yapayım? Elimde değil... 
Yer yüzünde daha benim gibi böyle 
fareden, kertenkeleden, böceklerden 
korkan nice nice insanlar, nice nice 
erkekler vardır. Fakat karılan on-
lann bu korkularım muhakkak bil-
miyorlardır. Yoksa bilseler bımdan 
çok istifade ederler... 

Şimdi umacıdan korkan çocuğa 
döndüm. Ne zaman kanmm arzula
rına aykırı bir hareket yapma.ğa 
kaUaşsam Fatma: 

— Ehhhh?.. diyor, getiririm ker
tenkele yavrusunu... 

Hani çocuklann «çağınyorum 
umacıyı» diye korkutulmalan gibi 
bir şey... Dostuma fena halde acı
dım. 

Onu bir müddet görmedim. Fa
kat dikkat ettim. Karşıda, Şevketin 
evinde eski gürültüler, bağırmalar 
kesildi. Merak etmiştim. Şevketi ilk 
gördüğüm zaman, sordum: 

— Hayrola Şevket... Artık sesin 
fUân işitilmiyor, . dışandan iri yan 
gölgenin bucak ^ucak kaçtığım gö
remiyorum. 

Şevket menun ^gülümsedi: 
— Azizim dünyada neyin çaresi 

bulvmmaz ki... İnsan oğlu neleri 
keşfetmemiştir ki... Ben de bir keşif 
sayesinde kurtuldum. Gayet avcı bir 
kedi buldum. Kanmm elindeki sici
min ucunda fare, kertenkele yavru
su, küçük böcek ne görse hemen atı
lıp kapıyor, Fatmanın beni korkut
masına mâni oluyor. Kanm işlerini 
bozan bu kediyi bir kaç kere kapı-
dışan etti. Fakat ciğer ve saire ile 
ben hayvanı kendime adamakıllı 
alıştırdım. Evden koğulan kedi her 
akşam üstü beni sokağın başmda 
bekliyor. Beni görünce mıyavhyarak 
yamma yaklaşıyor, biz eve beraber 
giriyoruz. Kanm evvelâ kedi ile bir
likte beni eve sokmak istemedi. Fa
kat baktı ki komşulara karşı pek re
zalet olacak... Bundan vazgeçti. Şim
di ben kedim sayesinde eski hürriye
timi elde ettim. 

Böyle konuşarak sokağın başına 
kadar gelmiştik. Baktım. Hakikaten 
köşede bir kedi bekliyor. Dostum 
onu şevkatle kucağına aldı. Evinin 
kapısından içeri girdi... 

(Bir yıldız) 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Hei* nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotogrraf makine ve levazmu 

saire bulnnıır. 

Mİ Nliiâliiâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrltlzm, Romat izma 

NEVROZİN 
Baş, di$, nezle, snrip romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

- » * Yazan: İskender F. °'***"* Tefrika N a 117 • - » 

Kuşcubaşı Kâmil bey, o srün Kılıç Ali paşaya söz verdİ 
Hacerle görüşmek üzere Eyübe gidecekti 

ibrahim, zindanda, kendisini ida
ma gelen cellâda: 

— Kaptan paşaya bir çift sözüm 
var. Beni onun huzuruna çıkannl 
Gözlerimle gördüğüm bir cinayetin 
iç yüzünü bir kere de ona anlatayım. 
Ondan sonra asmız beni..! 

Diye yalvanyordu. 
Ahmed reisin ölümünden üçüncü 

Murad da çok müteessir olmuştu. 
Padişahm halası Mihrimah sultan: 

— Katili hemen cezalandır! 
Diye haber üstüne haber gönde

riyordu. 
Ahmed reisin ölümü Türk denizci

leri arasında da büyük heyecan 
uyandırmıştı. 

Ahmed reisi herkes severdi. 
Türk denizcileri Tersanede topla

narak: 
— Katil hâlâ neden idam edilmi

yor. 
Diye toplantılar yapıyorlardı. 
Kaptan pa^a o gün saraya geldiği 

zaman cellâdın padişah tarafından 
Yedikulç zindamna gönderildiğini 
duydu. 

Bu sırada Yedikuleden gelen bir 
nöbetçi, Kıhç Ali paşaya Deli İbrahi-
min sözlerini söyledise de, kaptîuı 
paşa: 

—. Tez vunm başım melunun! 
Dert dinlemeğe vaktim yok. 

Diye haber göndermişti. Zavalh 
İbrahim o gün kimseye derdini an
latmak imkânını bulamadı. 

Cellâd Kara Halil zaten dert din-
lemeğ ahşık değildi. 

—. Her ölüm mahkûmu senin gibi 
böyle sızlanır durur! 

Diyerek yağU urganı İbrahimin 
boynuna taktı., ve bir kaç dakika 
içinde zavallının işini bitiriverdi. 

İbrahim son nefesinden bir şeyler 
söylemişti. 

Cellâd saraya döndüğü zaman 
kaptan paşa üe karşılaştı. 

— İşimi bitirdim, devletlim! 
Diyerek geçip gidecekti: 
Kılıç Ali paşa: 
— Bana söyliyecek sözü neymiş 

teresin? 
Diye sordu. 
Kara Halil: 
— Son nefesinde: «Ben katil de

ğilim. Ahmed reisi, Eyüplü Çolak 
Hüseyin öldürdü. Haceri sıkıştınrsa-
nız, o size hakikati söyler!» dedi. 

—̂  Başka bir şey söylemedi mi? 
— Hayır. Ayni sözleri bir kaç kere 

tekrarladı. Ondan sonra can verdi. 
Çarçabuk boğdum melunu. 

Kılıç Ali paşa Kara Halliden aynl-
dıktan sonra kuşçubaşının odasına 
girdi. Düşünmeğ başladı. 

— Acaba Deli İbrahimin söyledik
leri doğru mu? Hacer denilen bu ka
dın da kim? Bütün hakikatleri o 
biliyormuş. 

O sırada saraya gelen asesbaşıya 
sordu: 

— Ahmed reisin katlinde Haeer 
adh bir kadın da alâkadar mıdır? 

— İsmi geçti amma, cinayetle bir 
alâkası yoktur, devletlim! 

•— Kimdir bu kadın? 
— Edirnekapı kolbaşısınm ifade

sine göre Hacer, Eyüplü Çolak Hü
seyin isminde bir arabacımn karışı
dır. Cinayet gecesi onlar da o ta
rafta imişler., şahid olarak kapıal-
tma getirilmişler., cinayetle bir alâ
kalan olmadığından serbes bırakıl
mışlar. 

Asesbaşı gittikten sonra, Kılıç Ali 
paşa kuşçubaşıya sordu: 

—i Ahmed reis evli miydi? 
— Hayır. Bekârdı.. Mihrimah sul

tan kendisini bugünlerde evlendir
mek istiyordu. 

— Edimekapıdaki evde yalnız mı 
otururdu? 

— Evet. Orası anasımn evi imiş. 
Anası Mudanyaya gitmiş. Ahmed 
reis evde yalnız kalmış. 

— İbrahim ölürken: «Hacer her 
şeyi biliyor!» demiş. Ben bu sözden 
şüphelendim. Hacer mademM Çolak 
Hüseyin adlı bir arabacmın kansı-
du:. Onu bir kere el altmdan sor

guya çeksek, belki bUmediğimiz blu 
hakikat meydana çıkar: Sen ne der
sin? 

Kâmil bey, Ahmed reisi çok sevdi'* 
ği için ölümünden çok müteessirdi. 

—̂  Ölen öldü. Fakat, hakikatin 6.9 
onunla beraber gömülüp gitmesin* 
ben de razı değUim. Asesbaşı buradft 
iken, ferman buyurunuz da bu İ9I 
bizzat kendisi incelesüı. 

— Hayır, Kâmil bey! Bu meselö-
yi - vakit bulursan - sen takip et. Be-
nim ona itimadım yoktur. Bir arar 
lık Eyübe kadar zahmet et., o ara
bacıyı bul ve yahut arabacıdan gizU 
olarak kansile görüş. Kendisine par 
ra vadet. Hakikati ondan öğrenme
ğe çalış! Belki bu cinayetle alâka^ 
dar olan başkaları da vardır. Bu 
suretle diğer katilleri de meydana 
çıkarmış oluruz. 

Kuşcubaşı Kâmli bey o gün öğİA-
den sonra Eyübe gitmeğe karar ver
mişti. 

Kılıç Ali paşa: 
^ Neticeyi yann bana bildirirsin! 
Diyerek saraydan aynldı. 

K a d ı n a ğ z ı n d a b a k l a 
ı s l a n ı r m ı ? 

Kâmü bey Eyübe vardığı zaman 
merakmdan çathyordu. 

Acab Hacer neler söyliyecek? 
Kuşcubaşı da bu işe merak sar

mıştı. 
Haceri çabuk bulmak için ilk öno« 

Çolak Hüseyinin evini bulacaktı, 
Hüseyin mezarlık dibinde bir küçük 
evde oturuyordu. 

Kâmil bey bunu öğrenince me
zarlığa doğru yürüdü. Yürüdü amma, 
yolda Çolak Hüseyinin de ne azılı 
bir canavar olduğunu bir tesadüfle 
öğrenivermişti. 

Eğer, Deli İbrahimin dediği gibi, 
Hacer bir şeyler biliyorsa, bunu ko
casının yanında nasıl söyliyebUirdl? 

Bereket versin ki. Kâmil bey boş 
bulunup ta Hüseyinin evine gitme
mişti. Evi uzaktan gördüğü halde 
bu işte kendisi için bir tehlike sez
mekte gecikmedi. 

Bu kadar azılı bir canavann kar 
nsile kolay kolay nasıl konuşacaktı? 

İşte bir tesadüf daha.. 
Yolda bir kaç çocuğım oynadığı

nı gördü. 
Bunların önüne biraz para serpti. 
Çacuklardan biri gülerek: 
— Amca, sen çok zengin bir adar 

ma benziyorsun! 
Diye söyleniyordu. 
Kâmil bey bu çocuğun yanına 

sokuldu: 
— Oğlum! Sana daha fazla para 

vereceğim., fakat, bir şartla. 
Evi göstererek: 
— Şu kaı-şıki kulübede kim otu

ruyor., biliyor musun? 
Dedi. Çocuk düşünmeden cevap 

verdi: 
—. Çolak Hüseyinin evidir orasL 

Amma kendisi gündüzün evde bu
lunmaz... 

— Şimdi evde olmadığmdan emla 
misin? , 

— Sabahleyin Eu-abasım koştu., 
müşteri alıp gitti. Bütün mahalle 
çocuklan gördüler onun gittiğini... 

— Evinde başka kim var şimdi? j 
Çocuk önüne bakarak gülümsedi: 
— Bir kapatması varmış diyorlan 

Fakat, yüzünü daha kimse görmedi 
Çok güzel bir malmış... 

— Karısı yok mu onun? 
— Ona kim vanr, amca?! Sen ona 

tanımıyorsun galiba... 
— Hayır. Tammıyorum. Demek 

evdeki kadın, onun kapatması, öyle 
mi? 

— Herkes böyle söylüyor. Çünkü, 
biz doğduk doğalı onu bekâr biliriz. 
Şimdi o kadınla nikâhlanacakmış di
yorlar. .. 

Kâmü bey çocuğa bir daha para 
vererk, kimseye bir şey söylememe 
sini tembih etti. Kulübeye doğru 
ilerledi 

(Arkası var) 



16 Kânunusani 1938 A K Ş A İ A 

Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Türkçeye çeviren: R. Birim 

— 6 — 
Madde 26: 1 — Yan oyunculardan.biri 

mütebaki lövelerden bir veya bir İcaçını 
istemek maksadlle elindeki kâgıdları koz 
sahibine gösterebilir. Bu suretle gösteri
len kart ları diğer yan oyuncu görememiş 
İse bunların ceza olarak oynanması t a 
lep edilemez. 

2 — Eğer koz sahibi, ya kâğıdlarmı gös
tererek, yahut, başka bir suretle, müte
baki lövelerin t a m a m m m veya bir kıs
mının kendine ait olduğunu iddia veya 

. İşrap eylerse bütün kâğıdlarmı açarak 
emparsları, metresi olmıyan kâgıdlann 
kesilmesini ve sair hususta nasıl oynıya-
eağını mufassalan izah etmelidir. (54 ün
cü madde) . 

Bu tarzı hareketten sonra gösterilmiş 
, olan kâgıdlann oynanmasını koz sahibi 

istemiyecegi gibi hasımlar da koz sahi
binden istedikleri kâgıdları oynamasmı 

• talep edemezler. 
Koz sahibinin yukarıdaki iddiası net i-

.cesi olarak gösterilmiş olan hiç bir kar t 
rönons hususunda mevzuu bahsedilemez. 

Koz sahibinin kâğıdlarmı açtıktan son
ra oynıyacagı kart lardan dolayı da rö
nons iddiasında bulunulwıaz. 

3 — Bir mikdar lövenin alınması veya 
terk edilmesi kabul olunduktan ve bütün 
oyuncular kâğıdlannı açtıktan sonra 
oyuna devam talebinde bulunulamaz. 
Maahaza tarafeynden biri hiç bir suret
te kaybedemiyeceği bir veya bir kaç lo-
veyi terketmiş ise diğer taraf bu love-
leri kendi lehinde hesaba katamaz. 

4 — Bir oyun sonuna kadar oynanma
dığı takdirde henüz oynanmamış olan 
kar t lar bir rönons tesbiti için tedkik olu
nabilir. 

«Mark «hesab» 1ar [ 1 ] 
Madde 27: «Okşin briçte»: 
1 — P u n l a r : Triklerden, biyenjue-

den, (madde 31), fazla lövelerden, onör-
lerden, sikandan, noksan lövelerden, 
şilemden ve robre - rober - den, hasıl 
olurlar. 

.(Plafon briçte»: 
1 — Puanlar : Taahhüt edilmiş ve ya

pılmış triklerden, kontra t tan , fazla lö
velerden, eksik lövelerden, onörlerden, 
şilemlerden, manşlardan ve roberden h a 
sıl olurlar. 

«Kontrakt briçte» (2) 
1 — Puanlar : Taahhüt edilmiş ve ya

pılmış trik ve şilemlerden," fazla löveler
den, eksik lövelerden, onörlerden ve 
roberden hasıl olurlar. 

Her ü ç briçte 
2 — Triklerin puanları trik sütununa, 

diğer bilcümle puanlar ,onör sütununa 
^ y&zıhrlar. (55 inci raadde: Rönons ne t i 

cesi olara cezaen hasım tarafına nakle-
. dilmiş olan lövelerin her noktai nazar 

dan hakikaten yapılmış löveler gibi h e 
sap edildiğini âmir bulunmaktadır.) 

Madde 28: 1 — İlk olarak trik sütu
nuna bir veya müteaddit defalarda: 

Okşin briçte 30 puan, plafon briçte 
30 puan, kontrakt briçte 100 puan yaz
mış olan tarafın bir (manş) ı hasıl olur. 

2 — Manş için lâzım puanlar istihsal 
edilmiş bile olsa başlamış oyun sonuna 
kadar oynanır. Gerek manş yapan t a r a 
fın, gerek diğer tarafın fazla puanları 
müteakip manşa nakledilemez. 

Madde 29: (3) «Kontrakt briçte»: Bi
rinci manşı yapmış olan taraf roberin 
mütebaki oyunları için vülnerabl olur. 
Diğer taraf ikinci manşı yaptığı takdirde 

o da roberin mütebakisi için vülnerabl olur. 
Vülnerabl olmak kontra edilmiş fazla 
veya noksan triklerin ve şilemlerin puan
larına icrayı tesir eder: «31, 32 ve 34 ün 
cü maddelerde izah olunduğu veçhile». 

Madde 30: Koz sahibi kontratını yap
mış ise deklâre edip muvaffak olduğu 
trikler için: 
Kontrakt briçte: Okşin ve plafon briçte: 

20 puan 6 puan Trofl 
20 » 7 » 
30 » 8 » 
30 » 9 » 
30 » 1,3,57 nci trikler 10 » 
40 » 2,4,6 mcı trikler 

kaybeder. Bu puanlar kontrede iki 
surkontrede dört misli olurlar. 

Madde 31: «Okşin briçte»: Koz sahibi 
kontrat ını yaptığı takdirde ki^ntre edil
miş ise Biyenjue olarak 50 ve her fazla 
trik için de keza 50 puan yazar. Surkontre 
halinde bu puanlar iki misli olurlar. 

«Plafon briçte»: Koz sahibi kontrat ını 
yaptığı takdirde kontrat denilen 50 ve 
her fazla trik için de keza 50 puan yazar. 
Bunlar kontrede iki ve surkontrede dört 
misli olurlar. 

«Kontrakt briçte»: Koz sahibi kon
trat ını yaptıktan sonra fazla trik yapar
sa, kontre edilmemiş ise, beher fazla için 
trikin kıymetine müsavi puan, kontre 
•dilmiş, fakat, vülneralb olmamış ise be
her fazla trik İçin 100 puan, kontre edil
miş ve vülnerabl olmuş ise beher fazla 
trik için 200 puan yazar. Her iki vaziyet
te surkontre edilmiş ise kontre mikdarı-
nın iki mislini alır. 

(Arkası var) 

Karo 
Kör 
Pik 

Sanzatu 

ve 

(1) Kontrakt briçin cezalarına, şilem
lerine ait puanlar ahiren değiştirilmiştir. 
Bu yeni markları kitabımızın sonuna 
derceyledik. 

(2) Bu briçe memleketimizde »Ameri-
ken» veya «enternasyonal» namları da 
verilmektedir. 

(3> Bu madde okşin ve plafon briçler
de tatbik olunamaz. 
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Zayi — istanbul l iman işletmesinden 
aldığım 6/1618 numaral ı liman cüzdanımı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin değeri yoktur. 

Komanyacı: Mehmed Orhan Doğan 

Eski dünyadan 
Yeni dünyaya 

(Baştarafı 7 nci sahifede) 
Hamburgda nişanlısından gözyaş

ları arasında ayrılan genç kızı hiç sor
mayınız. Kendisine yüzme dersi ve
ren genç adamla iki gün gezip toz
duktan sonra şimdi uzun boylu bir 
Amerikalı ile pek ahbap... Gazino
nun bir köşesinde Amerikalıdan ingi
lizce ıJersi öğreniyor... Yanlarından 
geçerken onlann İngilizce «sevmek» 
fiilini tasrif ettiklerini işitiyorsunuz. 

Va'purda büyük iş adamlannın meş
gul oldukları üç şey var: Bol yemek, 
bol viski ve geminin telsizile borsa ha
berleri almak, öteye beriye iş telgraf
ları çekmek... Vapurumuzda radyo 
telefonile Amerika ile, Avrupa ile, hat
tâ Atlantikte başka bir gemi ile ko
nuşma kabil... FaJfeat 3 dakikalık te
lefon 20 dolar... 

Borsacılar radyo dairesine mütema
diyen garsonlar gönderip son telgraf
ları, fiatleri soruyorlar... Hepsinde bir 
merak: Frank kaça?... 

Vapurda) en güzel saatlerden biri 
de sabah saati... Sabahleyin gözleri
nizi horos sesüe açıyorsunuz. Evet 
Bahnmuhit üzerinde horos sesi... 
Hayret etmeyiniz... Ben de ilk sabah 
böyle horos sesile uyandığım zaman 
çok şaşmıştım. 

Meğer bu, vapurda yolculara saatin 
altı olduğunu bildiren bir makinenin 
sesi imiş... Kâfir öyle de gözel ötü
yor ki... 

Horos sesile uyananların her biri 
bir yana dağılıyor... Şişman kadınla
rın en çok rağbet ettikleri yer jimnas
tik salonu... Burada mütemadiyen 
kürek çekiyorlar, yalancı atlann üze
rinde löp löp vücudlerile zıpzıp sıçrı
yorlar. .. 

Kahvaltıdan sonra pântalonlu ka
dınlar güvertede hokey, tenis oyna
mağa... Oparlörlerle güverteye kadar 
getirilen radyonun sesile dansetmeğe 
başlıyorlar... Eğer fırtına çıkmazsa 
Eski dünyadan Yeni dünyaya kadar 
9 günlük deniz yolu çok güzel geçe
cek... 

Hikmet Feridun Es 
T ü n e l ü c r e t l e r i u c u z l a t ı l a c a k 

Belediye, tünelde 570 metrelik bir 
masefe için birinci mevlci yolcular
dan 3,75 ve ikinci mevki yolcular 
için de 2,5 kuruş almmasını çok pa-
hah bulmuş, tünel ücretlerinin yüz
de kaç nisbetinde ucuzlatılması lâzım 
geldiğine dair tedkiklere başlanmış
tır. Bu tedkikler neticesir.de Beledi
ye Tünel şirketi nezdinde teşebbüsat-
ta bulunacak, şirket biletlerin ucuz
latılmasını kabul etmezse Nafıa Vekâ
letine müracaat edecektir. 

TKŞÂM" 
jAbone ücretlcril 

Türkiye Ecnebi 

SENELtK 1400 kuruş 2700 kuruş 
6 AYLIK 750 > K50 > 
S ÜYLIK 400 > 800 » 
I AFLIK 150 » — » 

Posta i t t ihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600. altı ayhğı 1900. Oç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilkade 14 — Ruzukasım 70 
8. Imnk CfiMi Ofl* İkisdl Akfua Talıı 

E. 12,34 2,17 7,19 9,47 12,00 1,37 
5,39 7,22 12,23 14,52 17,06 18,43 

Sahife 13 

Va. 

ida rehane : Babıâli c ivan 
Acırousluk So. 

No. 1? 

' Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nizanraddin, Tar laba-
şında Nlhad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata : Topçular cad
desinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Yemişte Bensason, Hel)eliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fat ih : İ s 
mail Hakkı, Karagümrük: Mehmed 
Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Os
man, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, 
Rumelihisarındaki eczaneler, Aksa
ray: Ziya Nuri, Beşiktaş: Süleyman 
Recep, Fener: Balat ta Merkez, Be-
yazıd: Cemil, Kadıköy: İskele cadde
sinde Sotiryadis, Yeldegirmeninde 
tjçler, Üsküdar: Ömer Kenan, Küçük-
pazar: Yorgi, Samatya: Yedikulede 
Teofllos, Alemdar: Çemberlitaşta Sır
rı Rasim, Şehremini Ahmed Hamdl. 

^ C ^ C / K O 
16 E&nunusani 398 Pazar 

tstanlral — Öğle neşriyatı : 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Viyoloniste: Prof. Llko Amar ta rafmdan 
konser. Piyanoda bayan Sabo. 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Safiye: Piyano ve keman 
refakatile, 19,30: Konferans: Prof. Salih 
Murat (Radyo dersleri), 20: Müzeyyen ve 
a rkadaş tan taraf ından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Bay Muzaffer İ lkar ve arkadaşları 
t a rafmndan Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Saat a y a n ) , 21,15: Violon Solo: 
Orhan Borar ta rafmdan piyanoda Va-
lant in : 1 - Ries: Lacaprlciosa, 2 -
Chopin: Nocturne, 3 - Jenö Hubay: Le 
luthier de Cremon, 4 - Jenö Hubay: Helie 
Kati , 21,45: ORKESTRA: 1 - Manfred: 
Tonwelen Potpourri, 2 - Bosce: Rose -
Mousse, valse, 3 - Andran: La Mascotte, 
4 - Orey: Karama, 22,15: Ajans haber
leri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 22,50: Son haberler ve er
tesi günün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklara masal: 
Nureddin Artam, 19 - 19,30: Ttirk musi
kisi ve halk şarkıları (M. Karındaş ve 
arkadaşları) , 19,30 - 19,45: Saat ayarı 
ve arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (İnci ve a rka
daşları) 
20,15 - 20,30 Edebî konuşma: Behçet Ke
mal Çağlar. 20,30 - 21 Şan: Azize. 21-21,15 
Ajans haberleri. 21,-15 - 21,55 Stüdyo sa
lon orkestrası: 

1 — Rubinstein: Melodie. 
2 — H. Berlioz: La Damnation de Faust. 
3 — Ro'sey: Espanite. 
4 — Boisdeffre: Le chant des bergers. 
5 — Thomas: Valse - Mazurka. 
21,55 - 22 Yarınki program ve İstiklâl 

marşı. 

Avrupa program 
Saat 20 de 

Königsberg 20,10 da, a t yarışlarına 
muzika — Leipzig, Sottens ve Nis 20,10 da, 
Lohengrin operası — Berlin ve Saar -
brücken 20,30 da, Carmen operası — 
Viyana 20,35 de, büyük akşam konse
ri — Paris P T T 20,45 de, piyano konse
ri — National 20,30 da, salon konseri — 
Londra 20,30 da, radyo orkestrasının pa 
zar konseri — Lüksemburg 20,30 da, 
Hylton ve orkestrası — Prag 20,25 de, 
askerî muzika. 

Saat 21 de 
Berlin ve Saarbrücken 21 de, Carmen 

operasma devam — Peşte 21 de, orkes
t ra muzikası — Königsberg 21 de, a t ya 
r ı ş l a r rauzikasına J, devam. — Leipzig, 
Sottens ve Nis 21 de. Lohengrin operasına 
devam — Stut tgar t 21 de, konser — Vi
yana 21 de, akşam muzikasına devam — 
Radio Paris 21,30 da, radyo orkestrası — 
Münih 21 de, akşam konseri — Strasburg 
21,30 da, keman konseri — Radio Toulouse 
21,45 de, eğlenceli konser — Roma 21,30 da, 
eğlenceli muzika — Lüksemburg 21,30 da, 
eğlenceli konser — Frankfurt 21 de, or
kestra konseri. 

Saat 22 de 
Berlin ve Saarbrücken 22 de, operaya 

devam — Leipzig, Sottens ve Nis 22 de, 
operaya devam — Milano 22 de, «Nihayet 
Yalnız Kaldık» opereti — Stut tgart 22 de, 
konser — Toulouse P T T 22,30 da, 
«Louise» operası — Peşte 22,50 de, çigan 
muzikası — Lyon 22 de, solistler konse
ri — Radio Paris 22,30 da, senfonik kon
ser — Strasburg 22,30 da, eğlenceli m u 
zika — Roma 22 de, askerî muzika — 
Lüksemburg 22 de, konser — Bükreş 
22,10 da operet parçaları — Prag 22 de, 
filharmonik konser. 

Saat 23 de 
Florans ve Napoli 23 de, eğlenceli kon

ser — Milano 23 de, operete devam — 
Toulouse P T T 23 de, operaya devam — 
National 23,05 de, konser — Alman istas
yonları 23,30 da, dans muzikası — Peşte 
23,40 da, eğlenceli konser — Roma 
23,40 da, dans muzikası — Viyana 23,45 de 
dans muzikası — Strasburg 23,30 da,' 
«Güzel Dunois» opereti — Radio Toulouse 
23,30 da, cazband — Roma 23 de, keman 
konseri ve 23,40 da, dans muzikası — Hil-
versum 23,15 de, radyo orkestrası — 
Varşova 23,25 de, salon muzikası — 
Beromünster 23 de, radyo orkestrası. 

Saat 24 den itibaren 
Frankfurt 1 de 2 ye kadar, gece kon

seri — Brüksel 1 den 2 ye kadar, caz 
konseri — Lyon 1 den 2 ye kadar dans 
muzikası — Paris P T T 1 de dans m u 
zikası — Radio Paris 1 de, Bouülon or
kestrası — Strasburg 1 de, dans muzi
kası — Radio Toulouse 1,35 den 2 ye ka 
dar, gece muzikası — Lüksemburg 1 de, 
yarım saat dans muzikası — Hilversum 
24,45 de, dans muzikası. 

17 Kânunusani 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı : 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18^0: Çocuklara m a 
sal: Bayan Nine, 19: Kriftzen Asımın 
kızı Nihal, 19,30: Radyo fonlk temsil: 
Eminönü Halkevi gösterit kolu t a ra fm
dan, 19,55: Borsa haberleri, 20: Rıfat ve 
arkadaşları ta rafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Bay Ömer Rıza taraf ından arabca söylev, 
20,45: Belma ve arkadaş lan taraf ından 
Türk musikisi ve halk sarkı lan (Saat 
ayarı) , 21,15: Radyo fonik temsil Stüd
yo orkestrası refakatile (Madame But -
terfly), 22,15: Ajans ve ijorsa haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet 
parça lan , 22,50: Son haberler ve ertesi 
günün programı, 23: SON.-

B O R S A 
15/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FtATLERİ) 
ESHAM r e T A H Y İ L A T 

İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk I I 
Ünitürk I I I 
Mümessil I 
Mümessil 11 

> m 
Î9 Bankası 

> hamiline 
> müessis 

94 

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

Par is 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

10,20 
10,25 

83 
Para (Çek 

24,22,50 
629 

0,79.25 
15,08,25 
86,88,40 
3,43,84 
4,69,50 
1,42,64 

Türkiye Cum
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İ t t ihad Değir 

menleri 
Şark Değir
menleri 

fUtlert) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlûti 

98,50 

23,75 
7.75 
7,50 
9,80 

13,25 

Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,61,50 

1,97,25 
13,67,25 

34,30 
4,18,25 
3,99,44 

107,35,93 
23,74.60 

15/1/938 Cumartesi günü 

İstanbul Halinde toptan satılan yaş raeyra 
ve sebzelerin fiatleri 

En aşağı En yükse» 
' (Sinsi'̂  . Mikyası Fiati Flati 

Kr .S . Kr .S . 
Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Kereviz kök 

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

» Gümüşhane 
» Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
» Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muz 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 100 
Ecnebi limon 100 
Portakal: 

» Dörtyol 36 lık sandık 250 >— 
» » 64 lük » 300 — 
» » 80 lik » 220 — 
» » 100lük » 140 — 
» » 150 lik » 140 — 
» Alanya 64 lük » 350 — 
» » 80 lik , » 250 — 
» » lOÛlük » 275 — 
B Fenike 160 lık » 450 — 
» Rize 80 hk » 85 — 
B » 100 lük » 50 — 
» » 150 lik » 50 — 

Mandalina Alanya 100 adet 200 — 
» Rize 100 » 70 — 
B Fenike 100 B 250 — 

» Bodnyn 100 » 350 — 
» Mersin 100 B 120 — 

Kilo 3 — 
B 5 — 
» 4 — 
D 5 — 

Demet 2 50 
Bir adet — 50 

» 7 — 
Demet 2 — 

D 1 — 
» — 5» 
» — 70 

Kilo 4 — 
» 4 — 
» 13 — 
» 10 — 

5 — 
5 — 

13 — 
4 — 
7 — 
4 — 

10 — 
8 — 

70 — 
4 — 

3 50 
7 — 
4 50 
7 — 
3 — 

— 70 
22 — 

50 
50 
75 
90 

B 

» 
Adet 

B 200 
» 130 

5 — 
6 — 

35 — 
25 — 
20 — 
12 — 
25 — 

5 — 
12 — 
10 — 
13 — 
11 — 

120 — 
5 — 

250 — 
150 — 

275 — 
326 — 
250 — 
160 — 
150 — 
400 — 
300 — 
200 — 
500 — 
120 — 
100 — 
100 — 
240 — 

90 — 
350 — 
500 — 
300 — 

İSTANBUL — I 
TİCARET, ve ZAHİRE BORSASİ | 

15/1/938 
F t A T L A A 

CİNSÎ Aşağı Yukan 
Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 25 
» sert 5 22i 

Arpa yemlik 4 21i 
» Anadol 4 lo 

Çavdar 4 374 
Mısır sarı 4 25 
Kuşyemi çuvallı 7 30 

B dökme 7 5 
iç fındık ; 33 20 
Z. yağ yemeklik 36 — 

0 E L E N 

Buğday 850 
Arpa 585 
Yulaf 60 
Tiftik 8 1/2 
Mısır 75 
Susam 56 
Un 54 
P. yağ 70 3/4 
Bulgur 29 1/4 
Z. yağ 2 1/2 

0 t D E N 

Razmol 29 
Darı 33 
Tiftik 7 
iç ceviz 8 
» fındık 1 

D I « F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 5,31 
» : Şikago 4,52 
B : Vinit)ek 6,80 

Arpa: Anvers 4,68 
Mısır: Londra 3,97 
Keten T. Londra 7,97 

Kr. P». 

5 28 
» ^_ 
— . b . 

4 12 
1 

7 31 
, _^ 
34 — 
42 — 

Ton 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

t » 
> 

Ton 
» 
> 
> 
> 

Kr. 

> 
> 
> 

HHB Dr. A. Asım Onurn^ı 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, gen l | 

bir park içinde, konforu mükemmel 
bakımı iyi, kadm ve erkek her tür iü 
hastal ıklara açık has tane. 

Doğum ve kadın amellyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususî fiatler. Or ta 
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

M ü b a ş i r a l ı n a c a k t ı r 

İst. C. Müddeiumumîliğinden: 
is tanbul adliyesinde açık bulunan m ü 

başirliklere memurin kanununun (4) ü n 
cü maddesinde yazılı memuriyete tayin 
şar t iarmı haiz istekliler arasında müsa
baka ile münasipleri seçilerek a lmaca-
ğmdan isteklilerin en az orta mektep m e 
zunu olduklarına dair tasdikname ve ça-
hadetnameleriyle .bu maddede yazılı bel 
gelerini bir dilekçeye rapten imtihan gü
n ü olan 20/1/938 perşembe gününden bir 
gün evveline kadar adliye encümenine 
müracaa t etmlerinin ve imtihan günü 
saat 10 da hazır bulunmaları İlân olunıur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartnamesi mucibince üç ton yük taşıyabilecek bir adet kamyon açık 

eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
2 — Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teminatı 180 liradır. 
3 — Eksiltme 31/1/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnamele parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

5 — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilân olunur. (,3.» «283)) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinde Hüdavendigâr caddesinde 38, 40, 42 numa

ralı Karesi otelile altındaki dükkânlarm dörtte bir payının yetmiş ikide on 
dördünün parası peşin ve sırf nakit verilmek ve bu hisseye ait Evkaf taviz bede
li ile sair masarifi ahcıya ait olmak şartile muhammen yedi yüz lira üzerinden 
bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 14/2/938 pazartesi günü saat 
on dörde kadar Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. T. I. 

264 

Klıymeti 
L. K. 

228 00 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Pey parası 

L. K. 
17 10 Eyüp Eski Kızılmescit yeni İslâmbey mahallesinde Balcı-

yokuşu sokağında 2 ve 4 No. h tamamı 285 metre mu-
rabbaında bulunan meşrutane arsası. 797 

15 52 Rüstempaşa mahallesinde büyük Çukur han üst katta 
üç kapı sayılı oda. 4653 

4 05 Çarşıda Çarşı mahallesinde Uncuoğlu sokağında 44 No. lu 
0,75 santim arsanın tamamı. 4225 

Yukarıda yazılı emlâk satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 31/1/938 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklile
rin Mahlûlât kalemine gelmeleri. «280» 

206 84 

53 68 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare deniz nakil vasıtaları işletme ihtiyacı için 15 ton gazolin alımı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/2/938 cuma günü saat 15 de büjöik posta
ne binası birinci katta İstanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil alım satmı 
komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosımun muhammen bedeli 7,5 kuruş hep
sinin 1125 lira muvakkat teminat 84 lira 38 kuruştur. İsteklUerin şartnamesini 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çahşma günlerinde mezkûr 
müdürlük idarî kalemi levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de muvakkat 
teminatlarile birlikte komisyona müracş.atları. «276» 

http://neticesir.de


Sahife 14 AKŞAM 16 Kânunusani 1938 

KvÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz il&a vaa-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı T» 
Perşembe günleri İntihar eder. 

1 ~ İŞ ARIYANLAR 
İ ş ARIYORUM — 22 yaşlarında eski ve 

yeni yazıyı okuü yazarım. Müessese ve 
ticarethanelerde ne iş olursa olsun ya
panın. Taşraya da giderim. Kefaleti şah
si verebilirim, tsteklilerin Akşamda (M 
Ç) rumuzuna mektupla müracaatları. — 1 

ALTI NEVİ KAZANÇLI t ş t İŞLETMEK 
İÇİN ARKADAŞA İHTİYACIM VAR — 
Ve on nevi işlerden öğrenmek istiyen-
lerden hafif bir ücret alınır ve sekiz iş 
reçeteye tabi olarak iş bilâücretsiz öğ
renmek istiyenler öğrenebilirler, işsiz bir 
kimse meslek sahibi olur. Bilmiyenlere 
büyük bir iştir.,Taksim âbide karşısmda 
İzzet kıraathariesi müstecirine müracaat 
edilebUir. ' _ 2 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — Cid
di, çalışkan orta yaşlı bir bayan müesse
se ticarethane g'esmî hususî hastane ve 
mektep gibi yerterle doktor avukat ya
nında çalışır, bir iş arıyor. İsteklilerin 
son verecekleri ücretle adreslerinin sarih 
çlarak Akgam gazetesinde (F A) rumu
zuna mektupla müracaat. 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 
Yeni türkçeyi okur yazar iyi bir aile nez-
dlnde iki yaşından yukarı bir veya iki 
çocuğa bakar. Kalabalık olmamak şartile 
yemek ve ev işi de yapar. 15 - 18 lira 
arasında ücretle çalışır ve 22 yaşlarında 
bulunan bir bayan taşraya gitmez, istek
lilerin Üsküdar Doğancılar caddesi 31 
numara (Bayan) rumuzuna tafsilâtlı mek
tupla müracaatları — 3 

BİR FRANSIZ BAYANI MÜREBBİYE
LİK ARIYOR — Mükemmel referansları 
vardır. Taksim Bülbüldere Şehid Muhtar 
caddesi 75 No. Edime hanı içinde 8 No. da 
bayan Hrissi'ye müracaat. 

18 YAŞINDA BİR TÜRK KIZIYIM — 
Orta tahsilim var, müessese, idarehane 
veya yazıhanede kâtip olarak çalışmak is
tiyorum, daktilo da biliyorum. İsteklilerin 
Akşamda (P.) rumuzuna mektupla mü
racaatları. .. — 1 

2 - İŞÇt ARIYANLAR 
EV KADINI ARANIYOR — On yaşın

da bir kız çocuğile İstanbulda kendi evin
de sade bir hayat yaşamak mecburiye
tinde ve memuriyette bulunan tanınmış 
bir zat için, bu küçük evin İdaresini başlı 
başına denıhde edebilecek orta yaşlı ve 
tecrübeli bir ev kadını aranıyor. Bu ba
yanın aile hayatma alışmış bulunması 
ve mektebe devam eden kız çocuğuna iyi 
bakması şarttır. Bu evsafc lâ iz ve talip 
olanlann tekliflerini ve adreslerini (A. 
K.) rümuzile Akşam idarehanesine bil
dirmeleri. ' — 2 

MAKİNİST ARANIYOR — Ekskavatör 
makinelerinde makinistlik yapmış opera
törlere ihtiyaç vardır. İstiyenlerin yazı ile 
ve (Makinist) rümuzile İstanbul 176 No.Ü 
posta kutuju adresine müracaatlan. — 8 

DAKTİLO ARANIYOR — Bir mühen
dis müteahhidin yazıhanesinde çalışmak 
üzere bir daktiloya ihtiyaç vardır, fran-
sızca bilenler tercih olunur. Ankara pos
ta kutusu No. 471 re talsilâth mektupla 
mürcaat. — 6 

YAZIHANEDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZE
RE — Okur, yazar 15 - 17 yaşlannda bir 
gence ihtiyaç vardır. Matbaamız ittisa
linde Kenan matbaası müdürlüğün© mü
racaat. — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK OTOBÜSLER — Beyazıd -

Maçka ve Eminönü - Em^ftn hatlarında 
satılık otobüsler. İzahat İçin Beyazıd'da 
İstandart benzin deposuna müracaat. — 1 

SATILIK KELEPİR HANE — Beşiktaş-
ta Yenimahallede otobüs durak mahal
linde Fırm sokağında yedi oda banyo 
mutfak elektrik ve teıkos ayrıca bol su
lu büyük bir sarnıç ve bahçeyi havi 12 
numaralı hane satıhktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — 1 

KELEPİR SATILIK DÜKKÂN VE EV — 
Ayda 30 lira irat getiren Beyazıtta Ok
çularda 59 No. İl dükkân ile 5 odalı 16 
No. İl kagir ev acele 2400 liraya satılıktı?. 
Elektrik ve su vardır. İçindeki Bekçi Re
cebe müracaat. s 

KİRALIK — Oalata'da Mumhane ve 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapılan 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakınında 24 odalı altında büyük ga
zinosu üstünde taraçası bulunan bina 
kiralıktır. Han, otel, depo ve resmî daire 
olarak kullanılmağa pek elverişlidir. Gör
mek için karşısında kahveci bay İbrahi-
me, görüşmek için de sahibine müracaat. 

— 7 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂ
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR— Nişantaşında İngiliz mektebi ar
kasında Güzelbahçe sokağında nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit ardalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanında 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — 5 

SATILIK ECZANE — Ceyhan.da 29 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiye^nden dola
yı acele satıhktır. Almak için Ceyhanda 
hibl Ali Rıza Atasağuna yazı ile ve ya
hut bizzat müracaat. — 4 

SATILIK EV — Fatih Çırçır Fenerli 
sokak JjTo. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayrı bölük, tramvaya yakın 
fevkalâde havadar Halice umumî man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. — 5 

5 - MÜTEFERRİK 
B I. SERVİCE S P 804 Görüşelim. 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlanna hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerindea 
edebiyat ve felsefe agrejeliğine malik 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir, Esash ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. FUtler mutedildir. KPROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü-
racat. — 7 

ORTA VE LİSE TALEBELERİNE MÜJ
DE — Muktedir bir muallim riyaziye, fi
zik, fen bilgisi dersleri vermeğe başla
mıştır. Talebelerine az zamanda dersle
rini öğretir ve imtihanlanna hazırlaf. 
Akşam gazetesinde A. D. öğretmen ru
muzuna mektupla müracaat ediniz. — > 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatlıyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 11 

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

HUSUSÎ RİYAZİYE DERSLERİ — Yük
sek tahsilli bir muallim orta mektep ve 
Use talebesine husuî riyaziye ve fizik 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. rü-
muzıma müracaat. , 

İYİ FRANSIZCA ÖĞRENMEK İSTI-
YENLERE — Çok kısa bir zamanda Fran-
sızcayı öğrenmek istiyen bir Fransız ba
yan tarafından ders almalıdır. Akşam
da (D N) rumuzuna mektupla müraca
atları. — 3 

GALATASARAY LİSESİ — Saibık fran-
sızca ve riyaziye muailimi, birinci sınıf
tan onuncu sınıfa daiıll talebelere ders 
verir ve ihzari smıflarm taleblerinl pek 
az zamanda hasırlar. S. Geron Meşrutİyeı; 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 4 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gösteımlş olan karilerimizden 
M S — P 

namlarına gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmaları mercudur. I 

İNGİLİZCE VE FRANSIZCA HUSUSİ 
DERS — «Cambridge» üniversitesinin 
edebiyat fakültesinden mezun bir genç 
tarafından İngilizce, Fransızca ders ve
rilmektedir. Akşam'da A. B. C. rumuzuna 
mektupla müracaat. — 2 

•ıınımıııınııınııııııııuııııiMiııııııııııııııııııııııniHiııiMuiHuiHNiınııuiiınıuiHiııııuıınıııııııııııııınıııtnııiHiııııiHiıııııııiMiıııınıiM^ 

Emniyet Sandığından: 
Sayın müşterilerimizden görmekte olduğumuz rağbet ve teveccühe bir kar

şılık olmak üzere yeni inşaat ile Kagir binalar mukabili yapılan ikrazatda se
nelik faiz yüzde Dokuz ve Komisyonun yüzde yanma indirileceği ilân olunur. 

(225) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide 11 /Şubat /938 dedir. 

[Büyük İkramiye: OUıUUU liradır... Bundan başka 
15.000, 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20 .000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

Şekerciler Oemiyetindeıı: 
Şekerciler Cemiyetinden istifa ederek alâkasını kesmig olan sabık vez

nedar Bay Zeki Demiromanın cemiyetimizle hiçbir münasebeti kalmadığının 
bütün mensuplanmıza malûm olması için bildirilir. 

SATILIK OTOIttOBIL — 1Ö37 modeli 
az kuUanümıç Fiat marka kapalı küçük 
bir otomobil satılıktır. İstiyenlerin Ak
şam gazetesi İlân memurluğuna müracaat-
lar l — S 

SATILIK ¥AĞLI BOYA TABLO — 
(O. Stol Loff) İmzasmı ve gayet güzel 
bir manzarayı havidir. 17/1/938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 13 d« 
Sandal Bedestenüıdo satılacaktır.. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
üniversite Astronomi, ve Ekonomi Doçentlikleri açıktır. Talimatname mu

cibince 14/3/938 pazartesi günü saat 10 da başlayacak imtihanda kazananlar 
tâyin olunacaktır. İsteyenlerin Rektörlüğe başvurmaları. (214) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK ARSA ARANIYOB — Beya

zıd İle Çapa arasmda tramv^o^ caddesin
de olmak üzere satılık arsa istiyorum. 
Taşkasap tramvay durağı 188 No. lı eve 
tahriren veya şifahen müracaat. — 2 

PANGALTIDA ~ Tan Sinemâ« kar
şısında 90 sayılı (önü parmaklıklı) iş
lemekte olan içkili lokanta sahibinin taş
raya gideceği dolayısile devren kiralıktır. 
İçinin mükemmel olan mûştemUâtı da 
satılıktır. Bahçekapıda Taş handa 4/8 
No. da Tevfik Markoça müracaat. — 3 

ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası ittisalinde köşe başında on 
dört odalı ve altında cadde üzerine 
müstamel dört dükkânı havi 1 No. lı 
han acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde havagaza 
şirketi karşısında Kristal kıraathanesine 
her gün altşamları sj.at 4 - 6 ya kadar 

Saclarınızı Dökülnıekten Koruyunuz! 

I !/J JMIJ 'A 
SAÇ EKSiRi 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

1/2/1938 tarihinden itibaren: 
1 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet 

almış olan alelûmum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam 
ücret tediye ederek sürat trenlerine mahsus munzam biletini almak şartile 
bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Sürat trenlerinde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz mua
melesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde trene binmeden evvel 
biletlerini temin etmiş olmaları kendi menfaatlan iktizasındadır. 

2 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenzilli bilet hamili yatakh va
gon yolcularmın sürat trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri mun
zam ücret, umumî tarife ücretinin jrüzde on iki buçuğa indirilmiştir. (202) 

• . 
İdaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve deniz 

merakibinden supalana ve supalandan vinçle veya arka ile vagonlara tahmil 
.edilmesi icabeden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton kok kömürü
nün tahmil ve tahliye işi 31/1/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de 
Haydarpaşa Gar binası dahilinde Birinci İşletme Komisyonu tarafından kapalı 
zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve 
tahliyesi için 15443 lira 59 kuruş muhammen bedel konmuştur, 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanımun tayin ettiği ve Resmî 
Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numaralı veya 1/7/937 tarih ve 3645 nımıa-
ralı nüshasında İntişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerle ayıü gün ve saat 10 kadar komisyon reisliğine vermek lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Liman Başmüfettişliği tarafmdan 

"Akşam,, Matbaasının 
Hesap Defterleri 

Bütün piyasa defterlerine nisbetle: 
Daha sağlam 

Daha güzel ve... 
Daha UCUZ 

Yevmiye ve kasa defterleri - Defteri kebirler -
muavin defterler 

pgr Kamilen İngiliz prese kartonile cildli 

F i y e i 
Birinci hamur kâadile 

200 sahifeli 140 kuruş 
300 » 175 » 

1 400 » 250 » 

iler 1 
Kaim banka kâadile 

200 sahifeli 160 kuruş 
300 » 200 > 
400 » 275 » I 

[ Bu fırsattan Jıemen ist'fade ediniz! | 
Dahiliye Vekâletinden: 

Muğla içme suyu tesisatı ve inşaatı al<siltmesi 
Muğlaya, 4,5 kilometre mesafedeki Şemseddin menbaınm şehre isalesi su 

deposu inşası ve şehir tesifatı ile müteferri diğer işlerin yapılması kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 89,645 lira 71 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı -448 kuruş muka

bilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 22/1/938 tarihine rastlayan cumartesi giinü saat 11 de Ankar* 

rada Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler İmar Heyetince ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aym gün saat 10 na.kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâ
zımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun 4 ncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına daü: imzalı bir mektup. 
D — Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden münakaşaya girmek için 

alacakları vesika. 
5 Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek tekUf mektuplannm iadeli teahhütlüğü olması vo 

nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bultmması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

Fen şefliğine müracaat etmeleri. (11) (55) 

Dal^iliye Vekâletinden: 
Malatya vüâyetinde Adı Yaman kasabasının Hali hazır haritalarınm tan

zimi işi pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen keşif bedeli 4000 lira
dır. Eksiltme 22/1/938 tarihinde cumartesi günü saat 11 de, Ankarada DahlUya 
Vekâleti binasında Belediyeler İmar heyetinde yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 300 liradır. Şartnameler bilâ bedel Belediyeler İmar Heyeti fen şefliğûıdeo 
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Doyçe Levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
OMtuht LtvtnUllnl* 
AMburg, i .a . . H«nbur| 

«Uıı L«»«nU-Uni» * . - l . 
ertnto 

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

evdet muntazam postalar 
Galilea vapuru 16 K. saniye doğru. 
Adana vapuru 22 K. saniye doğru. 
İlse L U Russ vapuru 22 K. saniye 

dofru. 
Macedonia vapuru 31 K. saniye doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Adana vapuru 26 K. saniye doğru. 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 
hareket edeck vapurlar 

Smyma vapuru 14 K. saniye doğru. 
Galilea vapuru 17 K. saniye doğru. 
İlse L U Russ vapuru 23 K. saniye 

doğru. -
Faria tafsUât için G»»»*»'^.^.^ 

kimyan hanmda DOYÇE LEVANTE 
LliNYE vapur acental^na müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Scandlnavian Near 
East Agency 

CmlatadA T»hlr luın J üncü kat 
Tel: 44»91 - t - t 

İTcnska Orlent Llnien Oothenbarr 
Oothcnburg, Stokholm, Oslo, Dantılg. 

OdynU Copenhag Abo Reval ve bütün 
B»ltık limanları sark ve Karadeniz basU-
em limanlan arasında 16 günde bir a«lmet 
»• »Tdet İçin muntazam postalar. 

Odynia - Dantzig - Gothenburg ve Oılo-
dmn beklenen vapurlar. 

İsa. vapuru 15 K. saniye doğru. 
Kordland vapuru 25 K. saniye doğru. 
Vlngaland vapuru 31 K. saniye doğru. 
Takında İatanbuldan Hamburg Roter

dam - Kopenhag, Gdynla OothenberJ. 
D*nt«lg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

İfla vapura 20 K. saniye doğru. 
Nordland vapuru 26 K. saniye doğru. 
Vlngaland vapuru 31 K. saniye doğru. 
rasla tafsU&t İçin Oalata'da Tahlr han 

• üncü katta kâin acentalığma müracaat 
Tel: 44991 - 3 - 3 

Romanya Seyrisefain 
id aresı 

Hareket edecek vapurlar: 
Reçele Karol vapuru 18 K.sani salı 

saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayla ve İsken
deriye) ye. 

Peleş vapuru 22 K.sani cumartesi saat 
8 de (İzmir, Trablus, Beyrut, Portsaid ve 
Hayfa) ya. 

Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
Te Warszawa için doğru biletler, bütün 
Bomnya için eşyayı ticariye sevkiyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
limanları için, Türk - Rumen itilâfı mü
mince Şarî ve Merkezî Avrupa için ten-
lU&tlı fiatlerle sevkiyat. 
ViMda tafsilât İçin Galata Yolcu salonu 
kursumda Tahlr bey hanında İstanbul 
Umumi acentahğma müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Bir borcun temini istifası zımnında 

haczedilip satılmasına karar verilen 
muhtelif cins âdi kadın ve erkek ve ço
cuk çoraplarile eldiven 18/1/938 salı gü
nü saat 13 den 15 e kadar Sultanha-
Uam Haçoplo hanında 35 No. lı odanın 
Snünde açık arttırma ile satılacağı U&n 
olnnur. M. 1429 

Tütün ikramiyesi yoklaması 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 
Kadıköy As. Ş. mukayyet ve derece 

Özerinden harp malûlü subay ve erat İle 
•lyevm Kadıköy emvalinden maaş al
makta olan ve on seneliklerini alarak ha-
tfne İle alâkaları kesilmiş bulunan şehit 
T» eytam 938 yılı tütün beyiye ve İkra-
Büyelerinin tesbitine başlanmıştır. Ma
lûl subay VĞ eratm maaş resmî senetleri-
le raporlarile şehit eytamından maaş 
Almakta olanlann maaş senedi ve hüvi-
î«t cüzdanlarınm ve on seneliklerini al-
tttiş olanlar da yeddlndekl vesaikle hüvi-
f»t cûzdanlarile birlikte yoklamalanm 
yı^ırmak üzere şubeye müracaatları. 

Bw banyodan sMira saçınız 1 

gU ŞEKLE GIRERSE 
Briyantin Pertev 

' |»nlım düzeltmeyi temin eder 

Satılık pırlanta 
JW I keş kıratlık çok temiz ve beyaz bir 

tektaş pırlanta yüzük Sandal Bedes
teninde teşhir edilmektedir. 20/1/938 

perşembe günü saat 14 ile 15 
anumda satdacaktır. 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

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

İstanbul dördüncü icra memurluğundan; 
934/4246 
Ölü Hayriye tarafından sağlığında İl-

yaya rehin edilen Tophanede Firuzağa 
mahallesinde Hacı Kılıç Çıkmazı soka-
gmda 33 kapı ve 514 harita No. lı, hu
dudu çapı mucibince bir tarafı 515 ve 
kısmen 521 diğer tarafı 520 arkası 519 
harita No. lı mahaller önü 9 metrelik 
yol İle mahdud evvelce hane hâlen el-
yevm arsa 1424 No. lı icra ve iflâs ka-
nunile 2280 No. lı kanun mucibince açık 
arttırmaya vazolunarak neticede üç yüz 
liradan fazla bedelle talip çıkmadığın
dan ikinci arttırmaya konulmuştur. Mez
kûr arsanın mesahası 52, 21 metre mu-
rabbaı olup yeminli üç ehli vukuf tara-
fmdan (417) Ura 68 kuruş kıymet takdiı-
edilmiştir. Mezkûr arsanm ikinci açık 
arttırması 8/2/938 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
yapılacaktır. Arttırma şartnamesi gaze
te ile İlân tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacaktır, fiatış peşindir. Arttırmaya iş
tirak için gayri menkule takdir olunan 
kıymetin % 7,5 nisbetinde teminat akçe
si veya bu nisbette millî bir banka te
minatı verilmek lâzımdır. Hakları tapu 
sicilli ile alacaklılarla diğer alâkadara-
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbitelerile bir
likte İlân tarihinden itibaren nihayet 
yirmi gün zarfında birlikte dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu slcillile sabit olmıyanlar satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü
terakim vergi borçlan ve belediye rü-
«amlan ve tellaliye İle vakıf icaresi bedeli 
müzayededen çıkanlır (borçluya aittir). 
Vakıf İcaresi tavizi ise müşteriye aittir. 
8/2/938 tarihine müsadif salı günü yapı
lacak son arttırmasmda gayri menku
le takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşi nisbetinde talip zuhur ettiği takdir
de İhalesi İcra olunacaktır. Böyle bir 
bedel elde edilmezse 2380 No. lı kanun 
mucibince satış beg sene tecil olunur. Da-
bm fazla malûmat almak Istlyenlerin 
arttırma şartnamesi ve 934/4246 No. lı 
dosyadaki tapu kaydi ve ehli vukuf rapo-
fu ve çapı ve diğer evrakı tedkik etmele
ri lâzımdır. M. 1430 

Zayi — 333 numara ile Denizyollarm-
dan almakta olduğum yetim maaşma ait 
mührümü kaybettim. Yenisini alacağmı-
dan eskisinin hükmü yoktur. Mürvet 

Zayi — Liman dairesinden almış ol
duğum 6/1933 numaralı liman cüzdanını 
zayi ettim, yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

DenicyoIIan Bandırma vapurunda 
kamarot İbrahim 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 
Yapılacak işin cinsi ve mahiyeti 

Mozaik döşeme, kaldırım, rapse ve 
kurşun tamiratı 

Keşif bedeli 

Lira Kuruş 
2517 82 

Muvakkat teminatı Eksiltmenin nerede ve hangi tarih ve 
miktarı 
l ira Kr. 

189 00 

saatte yapılacağı 

Asanatika Müzeleri Genel direktörlü
ğünde 17/1/938 tarihinden pazartesi 
günü saat 14 de. 

Topkapı sarayı müzesi dahilinde Sinan mutfaklarile tarassut kulesinde ve diğer bazı kısımlarda bermucibi keşif 
yaptırılacak olan tamirat yukarıda yazıh gün ve saatte açık eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapı
lacak tamiratı mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Mimarhğma talip olanlann da en az 2500 liralık bu Ige benzer 
iş yaptıklarına dair Nafıa idaresinden alacakları müteahhitlik ve ayrıca ihtisas ve ticaret odası vesikaları ve mu
vakkat teminat makbuzlarile ihale gününde komisyona müracaat eylemeleri. (8728) 

Kumbeır^ biri 

MÂimfmn 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

ZlfiRAIlBANKRSI 
- YAZILI ŞERİT İP - | 

makinası satılıktır 
Pastahaneler, tuhafiye, manifatura, 
kumaş toplan, makarna ambalajlan, 
kutu bağları, incir, üzüm ve sair şık 
ambalajlarda kullanılır. Parasız rek
lâm vasıtasıdır. Tasfiye dolayısile 

ucnz satılacaktır. Mahmudpaşa 
Tarım han 13 - 15 numaraya 

müracaat. Tel. 20826 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gal-

ta tahimeri ve (İDRAR VASITA' 
SİLE GEBEUĞİN ILK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapıUr. 
Beyoğlu ^ Takabne giderken Meşelik 
aokafei Farah apartunanı Tel. 40S34 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
DalıiUjr* mtttehauııı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
•onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar titan* 
bolda Divanyolunda (104) numaralı 
husutt kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
«9,5 - .12» saaderi hakikt fıkarayn mah< 
sustur. Muayenehane ve ev telefon; 
SJ2398. Kandilli 88 — 48. ,r 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cagaloğlu Nuruosmanlye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartunanı pa-< 
zardan maada hergün 13-17 hastalarmu 
kabul eder. Telefon; 23625 
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En muaımit öksürtUderle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün | 

Ikatı ilâcıdır. GJ^üflleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri sayam dikkattir. 
Bütün eczanelerde bulunur. 

İ N O t L t Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
Beyoğlu, İstanbul 
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Sahife 16 mW9fi>m 16 Kânunusani 1G38 

IV^Z'İS KURUŞTUR 

•^B""^ 

N E VR 
Kaşelerinin tesirini öOrenenier romatiz-

ma ve adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLARA 
KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZİN'in 10 tanellk 
ambalâjlanm tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağrılara 

karşı ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Evinizde EV DOKTORU olsaydı 
bu küçük üşüme vakası için 
bu kadar telâşe düşmezdiniz. 

EV DOKTORU 

SEFALiN 

Eczanelerden 1 — 12 lik amba
lajlarını ısrarla araymız. 

Taklitlerinden sakımnız. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat m^ürii-Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

P A T I 
tş ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 

cerahatlenmiş flstüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle sifayi temin eder. ^ ^ ^ _ ^ 

I. KARON. BEYOĞLU, TÜNELMEYpANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satif yeri. 

Yedigün neşriyatmdandır. 
Her hafta Cumartesi günleri resimli 
bir forma çıkar, bütün hastalıkları 
Alfabe sırasile anlatır ve tedavisini 
gösterir. 

Bütün eser (20) formada tamam
lanacaktır. Bütün bayUerden ve mü-
vezzilerden isteyiniz. Birinci forması 

çıktı. Yalnız 10 kuruştur. 

Emniyet Sandığına borçlu olanlara 
Büyük kolaylıklar 

18/6/1933 tarihine kadar emlâk üzerine borç para ahpta henüz borçlaruu 
ödeyememiş olanlara gösterilen kolaylıklardan istifade etmek isteyenlerin ad
reslerine gönderilen mektuplarda yazdı müddetler içinde hemen Sandığa mü
racaatları. (226) 

1938 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yümm tarihî, en meşhur 

muhatrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bU-
giler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçüardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

GRİP 
NEVRALJİ 

BAŞ ve DİŞ AĞRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATİZMA 
ve bütün ağrılarını tiîndlrîr 

NEOKALMiNA il 


