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Bugün 11 inci sahifemizde bu isimde 
pek güzel bir zabıta nuveli vardır. 

Nakleden: (Vâ - Nû) 

] Sene 20 — No. 6917 — Fiati her yerde 5 kuruş gjkLI 18 Kânunusani 1938 {Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kllje) 

Bulgaristandaki Türklerin elemli 
vaziyeti karşısında tedbirler alınacak 
Hariciye ve Sıhhiye vekilleri dûn Meclis 
parti grupunda beyanatta bulundular 
Hükümetin bu meseledeki endişeleri gerinde bulundu, 

mart içtimaında esaslı surette müzakere edilecek 

iktisadî ÜÇ yeni 
tedbir 

Hükümet, bütün iktisadi hayatunı-
w yükseltecek birkaç tedbiri birden 
^ y o r . Bunlann cümlesi Atatürkün 
son nutkundan mülhemdir. Celâl Ba-
yar hükümeti, madde madde hepsini 
t#tbik ediyor; daha da edecek. Ted
birlerin heyeti umumiyesi, âdeta bir 
saç örgüsü gibi, diğerlerini tamamla
yıcı mahiyettedir. 

Hayat ı u c u z l a t m a k s iyaset i 
Başvekil, Ankara'daki et kongresin

de, evvelâ eti, arkasından da diğer gı
da maddelerini ucuzlatacağmı bildir
di. Buna da başlıca sebeb olarak, İs
tanbul halkını daha iyi beslemenin 
sıhhî istatistiklerden anlaşılmış bir 
zaruret olduğunu söyledi. Eti harice 
cn ucuz satan memleket bizken da-> 
hilde perakende fiatin bu derece yük
sek oluşundaki mantıksızUğı pek hak
lı olarak üeri sürdü. 

Celâl Bayar'ın nutkunda sıhhati-
^'lizi düşünen bu yüksek histen başka, 
ttıahmızı ve sa'yımızı koruyan çok gü
zel bir telâkki de tebarüz ediyor: 

Şimdiye kadar bir meslekte geçi
nenlerin işlerini, yapılacak ıslahat 
yüzünden bozmamak, onları da yeni 
cihazın içine, sermayelerile, mesaUe-
rile - ve behemehal hüsnü niyetlerile -
birlikte girmeğe davet etmek... 

Bu tutulan yol, halkın daha iyi bes
lenmesine yaradıktan maada, ahş 
Veriş mikdarını da arttıracaktır. Ti
carette ise, pahalı satışın değil ucu
zun kârlı olduğu mücerrep bulundu
ğu için, bu taiTidan, müstehlikle bera
ber, müstahsil ve mutavassıt da kârlı 
çıkacaktır. 

Fakat piyasada böyle ucuz satışlara 
birdenbire nasıl mukamevet edile
cek?... İktisadcı ve pratik bir zihniyet
le hareket eden hükümet bunu da 
düşünmüştür. Nitekim ayni günler 
Siarfında ortaya yepyeni re yukanki-
ne bağlı bir mesele daha atılıyor: 

Kredin in ucuz lamas ı 
Memleketimizde evvelâ murabaha

cılığa karşı mücadeleyle işe başladık. 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

(Vâ-Nû) 

Detik paralar 
Büetçi on parayı iade ediyor: 
— Delik! Geçmez! 
Kim bilir hangi köylü kadın, ken

dine zinet olsun diye, bunlardan 
gerdanlık, bilezik yapmak üzere, uğ
raşa uğraşa o deliği delmiş. Sonra 
sarfetmeğe mecbur kalmış. 

Şimdi yeniden nikel paralar basü-
"ması mevzuubahisti. Bunlarda delik
ler yapılırsa, hem diğerlerinden ko
layca aytrd edilirler, hem gelişigüzel 
delinmek suretile tahrip edilmezler, 
hem de köylü kadınların biriktirme 
heveslerini arttırırlar. 

Ayni ihtiyacı kar' ı^ için, yeni 
ziynet altınalrı çr 'düşünül
müştür. Fakat alt her 
köylüye müyesse: sa-
"fiak nikel paradi 

Ankara 17 (A. 
A.) — C. H. P. 
Meclis grupu bu
gün 17/1/938 sar| 
a t 14 de Antal<* 
ya mebusu Ce
mal Tuncanın 
b a ş k a n ı 1-
ğmda fevkalâ
de bir toplantı 
yaptı. 

Bolu mebusu 
İsmaü Hakkı 
Uzmay söz ahp 
î^rkaya vermiş 
olduğu takriri 
izah ederek Bul-

Sıhlıiye Vekili B. 
Hulusi Alataş 

garistandaki Türk ekalliyetileri hak-
kmda fena muamelenin devam etti
ğini ve hâlâ Türk mekteplerine Türk
çe hurufatın girmediğini ve taham,-
rnül edUmez tazyikler altmda varım 
yoğımu atarak Türkiyeye gelmek is
tediklerini ve böyle binlerce Türk 
ailelerinin yok pahasma mal ve ara

zisini sattıktan sonra hicret intiza-
rüe elinde kalan bir kaç çarayı da 
bitirip manen ve maddeten sefil bir 
hale geldiklerini anlatarak bunlann 
bu elemli vaziyetten bir an evvel kur
tarılması için ne gibi tedbirler ahn-
dığmı Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
Vekili üe Hariciye Veküinden sordu. 

Sıhhiye Vek i l in in izahat ı 
Kürsüye gelen Sıhhat ve İçtimaî 

muavenet Vekili Dr. Hulusi Alataş 
şimdiye kadar iskân ve göçmen işle
rinin bütçe imkânlarma göre sistem
li ve programh bir tarzda başarıl
makta olduğımu ve iskân edilmiş 
olan göçmenlerin sıhhat ve müstah
sil vaziyete geçmek bakımmdan ista
tistiklere müsteniden izahat vererek 
son safhada 934 tenberi Bulgaristan, 
Romanya ve diğer ecnebi memleket
lerden gelen göçmenlerin adedinin 
yüz otuz sekiz bin dört yüz yirmi sekiz 
n ü f ü ^ baliğ olduğunu ve bunlar için 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Blum muvaffak olamadı, 
Chautemps'a başvuruldu 

Vazifeyi kabul eden Chautemps parlamentoya 
bir siyasî sulh kanunu teklif edecekmiş 

B. Chautemps 

hükümeti teş-

Paris 17 (A. 
A.) — Blum, ye
ni kabineyi teş
kil etmekten vaz 
geçmiştir. Reisi
cumhur bu va-
zifejri Chautemp-
se vermiş o da 
kabul etmiştir. 

Sosyalist par
tisinin parla -
mento grupu 
toplanmış ve 
Blum'ım izaha
tını dinlemiştir. 

Leon Blum yeni 
kil etmek üzere giriştiği müzakereleri 
ve bu işten ne için vaz geçtiğini anlat
mıştır. 

îçtimadan sonra neşredilen tebliğde 
grupun ittifakla Blum'u tasvip ettiği 
bildirilmektedir. 

Paris 17 (A.A.) — Havas bUdiriyor: 
B. Chautemps, Eliza sarayından ay-
nhrken yaptığı beyanatta, kabineyi 
teşkü edebUmek için bütün Fransız 
hüsnüuniyetlerinin haddi azamisini, 
reiâm ile tasdik edilmiş olan esas pren
sipler etrafmda tophyabilmek lâzim-
geldiğini söylemiştir. 

Bundan sonra B. Chautemps, par-
lâmetoya bir siyasî sulh kanunu tek
lif etmeğe çalışacağını bildirmiş ve 
«muhtemel bütün - fırtınalarla mü
cadele - edebUecek derecede kuvvetli 
bir teşekkül vücuda getirmek» husu
sundaki - .uni kaydetmiştir. 

B . B l u m ' u n t e ş e b b ü s ü n e d e n 
a k i m k a l d ı ? 

Paris 17 — B. Blum yalnız halk cep
hesinin değU, halk cephesine dahil 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Bir Gocuk babasının 
katilini öldilrnıek istedi 

izmit ağırceza muhakemesi 
salonunda tabancasını ateş 
ederek maznunu yaraladı 

izmit 17 (Tele
fon ) — Bu-
g ^ ağırceza 
inahkemesi salo-
nımda misline 
pek az tesadüf 
olunan bir vaka 
olmuştur. On üç 
yaşmda bir ço
cuk, muhakeme
si görülmekte o-
lan bir maznuna 
doğru yaklaşarak 
tabancasmı çek
miş ve dört el a-
teş etmiştir. Taf- C""» Mehmedin 
süâtını bildiriyo- öldürülen babası 
rum. AU çavuş 

Bahçecik nahiyesinin Servetiye kö
yünden Mehmed a j ^ köyden Ali Çar 
vuş adında birini öldürmekten suçlu
dur. Bugün ağurceza mahkemesinde 
bu davaya' bakılıyordu. Maznun rei
sin suallerine cevap veriyor ve kendi
ni müdafaaya çalışıyordu. Tam bu sı
rada samiin arasında oturan 13-14 
yaşlarında bir çocuk yerinden kalka
rak daha öne doğru gelmiş ve taban
casmı maznuna çevirerek dört el a-
teş ettikten sonra heyeti hâkimeye 
doğru yürümüştür. 

Istanbulun her tarafında 
et ayni fiate satılacak 

Et fiatinin ucuzlatılması kararı her 
tarafta memnuniyet uyandırdı 

Etten sonra eknnek ve süt nneselesl 
hakkında kararlar verilecek 

Etin on kuruş ucuzlatılması hak-
kmdaki karar, şehrimizde hem halk 
tarafmdan hem de alâkadar maha-
filde büjrük memnuniyetle karşılan
mıştır. Dün temas ettiğimiz salâhi-
yettar zevat, hükümetin hayat pa-
halıhğıyle yapmağa karar verdiği 
mücadelede bu ilk kararın bir başlan
gıç teşkil edeceğine, bundan sonra 
diğer gıda maddelerinde de radikal 
karaüar ahnacağım söylemişlerdir. 

Et fiatlerinde yapılacak on kuruş
luk tenzilâtın beş kuruşu doğrudan 
doğruya mezbahada alman resim ve 
ücretlere, diğer beş kuruşu da ka-
saphk hayvanların nakil, satış ve 
tevzi işine dairdir. Et fiatinin ucuz
laması üzerine sarfiyat artacağın
dan belediye resminin indirilmesi 
belediye varidatına tesir etmiyecek-
tir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Eski dünyadan geni düyaya: 10 

Bir Transatlantikte yolculusun 
son gecesi nasıl geçer ? 

Türkçe konuşan kamarot meğer Yavuzun 
eski mürettebatmdan imiş ! 

Güverte üstünde öğleden sonraki manzara 
[Hikmet Feridun Es'in yazışım yedinci sahifemizde okuyımuz.] 

(Devamı 13 üncü fka^fdniKfKRfK 
l l l i î KOTOPHA lE li Spiker — Burası İstanbul radyosu!.. Muhterem dmleyicUer, şimdi sizt 

radyofonik dram düıleteceğiz!... 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler ] 
Alman • Yugoslav 

dostluğu kuvvetlendi 
B. Stogadinoviç **Almanyaya hay" 
ranlığım bir kat daha arttı,, diyor 
Berlin 17 (A.A.) — Berlin yakinin-

de Karinhal'de B. Stoyadinoviç şerefi
ne bir av tertib edilmiştir. Bu müna
sebetle verilen öğle ziyafetinde B. 
Oöring aşağıdaki nutku söylemiştir: 

«Ekselansları buraya, dost bir millet 
hükümetinin mesul reisi sıfatile değil, 
bir dost nezdine bir dost olarak geldi
niz. Biz bugün biribirimize tazelediği
miz bir arkadaşlıkla merbut bulunu
yoruz. Güzel yurdunuza yaptığım 
muhtelif ziyaretleri bugün her za
mandan ziyade anıyorum. Ölen kıra-
lımz benim için ve bütün Alman mil
leti için unutulmaz bir çehredir. 

Yugoslavyada hükümetinizin ve 
milletinizin büjmk başarılarına şahid 
oldum. Bu muvaffakiyetlerde ekselan-
sımzm büyük bir hissesi olduğunu 
söylemek benim için büyük bir hâz-
dır. Şimdi Almanyada, menfaatlerini 
müdafaaya ve barışı zaman altına al
mağa hazır bir devlet buluyorsu
nuz. Her tarafta Alman milletinin 
sempatisini ve dostluğunu bulacaksı-
mz. 

Aramızda hiç bir siyasî, kültürel ih-
tUâf veya toprak anlaşmazlığı yoktur. 
Bilâkis, iki milletin menfaatleri me
sut bir surette biribirini tamamla
maktadır. En candan temennim iki 
mUlet arasındaki bu dostluğun istik
balde sıkı hale gelmesidir.» 

Yugoslav başvekili B. Stoyadinoviç, 
B. Oöringe verdiği cevapta kendisine 
gösterilen iyi kabulden dolayı teşek
kür ettikten sonra ezcümle demiştir 
M: 

«Ekselansları Yugoslavyajn ziyaret 
esnasında bütün bir milletin kalbini 
kazanmıştır. Milletimin mukaddera-
tımn milletinizin mukadderatına 
bağlı bulunduğunu biliyorum. Geç
mişte memleketinize olan hayranlı
ğım, Adolf Hitlerin idaresinde başarı
lan muazzam terakkiyi gördükten 
sonra bir kat daha arttı. Almanya ile 

Yugoslavya arasındaki dostluğ'un da
ha sıkı olmakta devam etmesini arzu 
ediyorum. Dostluk münasebetlerimi
zin inkişafına Führerin talimatı dai
resinde sizin teşriki mesai etmenizi 
bir şeref addediyoruz.» 

Yugoslav misafirler akşam üzeri 
Berline dönmüşlerdir. 
B. Hitler, B. Stoyadinoviçi 

kabul etti 
Berlin 17 (A.A.) — Führer öğle 

zamanı Stoyadinoviçi general Goerıng 
ve Von Neurath hazır oldukları halde 
kabul etmiştir. 

Resmî tebliğ 
Berlin 17 (A.A.) — Yugoslav Baş

vekili ve Hariciye Nazırı B. Stoyadi-
noviçin Berlini ziyareti hakkında bu 
akşam aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Yugoslav Başvekili ve Hariciye Na
zırı B. Milan Stoyadinoviç, Berlinde 
İkameti esnasında, iki memleketi alâ
kadar eden bütün meseleler ile umu
mî siyaset meseleleri üzerinde, Al
manya Hariciye Nazırı B. Von Neurath 
ile müteaddid görüşmelerde bulun
muştur. Bunu müteakib, Başevekil 
general Görenig ile ve devlet ve parti
nin bir çok yüksek şahsiyetleri ile de 
görüşmeler vukua gelmiş ve nihayet 
B. Stoyadinoviçin Führer tarafından 
kabulü, bugün bu görüşmeleri sona 
erdirmiştir. Bu görüşmeler, samimî 
ve derin bir fikir teatisine fırsat teşkil 
eylemiş ve karşılıklı bir anlaşma ve 
samimî bir dostluk havası içinde ce
reyan etmiştir. 

Bu görüşmeler, iki memleket arasm-
da, her sahada Avrupa sulhuna ha
dim ve devamlı bir dostluk idamesi 
için lüzumlu şeraitin mevcut bulun
duğunu teyid eylemiştir. Her iki ta
raf. Alman - Yugoslav münasebetle
rinin bu mesud inkişafının genişleme
sine müzaheret hakkındaki katî azim
lerini bildirmişlerdir. 

Nafia ile elektrik 
şirketi müzakereleri 

Müsait bir safhaya 
giriyor 

Ankara 18 (Hususî) — İstanbul 
elektrik şirketinin halktan karşılık
sız aldığı paraların iadesi hakkında 
Nafıa ile şirket arasında uzun za
mandır devam eden müzakereler bu
günlerde müsait bir safhaya gir
miştir. 

Brükselden gelen şirket murah
has âzası B. Hanri üe vekâlet arasın
da yapılan temaslar bu müsait ne
ticenin elde edilmesine müessir ol
muştur. 

öğrendiğimize göre şirket İstan
bul santral ve şebekesinin tamamen 
ıslahına matuf olan teklifleri ve 
halktan fazla aldığı paralann mü
zakere yolile ladesini kabul etmek
tedir. 

.Üniversite rektörü bu senenin 
«on çay ziya,fetini verdi 

Üniversite rektöıü B. Cemil Bilsel 
bu seneki son çay ziyafetini dün ak
şam Tıp fakültesi hariç, diğer fakül
telerde iyi derece almış talebeler şe
refine vermiştir. 

Ziyafette İktisad fakültesi dekam 
B. Ömer Celâl ile Fen fakültesi de
kanı B. Ali Yar da bulunmuşlardır. 
B. Cemil BUsel talebelerin düeklerini 
dinlemiştir. Bu arada Kimya ensti
tüsünün tamiri, âlât ve edevat nok-
ganımn telâfisi, Kimya enstitüsüne 
bir asistan ilâvesi ileri sürülmüştür. 
Rektör bunlan alâka ile dinlemiştir. 

Ziyafette hazır bulunan dişçi mek
tebi talebesi, teşrihi marazi dersinin 
İki seneden beş seneye çıkanlmasmı 
rica etmişlerdir. Ziyafet çok samimi 
bir hava içinde geçmiştir. 

ingiliz - irlanda 
konuşmaları 

Dün Londrada müzakere
lere başlandı 

Londra 17 A.A.) — İngiliz - İrlanda! 
görüşmeleri başlamadan bir kaç saat 
evvel kalabalık bir halk kütlesi Baş
vekâlet binasmm önünde birikmiş ve 
polis bazı hususî tedbirler almağa 
mecbur kalmıştır. 

Saat 11 de Chamberlain ile alâka
dar arkadaşları arasında ilk istişat-e-
lere başlanmıştır. 

İki tarafın murahhas heyetleri bir
likte Başvekâlette öğle yemeğini ye
mişlerdir. 

Londra 17 (A.A.) — İngiliz - İrlan
da murahhasları arasında bugün 
başlıyan müzakerelerin üç saatten 
fazla süreceği tahmin edilmektedir. 
Bir itilâfa varmak imkânlarını araş
tırmak üzere görüşmeler esnasında 
vasiyet gözden geçirilecektir. 

Görüşmelere her iki taraftan dör
der nazır iştirak edecektir, 

Hudud dışında zarurette 
kalan vatandaşlarımız 

Hariciye vekâleti hudud haricinde 
fakrü zarurette bulunan vatandaşla
ra birer ay zarfında memlekete dön
mek üzere bedava pasaport vermek 
usulünü kabul etmiştir. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah şehri kesif sis tabakası 

kaplamıştı. Bilhassa denizde bir kaç 
metre ilerisini görmek mümkün ola
mamıştır. Bu hal sabahleyin bir kaç 
saat devam etmiş ve bu yüzden vapur
lar da işliyememiştir. Boğaziçinde 
oturanlar İstanbuldaki vazifelerine 
bir kaç saat geç gelebilmişlerdir. 

Saat 8 den sonra Kadıköy ve Hay-
darpaşaya vapurlar işlemeğe başla
mıştır. Adalara ilk seferler yapılama
mıştır. 

GÜNÜN HADISELER! 

"Gençleri iş başına...,, 
Birlbirine zıd iki vaziyet: 
Türlü türlü sporlarla vücud zindelesti-

îlllyor, hayat uzatılıyor. Hattâ, «Fransa-
mn bugünkü nüfus muvazenesini teinin 
eden ftmll de vasati ömrün uzamasıdır!» 
diye yazdık... 

Diğer taraftan da: 
— Gençlik iş başına! İhtiyarlar kadro 

harici... 
tflte her yerde revaç bulan siyasî vei 

İçtimai nazariye! Bütün devletler «Genç 
unsur kullanıyor!» diye İftihar etmekte
dir. En inkılâpçısından en muhafazakârı
na kadar ayni cereyana tabi! 

Sovyetlerin son moda şiarı şudur: 
tOençlere yer!» 

İngiltere, ordusundaki yüksek kuman
da heyetini 60 yaş vasatisinden 46 - 53 
yaşlanndaki unsurların vasatisine indi
rerek gençleştirdi. 

*** 
— Gençlik senelerin adedinde değil, 

ruh, fikir ve vücud zindeliğindedlr! 
Heyhat! Bu kaide yalnız ferdî sahada 

cari I Siyasî ve içtimaî sahada senelerin 
adedi hesaba katılıyor. Bari muayyen 
çağı aşanlara iyi bir hayat temin edilmek 
de adetler sırasına girse ve insanlar şu 
dünyadan çekilir ayak safayı hatırla ey
yam görseler, «Oh» deseler... 

Tenakuzun ancak böylelikle önüne ge
çilirdi... F. Tanur 

Atatürk 
Bir kaç güne kadar şehrimizi 

şereflendirecekler 
Ankara 17 (Telefonla) — Reisicum

hur Atatürkün bir kaç güne kadar 
tstanbulu şereflendirmeleri muhte
meldir. 

Vali ve belediye reisi bugün 
geliyor 

Etin ucuzlatılması, şehrin imari iş
leri için Ankaraya giden vali ve bele
diye reisi B. Muhiddin Üstündağın re
fakatinde İktisad müdürü B. Asım Sü
reyya olduğu halde bugün şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Yalnız B. Mu
hiddin Üstündag ile Ankaraya giden 
tmar müdürü B. Ziya, şehir plânı hak 
kındaki tedkikattaa Dahiliye ve Nafıa 
vekâletlerine izahat vermek üzere bir 
müddet daha Ankarada kalacaktır. 

Ankara 17 (Telefonla) — İstanbul 
vali ve belediye reisi B. Muhiddin Üs
tündag bu akşamki ekspresle İstan-
bula hareket etmiştir. 

Son dakika 
Fransada kabine 

Paris 18 (Hususî) — Chautemps 
kabineyi teşkil edip etmemek husu-
sımda kararını ilân için sosyalistle
rin içtimamda verilecek mükarrera-
tm neticesini beklemektedir. Karar 
bugün ilân edilecektir. 

Chautemps'm kuracağı bu yeni 
kabine de, istinat ettiği kuvvetler ci
hetinden evvelkine benziyecektir. 

Mesnedler şöyledir: Sosyalist gru-
pu 156 mebus, cumhuriyetçi sosyalist 
26, müstakü 24, radikal sosyalist 111. 
Chautemps olmazsa Herriot 

Londra 18 (Hususî) — Daily 
Telegraph gazetesinin Paris muha
biri bUdiriyor: Eğer Chautemps ka
bineyi kurmakta muvaffak olamazsa 
reisicumhur Lebrun bir kere daha 
Herriot'ya teklifte bulunacaktır. Şa
yet Heniot red cevabı verirse yeni
den intihabata başvurmak zamreti 
hasıl olacaktır. 

Sosyalistler Chautemps 
aleyhinde mi karar verecek? 

Paris 18 (Hususî) — Sosyalist fır
kasının Chautemps aleyhinde karar 
verceği intibaı hasıl olmaktadır. 

Komünistler Moskovamn 
emrile mi kabineyi 

düşürmüşler? 
Paris 18 (Hususî) — Deveran eden 

şayialara nazaran, komünistler, Mos-
kovadan aldıklan talimat üzerine 
kabineye gayri müsait bir tavır ta
kınarak Chautemps hükümetinin is
tifasına sebebiyet vermişlerdir. Mos
kovamn Chautemps ve Delbos siya
setini kendininkine uygun bulmadı
ğı söylenmektedir. 

Hollanda maslahatgüzarı 
Lâhaye 18 (A.A.) — Hollandamn 

Türkiye maslahatgüzarı Baron Ha-
rinxma Thae Sloten, Brüksel elçili
ğine tayin olunmuştur 

Almanlar Japonyaya 
sulh tavsiye ediyorlar 
Diğer taraftan Çinin de bir 

anlaşmaya meylettiği söyleniyor 
Berlin 17 (A.A.) — Alman matbu

atı ihtiyatlı bir lisan kullanmakla be
raber Japonyaya Çin işlerinde fazla 
ilerlemenin tehlikeli olacağını ihtar 
etmekte ve Çine şerefli sulh teklifleri 
yapmasının daha muvafık olacağını 
yazmaktadır, 

Frankfurter Zeitung gazetesinin 
bu husustaki maikalesi çok manâ
lıdır: « Çin hükümeti büyük dev
letlerden yardım göreceği ümidin
de idi. Halbuki bu ümid boşa çık
mıştır. Binaenaleyh Çin hükümeti 
Japonya ile anlaşmağa temayül gös
termektedir. İhtilâfın başlangıcmdan-
beri ilk defadır ki son günlerde Çin-
lUer galiplerin sulh şartlarını kabul 
edeceğe benziyorlar. Japonların Çin
liler tairafmdan gösterilmeğe başla
nan hüsnüniyetten istifade etmeme
leri iyi olmıyacaktır.» 

Bu gazete, Japonların sonsuz Çin 
topraklarına sokulmakla maruz ka
lacakları tehlikeleri etrafile anlattık
tan sonra diyor ki: «Memleketinin 
bir çok kuvvetli düşmanlarla sai'ilmış 
bulunduğunu gören her Japon ken
dini ralıat hissedemez. Hususile ki 
mağlûp taraf komünist ihtilâline dü
şecektir. Japonlara' Bismai'k'm Sado-
va harbinden sonra Avusturyaya tek
lif ettiği şerefli sulhu hatırlatırız.» 

Çin sulha hazır mı? 
Hankov 17 — Japonyanm Cinle 

diplomatik münasebatmı kesmesine 
rağmen Çinin, makul sulh şartlarmı 
müzakereye hazır olduğu söyleniyor. 
Bu şartlar Çinin mülkî ve siyasî ta-
mamiyetini bozmamalıdır. 

Japonlar Kan-
ton civarına 

asker çıkardılar 
Şanghay 17 (A.A.) — İtimada 

şayan bir Çin membaından bil-
dirildiğne göre, beş altı yüz Ja
pon bahriye askeri harp gemile
rinin ve tayyarelerinin açtıkları 
ateşin himayesinde dün sabah 
Kwangtung sahilinde Macao'nun 
şimalinde Kanton civarında kâ
in bir noktada karaya çıknuşlar-
dır. Çin takviye kıtaları sür*atle 
bu noktaya gitmişlerdir. Şimdi 
burada şiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. 

Bu ihraç hareketinin cenubi 
Çinin muhtemel bir istilâsı için 
tecrübe mahiyethıde olarak ya
pıldığı zannedilmektedir. 

Japonyadaki Çinliler hareket 
ediyorlar 

Yokohama 17 (A.A.) — Çin konso
losu Çin tabaasmdan olanlara 20 son 
kânımda hareket edecek olan Ex-
press of Asia vapurile gitmeğe hazır-
lanmalai'inı bUdirmiştir. 

Temps'in bir makalesi 
Paris 17 — Temps gazetesi yazdığı 

bir maklede Şank-Kay-Şek iş başın
dan çekilirse Japonyanm Cinle müza
kereye girişeceğinden bahsetmekte
dir. Bu gazete: «Şang-Kay-Şek çeki
lecek mi? Asıl iş buradadır.» diyor. 

Sovyet Rusyada 
icabında örfî idare ilânı 
için Sovyetler birliğine 

salâhiyet veriliyor 
Mosckova 17 (A.A.) — Mebus Gor-

kin, bazı mahallerde ve icab ederse 
bütün Sovyetler birliğinde örfî idare 
ilâm hakkının yüksek Sovyet mecli
si reislik divamna verilmesini teklif 
etmiş, bunun memleket müdafaası 
için elzem olduğunu söylemiştir. 

Gorkin ayni zamanda merkezî komi
tenin ve halk komiserleri konseyinin 
bir mekanik inşaat komiserliğile bir 
de bahriye komiserliği ihdası hakkın
da kararını bUdirmiş ve ziraat mah
sulleri stok komitesinin de komiserli
ğe tahvili projesini anlatmıştır. 

Mebus Kossior, Gorki'nin örfî idare 
kanununu müdafaa ederek demiştir 
ki: 

«Sovyetler birliği, burada casus 
ocakları km'mak istiyen düşmanlarla 
çevrilmiştir. Fasit ocakları, halk ko
miseri Ejof'un idaresindeki kıymetli 
Sovyet istihbarat servisi sayesinde 
tahrip edUmiştir. Sovyet hudutları 
gerisinde tam emniyet istikbalde de 
temin edilecektir.» 

italyanlar Habeşistanda çok 
zorluk çekiyorlar 

Londra 17 (A.A.) — Manchester 
Guardian ve Daily Herald gazeteleri, 
tamamen emin membalardan aldık
ları malûmata dayanarak şu haberi 
vermektedirler: 

Habeşistandaki İtalyan işgal ordu
su son aylar içinde Habeş kuvvetleri
nin mütemadi taarruzlarına karşı 
mücadelede bulunmağa mecbur ol
muştur. 

Bımdan başka, İtalyanlar, Habeşr 
11 şeflere karşı şiddet . '\anilmasma 
rağmen, yerli işçi bulmakı. « '̂jüyük 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Keza, 
İtalyanlar, Habeşistanda neşredilen 
kanun mucibince yerlilerin vermeğe 
mecbur tutuldukları ziraat mahsul
lerini almakta da çok zorluk çekiyor
lar. 

Rus donanması 
Fabrikaların inşası bittik
ten sonra büyük zırhlılar 

yapılacak 
Moskova 17 (A.A.) — Tass ajansı, 

yüksek Sovyet meclisinde Molotov'un 
söylediği nutuk hakkında tafsilât ver
mektedir. Hatib ezcümle şöyle demiş
tir: 

«Bütçenin kabarık olması devlet 
bankasının müstakil bulunmasını 
icab ettirmektedir. Banka bundan 
sonra doğrudan doğruya Sovnarko'ya 
merbut bulunacak ve şefinin komiser 
sıfatile müzakere için bir reyi bulu
nacaktır.» 

Bir harp deniz komiserliğinin ihda
sından bahseden Molotov, Sovyet bah
riyesinin dört filosu bulunduğımu 
hatırlatarak demiştir ki: 

Baltık, Karadeniz, Şimal denizi ve 
Büyük Okyanus filoları.. Harp filo
muzun inşasına ancak son seneler zar
fında bilfiil başlıyabildik. Yeni fabri
kaların inşası bittikten sonra sarfet-
tiğimiz gayretlere nihayet vereceğiz. 
O zaman süratle kuvvetli zırhlılar in
şa etmeğe başhyacağız.» 

Molotov bundan sonra bilhassa bü
yük deniz devletlerinin inşaatlarmı 
durmadan inkişaf ettirdiklerini küçük 
emperyalist devletlerin, silâhların 
tahdidi için en küçük bir anlaşmağa 
bile varamadıkları noktasmda ısrar 
etmiştir. 

Şanghayda bir Amerikan ga
zetesi idaresine bomba atıldı 

Şanghay 17 (A.A.) — Bir Ameri
kalının çıkarmakta olduğu Hıvasi-
pao Çince gazetenin idarehanesine 
bir bomba atılmıştır. Bir Çinli ağır 
surette ve diğer iki kişi de hafif su
rette yaralanmıştır. Bombayı atan 
kaçmıştır. 

İhtiyarlamış ordu atları 
köylüye taksitle verilecek 
Ankara 18 '' ^susî) — Millî müda

faa vekâ^ bakanhğı ile bir
likte • un projesi hazırla-
nıı.<: rduda bulunan 12 
yf 1ar köylüye taksit-

'/ 
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İktisadî üç yeni 
tedbir 

(Ba^ tarafı 1 inci sahifede) 
Fakat doğmsu bankalardaki faizler de 
fazlaydı. Çünkü meselâ Emniyet San-
dığmda, faiz, komisyon ve masarif 
üstüste binince, yekûn % 12 yi geçi
yor; ödenmesi güç ve bir çokları İçin 
imkânsız bir hal alıyordu. Hattâ UllJS 
Cazetesinde okuduğımıuza nazaran, 
1-ipotek üzerine faiz bazı ahvalde 
yo 14 ü bulmakta, Ankara'da bina ya-
pılmasmı bUe güçleştirmekteydi. 

Millî sermayenin toplanma çağın
da bulunduğumuzdan, bütün bunlar, 
ilk devrede zaruretlerdi. Şimdi ise o 
müzayakalı safhayı çok şükür atlat
tığımız millî bankalarımızm hesap-
larile meydandadır. Bu inkişaf kade
mesine bizi ulaştıran Atatürk «Nor
mal şartlar altında kredinin ucuzla
tılması» m işaret buyurmuşlardır. 

Fakir memleketlerde para nadir 
olduğundan faiz nisbeti daima fazla
dır. Şimdi ise, en zengin memleketler
den sonra. - % 8,5 a indirilecek fala 
ve komisyon nisbetimzUe - biz gele
ceğiz. Balkanlı komşulanmızm ve 
diğer küçük ve ortanca memleketle
rin gıbtasım celbedeceğiz. 

Bu % 3,5 — % 5,5 inigl diğer cihet
lerden de tedkik etmeli: 

Ziraatte, sanayide, ticarette kredi
siz iş yapmak kabU değUdir. Faiz yük
sek olunca da, maliyet fiati üzerine 
siklet biner; pahalıhklara sebebiyet 
verir. Demek ki, ucuzluğu temin için, 

i, çn esash tedbiri almış bulunuyoruz, 
"^ımdan her sınıf halk derece derece 
itifade edecektir. 

Diğer bir istifade de şu olacaktır: 
Ucuzluk, memleket içinde muame

leyi kolaylaştıracak, iş hacmini arttı-
racaktu-; Tedavül süratini çoğalta
cak, sermayenin âtıl sahalardan cev-
vai iş sahalarına geçmesini teşvik 
edecektir. Bu sebebten de başka bir 
zaruret doğmuştur: 

Borsanın Ankaraya nakli 
istanbul borsasmın 1 Nisan 938 den 

itibaren üç sene müddetle kapatıla
rak ayni tarihte Ankara'da borsanın 
açılması da bütün bu işlerle bir he
yeti umumiye teşkil etmektedir. İs
tanbul borsasının daha ziayade koz-
mopoüt, Uberal bir ananesi vardı. 
Fakat memleket o şekillerden uzak
laştığı için, İstanbul borsası iktisadi 
bünyemizde rolünü kaybetti: Meselâ 
Paris borsasile ancak eski borçlarımız 
olan ünifiyeler gibi mahdud bağlan-
oaiz kaldı. Ünifiyelerin bUe yüzde kır-
ja memleket dalindedir. Merkezi sik
let böylelUde iç işlerimize intikal etti. 

Diğer cihetten, yeni iktisadî inki
şafımız iktizası, dahilî işlerimize da
yanan türlü türlü esham ve tahvilâ
tın hayatımız ortasmda şimdikinden 
l̂ a.t kat daha fazla belinnesi beklen
mektedir. Biriktirdiği parayı bugün 
bilhassa rant şeklüadeki işlere yatııv 
mağa heveslenen halkımız, rant falr 
2inin düşmesi üzerine, esham ve tah
vilâta daha fazla rağbet edecektir. 
Ufukta görünen böyle bir muazzam 
aaliyeti, spekülâsyon ananelerine 

°eğil, salim ve millî bir kontrola ha
vale etmek, elbette daha makuldü. 
Halkın tasaırufu borsa oyunlarile teh-
îseye düşmesin diye, İstanbul borsar 
>̂ - eski itiyadlarmı ımutması için, -

^Ç sene müddetle kapatılacak; daha 
devletçi, daha milli bir bel kemiği 
olan Ankara borsaa açılacaktır. 

(Vâ-Nû) 

İktisadî kalkınma 
Açılan müessese' 
ler kapananlar" 
dan çok fazla 
Son senelerde İstanbul piyasasının 

süratle inkişaf ettiği yapüan tedkik-
lerden anlaşılmıştır. Kapanan mües
seseler açılanlardan azdır. Meselâ 937 
senesinde 421 müessese kapanmıştır. 
Bunlardan 204 tanesi terki ticaret, 37 
vefat, 3 iflâs, 17 ferdî müesseselerin 
şirket haline inkılâbı, 122 fesh, 25 tas
fiye ve 13 ededi de tacir vaziyette 
iken küçük tacir vaziyetine geçmişler
dir. 

Bıma mukabil ayni sene zarfmda 
879 müessese açılmıştır. Bunlann 591 
adedi ferdîdir. 25 tanesi simsar ve 263 
adedi de muhtelif şirketler halinde ça
lışıyorlar. 

Halbuki 936 senesinde 419 müessese 
kapanmış, 833 tane de açılmıştı. Gö
rülüyor ki kapananlardan çok yeni ti
carethaneler açılmaktadır. 

Bu vaziyet ihracat ve ithalât işleri
nin çok muntazam yürüdüğünü ve şe
hirde iş hacminin süratle genişlemek
te olduğımu göstermektedir. 

Deniz Bank 
Umum müdür tedkiklerine 

devam ediyor 
Denizbank umum müdürü B. Yusuf 

Ziya Öniş Deniz Banka geçen müesse
selerde tedkiklerine dün de devam et
miştir. B. Yusuf Ziya öniş dün saat 
14 de tahlisiye idaresine giderek bir 
müddet meşgul olmuş, muhtelif tah
lisiye işleri etrafında müdürden izahat 
almıştır. 

Denizbank umum müdürü beş sene
lik tahlisiye işleri plâm mucibince ya
pılmış işlerle ikinci beş senelik plânın 
lüzum gösterdiği tesisat hakkmda iza
hat almıştır. B. Yusuf Ziya öniş dün 
Fenerler idaresinin devir işlerile de 
meşgul olmuştur. Fabrika ve havuzlar 
idaresile Deniz Banka geçen diğer mü
esseseleri gezecektir. 

G a z t e h l i k e s i n d e n k o r u n m a 
k o m i s y o n u d ü n t o p l a n d ı 
Gaz tehlikesinden koruma ko

misyonu dün vali muavini B, Hudai-
nin reisliği altmda toplanmıştır. Şim
diye kadar verilen kararlarm tatbik 
şekilleri tetkik edildikten sonra harp 
zamanında çok mühim rol oynıy*-
cak olan gaz temizleme ekiplerinin 
teşküi etrafmda görüşülmüştür. 

K a n l ı k a v g a 
Yedikulede Istavri ile Ahmed adın

da İM Mşi kavga etmiştir. Bu münar 
zaa Ahmedin Istavriyi bıçakla teh
likeli surette yaralalnasüe neticelen
miştir. Polis Istavriyi hastaneye kal
dırmış, Ahmed de yakalanarak adli
yeye verilmiştir. 

K a y b o l a n b i r a d a m b u l u n d u 
Geçenlerde Mustafa admda biri 

ortadan kaybolmuş ve nereye gittiği 
bir türlü anlaşılamamıştı. Yapüan 
tahkikat neticesinde Mustafanm Aŷ  
dınm Incirbasan köyünde bir arka-
daşınm yanma gittiği anlaşümıştır. 

Haklı şikâyetler 
Belediye yapmadı, 
kendimiz yaptık, 
ban bozmasın I 

Erenköyünde «iEtemefendi cad
desi» namile o civann yegâne 
güzel ve etrafı ağaçlı bir yolu var
dır. Burasının son derece harap 
olmasına rağmen Belediye tamor 
men lâkayd kaldığından Fırka 
ocağının delâletHe halktan top
lanan bir miktar paraya iTiziniam 
eden Nafıa direktörlüğünün kıy
metli yardım ve gayretHe geçen 
sene bu cadde baştan aşağı tamir 
edildi. 

Fakat çok gariptir ki daha bir 
sene tamam olmadan Belediyenin 
Sular idaresi tarafından bu yolun 
bir çok yerlerinde çukurlar açH-
dz ve hendeklerin bazısı olduğu 
gibi bırakıldı., bazısı da âdî top
rakla doldurularak şose üzerinde 
çamur bataklıkları vücuda geti
rildi. 

Her hangi bir sebeble sokak 
açdabüir; ancak iş görüldükten 
sonra eski haline getirilmek şar-
tüe! 

Bu tahribatı şirketler yaptık
ları zaman Belediyeye şikâyet 
ederdik, fakat şimdi bizzat Bele
diye yaptığı için kime şikâyet 
edeceğimizi bilmiyoruz! Belediye 
yolumuzu yapmadı, hiç olmazsa 
yapılanı bozmasın. 

Erenkönünde Etemefendi cad
desinde 12 No. da Fahriye Şar 

y 

Bir beygir ürktü 
Genç bir kadın ağır 

surette yaralandı 
Dün saat 16,5 da BaUkpazarmda 

Tahmis sokağmda bir araba kazası ol
muş ve bir kadın tehlikeli surette yara
lanmıştır. Vaka şöyle cereyan etmiş
tir: 

İrfamn idaresindeki 3401 numara
lı yük arabası eşya yüklü olduğu hal
de, Tahmis sokağından geçerken Ara-
banm oku kırılmış ve beygir, bu va
ziyette ürkerek süratle arabaja sürük
lemiştir. Bu sırada önüne tesadüf eden 
otuz yaşlarında Sürmeneli Refia is
mindeki kadın beygirin ayatlan altı
na düşmüş ve müteaddid mahallerin
den tehlikeli surette yaralanmıştır. Ya
ralı kadm Haseki hastanesine kaldı
rılmış, arabacı yakalanarak sorguya 
çekilmiştir. Ajnca. araba sahibi hak
kmda da kanunî takibat yapılmakta
dır. 

K a n a l i z a s y o n i n ş a a t ı n ı b e l e 
d i y e k e n d i s i y a p a c a k 

Kanalizasyon şirketile belediye ara-
smdaki mukavelenin yakmda bite
ceğini yazmıştık. Şirketin yapmakta 
olduğu Cihangir, Kasımpaşa kanali-
zasyonlan üç aya kadar ikmal edile
cektir. Bundan sonra bütün tesisat, 
malzeme ve şirketin boru fabrikası 
- mukavele mucibince - belediyeye 
geçecektir. Binaenaleyh belediyenin 
yeni yapacağı kanalizasyonlar, doğ
rudan doğruya belediye fen heyeti 
tarafmdan inşa edüecektir. 

Otobüs işi 
Teftiş hegeti reisi 
şimdilik Istan-
bulda kalacak 
otobüs işlerini tedkike memur mül

kiye müfettişlerinin tedkiklerini biti
rerek hazırladıkları fezlekeyi Ankara
ya gönderdikleri yazılmıştı. Fezleke 
hakkında henüz malûmat yoktur. Bu 
sebeple müfettişlerin yolsuzluğa delâ
let eder bir nokta görüp görmedikleri 
malûm değUdir. 

Müfettişlere belediye işlerine dair 
diğer bazı hususlar hakkmda şikâ
yetlerde bulunulmuştu. Müfettişler bu 
şikâyetleri kaydetmişlerdir. Fakat bu
raya yalnız otobüs işini tedkik için 
geldiklerinden şimdilik tahkikata baş
lamamışlardır. Vekâlet talimat verirse 
diğter meseleler hakkında da tahkikat 
yapılacaktır. 

Teftiş heyeti reisi B. Tevfik Talât 
şimdilik îstanbulda kalacaktır. 

K e n d i s i l e e v l e n m i y e n k a d ı n ı 
d ö v m ü ş ! 

Muharrem admda biri Samatyada 
Agavni adında bir kadım, kendisUe 
evlenmeğe raaı olmadığı için dövmüş
tür. Polis Muharremi yaklamıştır. 

Fenerler i 
Tesellüm işleri 

yakında bitecek 
Hükümetçe satm alman fenerler 

idaresinin tesellüm muamelesi ilerile-
miştir. Tahlisiye müdürü B. Necmed-
din, Deniz ticaret müdürü B. Müfid De
niz, Tahlisiye muhasebe müdürü B. 
Nâzım, mühendis B. Hami ve Deniz 
ticaret müdürlüğü heyeti fenniye reisi 
B. Hayreddinden mürekkep bir heyet 
seçilmiş ve devir, tesellüm işlerine me
mur edilmiştir. 

Tesellüm işleri idari, muhasebe ve 
teknik olmak üzere üç koldan yapıl
maktadır. İdarî ve muhasebe işleri ta
mamen devir alınmış gibidir. Fabrika, 
atölye ve malzemelerin tesellümü de 
pek yakmda bitirilecektir. Fenerler idar 
resinde 120^ener vardır. Bunlar tama
men tesellüm edilmiştir. İdarenin, De
niz Banka devredilmiş olan Tahlisiye 
müdürlüğüne rabtı kararlaştırılmış 
ve keyfiyet dün alâkadarlara bildiril
miştir. 

Istinye Dok şirketi umumî he« 
yeti bugün toplanıyor 

Hükümete geçen İstinye Dok şir
keti umumî heyeti bugün toplana
cak ve şirketin tasfijreslne karar 
verecektir. Bu karalıdan sonra şirke
tin elinde bulunan şirket tesisatının 
havuzlar ve fabrikalar müdürlüğünce 
tesellümüne başlanacaktır. 

Liman için Pireden 20 mavna 
alındı 

Liman işletme idaresi müdür mua
vini B. Hâmid Saraçoğlu bugün Pire
den şehrimize dönüyor. B. Hâmid Sa
raçoğlu İstanbul limanı için bazı leva-
2am almak üzere gittiği Pirede Liman 
işleri üzerinde tedkik ve temaslar yap
mıştır. İstanbul limam için Yunanls-
tandan 20 mavna alınmıştır. Bunlar 
yakında limana getirilecektir. 

Mühim bir değişiklik 

Maliyede prensiplerimiz 
Maliye Vekâleti tarafmdan ttlr kcnv 

gre münasebetile bir risale hazırlan
mıştır. Bu risalenin başmda Türkiy»> 
nin maliye prensipleri gösteriliyor. 
Bu prensipler eski maliye zihniyetll» 
bugünkü zihniyet arasmdaki farkı 
çok canh bir surette gösteriyor. MaU» 
yemizin başlıca prensipleri şunlardın 

«Hakiki, samimî bütçe muvazenesi. 
Müsmir olmıyan masraflardan az» 

mi tasarruf yapmak, memleketin üm
ran ve inldşafım, halkın irfan ve sük» 
hatini alâkadar eden masraflarla mü
dafaa hizmetlerine çok yer vermdL 

Taahhüdlere bilerek, hesabh glriy» 
mek, bunlara samimiyetle sadakat 
göstermek. 

Dahili, haricî taahhüdlerinin mun-
tazaman tediyesi, Devlet alacakları
nın kanuni miatlarında tahsil edilme
si. 

Maaşları peşin, istihkakları in t t 
zamla, tam ödemek, kıncılıkla geçi
nen tufeylileri ortadan kaldırmalı 

Vezne ve muhasebe biriiğL 
Devlet hesablannda aleniyet, sürate 

sıhhat. 
Sağlam para, vatandaşlarm tasar» 

ruflarım teşvik ve himaye. 
Devlet kredisini kuvvetlendirmek. 

Devlet eshamınm emniyetini koru
mak. 

Adi hizmetler için istikraz yapma
mak. 

Eslıi devirlerin vergideki mukay
yet hâkimiyeti yerine mutlak bir ver
gi istiklâli. 

Vergilerin, mükelleflerin tediye 
kabiliyetleriyle mütenasip olarak t»< 
sisi. 

Vergileri, iktisadi hayatm inkişa
fına mâni ohmyacak seviyede tut
mak. 

Varidat inldşafuu yeni vergilere 
müracaatta değil, vergi usullerinin ıs-
lâlunda aramak. 

Köylü üzerindeki vergi yülninü gö
rüş mikyasta hafifletmek. 

Hayatı ucuzlatmak için vergilerden 
imkân nisbetinde fedakârlık yapmak. 

Yerinde, zamanında, derece derece 
sıkı kontrol tesis ederek kanunstuı 
muameleleri önlemek, süratle ıslâlı 
etmek. 

Bütün malî muameleleri icra sıra-
smda Divam Muhasebatın, en kısa 
bir zamanda Meclisin murakal)esin« 
anetmek. 

Nef'i Hazine zihniyeti yerine Hazi-
ne ve mükellef hukukunu ayni derece
de ve kuvvetle tutmak.» 
• I H U l l I I l l l l l l l l l l U I I H n i l l l l l l U l l l l l l l l i n i t l ı l l l l ı l H H i n i H I 

Tramvay - Ofolıüs 
Dûn de bir çarpışma oldu, 

nüfûsça zayiat yok 
Son günlerde otobüs - tramvay mü

sademeleri çoğalmıştır. Dün sabah 
Sirkecide yeni bir kaza daha olmu^ 
tur. Vatman Şükrünün idareslndeö 
tramvay Salkım söğüdden Sirkeciye 
doğru ilerlemekte iken mukabU cihe^ 
ten gelen şoför Ismailin idaresindeki 
otobüsle çarpışmış, her ikisi de hasara 
uğramıştır. Nüfusça zayiat yoktur. Po» 
lis ve seyrüsefer memurlan tahkikata 
el koymuşlar ve şoförle vatmanı sorg-u 
altma almışlardır. 

Verilen bir karar mucibince ihmal vf 
dikkatsizlikleri yüzünden kazaya se
bebi]^ veren şoförlerin ehliyetname
leri almacalctır. 

Norveç elçisi döndü 
Mezunen memleketlerine giden 

Norveç elçisi B. Bentzon ve bayanı 
dün Ankaraya dönmü^erdir. 

Bay Amcaya göre... 

_ ^ Isomisyon mezar taşlarına 
^ ^ * koyuyoc bay Amca... 

... Bence bunlara 
koymaktansa... 

sıra numarası ... Evvelâ mezarlıkları güzellik 
bakımından derecelere ayırmalı... 

... Sonra da talebeye not verir gibi 
numara koymalı!... 

B. A. —i Bu da bir fikir amma o 
Tiaman hepsine birer sıfır koymak 
icabeder!... 
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Şark tütünleri konferansı 
dün toplandı 

Konferansta Şark Tütünofis 
meydana getirilmesi görüşülecelc 

Türk, Tunan ve Bulgar heyetleri 

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan 
arasındaki şark tütünleri konferansı 
dün saat 15 de Tophanedeki mülga Bo
ğazlar komisyonu binasmda Trabzon 
saylavı B. Hasan Sakamn reisliğinde 
toplanmıştır. B. Hasan Saka bu mü
nasebetle fransızca bir nutuk söyliye-
rek murahhaslara «hoş geldiniz» de
miş ve konferansın muvaffakiyeti hak
kında temennilerde bulunmuştur. 

Bundan sonra Yunan heyeti Atatür-
ke tazim telgrafı çekilmesini teklif et
miş ve bu teklif memnuniyetle kabul 
olunmuştur. Dünkü toplantıda kon
feransın başlıca mevzuunu teşkil eden 
üç devlet arasında tütün istihsal ve 
ihracı için iş birliği temini etrafında 
müzakereler cereyan etmiştir. Konfe
rans birkaç gün daha devam edecektir. 
Mesainin önünmüzdeki cumartesi gü
nü bitirilmesi muhtemel görülüyor. 

Konferansa gelmelerinden istifade 
ederek misafirler tütün depolanm ve 
inhisarın fabrikalarını gezeceklerdir. 
Bu akşam Perapalasta şereflerine bir 
akşam ziyafeti verilecektir. Türk heye
ti reisi Trabzon saylavı B. Hasan Saka 
dün kendisile görüşen bir muharriri
mize konferansın ilk içtimai münase-
betile şunları söylemiştir: 

— Bugünkü toplantı konferansın kü-
şad resmi mahiyetinde idi. Huzname 
üzerinde umumî bir görüşme yapıldı. 
Mevzuumuzun hülâsası üç devlet ara-
smda, bu üç devletin müşterek menfa
atlerini göz önünde tutarak kararlar 
almaktır. Bu meyanda Şark tütün ofi
sini meydana getirmek için 932 deki 
toplantıda müzakeresi yapılmış olan 
mevzuu ruznamenin başına almış bu
lunuyoruz.» 

Habeş imparatoriçesi Fi-
listine işitti 

Londra 17 (A.A.) — Haheşistan 
imparatoriçesi Londradan ayrılırken 
imparator ve bir çok Habeşliler ken
disine iyi yolculuk temenni ettikleri 
sırada ağlamağa başlamıştır. İmpa-
ratorlçeye ras Kassa'dan maada altı 
yaşındaki oğlu ve iki kipti papas re
fakat etmektedir. 

İmparatoriçenin bu seyahati İn-
gilterede kışın şiddetli olmasına atfe
dilmekte, sıhhî vaziyeti pek iyi olmı-
yan imparatoriçenin yazm gene Lon-
draya döneceği ümid edilmektedir. 

^ ^ Meşhur Fransız komediyenlerinin emsalsiz filmi 

Başkasının Kılığında 
ARMAND BERNARD — RENE LEFAUR — PİZELLA — JANİNE MERRY 
iki saat durmadan kahkaha, kalplere f erahhk veren eğlenceli maceraları — 
Parisin moda ve zevk âleminin en neşeli Fransızca büyük filmi. 

'"^^"•^ T Ü R K Sinemasında 
Yarın akşam S A R A Y Sinemasında 

San'atkâr J A C Q U E s T H İ B A U D 

BİRİCİK VİYOLON RESİTALİNİ 
verecektir. Localar tükenmiştir. Mahdud kalan yerlerden 

istifade için acele ediniz. 

İki büyük yddız ... İki Sevihniş artist... 

CHARLES ^ ^ JEAN 
BOYER 1 ^ ARTHUR 

D i i n d q < m > S A K A R Y A Sinemasmda 

BİR SAADET GECESİ 
Kuvvetli aşk filminde seyircileri gaşyetmişlerdir. 

Dûn Meclîste dokuz kanun 
müzakere ve kabul edildi 
Iktisad vekili, tesis edilecek halk 

bankası etrafında beyanatta bulundu 
istanbul tramvay şirketinden alınan paraların şehrin 

imarına tahsisi kanunu da kabul edilenler arasındadır. 
Meclis 2 Martta toplanmak üzere kış tatili yaptı 
Ankara 17 (A.A.) — Büyük Millet 

Meclisi bugün Hilmi Uran'nm reisli
ğinde toplanarak vakıflar umum mü
dürlüğü 1937 malî yüı bütçesinde 84 
bin liralık münakale yapılmasına, 
muhasebei umumiye kanununa bazı 
maddeler ilâvesine, oyun âletleri res
mine, Ziraat Vekâleti vazife ve teşki
lâtına, kaçakçılık men ve takibi hak
kındaki kanunun 57 ve 60 inci mad
delerini değiştiren ve bu kanuna bir 
madde ekliyen kanunun üçüncü mad
desine bir fıkra ilâvesine, Halk ban
kası ve Halk sandıklarının sermaye
lerine, hükümetimizle İran devleti 
arasında 27 mayıs 1937 tarihinde 
Tahranda imza edilen hudud hattı-
nm tahsiline dair anlaşmnm kabul 
ve tasdikine, hizmetten ayrılan nafia 
memur ve müstahdemlerinin yapamı-
yacakları işler hakındaki 2428 numa
ralı kanımun birinci maddesinin ta
diline, İstanbul tramvay şirketinden 
alman paralann İstanbul şehri ima-
rma tehsisine dair knuna lâyihaları 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Halk bankası ve Halk sandıklarımn 
sermayelerine dair kanunun müza
keresine başlanmadan evvel Maliye 
Veküi B. Fuad Ağralı (Elazık) bu ka
nunun Halk bankasına resmî mena-
biden yapılacak yardımın sureti icra
sını tesbit ettiğini ve mevkii icraya 
konulmasının halli için de faydalı 
olacağını söyliyerek müstacelen mü
zakeresini teklif etmiş ve bu teklif 
kabul edildikten ve Berç Türker (Af-
yonkarahisar) m bu bankanın tesisi 
etrafındaki mütalâalarından sonra 
tktisad Vekili Şakir Kesebir (Tekir
dağ) şu beyanatta bulunmuştur: 

tktisad Vekilinin beyanatı 
— Okunan ve tasvib buyurulan 

maddelerde görüldüğü veçhile Halk 
bankası ve Halk sandıkları namı al
tında küçük esnaf ve sanat sahipleri
ne 20, 50 ve nihayet yüz liralık kredi 
verecek müesseselerin teşkili mevzuu 
bahistir. Bu müesseseler 933 senesin-: 
de Büyük Millet Meclisinin kabul et
miş olduğu bir kanuna müsteniden 
kurulacaktır. Bu kanunla, kurulacak 
müesseselere hazine iştirakini temin 
edecek karşıhklar gösterilmiş oluyor. 
Gerek Halk bankası, gerek o banka
nın münasib gördüğü yerlerde açıla
cak olan Halk sandıkları küçük kre
dileri idare edecek en hayırlı müesse-

lerimizden olacaktır. Böyle hayırılı mü
esseseleri teşkil etmek üzere iken Berç 
Türker arkadaşımızın bundan istifa
de ederek eski bazı bankaların maruz 
kaldıkları müşkilâtı mevzuubahis et
mesini yerinde görmedim. Yalnız ifa
delerinde noksan kalmış olan bir ci
heti huzurunuzda tebarüz ettirmeğe 
lüzum görüyorum. İstanbulda adı ge
çen Esnaf bankasının yolsuzluktan 
mütevellid mesulleri mahkemeye ve
rilmişlerdir. Onlar hakkında takibat 
yapılmıştır. Bunlar yüzüstü bırakıl
mış değildir. Bu noktada Halk banka-

larile her hangi bir münasebet ara
mak yerinde olmıyan irtibat düşün
cesidir. 

Yine bu münasebetle arkadaşımızın 
mevzu harici olan mütalâalarını din
lemiş olduk. Tavsiyeleri daima cid
diyetle telâkki etmek mutadımızdır. 
Fakat maalesef tavsiyelerini ciddî bul
madığımı söylemeğe mecburum.. Teş
kili kararını verdiğimiz her hangi bir 
müessese için huzuru âlinize daima 
bir kanun arzediyoruz. Esbabı muci-
besini izah ediyoruz ve bunun lüzumu 
takdir edildikten sonradır ki Büjrük 
Meclis onun kabulüne karar vermiş 
oluyor. Bu müesseselerin ai'tmasile 
anarşik bir iktisadî vaziyet endişesinde 
bulunmak hiç yerinde değildir. Bun
ların her biri kendi sahalarında ihti
yaçları karşılamağa, memleketin ik
tisadî faaliyetlerinden bir şubeyi can
landırmağa yanyan müesseseler ol
maktadır. Her birinden memleket bü
yük faydalar beklemektedir. Bunların 
teşkil edilmiş olanları ve bundan son
ra da teşekkülü mavzuubahis olanlan 
tabiî hep bu hudud ve ihtiyaç içerisin
de mütalâa edilmiştir. Binaenaleyh 
arkadaşımızın bunları her hangi bir 
Halk bankası adından istifade ederek 
burada tenkide kalkmış olması fikri-
mizce hem mevzu, saded haricindedir, 
hem de doğru değildir. 

Bundan sonra doktor Cemal Tunca 
(Antalya) ve Hasan Saka (Trabzon) 
nun ikiciteşrin bidayetinden bugüne 
kadar hükümetten gelen lâyiha ve 
tefsirlerin mühim ve müstacelleri 
intaç edilmiş olduğundan Meclis içti
mainin 2 mart 1938 çarşamba günü
ne taliki hakkındaki takrirleri reye 
konmuş ve kabul edilerek, martın 
ikinci günü toplanmak üzere toplan
tıya nihayet verilmiştir. 

B O R S A 
17/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLEKİ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

istikrazı 
dahili 
1933 istikı-azı 
t^nitürk I 
tJnitürk I I 
tJnitürk I I I 
Mümessil I 
Mümessil II 

» 1° 
İş Bankası 

94 

98 
18,85 
18.80 
18,80 
40.20 
40,55 

10,20 
hamiline 10,25 
müessis 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Bürüksel 
Amsterdam 

83 
Pars (Çek 

24,02.50 
629 

0,79,30 
15,07,95 
86,88,40 

3,43,94 
4,69,80 
1,42,68 

Türkiye Cüm- 97,50 
huriyet Merkez 
Bankaaı 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 7,75 
Terkos 7 
Simento 9,55 
İt t ihad Değir 13,25 
menleri 
Şark Değir- 1,— 
menleri 
flatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,59,45 

1,97,22 
13,67,25 

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

107,35,93 
23.7450 

Şehir tiyatrosu Dram kısmı 
Buakşam 20,30 da 

PERGÜNT dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen, Türk-

çesi: Seniha Bedri Göknil 

Sinemamız muhterem müşterile
rinden gördüğü rağbetten cesa
ret alarak hiç bir sinemanın ya-
pamıyacâğı inedi iki büyük filmi 

YARİN 
matinelerden itibaren gösteııneğe 

baslıyacak 

1 - ZEHİRLİ OKLAR 
A ^ < DİYARI 

L O I I I I E N 
K 
A 
z 
A 

Kırmızı derili
lerle Amerika-

R?'^C^^^^ IHtS ^^^^ arasında 
\İ^tfJ^:^Sm senelerce de-
"vllfcfeiJjîH^ vam eden top-

-rak kavgası 
Şimdiye kadar görülen hissi filmlerin 

en güzeli. 

2 - GANGSTERLER 

Amerika polis teşkilâtını şa
şırtan memleketleri bir felâ
ket gibi saran halk düşamnı 

Gangsterlerin en son müdafaaları?. . 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sana tkâr Naşid ve a r 
kadaşları okuyucu Nu-
man İçlises gecesi oku
yucu Fikriye ve küçük 
Semiha Darüttal im mu-, 

siki heyetile tanburi 
Faize birlikte 
H Ü L L E C t 

Komedi 4 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Bakırköy -
Miltiyadi). Yarın gece: 

(Üsküdar - Hale) 
Sinemalarında 

SÜT KARDEŞLER 
Vodvil 3 perde. 

Çeviren: İ. Galip Arcan 

W 
Pertevniyal lisesi mezunları 

cemiyeti 
Pertevniyal lisesi mezunları, cumartesi 

günü Eminönü Halkevinde toplanarak 
mezunlar cemiyetinin kurulmasını karar 
laştırmışlar ve müteşebbis heyetten Naki 
Tezelin cemiyetin gayesinin ne olacağına 
dair verdiği izahatı dinlemişlerdir. 

Yapılan in t ihapta : Fahrî reisliğe mek
tep müdürü Edip Ergüven, Reisliğe Neca
ti Volkan, (Hukuk mezunu), Umumî kâ
tipliğe Naki Tezel (Hukuk talebesi), Mu-

'hasiplige Necmi (Maliye memuru) , Vez
nedarlığa Kemal Gürboy (Kimya ta le
besi), âzalıklara Kavi (Hukuk talebesi), 
Necdet (Tıp talebesi), Onör heyetine de 
Lise Başmuavini ve Felsefe hocası İhsan 
Raşit, Coğrafya hocası İhsan Ühami ve 
Mttdür Muavini Fazıl seçilmişlerdir. Ku
rumun merkezi Pertevniyal Lisesidir. 

^ ^ • • • • B Ü T Ü N İ S T A N B U L H A L K I H A Z I R L A N I N I Z ^ ^ ^ ^ ^ " 
HaMki h a y a t t a n a l ınmış bir vak'a: Kızg ın Arabis tan çöl lerinde g e ç e n bir a ş k m a c e r a s ı 

T DD n ja^ o o n J B 

y r k ç. & S © ̂  D y Ş S V B AH 
Y A R I N 

matinelerden itibaren 

Baş rolde: RAMON NOVARRO 

M İ L L Î v e 
E I> 

A Z A K 
sinemalarında başhyor. 

Tek Gözlü Mehib Ambal'ın idaresindeki kahraman KARTACALILAR'ı memleket içindeki bozguncular arkadan vurmasaydı ROMA tarumar olur, tarihin gidişi değişirdi. 

KARTACA MUHAREBELERİ 
raüVî3 TÜRKÇE Sinemacılık tarihinin en MUAZZAM filmi. ^ 

100.000 Figüran — 10.000 atlı asker, 300 muharebe FİLÎ — S Ö Z L Ü 
5,0 yelkenli terihî harp gemisi tarihî şaheser 

Önümüzdek i PERŞEMBE akşamı 
Ve 

ıdnemalarmda birden 
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Fransadalkll bulhran 
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* Fransadaki kanştkltğın sonu neye 
varacağmı kimse kestiremiyor. Halk 
cephesi altında birle^p birbirine ge
çen intihapta yardım eden üç mür 
him parti radikal sosyalist, sosyalist 
ve komünistlerin içtimai ve siyaA 
inaksad ve prensipleri birbirine ben-
zemMiğinden ve içlerindeki müplt 
ve ateşin unsurlar biran evvel parti 
gayelerinin tahakkuk eylemesine çar 
hştıklanndan partilerin hükümeti 
idarede devamlı surette işbirliği yap
malarına imkân kalmamıştır. 

Son buhrandan sonra radikal sos-
yalisletler; yine hükümetin başında 
kalmakta ısrar ettiklerinden başka 
Başvekâlete Chautempsden daha sağ 
ve para ve bütçe ve içtimai meselelerde 
daha muhafazakâr olan Bannet'yi 
narmed göstermişlerdir. Sosyalistlerle 
komünistler yeni hükümetin sosyalizm 
ve devletçilik düşüncelerine daha bü
yük engel olacağını anladıklarından 
yeni hükümete iştirak şöyle dursun 
yardım ve müeaheret vadinde buluna 
madıktan başka muhalif rey verme
meği büe iaahhüd etmekten çekinmiş
lerdir. Diğer taraftan son buhranın 

mesuliyetini sosyalistlerle komünist' 
ler btrtbirine yükletmeğe çaltşiMa-
nndan aralarına ihtilâf girmiştir. 

Bu vaziyet karşısında iki Marksist 
partinin birleşmeleri ve hükümeti teş
kil etmeleri güçleşmiştir. Zaten bir
likte hükümeti teşkü edecek olsalar 
bu defa radikal sosyalistlerden kral-
cûara kadar mutedil ve müfrit bütün 
met kez ve sağ pariüer «.memleket ko-
mrünizme sürükleniyor» diyerek bir 
cephe teşkü edeceklerdir. 

Fransadaki vaziyetin içinden çıkd-
mıyacak surette karışması ve yari
nin ne olacağı belli olmaması bu dev
letin haricî politikasını müteessir et
miş ve dünya politikasında da büyük 
değişikliğe zemin hazırlamıştır. Fam-
sanın dostu ve müttefiği devletler ar
tık Fransadan; dahilî ahvali temiz
leme ameliyesinin devamından dola
yı istikrar bulamıyan Sovyet Rusya-
dan olduğu gibi kuvvetli bir yardım 
ve müdahale beklememektedirler. 
Bu vaziyet karşısında Milletler Cemi
yeti meclisinin toplanması on gün te
hir edilmiştyir. 

Feyzullah Kazan 
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Bazı garib hakikatler 
tVücudümüze sevkettiği kan için 

Jbimizin bir saatte sarfettiği kuv-
^ t , bir insanı üç katlı bir binanın 
üstüne çıkarmağa kâfi gelir. 

*** 
Reunion adalarının en büyüğü olan 

Tahitide yerliler kanlarını aralann-
^ mütemadiyen mübadele ederler. 
Bu kadın mübadeleleri esnasmda ga
yet dolambaçlı kaidelere riayet olu
nur ve bir çok merasim yapılır. 

*** • 
Bir insan 12 gün zarfmda bir mil

yon saniye yaşar. Fakat bir trilyon 
saniye yaşaması için 30 bin yaşma 
gelmesi lâzımdır. 

*** 
Malûm olduğu veçhile kaplumba

ğalar çok yaşar. Çinin Vangko neh
rinde tutulan bir kaplumbağanın 
1580 senedenberi yaşamakta olduğu 
anlaşılmıştır. Çünkü kabuğunım üze
rine budist rahiblerden Pangın o kap
lumbağayı tuttuğu ve 1580 senesinde 
gene serbest bıraktığı hakkedilmiş-
tü-. 

Kız ticaretine karşı 
Dünyada en ziyade kız ticareti ya

pılan memleket İngilteredir. Çünkü 
ingiliz kanunlarında kız ticareti ya
panlara karşı şiddetli tedbirler alma
yı mümkün kılacak kayıdlar yoktur. 
Bugüne kadar yalnız İngiliz zabıtası 
kendi başına hareketle bu fena ticare
tin önüne geçmeğe çalışıyordu. Fa
kat Fransız, Belçika ve Amerikan za
bıtasını hayli zaman işgal eden 
Gangster ve kız taciri Maks Kasselin 
katli hâdisesi mevcud tedbirlerin ki
fayetsizliğini meydana koydu. Bugü
ne kadar bir çok kız tacirleri Londra-
da gayet mükellef bir hayat sürüyor
lardı. İçlerinden bir tanesi yalnız 
oturduğu daire için senede 20 bin şi
lin kira veriyordu. Diğ'er bir kız taci
rinin üç hususî otomobili vardı. Şim
ali ingiltere adliye nezareti bu ticare
tin önüne geçmek için ne gibi çarelere 
başvuracağını düşünmekle meşgul
dür. Kız tacirleri ele geçirdikleri ecne
bi kızları yerli İngilizlerle evlendiri
yorlar ve bu suretle onları İngiliz ta
biiyetine sokarak Londrada oturtmak 
müsaadesini alabiliyorlar ve ondan 
sonra piyasaya çıkarıyorlardı. 

Diş ağrısı nelere sebeb oldu! 
Amerikanın Buffalo şehri geçen 

gün cereyansız kaldı. Elektrik cereya
nı kesildiği için gece de karanlık için
de geçti. Fakat bu hâdise amelenin 
grevinden değil, biribirini takib eden 
bir çok vakalardan ileri geldi. Buffa-
lolu tüccardan Freest bir iş için seya
hatte bulunuyordu. Bu esnada Freest 
şiddetli bir diş ağnsma tutuldu. Oldu
ğu yerde adamakıllı bir dişçi bulama
dığı için Buffaloya geri dönmeğe ka
rar verdi. Bir otomobil tuttu, şoföre 
son süratle Buffaloya gitmesini em
retti. Otomobil süratle giderken bir 
elektrik direğine şiddetle çarptı. 
Freest havada yarım daire çevirdik
ten sonra yere düştü. Elektrik direği 
yıkıldı. Cereyan teli koptu. Freest 
yalmz sağ ve salim kurtulmakla kal
madı, ayni zamanda diş ağrısı da bir
den bire kesiliverdi. Bu işten yalnız 
Buffalo şehri zararh çıktı. Çünkü elek
trik direği tekrar dikilip teller bağla-
nıncıya kadar 24 saat karanlıkta kal
dı. 

8 0 bin kişi tanırdı 
Geçenlerde Londranın meşhur zor 

^ta merkezi olan «Scotland Yard» a 
mensup en muktedir zabıta memuru 
Joyce vefat etti. Bütün îngilterenin 
'tanıdığı bu memura «SO bin kişi ta-
^Wan adamı» namı verilirdi. Joyce bir 
"^^e gördüğü bir simayı ve bir defa 
Hittiği bir hüviyeti bir daha unutma-
^^^k hassasına malikti. Bu suretle 
^oyce yerli ve ecnebi olarak 80 bin ki

şinin eşkâlini hafızasına tutuyor, sey
yar bir dosya gibi, her kim hakkında 
tafsüât istenüirse onu derhal veriyor
du. Müteveffa Joyce zabıta işlerinde 
o kadar meharet gösteriyordu ki şa
yet takib olunan bir vaka herhangi 
bir sebepten dolayı tevakkufa uğrar
sa Joyce'a müracaat ediliyor ve o da 
hafızasındaki mulûmata istinad ede
rek tahkikatı derhal tesri ettirmeğe 
muvaffak oluyordu. 

I 

Resmî dairelerin terkos 
saatleri 

Şehrimizde muhtelif binalarda res-
öıî dairelere aid şubeler, bürolar bu
lunmaktadır. Mercileri ayrı ayrı olan 
bu şubelerin elektrik ve terkos saatle
ri de ayrıdır. Bu yüzden elektrik ve 
terkos sarfiyatı pahalıya malolmakta-
'lır. Belediye, resmî dairelerin elektrik 
Ve terkos sarfiyatından tasarruf ya
pılması için bu kabil binalarda bulu
tlan saatlerin birleştirilmesini temin 
•tmigtir. 

İki hırsız yakalandı 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube

sinin gece devriye gezen svil memur-
lan Fatih tarafmda iki şahsm koltok 
altlarmda eşya ile gitmekte oldukla-
nndan şüphelenmişler, sorguya çekin
ce bunlajm maruf hırsızlardan Nihad 
ve Ali olduklarını, eşyanın da çalm-
ma bulunduğunu tesbit etmişlerdir. 
' İki hırsız emniyet direktörlüğüne 
getirilerek haklaJnnda tahkikata baş
lanmıştır. 

Bir Amerikan mecmuasına 
göre erkeklerle kadınların 
bilmesi lâzımgelen 10 kaide 
Dünya kurulalıdanberi herkesi, bil

hassa gençleri meşgul eden bir mesele 
vardır: Sevilen bir insan nasıl ele ge
çirilmeli ve ele geçirildikten sonra da 
nasıl muhafaza edilmelidir?.. Bunu 
tetkik eden bir Amerikan mecmuası 
kadm ve erkek okuyuculan için onar 
kaide koyuyor. Evvelâ kadınlara mah
sus olan kaideleri şu suretle sayıyor: 

« 1 — Aşkta erkeğin kadma mağ-
lûb olduğunu daima hatınnda tut. 
Yalnız bu mağlûbiyeti belli ettirme
mek gerektir. 

2 — Tabiaten koket değilsen öyle 
görünmeğe çalışma. Bu hususta ne 
kadar sahte bir tavır takınmağa gay
ret edersen hem erkeklerin, hem de 
kadm arkadaşlannın nazarında gü
lünç vaziyete düşersin. 

3 — Bir erkek tarafından yapılan 
teklifi ilk defasında reddet. Kabul et
tirmek için erkeğin söyliyeceği sözler 
ne kadar çok olursa kadının bin türlü 
naz ve niyazdan sonra teklifi kabul 
etmesi de o derecede erkeği sevindi
rir. Teklif isterse beraber tiyatroya 
gitmeyi, isterse evlenmeyi istihdaf et
sin, daima ajmi suretle hareketten 
geri durma. ' 

4 — Bir erkek sana bir şey anlatır
sa onu dikkatle dinle, sakın sözünü 
kesme. Erkek tarafmdan söylenen söz
ler ne kadar iç sıkıcı olursa olsun gös
tereceğin sabır ve tahammülün mü
kâfatını görmekte gecikmezsin. Çün
kü bu suretle hareket ettiğin takdirde 
erkek senin makul bir kadın olduğu
na kanaat getirir. 

5 — Kendin bizzat mümkün oldu
ğu kadar az konuşmağa gayret et. 

6 — Sakın elbiselerden, eski aşk hi
kâyelerinden ve iskambil oyunundan 
hiç bahsetme. Bir kaç sene evUlik ge
çirdikten sonra erkeğe karşı bu hu
susta istisnaî bir harekette bulunabi
lirsin. Herhalde o zaman da dikkat 
ve ihtiyatı elden bırakmayı unutmaz-
sm. 

Bir kadın erkeği, erkek 
kadını kendisine bağlı 
bulundurmak için nelere 
dikkat etmelidir? On ka
idede bunlar gösteriliyor 

7 — Bir erkek sana çiçek hediye 
ederse onu sakm dalgınhkla bir yer
de bırakıverme. Şayed erkek bu ihma
linin farkına varacak olursa seni hiç 
bir zaman affetmez. Her şeyi affeder 
de bunu etmez. 

8 — Bir erkek sana ne söylerse ona 
bilâ kaydüşart inan. Şayed bir yala-
nmı yakalıyacak olursan, ne kadar 
zor gelirse gelsin onun ikinci bir ya
lan söylemesine fırsat vermemeğe ça-
hş. Yalan söyliyen bir erkeğe malik 
olmak hiç bir erkeğe malik olmamak
tan daha iyidir! 

9 — Şayed bir erkeği seviyorsan bu
nu kendisine istediğin kadar tekrar 
et. Şayed artık sevmiyorsan onun ken
diliğinden bunun farkına varmasım 
bekle. O zaman ayrılmak daha kolay 
•fre daha az acıklı olur. 

10 — Bir erkeğe seni sevip sevmedi
ğini hiç sorma, onu her ne bahsma 
olursa olsun kaybetmek istiyorsan o 
başka...» 

Amerikan mecmuası kadınlara mah
sus olan yukarıki kaideleri birer bîrer 
saydıktan sonra erkeklere mahsus 
olan kaidelere geçerek onlan da şöy
le sıralıyor: 

1 — Dünyanın en büyük Kazano-
vası olduğuna kani ol, fakat bundan 
hiç bahsetme; çünkü kadmlar senin 
bir Kazanova olduğunu farzetmek is
terler, fakat bunu bilmek istemezler. 

2 — Zeki görünmeğe mecbursun. 
Şayed çok zeki isen, kadından fazla 
dirayet ve kabiliyet bekleme. Şayed 
zeki değilsen o zaman da dikkatü ve 

ihtiyatlı davranmajn ımutma. 
3 — Muvafakatini alacağına katt 

surette emniyet getirmedikçe kadm-
dan bir şey rica etme. Belli ettiğin bir 
arzımu yerine getiremezsen' fena te^ 
sir uyandınrsm. 

4 — Elbiselerden mümkün olduğu 
kadar çok bahset. Kadm bunlan işit
tikçe sana minnettar kahr. 

5 — Mesleğine ait işlerden, spordan 
ve arkadaşlarından bahsederken saat
lerce seni dinlemesini kadından bek
leme. 

6 — Unutma ki bir kadım kazan
mak için lâzım olan en iyi silâh
lar hediyeler ve bilhassa çiçeklerdir. 
Uzun zamandanberi evli olan erkek
lerin sevgi yenüemek için bu silâhlan 
kuUanmajn hatırdan çıkarmamaları 
lâzımdır. 

7 — Beraber yaşadığın kadına ina
nırken senin nazarmda hakikaten 
dünyada ondan başka bir kadm yok
tur. Sakm başka erkeklerin rekabe
tinden korktuğunu kadına belli etme. 

8 — Bir kadmı hiç bir zaman baş-
kalarmm nazarmda küçük düşürecek 
bir harekette bulunma. Kadınm da 
seni yabancılar yanında küçük düşür
mesine tahammül etme. Şayed bir ka
dın, diğerlerinin kocasına hürmet et
meleri hususunda titizlik eseri göster
miyorsa artık kocasını sevmiyor de
mektir. 

9 — Bir kadına seni sevip sevmedi
ğini istediğin kadar sorabiUrsin. Yal
nız, kadının sana hemen «evet, sevi
yorum» demesini ve yahut başka bir 
şekilde katî cevap vermesini bekleme. 

10 — Hakikate uygun geUyorsa bir 
kadına kedisiıü sevdiğini söyliyebilir-
sin. Bunu doğrudan doğruya söyle
meğe hacet yoktur, bir kadma aşkı 
itiraf etmek için yüzlerce imkânlar 
vardır. Sevgini bu imkânlardan isti
fade ederek anlatırsan kadmı her de-
fasmda ayrı teshir etmiş olursun.» 

Izmirde et 
sarfiyatı 

izmirliler, Parisliler kadar 
et yiyorlar 

izmir (Akşam) — İzmir belediye 
mezbahasında tutulan bir istatistiğe 
göre 937 yüı içinde mezbahada kesi
len hayvan miktarı 140,518 baştır. 
Bunların kilo itibarile tutarı 3,817,705 
kilogramdır. 

İzmir şehrinin nüfusu 170,959 kişi
dir. Hesab neticesinde anlaşıhyor ki 
Izmirde nüfus başına senede isabet 
eden et miktarı 22 kilo 331 gramdır. 
Bu hesabda av ve kümes hayvanlari-
le balıklar, konserveler dahil değildir, 
onlar da hesaba idhal edilirse^ bir ki
şiye yılda isabet eden et miktarı yük
selir. 

Paris belediyesi tarafından tutulan 
bir istatistikten anlaşıldığına göre 
Paris şehrinde 1936 senesinde 1,716,231 
ton et istihsal edilmiştir. Orada nü
fus başına 24 kilo 150 gram et isabet 
etmektedir. Şu hesaba göre İzmirde 
yılda bir kişiye düşen et miktarile bir 
Parisliye düşen et miktarı biribirine 
çok yakındır. 

İzmirde en çok sarfedilen et inek 
etidir, senede 1,080,320 kiloya baliğ ol
maktadır. En az istihlâk edilen et te 
domuz etidir. 

Bir milyon kilodan fazla koyım eti 
yenmiştir. İzmirlilerin yediği et ara-
smda 19,400 kilo tutan 97 tane deve 
vardır ve bımlan köftecilerle ahçılar 
istihlâk etmektedir. İzmirdeki deve 
etine mukabil Pariste de beygir eti is
tihlâki fazlacadır. 

Fransada grevler 
Paris 17 (A.A.) — Münakalât işçile

ri bu sabah toplanarak federasyo
nun patronlar odasına gönderdiği 
mektubu tedkik etmiş ve bunu tas
vip ederek greve devam karamı ver
miştir. 

2 talihli 

izmir (Akşam) — Tayyare piyan
gosunun bu defaki keşidesinde 45,000 
liralık büjrük ikramiye 17933 numara
ya isabet etmiştir. Bu numarah bilet 
İzmirde bayan Kaden ve B. Yusuf A-
zagiza adında iki musevi tarafmdan 
satın ahnımştı. Bunlar 2250 şer lira 
kazanmışlardır. Yukarıdaki resimde 
piyango talihlileri görünüyorlar. 

Kocasını bırakıp âşığı ile 
kaçan kadın 

Eleşkirt (Akşam) — Kazamıza 
tâbi Mirangi köyünde İbrahimin 
nikâhU kansı, ayni köyden bir 
graıcin iğfaline kapılarak, kocası-
mn bin müşkülâtla ve ahnteri üe 
kazandığı 200 lirasım da aldıktan 
sonra kaçmıştır. 

Hadisejri haber alan jandarma he
men tahkikata girişerek, kadım ve 
kaçıran genci yakalamıştır. 

Kadın kocasının 200 lirasım alma
dığım ve bımun bir iftiradan ibaret 
olduğunu söylemektedir. Tahkikat 
neticesinde işin içyüzü anlaşılacaktır. 

Hindistanda iki tren çarpıştı 
AUahObad (Hindistan) 17 (A. 

A.) — Allahabad civannda bir yol
cu trenile bir eşya treni arasında 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. Yedi 
kişi ölmüş ve 15 kişi yaralanmıştır. 

Tren yolunda parçalan
mış bir cesed bulundu 
Bir taraftan diğer tarafa 

geçerken trenin 
altmda kalmış 

Dün müddeiumumîiiğe, Yedikule il© 
Balıklı arasında tren yolu üzerinde 
parçalanmış bir adam cesedi bulundu
ğu haber verilmiş, müddeiumumi mu
avinlerinden B. Hikmet Özdeş ile ad
liye doktoru B. Enver Karan vaka ma
halline giderek tahkikata başlamışlar
dır. 

Yapılan muayenede bulunan cese
din tren altmda başımn vüçudünden 
ajmlmış ve iki kolu ile bacaklarının da 
parçalanmış olduğu görülmüştür. 

Derhal etrafta bulunan kimseler is
ticvap edilmişler ve cesed kendilerine 
gösterilmiştir. İlk tahkikat neticesin
de bunun, Yedikule şimendifer imalât
hanesinde çalışan tesviyeci İsmail 
adında biri olduğu anlaşılmıştır. Ken
disinin, tren altmda parçalanarak öl
düğü tesbit edildiğinden cesedin gö
mülmesine ruhsat verilmiştir. 

Tesviyeci İsmailin, Balıklı - Yediku
le arasmda tren hattınm üzerinden 
karşı tarafa geçerken kazaen düştüğü 
ve o sırada gelen tren tarafından çiğ-
neıüp ezildiği tahmin ediliyor. İsmalll 
çiğneyen trenin sabahlejdn Bakırköy* 
den Sirkeciye gelmekte olan banliyö 
treni olduğu anlaşılmış ve tren teker
leklerinde kan lekeleri bulunmuştur. 

Bir dilenci bir hafta belediye 
hizmetinde çalışacak 

Dün Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesine, dilenmek suçundan 
maznun 43 yaşında Hasan adında) bi
ri getirilmiştir. Kendisinin dilenciUk 
yaptığı sabit olduğundan bir hafta 
müddetle boğaz tokluğuna belediye 
hizmetlerinde çalıştmlmasma karar 
verilmiştir. 

S 
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Vitaminden istifade 
Son zamanlarda bir çok meyva ve 

sebzeleri, vitamini bol diye, çiğ olarak 
yemek âdet olmuştu. Şimdi muhtelif 
cins vitaminlerin, bulundukları sebze 
re meyva sulan birbirine kanştmlı-
yor, birçok rahatsızlıklara deva diye 
içiliyor. Bunlardan bir kaçını tarif 
ediyoruz: 

1 — Zayıf kansız olanlara portakal 
Ispanak ve maydanoz suyu en mükem
mel kuvvet ilâcından daha faydalıdır. 
İki avuç yıkanmış ve ince doğranmış 
ıspanağı, bir avuç ince doğranmış 
maydanozu makineden çekerek sık-
malı, elde edilen suya ayni miktar por
takal suyu karıştırarak içmeli. Bu su 
günde üç defa' yemeklerde içilirse (bil
hassa çocuklara) çok faydalıdır. 

2 — Cildin berrak olması için havuç
ları bir iki defa ardı ardına makine
den geçirmeli suyunu sıkmalı ayni 
miktaT portakal suyu ilâve ederek bir 
su bardağmı doldurmalı. Sabah aç 
karnına bir bardak, ikindi vakti bir 
bardak içilirse az zamanda ciltte bü
yük değişiklik görülür. 

3 — Zayıflamak istiyenler lahana 
suyundan istifade etmelidirler. Kırmı
zı lahanayı makineden geçirerek su
yunu almalı içine ayni miktar limon 
suyu ilâve etmeli. Kırmızı renkte olan 
bu sudan günde üç defa birer şarap 
kadehi miktan içilirse zayıflahıak çok 
kolay olur. Beyaz lahana suyuna üçte 
bir limon suyu karıştırılırsa ve gün
de üç defa içilirse bel ve kalçalar za-
yıflarmış. 

4 — Nezleye karşı: Portakalı yuvar
lak parçalara taksim etmeli, kabukla
rı ve çekirdekleri ile sıkmalı, çıkan bu 
su hafifçe acıdır, içerisine bal katarak 
tatlılaştırmalı. Günde üç defa; sabah 
kalkarken, öğleden sonra ve gece ya
tarken birer şa:rap kadehi miktarı içi
lirse nezlenin önü alınır. Portakalın 
kabuklan üzerine sıcak su haşlayıp 
çay gibi demlendirdikten sonra, süz-
meli üzerine evvelce sıkılan portakal 
suyunu ve bol şeker ilâve ederek ka-
nçtırmalı. Birkaç damla küraso likö
rü de koyduktan sonra içüirse bu sı
cak portakal çayı da nezleye gayet iyi 
gelir. 

5 — Geceleri rahat uyumak ve ka
bızdan kurtulmak için limondan isti
fade edilmelidir. Bir limonun suyunu 
sıkmalı, üzerine yanm bardak kaynar 
su ve bol şeker koyarak aç katnına iç
meli. Hergün İçilen bu sıcak limonata 
kabızm önüne geçer. Sabah sıkılan bu 
limonun kabuklarını saklamalı, gece 
yatarken bunları küçük parçalara 
taJcsim etmeli. Bir çay fincanı kaynar 
suyu limon kabukları üzerine başla
malı, yedi dakika durduktan sonra 
süzmeli iki kere şeker atarak içmeli. 
Gayet rahat bir uyku temin eder. 

TAYOR ve BLUZ 

Tayör içerisine giyilen bluzlar, ta-
yörün ceketinin biçimini taklit edi
yor. Açık renk tayörle koyu renk bluz, 
koyu renk tayör içine de açık renk 
bluz giyiliyor. Birkaç model dercedi-
yoruz. 

1 — Yeşil yünlüden tayör. Yakası 
ve cepleri kahve rengi astrakandandır. 
Kumaştan bir parça cepler üzerine 

düğme ile iliklenmektedir. Bluzu kah
ve rengi satendendir. Göğsündeki ce
bin üzeri de bir parça Ue iliklenmek
tedir. 

2 — Bej ile kahve rengi çizgili yün
lü kumaştan tayör. Omuzdan öne inen 
parçalar, aynen içine giyilen portakal 
rengi ipekli bluzda da vardır. Tayö-

rün yakası, düğmeleri ve kemeri kah
ve rengidir. 

3 — Siyah dradan tayör. Yakası
nın ve reverlerinin içi türkuaz rengi 
krep satenle kaplanmıştır. Kemeri, çan
tası ve eldivenleri türkuaz rengidir. 
Yeni bir şekilde olan ceplerin ortasın
da bir pli vardır. Ayni cepler türku
az rengi krep saten bluzda vardır. 

Moda haberleri 
Saçların taranış tarzı kulakları 

açıkta bıraktığı için küpe takmak 
modası çok teammüm etmiştir. 
Yalnız küpeler klips şeklinde ku
lağa yapışık olarak takılmakta
dır. 

•jf Elbisenin cebi üzerine, eşar-
pın ucuna, bluzun yakasına ken
di ism.İ7ii yünle, ipekle, yahut sİ7n-
le işlemek modadır. 

i^ Eldivenlerin üzerine renkli 
ipek veya yünle çiçekler işleniyor. 

if Bir çok renk yünden ayn ay
rı yapılmış küçük püskülleri yün 
örme bluzların yakası etrafına dik
mek rağbet bulmuştur. 

ic Önü enli üç düğme ile ilikle
nen ve arkaya gittikçe ensizleşen 
kemerler çok kullanılıyor. 

•^ Kap moda idi, şimdi uzaya
rak pelerin olmuştur. Diz kapak
lardan aşağıya kadar, dradan ka
difeden ve kürkten yapılıyor. 

Diş fırçalarını nasıl 
temizlemeli? 

Diş fırçalarının temiz olması için 
her diş silindikten sonra yıkayıp ku
rulamak kâfi değildir. Haftada bir gün 
bir bardak sıcak su içerisine bir tuta"m 
bikarbonat ile yarım tatlı kaşığı oksi
jenli su karıştıiTnalı ve bu su ile fır
çalan yıkamalı, temiz sıcak su ile çal-
kalamalı, güneşte veya' soba yanında 
kurutmalıdır. 

Yıkandıktan sonra çeken 
yünlü kumaşları nasıl 

açmalı? 
Yıkandıktan sonra çekerek sıkışan 

bazı yünlü kumaş ve fanilaları eski 
haline getirmek için büyük bir çama
şır leğenini fıkır fıkır kaynar su ile 
doldurmalı. Bu sudah çıkan buhar üze
rine fanilayı gererek tutmalı, sonra 
aşmalı. Bujıaı-a tutulan kumaş gev
şer, eski halini alır. 

Hindistan cevizli 
kurabiye 

Şekercilerde satılan Hindistanceviz-
li kurabiyeyi evde yapmak pek kolay
dır. Tertibi şudur: 

Ateşte içinde sıcak su olan bir ten
cere içerisine daha küçük bir tencere 
yerleştirmeli. Bu ikinci tencere içeri
sine 300 gram pudra şekeri ve telle 
vurularak sertleştirilmiş beş yumurta 
akını koymalı. Bain-maride telle ka
rıştırarak şekerli yumurta aklarmı 
ısıtmalı. Sıcak olunca' içerisine 250 
gram rendelenmiş Hindistancevizi ve 
toz vanilya karıştırmalı. 

Yağlanmış bir kâğıt üzerine bunla-
n kaşıkla dizmeli, hafif fırında kırk 
İle kırk beş dakika arası pişirmeli. 

Lâstik eldivenler nasıl 
muhafaza edilir? 

Evde iş görenlerin bii'çoğu ellerini 
bozmamak için lâstik eldiven kullanır
lar. Bu eldivenleri uzun müddet ye
ni halinde muhafaza etmek için bir
kaç noktaya itina etmek lâzımdır. 

İptida lâstik eldiven alırken daima 
giyilen deri eldivenden bir numara 
daha büyük olarak almalıdır. Sonra 
hergün eldivenleri giymezden evvel 
içerisine talk pudrası serpmelidir. El
divenler kolayca giyilir ve ee yapış
maz. İş bitip de eldivenler çıkarıla
cağı zaman eldivenli elleri çeşme al-
tmda sabunla yıkamalı, sonra havlu 
ile güzelce kurulamahdır. Eldivenleri 
bilek yerinden tutarak çekmeli, eldi
venler ters olarak çıkar. Bunları çe
virdikten sonra sıcaktan uzak bir yer
de ertesi güne kadar bırakmalıdır. 
Eğer bir müddet eldivenler kullanılmı-
yacaksa üzerinin her tarafına gliserin 
sürerek muhafaza etmelidir. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Mandalina likörü 
İzmir, Karşıyaka, Fatma. M. D. : Man

dalinanın içinden ve kabuğundan yapı
lan likörün tertibi şudur: 

Dört iri mandalina almız. Kalın bir 
iğne ile bir çok yerlerinden deliniz. Sırça 
bir kavanoz içine yerleştiriniz. 

Ayrıca bir mandalinayı soyunuz ve 
yalnız kabuklarını kavanoz içine koyu
nuz. Üzerine yanm kilo toz şeker, dört 
diş karanfil, gayet küçük bir parça ka
lem tarçın koyduktan sonra bir litre iyi 
cins kanyak ile kavanozu doldurunuz. 
Ağzını sıkı kapayarak yirmi gün öylece 
bırakınız. (Arasıra şişeyi çalkalayınız ki 
şeker kolayca erisin). 

Yirmi birinci günü likörü saklayacağı
nız şişenin ağzma bir huni, huninin içi
ne bir parça temiz pamuk koyunuz. 
(Bunun için eczanelerde satılan paket 
pamukları en münasiptir). 

Kavanozdaki likörü bu huniden süze
rek şişeye doldurunuz. Eğer likör bulanık 
ise hunideki pamuğu değiştirerek tekrar 
likörü süzmelidir. Bir iki defa pamuk de
ğiştirilirse likör gayet berrak olur. Şişe
lerin ağzını kapayarak muhafaza ediniz. 

Bu likörün rengi altın şansıdır, lezzeti 
ve kokusu nefistir. 

Beyaz saçlar 
Şişli, Bomonti caddesi, H. A.: Yaşmı-

zin yirmi sekiz olduğuna nazaran daha 
pek gençsiniz. Yüzünüzde hiç kmşık yok
ken saçlarınızın bembeyaz oluşu ayrı \At 
güzelliktir, size bir hususiyet vermiştir. 
Böyle bir tipte iken neden saçlannızı bo
yamak istiyorsunuz? Her ay beyaz çıka
cak olan saç köklerini tekrar boyatmak 
için berberlere gitmeğe mecbur olacak
sınız. 

Saçlannızm parlaklığı, yıımuşukhğı ih-
tinıal boya tesiri ile kaybolacaktır. Boya 
işinden vazgeçiniz, hususiyetinizi muha
faza etmeniz en doğru harekettir. 

Aile Dostu 
Tefrika No. 18 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Merhaba aslanım. Nasılsın? 
— İyiyim. Ya sen? 
— Fena değilim. İnanmazsın, o 

geceden sonra iki kere rüyama gir
din. 

r>uroy, böbürlenerek gülümsedi: 
— Deme!... Sen bu rüyaya ne 

toâna verdin? 
— Mânası meydanda, külhani, de

mek ki hoşuma gittin, demek ki is-
jtedlğin zaman gene bana geleceksin. 

— İstersen bugün. 
— Olur. 
— Olur amma... — Yapacağından 

biraz otandı da çekingüi konuştu: 
— Bu sefer meteliğim yok, klüp

ten geliyorum, nem var, nem yok 
kaybettim, dedi. 

Kadm, erkeklerin külah giydirmek 
İstemelerine, pazarhklanna alışkan 
âşifte sezerllği ve İş bilgiliği ile ya
lanın kokusunu aldı: 

— Alay etme! Bunu bana yapmak 
iana yakışmaz. 

Gülümsemek zorunda kaldı: 
— On franga razı mısın; kala kala 

bu kaldı. 
Bir ^n de, keyfi uğruna çıkar gö-

»etmlyen bir alûfte edasile: 
— İstersen onu da verme, diye mı-

nldandı, ben seni istiyorum. 
Tutkun gözlerle genç adamın bıyık

larına bakıp koluna girdi, sahiden 
aşıkmış gibi yaslandı: 

— Hele bir nar şurubu içelim dedi. 
Sonra beraber gezeriz. Ben, böylece, 
seni âleme göstermek için operaya 
gitmek istiyorum. Erkenden de eve 
döneriz olmaz mı? 

Bu kızın evinde geç vakit uyudu. 
Sokağa çıktjğı zaman gün çoktan 
ağarmıştı. Aklıma La Vie Française'i 
almak geldi. Elleri titreyerek gazete
yi açtı, makalesi yoktu; aradığlm bul
mak ümidile kaldırımda durdu, nefes 
almadan sütunlara göz gezdirdi. 

Kalbi o anda ağır bir yük altında 
ezildi, kadmla geçen bir geceden son
ra bu can sıkısı şey, yorgunluğun üs
tüne acı bir felâket gibi çöktü. Evine 
gitti, soyunmadan yattı, uyudu. 

Bir kaç saat sonra matbaada B. 
Walterin yanma girdi: 

— Bugün gazetede Cezayire dair 
makalemi göremeyince şaştım, dedi. 

Direktör başım kaldırdı, kupkuru 
bir \esle dedi ki: 

-, Okusım diye arkadaşımz Fores-
tier'/e verdim, beğenmedi; yeniden 3raz-

manız lâzım. 
Duroy kızdı, bir şey söylemeden çık

tı, arkadaşının odasına köpürerek gir
di: 

— Neden bugün makalemi koyma
dın? dedi. 

Gazeteci, masanın üstüne ayakları-
m uzatmış, yazmağa başladığı bir 

makaleye topuklarım dayamış, sırtı-
m koltuğuna yaslaımş sigara içiyor
du. İstifini bozmadan, keyifsiz, koyu
dan gelen bir sesle: 

— Patron beğtenmedi, geri ver, yeğ
niden yazsın dedi; işte şurada - ve 

parmağile kâğıdlan işaret ediyordu. 
Duroy fena bozuldu, söyliyecek söz 

bulamadı; yazısını cebine koyarken 
Forestier: 

— Bugün evvelâ polise gideceksin, 
dedi. 

Gideceği yerleri, toplıyacağl hava
disleri söyledi. Duroy, taşı gediğine 
koyacak lâfı bulamadn çıkıp gitti. 

Ertesi günü makalesini verdi. Gene 
iade ettiler. Üçüncü sefer de beğen-
diremeyince tezcanlılık ettiğini anla
dı; Forestiemin gösterdiği yoldan 3m-
rümek gerekti. Dört elle muhbirliğe 
sarılacak, canla başla bu işe çahşa-
caktı. Bir daha «bir avcı neferinin Af
rika hatıraları» m ağzına almadı. 

Kısa zamanda iyi bir muhbir oldu. 
Satırına on santim, aynca iki yüz 
frank da aylık alıyordu ama, bulvar 
pahah, kahve, lokanta pahalıydı, bu
nun için meteUk tutmuyor, her gün 
parasızlıktan şikâyet ediyordu. 

Cepleri altın dolu arkadaşlanmn 
sırlarını anlamak lâzımdı; nasıl ve 
hangi gizli yollardan kazanıyorlardı, 
bunu da öğrenmeliydi. 

Geceleri penceresine dayanır, gelip 
geçen trenleri seyrederek bunu nasıl 
öğreneceğini tasarlardı. 

— 5 — 
Eylül geliyordu, Duröy gazeteciliğe 

başhyaU iki ay olmuştu ama, pek ça
buk kazanacağım tahayyül ettlğî ser

veti hâlâ kazanamamıştı. Kendisini 
takdir ediyorlar, fakat mevküne göre 
değer veriyorlardı. Arkadaş gibi ken-
disile senli benli konuşan Forestier 
büe her hususta ona madun muame
lesi yapıyor, artık yemeğe de çağırmı
yordu. 

Kaç kere bayan Forestierye gitme
ği düşünmüştü; fakat son tesadüf ak-
İma gelince utamyor, Forestier davet 
etsin diye bekliyordu. Bekliyedurur-
ken akhna bayan Marelle geldi, bir 
gün ona gitti. 

«Saat üçe kadaî- her gün evdeyim» 
demişti. 

İki buçukta kapıyı çaldı. 
Verneuil sokağında, bir apartıma-

nm dördüncü katında oturuyordu. 
Kapıyı açan saçı başı taranmış bir 

hizmetçi: 
— Bayan burada, ama kalktı m| 

bilmiyorum. 
Aralık duran salonım kapısını itti. 
Duroy girdi. Oda büyükçeydi, kı'«î 

eşya ile fena döşenmişti. 
Duroy oturdu, bekledi. Çok bekle

di. Neden sonra kapılardan biıi açıl
dı, altın görüler, mavi çiçekle, beyaa 
kuşlar işlenmiş pembe ipek Japon 
penyuariyle bayan Marelle koşar gi
bi geldi: I 

— Bu sabah bir türlü uyanamadım. 
Ne iyi ettiniz de geldiniz. Beni unut
tunuz sanıyordum. (Arkası var) j 
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Eski dünyadan yeni dünyaya : 10 
Bîr transatlantikte uzun yolcu
luğun son gecesi nasıl geçer ? 

Türkçe konuşan kamarot meğer 
Yavuzun eski mürettebatından imiş! 
'Arbik yeni dünyaya yaldaşıyoruı. 

Vapurumuz gürüerdenberi uçsuz, bu
caksız bir deniz üstünde ilerliyoR 
Günlerdenberi kara yüzüne hasreti». 
Amerika sularına girdikten sonra her
kes güverte üzerinde birer Kristof 
Kolomb kesUdi. Ve bütün bu 1937 
Kristof Kolomblan, ellerinde &a. yeni 
sistem dürbünler, ufuklarda karo an-
yorlar... 

Vapurda artık bir buçuk günümü» 
îkaldı. Vapurun gazetesinde büyük 
harflerle müthiş bir fırtma ve kesil 
bir sis çıkmadığı takdirde Nevyorka 
kaçta varacağımız yazılı... 

Yolculuğun sonuna yaddaşılmaaı 
"tolayısUe vapurda muhteşem bir Ço
cuk bayramı yapüdu Meğer koca 
transatlantUcte ne çok çocufc var-
*oış... Yüzlerce çocuğun toplandığı 
Balondan, düdük sesinden, bomba gi
bi patlatüan garip bir kutımun gö-
tüllüsünden geçmeğte imkân yok... 

Fakat geminin en canlı, en mühim 
gecesi, son gece oldu. Artık yann sar 
bah erkenden Nevyorka varact^mııa 
için bu gece vapurda meşhur «Gudbay 
parti» verilecek... O gece akşam yane* 
tinde fevkalâde ihtişamU kadın tu
valetleri göze çorpıyordu... 

Son akşam yemeği dolasnsile salon 
öfihşetli süslenmişti Masalaûrmuza 
l^r birimizin peçeteleri altma vapur 
nın kaptanı birer küçük niyet torbası 
bırakmıştı. Bu niyet torbalannı açtı-
gnuz zaman kiminin içindaı üstünde 
transatlantiğin bir resmi olan kahve-
flhcanlan, bir takım oyuncaklar, 
transatlantiğin küçük birer modeli, 
düdükler vesaire çıkıyordu. Bazı Ame-
H k̂alı kadınlar niyete ve uğura son 
öerecede ehemmiyet verdikleri için kü
çük torbalan büyük bir heyecan için
ce açıyorlar... Ve her niyetten bir 
Klana çıkarıyorlar... Meselâ torbanız
dan bir transatlantik modeli mi çık-
Wı hemen karar veriyorlar: 

— Çok seyahat edeceksiniz... 
Benim torbadan çıka çıka ne çık-

iSa beğenirsiniz? Minimini bir para kar 
*ası... Derhal Amerikalı kadınlar et
rafımızı sardüar. Beni bir tebrik,bir 
kıyamet, el sıkmalar... Sebebini söyle
diler: 

— Çok amma pek çok zengin ola
caksınız... Niyette insana kasa çıkmar 
81 son derece mühim bir şeydir. 

Geminin kamarotu da teminat v»-
*iyor: 

— Hakikaten öyledir... Gemideki bü
tün niyet torbalanndan yalnız birinin 
içine kasa konulmuştu. O da size çıktı. 
Kısmetiniz çok büyük... 

Adetâ niyet torbamdan kasa çıktı 
diye Amerikalı dostlarımız arasmda 
İtibarım arttı. Herkes bana aşağı yu
karı bir milyoner nemzedi gibi bakı
yor... 

Bana gelince, bu minimini boş kasaja 
Cebime attım. Serçe parmağımdan 
biraz daha uzunca olan bu kasacık 
Şimdiki servetim için tastamam ge
lecek... Fakat bu niyetler arasmda 
'tam üstüne düşenler var. Meselâ bü
tün seyahat müddetince kansmm di-
SMün dibinden aynlmıyan, yemekte 
bizim masa arkadaşı, gayet kılıbık 
bir adamm niyet torbasmdan bir ma-
Şa çıktı. Derhal etraftan gülüşmeler 
başladı. Adamcağızm yüzüne karşı: 

— Niyet torbanızdan maşa ' çıida. 
Dayak yiyeceksiniz... diyenler oldu. 

Dev anası gibi kansı da: 
^- Ver bakayım o maşayı... diyerek 

zavallmm elinden niyetini kaptı. 
Vapurda her gün başka bir delikaaı-

^ ile âşıkdaşlık eden genç kızlardan 
birine de küçücük, kırmızı bir kalb 
çıktı. Ona da: 

— Size çok yakında bir aşk geli
yor... dediler... Niyetinizden bir kalb 
çıktı... 

Genç kız «Bana bir kalb kâfi mi?» 
gibi beğenmiyerek niyet torbasmdan 

Fapurda aon gece eğlenceleri 

düşen biricik kalbi süzdü... 
Bir aralık masamıza orta yaşlı bir 

kamarot yaklaştı, garip bir türkçe 
ile: 

— Meyerhaba ba'yıml.. deme» mi? 
Şaşırdım. Bahrunuhitin nihayetinde 
türkçe konuşan blrUe karşüaşmak 
bana sevinçli bir hayret vermişti. 

— Merhaba... dedim, türkçeyi ne
rede öğrendiniz?... 

Kamarot gülümsedi: 
^ Ben, dedi, Gobenle tstanbula 

geldim... Sizin Yavuzla... îstanbul-
da iki sene kaldım. Arnavudköyünde 
oturdum... Istanbulu çok sevmiştim... 
Türkçeyi öğrendim. Şimdi burada ça-
Uşıyorum. 

İsmini sordum. Hsms Şmit imiş... 
Adam zararsız türkçe konuşuyor. Bi
zim etrafımızda pervaneler gibi dön
meğe başladı. Son geceye kadar bizi 
bulamamış. 

Hans: 
— Geçen seferimizde 30 ağustosta 

deniz üstünde idik. Vapurumuzda bir
çok Türk talebeleri vardı. 30 ağustos 
ba3rramını Atiantik üstünde kutladı-
laur, yemek salonunu hep Türk bay-
raklarile süsledik. Türk marşları söy-
ledüer. Ben de öğrenip söyledim... 
Talebeler Atatürke Atlantik üzerin
den telsizle telgraf çektiler... O ge
ce İstanbul hatırıma geldi de gözlerim 
sulandı. 

Son akşam yemeği diye o gece gemi
de garsonlar bir geçid resmi yaptılar. 
35-40 garson hepsi birden musiki ile sa
lona giriyorlar, ellerinde geminin şek
linde dondurmalar, pastalar var., kimi
nin tabağma geminin bacalarından 
birini, kiminin tabağına güvertelerin
den birini, kimininkine de kaptan 
köprüsünü koyuyorlar... SOTI gece di
ye gemide müthiş bir neşe, bazîlarm-
da da derin bir hüzün var... 

Bilhassa neşeliler Amerikalı kadm-
lar... Ak saçlı ihtiyar Amerikalı ka
dınlar, memleketlerine yaklaşıyorlar 
diye âdeta geminin yaramaz çocukla
rı kesildiler, mütemadiyen düdük ça
lıyorlar.'.. Balonlan patlatıyorlar... 
Eh., yann Amerikadayız... 

Yemekten sonra vapunm her tara
fı binlerce elektrik ampulü üe süs
lendi. Nihayet meşhur «Gudbay parti» 
başladı. Ayrılık gecesi gemide dokuz 
günlük Atlantik yolculuğunda biri-
birlerile ahbap olan âşıklar için pek 
hüzünlü, pek firaklı oldu. Hattâ balo 
salonımda köşe masalara çekilip biri-
birlerinin ellerini sıkı sıkı yjıkalamış, 
ağüyan cifler bile var. 

En son ayrılık gecesi diye âşıklar
dan bir kısmı yanak yanağa, gözleri 
aralık, kendilerinden geçmiş dansedi-

yorlar. Etraflanndakilere metdik ii--
le vermiyorlar. 

BalbuM salonda ihtiyar dedlkodur 
cu kadmlar birçok gruplar halinde 
faaliyete geçmişler... Etrafa bakıp ba
kıp dediİKKiu yapıyorlar. 

Hollivuta gitmek üzere yola çıkan 
son derece güzel kızlardan biri bir de
likanlı ile ahbap (^muştu. Delikanlı 
Amerikanm meşhur otomobU sanayü 
şehri olan Detroit'te mühendis muavini 
imiş... Delikanlı ile genç kız 9 gün 
içinde o derece canciğer olmuşlardı 
ki sormaymız. Son Gudbay partide 
Hollivuta bin bir hülya ile gitmeği 
düşünen Fransız kızı bütün yaldızlı 
hülyaJarmdan vazgeçmiş...Onun Hol-
livut yerine delikanh üe beraber Det-
roit'e gideceği bütün vapurda ya-
yüdL 

Sabahleyin erkenden uzaktan Hür
riyet Heykeli ve sıra sıra müthiş yük
sek binalar göründü. Herkes güverte
lere fırladı. Vapurumuz 84 üncü rıh
tıma yanaşıyor... 

Hikmet Feridun Es 

Rıza Tevfik ve 
felsefe kamusu 
Resmini bastı

ğımız uzun be
yaz sakalU adam 
filozof Rıza Tev-
fiktir. Rıza Tev
fik şimdi Beyru-
ta 15 küometre 
mesafede ve sa
hilde Cunye'de 
oturuyor. Mave
rayı Erdün Adli
ye Nazırhğmdan 
tekaüd maaşı 
ahyormuş. 

Rıza Tevfik 
Cunye'de evvelce 
başlamış olduğu 
felsefe kamusu
nu İkmal için 
çahşıyormuş. 

Bursada köylü laz ve kadın
lara biçki ve dikiş dersi 
Bursa (Akşam) — Köylü kız ve kar 

dınlara biçki ve dikiş öğretmek üzere 
dörder aylık köy kurslan açılmasına 
karar verilmiştir. Maarif müdürlüğü 
tarafından istenUen müsaade Vekâ
letçe verilmiş ve bayan Muzaffer İs
minde bir de öğretmen tayin edilmiş
tir. 

İlk kurs Gürsu nahiye merkezinde 
r̂ ücMiak ve dört ay sonra kurs başka 
bir köye nakledüecektir;-

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 61 

Halatın koptuğunu gören Güldost 
havaya bir tenvir fişeği attı 

— Hammefendi, halat kesilmiş, ça
buk kayığı durdur! diye bağırdL 

Halbuki kayık sulsuın cereyanma 
kapılarak nehir aşag^ süratle ilerile-
meğe başladı. Güldost hemen Ahme-
dln düştüğü tarafa doğru iğilerek ha-
latm kopan ucunu Ahmedle beraber 
yakaladı. Karanlıkta hiç bir şey gö
rülmüyordu. Kayık, cereyamn kuvve-
tile döndüğünden halatm ucu kayı-
ğm baş tarafına geçti. 

Güldost: 
-^ «Halatı sıkı tut, kayığm baş ta

rafına bağla!» diye bağırdı. 
Ahmed hemen baş tarafa koştu, 

sımsıkı tutuğu halatı Tanm üze
rinde işliyen faıyıklarm baş tarafm-
da bıüunan halkaya bağladı. Bu işi 
bitirirken halat gerildi, sandal dur
du. Her halde kopan halat ihtiyat 
halata ve yahut suyım ortasında 
demirli duran kayıklardan birisine 
takılmış olmahydı. 

Kayık böyle birdenbire durunca 
Güldostla Ahmed Abud var kuvveti 
bazuya vererek kayığı nehrin jakor 
nsınia çekmeğe çalıştılar, fakat cere
yan çok kuvvetli olduğundan çeke-
medUer. 

Ahmed Abud, bu beyhude gayret
ten vazgeçerek: 

— «Karşıki sahili mutlaka haber
dar etmemiz l̂ Tim Hiç olmazsa bir 
işaret verelim. Çünkü kürek çekerek 
karşıya geçmeğe çahşacak olursak 
sahUe yanaşmcaya kadar sular bizi 
Üi /»sağı taraflara kadar atar. Çinli
lerden eW£Î yetişemeyiz!» diye ba
ğırdı. 

Güldost: 
— «O halde bir tenvir l'i^sj^ at

maktan başka çare kalmıyor.» dedi. 
Kayığın içine attığı tenvir tabanca-
smı eUle araştırarak buldu, doldur
du ve ateş etti. Ortalık aydınlanm-
ca demirli duran kayıkların birin
den elli metre kadar geride tesadü
fen bir tarafa takıhp kalmış olduk
larım gördüler. Yetişmek istedikle
ri karşıki sahil iM yüz metre kadar 
uzaktı. 

Fakat, ortahğı aydınlatan fişek 
onlara başka bir şey daha gösterdi! 
Kendüerile sahil arasında., biraz 
nehrin aşağısında bir çok kayıklar 
gördüler. İçleri adamlarla dolu olan 
bu kayıklar kürek kuvvetüe karşüd 
sahile erişmeğe çalışıyordu. 

Güldost bu kayıklai'daki adamla-
nn kimler olduğunu anlamakta güç
lük çekmedi. Hemen havaya ikinci 
bir tenvir fişeği daha yolladı. Bu 
ikinci fişeğin zijrasından istifade 
ederek üçüncü bir fişeği de kayık-
lann bulunduğu tarafa ufkî istika
mette fırlattı. Bu fişek en önde bu-
lıman fca3nğm önünde fışkırarak 
suyun içine düştü. Kayıktakiler fe
na halde korktular, kürekleri dur
durdular. 

Güldost onların korktuklarım gö» 
rünce tecrübesine devama karar 
verdi. Ming-Tse'nin askerlerini ka
raya çıkmaktan menetmek için ar
ka arkaya tenvir fişeklerini o tarafa 
doğru yağdırmağa başladı. Evvelâ 
havaya bir fişek atıyor, sonra onun 
ziyasmdan istifade ederek kayıklara 
doğru nişan ahp o tarafa atıyordu. 

Ah - Sing'in kayıkları birbirine ka
rıştı ve kürekler bırakıldığı için ce
reyana kapüarak nehirden aşağı kay
mağa başladı. Bir arahk Güldost 
fişeklerden birisini bir kayığın ya
kınına, bir diğerini de ikinci bir ka
yığm tam ortîisına isabet ettirmeğe 
muvaffak oldu. 

Kayığm içindeküer, askerî bir 
kumandaya riayet ediyorlarmifş gibi 
hep birden suyun içine atladılar. Bo
ğazlarına kadar suya batarak çaba
lamağa koyuldular. 

Bu muvaffakiyetinden cesaret alan 
Güldost, halatı çözmesini ve kürek 
çekerek kayığı, gayri muntazam bir 
halde nehir aşağı giden düşman 
«filotilla» sına» yaklaştırmasını Ah
med Abuda emretti. 

Ahmed Abud, deıiıal Güldostun 
ne yapmak istediğini anladı, halatı 
çözdü ve Güldost tenvir fişekleri sa
yesinde geceyi gündüze çevirirken ve 

i düşman kayıklaıma doğı-u fırlattı

ğı fişeklerle de onlara dehşet ve
rirken Ahmed Abud da içinde bu-
lunduklan kayığı düşmanlarile sahil 
arasına getirmek için var kuvvetile 
küreklere sanldı. 

Aradan yaıım saat geçtikten son
ra, bir taraftan cerejrana kapılarak 
nehir aşağı giderierken diğer ta
raftan da karşıki sahile yaklaştüar. 
Yalnız iki veya üç kayık henüz su üze
rinde görünüyordu. Güldost karaya 
çıkmağa karar verdi. Maksadı yaya 
olarak nehir yukan yürümek ve 
tertip edüen hücumdan kurtarılan 
karargâha yajra olarak vâsıl olmaktı. 

Karaya çıktıktan sonra nehre 
doğru bir tenvir fişeği daha attı, 
Ahmedle beraber nehir yukan yü
rümeğe başladı. 

Güldost, hem etrafı görmek, hem 
de her iki sahUdekl karargâhlara 
İşaret vermek için arada sırada ten
vir fişeği atmakta devam ediyordu. 
Çünkü Hasan beyin gerek kervanı, 
gerekse kendisi hakkında çok endi
şede olacağını biliyordu, 

Güldostun bu son düşüncesi ken
disi için o kadar yeni, o kadar hari
kulade bir şeydi ki kız birdenbire 
durdu ve karşı sahilde Hasan beyin 
bulunduğu mahaUl gözlerile araştır
dı. O zamana kadar kendisüe kim 
meşgul olmuştu? Ona karşı kim 
alâka göstermişti? Çocukluğundan-
beri yalmz değU miydi? Daima seyar 
hatte olan babasım yılda bir kere 
bile görmediği olmaz mıydı? Kendi
sini tamyahdanberi hayatı hep yati 
mektebinde, yabancılar arasmda geç-
memiş miydi? Son bir kaç senesini 
de Sovyetlerin hizmetinde meçhul 
bir rakaim olarak yaşamamış mıydı? 
Vatansız, yurtsuZ serspriler gibi ıssız 
ve sonsuz steplerde, Asyanin gök
lere kadar yükselen korkuny, ^plak 
dağlan arasmda sürünmekten ruhu 
yıpranmış, hisleri sönmüş ve bütün 
mevcudiyetini bir bedbinlik kapla
mıştı. Ne kadar insan tamdıyşa hep
sinin, gayelerine erişmek için en 
çirkin vasıtalan kullanmaktan çe-
kiıuniyen ve en âdî ihtiraslara kapı
lan kimseler olduğunu görüp anla
mıştı. 

Güldost, tammadan evvel Hasan 
beyin de böyle bir adam olduğunu 
zannettL Onun yüksek maddî bir 
menfaat mukabüinde büyük bir işi 
üzeıine almış olacağım tahmin etti. 
Halbuki bu zan ve tahmininde ne 
kadar yanılmışti? Hasan beyle her 
ne zaman konuştuysa, onun yüksek 
bir gasreye fedakârane hizmet eden 
ve bu hizmetinden dolayı hiç bir mü
kâfat beklemiyen merd bir adam 
olduğunu anlamıştı^ Kız, giriştiği 
tehlikeli ve maceralı işi muvaffaki
yette sonuna erdirmek için- bütün 
mevcudiyetile çalışırken Güdosta da 
dikkat ve ihtimam etmeyi elden bı-
rakmıyan Hasan beyin iyi kalbli bir 
insan olduğunu düşünmekten çok 
zevk alıyordu. 

O zamana kadar hayatile, mema-
tüe hiç bir kimsenin alâkadar olinar 
dığı Güldosta karşı göserilen bu sa
mimiyet onu son derecede mütehas
sis etmek için kâfiydi. 

Bununla beraber, Hasan bey hil
katen yumuşak değüdi. Bilâkis, kar
şılaştığı zorluklara cesarette ve ba
siretle göğüs geren ve ne olursa olr 
sun, kervanı selâmetle hedefine ka
dar götürmeğe azmetmiş olan çetin 
tabiatlı Wr admadı. 

Güldost, bunlan düşünürken ön
den üerlemiş olan Ahmed Abud uzalfr 
tan bağınnca kendine geldi Gül
dost, Ahmedin ne istediğini anlı:'^ 
mamakla beraber adımlarım siki-
tıı-dı. Biraz sonra ona yetişti. 

Türkmen genci onu görünce: 
— cAyak seslerini işitm^rinoe yo 

lu kaybettiğini zannetim, t«ıun içt 
bağırdım» dedi. 

Güldost cevap verdi: 
— «Yolu kaybetmedim amma, hf 

halde bir arada bulunmarmz ( 
muvafık olur. Karargâh daha ı 
mı?» 

(Ari 
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/aşamak için yiyoruz, fakat, 
Herkeste lezzetli yemeklere karşı 

büyük bir zaaf vardır 
Ahmed Hasimin bir sözü: "İyi pişirilmiş bir tabak enginarı 

orta halli biltiin şiirlere tercih ederim..,, 

18 Kânunusani 1938 

Pariste Dir ahçı mektebinin açılma
sı münasebetile büyük-merasim ya
pıldığını geçen nüshalarımızda oku
muşsunuzdur. Dünyanın her tarafın
da olduğu gibi Fransada da binlerce 
ahçı mektebi mevcutken bunlara bir 
tane daha ilâve edilmesini çok mü
him bir hâdise imiş gibi ilân etmek te 
ne oluyor, demeyiniz. Bu yeni açılan 
müessese, okuduğunuz gibi diğer 
mekteplerden büsbütün farkU olup 
gayesi alelade ahçı yetiştirmek değil, 
musikide her parçayı harikulade bir 
şekilde çalan virtüozlar gibi her ye
meği Fransız mutfağının hususiyetle-
rile harikulade bir şekUde pişiren üs-
tadlar yetiştirmektir. Yani yemek vir-
tüozlan! 

Orta mektepler yanuıda liseler ne 
ise, yahut liseler yanında üniversite
ler ne mevkide ise bu yeni ahçı mek
tebi de bütün ahçı mekteplerinin üs
tünde ayni vaziyette olacakmış. Bura
dan mezun olanlara dünyada Fransız 
yemeklerinin itibannı yükseltmek 
vazifesi verilecek, bunlar yabancı 
memleketlerde otellerde, resmî ziya
fetlerde, hariçteki büyük elçiliklerde 
çalışarak üzerlerine düşen ehemmi
yetli vazifeyi hakkile ifaya çahşacak-
1ar ve icabında ecnebi memleketlere 
mahsus olarak gönderileceklerdir. 
Bunlar politika adamları gibi Fran-
sanın manevî itibarını yükseltecek 
diplomatlar olarak kabul ediliyor. 

Ne için yaşıyoruz? 
Sadece yemek mevzuu üzerinde ~' 

rişilen bu faaliyet ilk n p - ^ gi-
pek tuhaf, hattâ b- ^^^rda "bize 
gelirse de had-̂  ^ nevi hafiflik gibi 

""* _ui zatında çok mühim 
ı^tir. Nitekim ağızlarının tadını 

bilen kimseler, eski tabirile şikemper
verler yeni mektebin gayesini öğre
nince, Fransızların yeryüzündeki en 
ciddî meselelerden birine el koyduk-
lanm takdir etmekte gecikmemişler
dir. 

Yemek ile yaşamak arasındaki sıkı 
ve âdeta ayırd edilmesi müşkül mü
nasebeti kavnyan bazı akıllı kimseler 
arasıra şu suali sorarak inşam müş
kül vaziyette bırakmaktan hoşlanır
lar; «Yaşamak için mi yiyoruz, yoksa 
yemek için mi yaşamaktayız?» 

Şimdiye kadar hemen herkes bizi 
en can alacak tarafımızdan ysıkalı-
yan bu suale mantığın taşvikile «ya
şamak için yiyoruz» cevabını vermiş
tir. Öyle ya vücudümüzden her gün 
bir şeyler kaybediyoruz. Bunlan telâ
fi için yemek icab eder. Yemek ye-
mezsek nasıl yaşıyabiliriz? Fakat ye
meklerden aldığımız bâzları, onlara 
karşı duyduğumuz mukavemet edil
mez cazibe ile mestolduğumuz anlar
da yaşamanın bir sebebinin de onlar 
olduğu aklımıza gelmiyor mu? 

Cümlemizi hayrette bırakan bir 
ustalıkla pişirilmiş nefis etler, leziz 
sebzeler, hatırasını damağımızda sa-
a*̂ icîrce muhafaza ettiğimiz emsalsiz 

lar karşısında «yemek olmadık-
sonra yaşamanın ne lüzumu var?» 

.liyecekler de az bulunur. Yaşamak 
n yiyoruz diyenler, bu yaşamak ar
zları arasında farkına varmadan ye
değe de büyük bir pay ayırmaktadır-
âr. 

Yemeklerin kudreti! 
Yemeği pişirmek te, yemek te ince 

bir sanattır. Yemeğe çok düşkün olan 
Fransızlar «bir kadın kocasım miden
den fethedebilir. Eğer kadın yemek 
pişirmesini biliyorsa onun için koca-
smı eve bağlamak işten bile değildir» 
' leı. Bü Sözde gizli olan hakikat ih-

A edilemiyecek kadar büyüktür. 
-aVAkaten iyi yemek pişiren insanlar 
•emiyette daima lâyık oldukları müm-
az mevkileri almışlardır. Bir musiki-
Inas, bir ressam, bir heykeltraş ka-
ar, hattâ çok kere onlardan daha 
izla itibar görürler. İyi yemek pişi-
;n i sade bu manevi iltifatla bı-

^ ^ ;n küçüğünden en büyüğü-
ozak ^^^^^^ tarafından elinin 

lua edilmek suretile mükâ-

Baklavalar, sanğıbuımalar, kompostula: 

fatlandınhr, el üstünde ta§mırlar. 
Çünkü iyi yemek pişirmek yahut - Ka
ragözün yemek kitabının başında ya
zılı olduğu gibi - bir yemek çeşidi bul
mak gökyüzündeki meçhul bir yıldın 
keşfetmekten daha faydahdır. 

Yemek yemeğe gelince b" ' 
bir hünerdir. Herk<" - u da ayrı 
çeksiniz, doğr- .os yemek yer dlye^ 
1er varHı- ^. adur. Fakat bazı kimse-
'' .-il ki yemek yemek onlar için 
uünyadan ahnacak zevklerin en son 
mertebesi hükmündedir. Usulü âdabl-
le yemek yerler ve daima İyi pişirilmiş 
yemek peşindedirler. Tuzu ekgik, bi
beri noksan, yağı fazla kaçınlınış, su
yu ayar edilmemiş yemeği yemek on
lar için ölümle birdir. Onlar dünyada 
iyi yemekler pişirildiği için ölümü 
pek müthiş bh: şey addederler. Şuna 
da emin olabilirsiniz ki yemek zevki 
son derece incelmiş bir adam, yersrü-
zünde artık iyi yemek pişirllmedlğlni 
hissettiği gün ölmekten korkmıya-
caktır. 

1 

Bir tepsi pilâv 

Fakat yukarıda bahsettiğim yemek 
merakUlan İle oburları kanştırmama-
lıdır. Oburluk insanlara yemeğte kar
şı olan muhabbetin idare edUemiye-
rek fevkalâde inkişaf etmesidir ki bu 
tedavisi icab eden bir hastalıktır. 

Bizde yemek meraklıları 
Dünya züğürdlemeden evvel her ta

rafta olduğu gibi bizde de yemeğe 
çok ehemmiyet verilirdi. Bir zaman
lar Türk mutfağı cihana nam sahmjf-
tı. O derecede mükemmeldi. Her ta
raftan meraklılar Türk yemeğini tat
mak için gelirler ve memnvmiyetle 
dönerlerdi. 

Yemeğin mutena bir üslûbu vardı. 
Listeler zengindi. Biribirine benzeml-
yen on kap yemek arka arkaya yenir
di. Fakat gaye kamı do3mnnak değll^ 
her yemeğin kendine mahsus lezzetile 
lezzetyab olmaktı. Yemeklerden iki

şer, üçer lokma ahni|r, böylece her ye
meğe münasib yer lynhrdı. Yem*»'̂  
merakhları îstanbulun ne^*-' "^ 
yemek pişiren b*- ' -camde iyi 
çok '•"* ^*- --* **Çi bulunduğunu 
,, - xjı uıiırlerdi. Falan ahçmın pilâvı, 
falan ahçmın kebabı, bir başkasınm 
döneri, ötekinin tathsı çok nefistir 
diye dillerde dolaşırdı. Âhçılar da 
sanatkârdılar. Pişirdikleri yemekleri 
onların kadrü kıymetini bilen insan
lara yedirmekten zevk duyarlardı. 
Yemek meraklıları bu ahçılar, ister
lerse Îstanbulun en uzak bir köşesin
de olsunlar oraya kadar gitmeğe 
üşenmezlerdi. 
Meşhur yemek meraklıları 

Son devirlerde yemek meraklıları 
da iyi yemek pişiren eller gibi azal-
nuştır. Son zamanlarda yemek mera-
kile meşhur adamlardan biri mer
hum şah: Ahmed Haşimdi. O midesi
ne çok düşkündü. Yemek zamanım 
güçlükle bekler ve vakitlerini en iyi 
pişirilmiş yemeğin nerede bulunduğu
nu düştinmekle geçirirdi. Bahkpaza-
nnda dar ve iğri büğrü sokaklardan 
birinde küçük bir dükkânı olan bir 
ahçmın yemeklerine hayrandı. Öğle
ye doğru Kadıköyden vapura biner, 
çamurlu yollara ve envai eziyetlere 
tahammül eder, sırf yemeğini orada 
yemek için bir çok masraflardan ka-
çınmazdı ve eğer yol geçilemiyecek 
bir halde ise kayıkla giderdi. Ahmed 
Haşimin «iyi pişirilmiş bk tabak en
ginarı orta halli bütün şiirlere tercih 
ederim» dediği meşhurdur. Zaten son 
zamanlarmda hastalığı yemek yeme
sine müsaade etmediği için dünya
dan soğumuştu. 

Şair Yahya Kemal de ağzının tadı-
m bilenlerimizdendlr. Münekkid Nu-
rullah Ataç eğter şair olsaydı muhak
kak pUâv için güzel bir kaside yazar
dı. Fakat şair olmadığı İçin arada sı
rada pilâv için makaleler yazıyor. En 
güzel yazısımn «pilâv» hakkında yaz
dığı bir makale olduğunu söyler. Yal-
mz demir kaşıklar icad edildikten 
sonra pilâvın lezzetinin yarı yanya 
kaçtığı kanaatindedir.' 

Bu yazımn başmdanberi bütün söy
lediklerime rağmen bugün yemek me
raklıları gittikçe azalıyor. İyi yemek 
pişiren bir kaç ahçı da yavaş yavaş 
ortadan kayboluyor. Tabldot salgım 
bımun en bariz misalidir. Yakm bir 
atide hoyrat ahçılar elinden çıkan 
tatsız, tuzsuz yemekler yemeğe mah
kûm olacağımızı düşünerek üzülüyo
rum. 

Şevket Hıfzı 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

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

Borsa acenteleri 
Ankaraya gidecekler 
Bazi yabana bankaların Ankarada 
da birer şube açacakları anlaşılıyor 

Ddrdüneü Vakıf hamndaki 
İstanbul kaütibiyo borsasuun ni

sandan itibaren üç sene müddetle 
kapanarak Ankarada yeni bir borsa 
açümasma karar yerUdİgini yazmış
tık. ŞehrimizdeM acenteler Ankâtaya 
giderek orada faaliyetlerine devam 
etmek için hazırlıklara başlamışlar
dır. 

Şehrimizd* ,_ . . . 
. ^ _ -c 18 borsa acentesi var

dır P" 
-.unlar dün kendi aralarmda bir 

toplantı yapıp borsanm Ankarada 
kurulması etrafmda görüşmüşlerdir. 
Hükümet merkezi olması dolayisile 
borsanın Ankarada olması tabiî gö
rülmüştür. İstanbul borsasmm ka
panmasında muvakkat kaydı vardır. 
İleride Ankarada olduğu gibi îstan-
bulda da borsa açılacaktır. Acente
ler birliği reisi B. Fuad dün bu husus
ta bir muharririmize demiştir M: 

« — Karan bütün borsacılar mem
nuniyetle karşıladüar ve böyle olma-
masma sebeb yoktu. Ayni iş, hattâ 
daha fa'zlasile ve süratle Ankarada da 
görülür. Bundan başka yabancı mem
leketlerin borsalan hükümet mer
kezlerindedir. Doğrusu da budur.» 

borsa dairesi 
Acenteler birliği umumî kâtibi B. 

Nedim Akçar da şunları söylemiştin 
— Millî bankaların umumî mer

kezleri Ankarada bulundi3.^â ıçm or* 
da açılacak vj^^ıl^ borsamn İstanbul 
borsa.«:j;;,üan daha çok iş yapacağı 
\ahmin olunur. İstanbul borsası mu
vakkaten kapanacaktır. Demek olu
yor ki, ileride lüzum görülürse borsa 
yine açılacaktır. Keyfiyet İstanbul 
borsasının Ankaraya nakli değildir, > 
Orada yeni bir borsa açılmaktadır., 
Tabiî îstaiıbul borsacıları da bundan 
İstifade ederek gidip Ankarada çalı
şacaklardır. 

Diğer taraftan, Ankarada şubesi 
olmıyan bazı yabancı bankaların da 
hükümet merkezinde birer şube aça
cakları anlaşılmaktadır. Çünkü ban
kalar borsa işlerile yakından alâka
lıdırlar. Ankarada şubesi olmıyan 
baiıkalar Doyçe bank, Doyçe Oryant 
bank, Selanik, Roma ve Sovyet ban-
kalai'idır. U 

Borsa konüseri B. İhsan Rifat dün 
verilen karar hakkmda borsacılaıla 
görüşmüştür. 

Yekta vapurunu batıran Norveç vapuru 
acentesi 30500 lira teminat verecel( 
Dün muhakeme iki celse akdetti ve ikinci 

celsenin sonunda bu kararı verdi ll 

Köstence limamnda Yekta vapu-
nmım batmasile neticelenen çarpış
ma davasına dün sabah ve öğleden 
sonra İkinci Ticaret mahkemesinde 
devam edümiştir. Sabah celsesinde 
NoiTeç sefüi ve konsolosu mahkeme
ye gelmişlerdi. 

Mahkemede sigorta şirketlerinin ve 
yekta vapuru sahiplerinin vekilleri 
teminat hükmünün, hâlen Norveç 
vapurunım bulunduğu İstanbul mah
kemesi tarafmdan verilmesi lâzım 
geldiğini kanvmî misallerle izah et
tiler. 

Norveç vapuru vekilleri ise mevcut 
kanunlarımızm bu hâdiseye tatbiki
ne imkân olmadığmı, bunun, Montrö 
mukavelesi ahkâmına da mugayir 
olduğunu iddia ettiler. 

Mahkeme, kısa bir müzakereden 
sonra; Norveç vapuru vekillerinin 
itirazlarının reddi ile, ancak teminat 
gösterildiği taİTdirde gemiden tedbi
ri ihtiyatinin kaldınlabüeceğine ka
rar verdi ve gösterilecek teminat 
mikdannm tesbiti için de bazı vesa
iki tedkik etmek üzere muhakemeyi 
öğleden sonraya bıraktı. 

İkinci celse 
Akşam üzeri saat 16 da tekıar baş-

hyan muhakeme celsesinde sigorta 
şirketlerinin vekili vapurda bulu
nan ve Türk tebaasından Kamhi 
admda bir tüccara aid olan eşya-
mn 24 bin liraya sigortalı olduğvmu 
söyliyerek bu husustaki resmî evra
kı mahkemeye verdi. 

Bundan sonra. Yekta vapuru Kös
tence seferine çıkmadan evvel vapu-
nm kıymeti etrafmda ehlivukuf ta
rafından yapılmış olan tedkik rapo
ru okundu. Raporda, 1880 senesin
de tngilterede inşa edilmiş olan bu 

geminin, bilâhara yapılan müteaddid 
tamirattan som-a 41912 Türk lirası 
kıymetinde olduğu bildiriliyordu. No> 
veç vapuru vekili buna itiraz ederek: 

— Bu, evvelce takdir edilmiş bir 
kıymettir. Diğer taraftan batan ge
minin enkazı Köstence limanında 
kolayca çıkarılabilecek vaziyettedir. 
Bu enkaz çıkanhp demir fiatinden 
kıymeti tesbit edilirse vapur sahiple
rinin zararları azalımş olur. Teminat 
mikdan tesbit edilirken vu cihet de 
gözönünde bulundurulmalıdır. Ba
tan gemi 57 yaşındadır. Bu kazada 
bizim suçlu olduğumuza dair elde bir 
vesika da yoktur. 

Dedi. Yekta vapuru sahiplerinin 
vekili ile sigorta şirketleri vekili bu 
iddiayı reddettiler. 

Neticede mahkeme, hamule sahibi 
Kamhi her ne kadar Türk tebaası 
ise de müddei mevkiinde bulunan 
sigorta şirketlerinden Konkort şirke
tinin ecnebi tabiiyetinde olması ha-
sebile mezkûr şirket için teminat ib
razına mahal olmadığına. Deniz ti
caret müdürlüğünden gelen tezkere 
ile ehlivukuf marifetile geminin si-
cU kaydı üzerine yapılan tedkikat 
neticesinde verilen raporun ve mu-
teriz vekilinin enkaza mütedair ola
rak dermeyan eylediği müdafaaya 
nazaran Yekta vapuru sahibinin 
menfaatinin ancak 22 bin liraya ka
dar tehlikede bulunduğu anlaşılma-
sma ve müddei İstanbul sigorta 
kumpanyasının zarannnın 7920 li
raya münhasır bulunmasına mebni 
muteriz vekilinin. Yekta vapuını için 
22 bin lira, sigorta şirketi için de 
8500 lira ki, ceman otuz bin beş 
yüz lira teminat itasına karar veril
diğini bUdirdi. 
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Lgonel Barrgmore ile mülakat 

Ramon Novarro ve John Barrymore'un 
baslarından geçen garip vakalar 
Dugla5 Fair 

filminde 
Banx, Norma Shearer'in bir 
rol almağa karar verdi 

Paris (Hususî muhabirimizden) —< 
Hollivutun meşhur filim yıldızla-
rmdan Lyonel Barrymore'un Parise 
geldiğini ve kendisile uzun bir mü
lakat yaptığımı yazmıştım. Bugün 
artistle mülâkatınun ikinci kısmım 
bildiriyorum. Lyönele sordum: 

— Con Cilbert, Greta Garboyu sever-
di derler, Garbo da onu sever miydi? 

— Kimbilir?.. Greta bunu kimseye 
söylememiş ki, ben bileyim. AUahın es» 
ranm nasıl keşfedemez isek Gretanın 
esrarmı da keşfedemeyiz, dediğim gi
bi bu kadının düşünceleri beyninde 
mahfuzdur, sırrım kimseye söyle
mez. Bildiğim birşey varsa Con Cilber-
te karşı çok sempatik |di, Con da onun 
için çıldırırdı. Ne için evlenmediler di
yeceksiniz, onu da bilmem. Con Cilbert 
olmasaydı bugün Greta Garbo 
olamıyacaktı. Bir Aiıienka-
ya' yeni geldiği vakit sinema âlemi ile 
anlaşamamış ve Avrupaya dönmeğe 
karar vermişti. Halbuki Con Cilbert 

kendisine çok nasihat verdi. Metro Gold-
win Mayerin teklif ettiği ve imzala
mak istemediği, ücreti az bulduğu kon
tratı imzalaması için âdeta icbar et-

. ti. Garbo o zamanlar henüz bir se
ne kadar oynamış ve tanınmamıştı. 
Con Cilbert'in israrile imzaladığı kon-
tratodan sonra birdenbire parladı ve 
bugünkü mevkie çıktı. Kaderin cilvesi, 
Con, Gretayı teşvik ettiği zaman bü
yük yıldız idi. Greta ise henüz tamn-
mamış bir ecnebi artisti idi. Gel za
man, git zaman, Greta meşhur oldu, 
zavallı Con yıldızlıktan düştü, şu ka
dar ki, Greta kendisine filimlerinde rol 
veriyordu. Birkaç sene evvel bir hiç 
olan Garbo bugün sinemanın Sara Ber-
narı oldu. 

—^Norma Shearer kocası öldükten 
sonra filim hayatından çekilmişti. 
Artistin şimdi tekrar filim çevirme
ğe başlıyacağı ve Marie Antoinette'in 
bayatına ait bir filim çevireceği 
söyleniyor, doğru mudur? 

— Evet, doğrudur. Bu filime baş
lanmak üzeredir. Fransız büyük ih
tilâline ait pek büyük bir filim ola
cak. Şu kadar söyliyeyim ki bu filim
de Duglas Fair Banks, Dük Dorlean 
rolünü yapacak. Duglas artık yaşı
nı aldı ve eski çevikliği kalmadı. 
Onun için avantür filimleri çeviremi-
yeceğinden ciddî roller yapmağı dü
şünüyor. Kendisi birdenbire fUim 
çevirmektense diğer büyük bir füim-
de rol alıp bu tarzda muvaffak olup 
olaımyacağını tecrübe etmek istiyor. 

— Duglasın ciddî rollerde»muvaf
fak olabileceğini zannediyor musu
nuz? 

— Şimdi ne desem yalan söylemiş 
olurum. Bu sinema meselesi o ka
dar nazik ki kimse bir mütalâa be
yan edemez. Duglas pek istidatlı 
bir yıldızdır. Fakat halk onu başka 
tarzda rollerde gördükten sonra cid
dî rollerde beğenecek mi? Hiç bilin
mez. Meselâ Mari Pikford ki şöh
reti ciham tutmuştu, bugün yaptı
ğı rollerin tarzım değiştirdiği tak
dirde muvaffak olabUir mi? Çünkü 
halk onu çocuk rollerinde tanımış 
Ve sevmiş. Mari Pikford ne için bu
gün çalışrmyor? Çünkü tereddüt 
ediyor, tereddüt etmekte de pek hak-
hdır. 

Bakalım Duglas muvaffak olacak 
mı? Norma pek hassas bir artist 
olduğımdan Marie Antoinette rolü
nü muvaffakiyetle temsil edeceğini 
zannediyorum. 

—• Hollivutta filim çevirmek he-
veskân kaç kişi vardır, dersiniz? 

— Ben diyeyim kırk bin, siz deyi
niz elU bin. O kadar çok ki hesaba 
gelmez. Hollivuta gelen her tren hiç 

Lyonel Bajrymore ihtiyar bir kadın kıyafetinde 

olmazsa bir iM heveskâr getirir. 
Bunlara ne için geldiklerini sordu
nuz mu cevap hazır: Ya bir güzellik 
müsabakasmı kazanmıştır, yahut ta 
yüdızlardan birine kendini benzet
miştir. 

Hollivutta yıldızlar yalmz değiller
dir. Muhakkak bir, hattâ bir kaç 
benziyenleri vardır^ Çünkü Ameri-
kamn her tarafında ne kadar genç 
varsa işleri, güçleri sinema yüdızla-
nm tedkik etmektir. Artistlerin re
simlerine bakarken tesadüfen ken
dilerine benziyen olursa ne saadet... 
Hemen bundan istifade etmek üze
re Hollivuta koşarlar. Büirsiniz ki 
oynadıklan zaman yıldızların daima 
bir benzeri vardır. Bir yıldız arka
dan göründüğü veya tehlikeli bir 
rol yaptığı zaman bu benzeri oy
nar. Hakikaten bunlar yıldızlara çok 
benzerler. 

Yukarıda dediğim gibi Amerikada 
yıldızlara az çok benziyen ne kadar 
genç kız ve erkek varsa hepsi Holli
vuta toplandığından stüdyolar icap 
ettiği vakit yıldızlara pek kolaylık
la benzer bulurlar. 

— Filim çevirmek arzusunda olan 
gençler, yıldızları, sahne vazıları-
m çok rahatsız ediyorlarmış, diye 
işittim? 

— Sormayımz, bu yüzden her gün 
bin türlü rezalet olmaktadır. Bir gün 
Ramon Novarronun başına garip bir 
vaka gelmişti. Bir genç kız telefonu 
açıyor, Meksiko gazetelerinden bjri-
nin muhabiri olduğunu ve kendisi
le mülakat yapmak arzusunda ol
duğunu söylüyor. 

Yıldız, her ne kadar gazetecileri 
sevmez ise de, kendisi Meksikalı ol
duğu için bu genç kızı kabule ka
rar veriyor. Bir randevu tayin edi
yor ve kızı apartımanına davet edi
yor. Ramon Novarro evli olmadığı 
için apartımamnda bir hizmetçi ile 
oturur. Hizmetçi kapıyı açıyor, açık 
sarı saçlı, uzım boylu güzel bir genç 
kız içeri giriyor. Salonda yıldız ken
disini bekliyor. 

Genç kız, yıldıza gazeteye ait şeyler 

soracak yerde fiUm çevirmek arzu 
ettiğini, fakat kendisini himaye ede
cek kimseyi bulamadığım, himaye
sini istemek üzere böyle bir yalan 
uydurarak geldiğini söyliyerek Rar 
mon Novarronım bejmuna sarılma
ğa kalkışır. Tabiî yıldız bu tarzda 
bir mülakata taraftar olmadığmdEuı 
kızı itiyor, bu defa kız fena halde 
hiddetlenerek süratle koşuyor ve 
pencereyi açarak: «İmdat, Ramon 
Novarro bana tasallut etti, öptü!» 
diye bağırıyor. Nihayet iş mahkeme
ye düşüyor ve hakikat anlaşılıyor. 
Amerikan kanımlannda bir erkek 
bir kadım arzusıma rağmen öper de 
şahidler de olursa kanunen bu ka-
dmı almağa mecburdur. 

İşte bu yıldız olmak heveskân 
kızcağız da zorbalıkla Ramon Ue 
evlenip sinemaya başlayabilmek için 
bu hileyi kurmuş. Kardeşim John 
Barrymonm basma da bu tarzda 
çok şeyler gelmiştir. John güzel bir 
adamdır ve bütün Amerika kadın
ları kendisini pek severlerdi, se
verlerdi, diyorum. Çünkü artık o 
da yaşını aldı ve yerini gençlere 
bıraktı. Bir kaç sene evvel daha ti
yatroda oynadığı ve pek meşhur ol
duğu zamanlardan bahsediyorum. 

Bir defa (Güzel Bürümel) rolünü 
temsil ediyordu. Bu rolde o kadar 
güzel oldu, o kadar muvaffakiyet 
kazandı ki binlerce aşk mektubu 
aldı. 

Sonra sinemaya başladı. Bu defa 
da sinemada ayni rolü oynadı. Ame
rikanın dört * tarafından, hattâ me-
maliki ecnebiyeden aşk mektuplan 
yağmur gibi yağdı. Bu mektupların 
içinde Kanadadan yazılan bir mek
tup nazan dikkati celbetti. Kana
dalı bir kız Johna güya onunla mu
habere ediyormuş tarzda mektuplar 
yazıyor ve onun kendisine ettiği 
vaadlere teşekkür ediyor. Günün bi
rinde gene ayni imza ile bir mektup 
geliyor. Genç kız bu mektubunda 
Johnun kendisine izdivaç vadettiğin-

B. O. 
(Devamı 12 nci sahifede) 

Fransada eski bir cina
yetin failleri yakalandı 

Faşist düşmanı iki İtalyan 
kardeşi kimler öldürmüş? 

Fransız zabıta
sı, bundan yedi 
ay evvel Bagnolles 
kapUcalan oiva-
nnda.. öldürülümş 
olan Cajrlo ve 
Nello Rpsselli na* 
mında İM İtalyan 
kardeşinin katil
lerini tesbite re 
ekserisini yakala
mağa muvaffak 
olmuştur. 

Katiller, son za
manlarda Paris-
te meydana çıka-
nlan glzU İhtilâl 
cemiyeti şebeke
sine mensuptur
lar. ;1 

Katillerin nasıl 
meydana çıkarıl
dığını anlatmaz
dan evvel yedi ay, 
•Tvel işlenen ye 
Fransada büyOI; 
bir heyecan uyan
dıran bu cinayet 
hakkında kısaca 
malûmat yerelim: 

Carlo Rosselll nammda faşist 
Bleyhdan bir İtalyan muJüaniıl, 
•Oı^ün bulunduğu bir İtalyan ada-
oftmdan kaçtıktan sonra Farise gtl-
TDİ9, faşizm aleyhinde şiddetli pro
pagandaya başlamış, bu maksatla 
«Hûrrjvet ve Aİdalet» nammda faşist 
•leyhdan bir gazete de çıkarmağa 
başlamıştır. Carlo hlr çok defalar 
aiümle tehdit edildiği halde bu faa< 
Uyetinden vazgeçmemiştir. 

Bundan yedi ay evvel Carlonun, 
Wr İtalyan tlnlversitesinde tarih pro
fesörü olan kardeşi Nello kendisini 
görmek için Parise gelmiştir. 

İki kardeş, hususî otomobillerile 
Bagnolles kaphcalanna giderlerken 
kanh cesedleri bir şosenin kenarm-
da bulunmuştu. Carlonun cesedin
de sekiz, kardeşi Nellonun cesedin
de de üç bıçak yarası vardı. İki kar
deşin üzerinde 20 bin küsur franga 
hiç dokunulmamış, yalnız ceplerln-
drâ bazı evrak ve vesikalar alınmıştı. 
Bu çifte cinayetin paraya tamaan 
değU, siyasî bir maksatla yapıldığı 
meydanda idi. 

Fransız zabıtası, aylarca tahkikat 
yapmış, bir çok şüpheli faşistleri şüp
he üzerine sorguya çekmiş, < fakat 
bu cinayetin faillerini bir türlü mey
dana çıkarmağa muvaffak olama
mıştı. 

El altından bu cinayeti tahkike 
memur olan polis müfettişi Bascu, 
bundan iki hafta evvel âmirlerine 
verdiği raporda bu cinayetin esran-
m kaldırmıştır. Polis müfettişi rapo
runda, Cezairde üçüncü avcı tabu
runda, askerliğini yapmakta olan 
Bouvyer namında bir askerin, bir 
meyhanade sarhoş olduktan sonra 
arkadaşlarına Rosselli kardeşlerinin 
katlinde hazır bulunmakla ve ka
tillerini tanımakla öğündüğünü bil
dirmiş ve tahkikatı derinleştirmek 
için Cezaire gitmek üzere izin iste
miştir. 

Müfettiş Bascu, Cezaire gitmiş, 
asker Bouvyeri bulmuş, mahirane 
bir surette isticvap etmiştir. Bu sor
gu neticesinde, Rosselli kardeşleri 
Jakubiez, Andre Tenaille, Fauran, 
PurieuK, Filhol ve Huguet namm
da altı kişinin öldürdülderini söyle
miş ve bu hususta şu izahatı ver
miştir: 

— Tenaille ve Huguetnin talelH 
üzerine iki kardeşi tarassut ediyor
dum. Masrafları Tenaille veriyordu. 
Geçen haziranda Pariste BagnoUes'e 
gittim. İstasyonda beni Fauran 
bekliyordu. Otomobille otele gittik. 
Fauran bana uzaktan iki İtalyan 
kardeşi gösterdi. Biraz sonra iki İtal-
yanı, öldürecek olan dört şahıs ile 
görüştük. Bunların bir Pengeot oto
mobili vardı. 

O gün öğleden sonra Alençona 
gitmekte olan Rosselli kardeşleri ya
nımda Fauran bulunduğu halde 

Katmer? Tıdcuıda sokUm sağa doğru Jakubiez, 
Tmaflle, BouTyor, aşağıda FllhoI, rurieuz, Fauran 

Carlo Rosseui Sebatino Nellio 

otomobUle takip ettik. Ba5.V.a bir oto
mobille de kendÜerini öldürecek dört 
kişi geliyorlardı. 

Cinayet Alençondan dönüşte ya
pıldı. Fauran Ue cinayete uzaktan 
şahid olduk. İki silâh sesi işittim. 

— Katillerin isimlerini biliyor mu-
sım? 

— Katiller arasında Filhol, Jaku
biez, Purieux ve daha ismini bilme
diğim 30 yaşında bir kişi vardı. 

Askerin bu itirafı üzerine kendisi 
derhal yakalandığı gibi, arkadaşı 
Fauran da tevkif edUmiştir. 

Fauran da komünistlik aleyhinde 
hareket ettiği zannile bir cemiyete 
girmiş olduğunu, cemiyetin emrile 
iki İtalyan kardeşini silâh kaçakçılı
ğı yapan komünist zannile otomobil
le takip ettiğini, uzaktan silâh sesle
rini işitince, soldan geri ettiğini ve 
Parise döndüğünü itiraf etmiştir. 

Paris zabıtası cinayete iştiraki bu
lunduğu anlaşılan Purieux'yu da 
Pariste tevkif etmiştir. Bu adam ci
nayete iştirakini inkâr etmektedir. 

Jakubiez ile Tenaille ise, Pariste 
keşfedilen gizli ihtUâl şebekesine iş
tiraklerinden dolayı çoktanberi met-
kuf bulunuyorlar. Bunlar da İtalyan 
kardeşleri tanımadıkları gibi öldür
mediklerini de iddia ediyorlar. Filhol 
üe Huguet hali firarda bulunuyorlar. 

Elyevm mevkuf bulunan yedi ka-
tUden beşi gizli ihtilâl cemiyeti ef-
radındandır. Cinayetin, cemiyetin 
emrile işlendiği de muhakkaktır. 
Fransız zabıtasının tahminlerine gö
re Carlo Rosselli, İspanyada cumlıu-
riyetçiler saflarında harp eden bir 
İtalyan gönüllü taburunu teşkil et
miş, kendisi de İspanyada harp et
miş, oradan Parise döndükten sonra 
Fransadan cumhuriyetçi İspanyaya 
gönüllü göndermeğe devam etmiştir. 

Faşist bir gaye takip eden Fran
sız gizli ihtilâl cemiyeti bu seb pten 
dolayı Carlo Rosselliyi öldürtmüş ve 
bu cinayet işlenirken yanında bulu
nan kardeşi Nello bizzarure sağ bı-
rakılamamıştır. 

Gene Fransız zabıtasının kanaa
tine göre bundan bir sene evvel Bu-
lonya ormanmda, boynuna indiril
miş olan bir kaç hançer darbesile 
öldürülmüş olan Rus M-i"^-
vachin de bu hafi cemiye «İ̂ '̂̂ ^̂ 'S/ 
öidüi"ülmüştür. ^^tı^ 

JVfl 
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1937 yılında yapılan 
millî maçlar 

\ 
V l \ 

1937 yılında yapılaiı milli maçların 
taıih sırasile tam bir llstesiııi veriyo
ruz; 

İKİNCİ KÂNUNDA 
Paragvay - Urugvay; 4 - 2 
BrezUya - ŞiU: 6 - 4 
Urugvay - Peru: 4 - 2 
Arjantin - Paragrayi 6 - 1 
Şili - Urugvay: 3 - 0 
Brezilya - Paragvayj 5 - 0 
Arjantin - Peru: 1 - 0 
Paragvay - Şili: 8 - 1 
Brezilya - Urugvayı 3 - 2 
Peru - Şili: 2 - 2 
Urugvay - Arjantiıu: 3 - 2 
Peru - Paragvay: 1 - 2 
Avusturya - Fransa; 2 - 1 
Arjantin - Brezilya: 1 - 0 
Almanya - Hollanda)^ 2 - 2 

ŞUBATTA 
Arjantin- Brezilya: 2 - 0 
Belçika - Fransa: 3 - 1 
Çekoslovakya - İsviçraı 5 - 3 

MARTTA 
Hollanda - İsviçre: 2 - 1 
Avusturya; - halya: 2 - 0 
Almanya - Fransa: 4 - 0 
Almanya - Lüksemburgf 3 - 2 

NİSANDA 
Belçika - Hollanda: 2 - 1 
Macaristan İsviçre: 5 - 1 
İsviçre - Belçika: 2 - 1 
Romanya - Çekoslovakya* 1 - 1 
Almanya - Belçika": 1 - 0 
İtalya - Macaristan: 2 - 6 

MAYISTA 
HoUanda - Belçika: 1 - 0 
Alman;^ - İsviçre: 1 - 0 
Avusturya - İtalya: 1 - 1 
Macaristan - Yugoslavyas 1 - 1 
İngiltere - Norveç: 6 - 0 
îskoçya - Çekoslovakya* 3 - 1 
Almanya - Daniır/arlâı: 8 - 0 

İrlanda -- İsviçre: 1 - 0 
Avustur-ya - Macaristant 2 - 2 
italya - Norveç: 3 - 1 

HAZİRANDA 
Estonya - Litvanya: 2 - 1 
Yugoslavya - Belçika: 1 - 1 
Romalıya - Belçika: 2 - 1 

Danimarka - Norveçî 
İsveç - Finland3^: 
Orta Avrupa-Gaıbî Avrupa. 
İsveç - Estonya: 
Polonya - isveç: 
Almanya - Letonyaf 
Romany«, - İsveç 
Almanya- FinlandyaC 

TEMMUZDA 
Romanya - litvansra: 
Romanya - Letonya: 
Bulgaristan - Yugoslavya: 
Estonya - Romanya: 
Letonya - litvanya!: 

AĞUSTOSTA 
Yugoslavya - Türkiye 
Estonya - Finlandiya: 
Almanya - Estonya: 

EYLÜLDE 
Norveç - Finlandya: 
Polonya - Danimarka: 
Norveç İsveç: 

8 • 
4 • 
8 -
7 -
S -
3 -
S • 
2 • 

a • 
0 -
4 -
2 -
4 -

3 -
1 -
4 -

2 -
8 • 
S -

Macaristan - Çekoslovaly»: 6 • 
Avusturya. - İsviçre: 
Letonya - Litvanya: 

BİRİNCİTEŞRİNDB 
Danimarka - İsveç: 
Çekoslovakya - Yugoslavya 
Avıjsturya - Let<Miya: 
Macaristan - AvusturyaK 
Fransa - İsviçre: 
Polonya - Yugoslavya: 
Norveç - İrlanda: 
Çekoslovakya - Letonya: 
Danimarka - Finland3ra: 
Çekoslovakya - Avusturya: 
Alman]^ - Norveç: 
Fransa - Hollanda;. 
İsviçre - İtsJLya 

'İKİNCİTEŞRNDB 
irlanda - Norveç: 

4 • 
S -

2 -
: 5 -

2 -
2 -
2 • 
4 • 

3 -
4 -
2 -
2 • 
% 
3 
2 • 

8 
Bulgaristan - Çekoslovakya: 1 
Macaristan - İsviçre: 
Almanjra - İsveç: 
Portekiz - İspanya: 
Hollanda - Lüksemburg: 

BİRİNCİKÂNUNDA 
İngiltere - Çekoslovakya: 
Fransa İtalya: 
İskoçya - Çekoslovakya: 

2 
S 
2 
4 

5 
0 
5 

• f 
0 
1 
s 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
1 
a 
I 
0 

• 1 

0 
• 1 

1 
• 2 

8 
. 1 

• 1 

• 1 

. 1 
• 1 

• 1 

- 0 
• 2 
• 0 

- 0 
• 1 

-ö 
- 2 
- 2 

- 8 
• 1 

- 0 
- 0 
- 1 
- 0 

- 4 
- 0 
- 0 

Seyircilere, oyunculara, idarecilere 
faydalı futbol bilgileri ve nasihatleri 

\ Seyircilere: — Top avuta çıkınca 
kale sahasmm ortasında çıktığı ya
re en yakm noktaya konarak avut 
atışı yapılacaktır. Atışı her hangi bir 
ojruncu yapacaktır ve topun ceza sa
hası haiicine çıkması lâzımdır. Çık
mazsa tekrar edilir. 

Ayni suretle ceza sahası dahilinde 
hücum eden tarafa verilen her ser
best vuruş da bu şekilde yapılacaktır. 
Hiç bir şekilde diğer bir oyuncunun 
topu kaleciye vermesi kabU değildir. 
(Bizde hâlâ hakemler beynelmilel 
futbol nizamnamesinin değişen bu 
maddesini tatbik etmiyorlar.) 

Bir serbest vuruşta cezalanan takı
nım oyuncuları toptan 9,15 M. mesar 
fede bulunmağa mecburdur. 

,(^unculara: — 7 nci maddede ya-
puan değişiklilderden sonra her han
gi bir oyuncu avut atışını yapacaktır. 
Bu atışı kalecinin yapması daha ma
kuldür. Onun için İcalecUer bu hu
susta antreneman yapmalıdır. 

Eğer bir avut vuruşımda, vuıoışu 
yapan ceza sahası dışında olan arka-
daşma pas verir, o da tekrar ceza 
sahasa dahilinde olan kaleciye pas 
verir ve kaleci de degajman yaparsa ni
zamîdir. Eğer bir serbest vuruşta top
tan 9,15 M. mesabede durmak iste
mezseniz ildnci ihtarda hakem sizi 
sahadan çıkarabilir. 

Kır v^Tit atışmda muhacim top
tan 9,15 M. mesafede buplunabilir. 
Eğer topu ceza sahasmı geçmeden 
durdurursa atış tekrar edilir. 

Bir avut atışında atış yapan taraf
tan bir oyuncu top ceza sahasını geç-
neden rakip oyımculai-dan birine 
'.asdî olarak vurursa hakem oyunu 
.un3""ir, hata yapan ojruncuyu dı-

'-̂ î tı sonra avut atışmı 

reciler de onlarla birlik oluyorlar. 
İdarecüerin vazifesi oyunculara di
siplini hatırlatmaktır. Sinirlenenler, 
hakeme karşı gelen oyuncularınızı 
teskin ediniz. Bu suretl« hakem vazi
fesine yardım etmiş olursunuz. Ta
rafgir seyircUer ve kaba oyuncularla 
uğraşmak mecburiyetinde kalan ha
kemi hiç olmazsa sizin tutmanız lâ
zımdır. 

X^ .,^' — Ekseriya oyuncular 
^̂ â cec karşı geldiği takdirde ida-

1 9 4 0 o l impiyadlar ı yap ı la -
m ı y a c a k m ı ? 

Amerika olimpiyad komitesi reisi 
B. Avery Brundage gazetelere verdiği 
beyanatta: «Olimpiyadlar Tokyoda 
yapılmazsa hiç bir yerde yapılmama-
hdır. Spor daima siyasî hadiselerin 
üstünde tutulmalıdır. 1936 senesinde 
Amerika Almanya ile siyasî münase
betleri çok iyi olmadığı halde olim-
piyadlara iştirak etmek suretile bunu 
isbat etmiştir. Eğer Japonya! Cinle 
çok meşgul ise hiç şüphesiz 1940 
olimpiyadlannı organize etmiyecek-
tir. Bu takdirde ollmpiyadı Orlo veya 
Helsingforşda yapmak doğru olmaz. 
Esasen mesele önümüzdeki marta ka
dar muallakta: kalacaktır. Mart aym-
da toplanacak olan beynelmüel olim
piyad komitesi Japon murahhaslarını 
dinlemiyerek katî karan verecektir.» 

Y u n a n mil l î takımı İskende
riye v e Fi l ist ine gidisror 

Yunan millî takımı dünya kupası 
için Füistinle karşüaşmak üzere Fi-
Ustine gitmektedir. Yunanlüar Filis
tine gitmeden tskenderiyede İskende
riye muhetliti Ue o3mıyacaklardır. 
Takım şu oyımculardan mürekkeptir; 

Sklavinos, Padopulos, Gasparis, 
Kritikos, Kondilis, Gikas, Miyakis, 
Depuntis, Maropulos, Simeonidls, 
Triandafilis. 

Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Türkç^e çeviraı: R. Bitim 
— 7 — 

Madde 32: Koz sahibi kontratım yap
mazsa yapabildiği trlkler için hiç bir şey 
yazmaz. Bilâlüs hasım taraf: 

Beher noksan löve İçin: 
Plâfon briçte: 100 puan, Okgin briçte: 

M puan yazar. Bu mikdarlar kontrede 
İÜ ve sıırkontrede dört misli olurlar. 

«Kontrakt briçte» 
Völnembl olmadığı takdirde: 
KontredeğiİM: 50 puan. Her nokıan 

trik İçin 
Kontre İse: 100 > îlk noksan 

trlk İçin 
150 > İkinci noksan 

trik için 
200 > Üçünctt noksan 

trik l^in bu 
sm^tle her 
evvelki ceza
ya 50 puan 
UâvesUe d»- i 

vam edilir. (1) 
Surkontre isa: Kontm puanların iki 

misli 
VtUnerabl ise: 
Kontre değilse: Vülnerabl olmadığı 

halde kontre edilmiş puanlarm ayni. 
Kontre ise: Kontre edUmemij puanla

rm iki mislL 
Surkontrede ise: Kontre edllmlg olan 

anlarm iki misli. 
Madde 33: Hetl iki taraf eUerlndeki 

ODfirleri yazarlar. 
cOkşin briçte» 

1 — Kozda: 
B Onör ayni elde: Trik kıymetinin 10 

misli. 
4 Onör bir elde beşincisi diğer elde: Trik 

kıymetinin 9 misli. 
4 Onör bir elde: Trik kıymetinin 8 midL 
5 Onör bir elde, 2 onör diğer elde: Trik 

kıymetinin 5 misli. 
4 Onör iki elde: Trik kıymetinin 4 

mislL 
3 Onör bir veya iki elde: Trik kıymeti

nin 2 misli. 
Şlkan: Trik kıymetinin 2 mislL (2) 
n — Sanzatuda: 
Dört as bir elde: 100 puan. 
Dört as iki elde: 40 puan. 
Üç as bir veya iki elde: SO^u;ar.. 

«pift|;gır»,>afiv«e» 
. 1 —Kpz<îa: 

' < tmör bir elde: 100 puan. 
4 Onör bir elde, beşinci ortakta 150 

iman. 
5 Onör bir elde: 200 puan. 
n — Sanzatuda: 
4 Onör bir elde: 100 puan. 
6 » bir elde: 150 puan. 
n — Sanzatuda: 
4 As ayni elde: 200 puan. 

aKontrakt biriçte» 
1 — Kozda: 
4 As bir elde: 150 puan. 
Madde 34: «Okşin briçte»: 
I — Tarafeynden h a n g ^ oluTaa olsun: 
Pöti şilem: 50 puan. 
Oran şilem: 100 puan. 

«Plâfon briçte» 
I — Tarafeynden hangisi olursa olsun: 
Pöti şUem: 100 puan. 
Oran şilem: 200 puan. 

«Kontrakt briçte 
1 — Koz sahibi: 
A: Pöti şilem deldâre edip bunu veya 

Gran şilemi yaparsa: 
Vtinerabl desise: 500 puan. 
Vülnerabl ise: 75Q, puan. 
B: Gran şilem deklâre eder ve yaparsa: 
Vülnerabl değil ise: Pöti şilemde ala

cağı puandan 1000 fazlasmı. 
Vülnerabl ise: Pöti şilemde alacağı 

puandan 1500 fazlasını kazanır. (S) 
«Her üç briçte» 

2 — Gran şilem deklâre edip Pöti çi
lem yapan Pöti şilemi hesabma kaycte-
demez. 

Madde 35: I — Manş. 
cPlâfonda» 

tik manşı yapan: 100 puan kazanır. 
' H — Rober •= Robre. 

«Olcşin briçte» 
1 — Bir taraf iki manş yapınca rober 

hitama erer ve bu taraf hesabma 250 
puan ilâve edilir. 

2 — Tarafeynden hiç biri iki manş 
yapmadan parti muvafakati tarafeyn İle 
bitirlllrse bir manş yapmış olan tarafa 
125 puan ilâve edilir. 

«Plâfon briçte» 
1— Bir taraf manş yapınca rober hi

tama erer ve son manşı yaparak kazan
mış olanlar hesaplarma 400 puan ilâve 
ederler. 

2 — Bir parti hiç bir taraf İki manş 
yapmadan muvafakati tarafeyn ile hita
ma erdirilirse bir manş yapıp 100 puan 
almış olan tarafa 150 puan daha ilâve 
edilir. 

«Kontrakt briçte» 
1 I— Bir taraf iki manş yapınca rober 

hitama erer. Eğer diğer taraf bir manş 
yapmış ise robert kazananlar 500 puan, 
yapmamış ise 750 puan hesaplarma ilâve 
ederler. 

2 — Parti bitmeden muvafakati tara
feynle hitama erdirilen roberde ilk manşi 
yapmış olan tarafa 300 puan ilâve edilir. 

Madde 36: Roberin hitaımnda her iki 
taraftan onör ve trik sûtunlanndaki 
rakamlar cemedillr. Hasılı cemi fazla 
olan taraf roberi kazanır. İki hasüı cem 
arasmdaki fark kazanılmış olan puanlan 
teşldl eder. 

Madde 37: Hesaplarda hata olduğu gö-
riilürse berveçhiâti tEishihat yapılır: 

A: Trik siîtımunda: Müteakip kâğıd 
tevzii hitama ermeden, eğer hata roberin 
son oyununda İse bu roberin neticesi he
sap ve kabul edilmeden evvel her an, 

B: Onör sütununda: Roberin neticesi 
hesap ve kabul edilmeden evvel her an, 

C: Cemlerde ve tarhlarda: Hatalarm 
meydana çıkanldıldan hangi anda olur
sa olsun. (Arkası var) 

(1) Yeni marklar sonunda gösterile
cektir. 

(2) Sikanın yalnız ofcşin briçte kıymeti 
vardır. 

(3) SoHdald yeni markt» gösterilecektir. 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÜZÜ 
Yazan: SÜLEYMAN KANÎ Î R T E M —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

^ _ Tefrika No. 76 

Hüseyin Hilmi paşa İle telgrafla 
bir görüşme 

'<0 günlerde Manastır merkez kay
makamı) idim. îttlhad ve Terakki ce
miyetinin Manastır vilâsreti heyeti 
merkeziyesinde âzalıkta bulunuyor
dum; Manastır Ittihad kıüübünün de 
kâtib âzahğmı ifa eylediğim için bu 
muhabere evrakı nezdimde mahfuz 
kalmıştır.) 

Bu heyet telgrstfhaneye gitti. Arat
tığı Ahmed Rıza bey bulvuıamadı ise 
de sadrazam- Hüsejrtn Hilmi paşa Ba
bıâli telgrafhanesine geldi; kendisine 
«heyeti murahhasai milliye» imzasi-
le: (Bugün kısım, lasım içtima halin
de bulunan Manastır vilâyeti halkm-
ca mevcud galeyana binaen murah
has bir heyet halinde telgrafhanede 
bulımuyoruz. îstizahlamnıza cevap 
lûtfedilmesini istirham eyliyoruz) de
nildikten sonra şu sualler irad edüdi: 

(Girid hükümeti muhtaresüıin ni
hayet Sisam adası idaresi şeldinde ol
ması Manastır efkân umumiyesince 
muvafık görülüyor. Giridlilere yapı
lacak müsaadat Sisam imtiyazlarm-
dan az mı. çok mu? 

Hami devletlerin Girid muhtariyet 
idaresi seldi ve Girid müslümanlan 
hakkındaki tasmimleri nedir? 

«Hukuku hükümran!» tabiri yerine 
devletlerin notasında «hukuku âliye» 
tabiri kullanıldığı gazetelerde görülü
yor. Bu tabir tashih edilmiş midir? 
Giridde hukuku hüküniTftninin katiy-
yen ve fiüen muhafaza olunacağı 
haldanda hami devletlerce bir vaad 
ve taahhüd vaki inidir? 

Velev muvakkat bir zaman için ol
sun Hanya burcu üzerine - haber al
dığımıza göre - Yıman bandırasmm 
rekzedilmesine ve Girid hıristiyanla-
nnm ilhak hususunda ittihaz ettikle
ri katî ve fülî karara bir takım Yunan 
zabitlerinin alenen iştirak eylemeleri
ne karşı hami devletler ne vaziyet al
mışlardır? Bu açık tecavüze karşı Ba-
bıâlinin teşebbüsleri nedir?) 

Bu sualler mebusan meclislerinde 
yapılan istizah takrirlerine pek benzi-
yorlardı! Fakat kalblerdeki galeyan 
ve heyecan ince, uzun şekü düşünce
lerine meydan bırakmıyordu 1 Hüse
yin Hilmi paşa bu suallerden pek sı
kıldı. Manastır haUam kırmağı da 
ihtiyata muvafık görmedi. Makine ba-
şmda kimler bulunduğunu bUe bilmi
yordu. Evvelâ bu «heyeti murahhasai 
müliye» nin kimlerden mürekkeb ol-
duğ'unu sordu. Heyetten şu aksi ceva
bı aldı: 

(Bu sualleri irad edenler sizi sada
ret makamma getü-en büyük inkılâ-
bm hâdimlerindendir. Biz bugün bu
rada efkârdaki galeyan üzerine zatı 
fahimanelerini ve meclisi mebusam 
haberdar etmek ve alacağımız cevab-
larla galeyan ve vahameti teskin ey
lemek üzere zatı samüerile meclis rei
si beyefendijâ davete mecburiyet his-
seylemiştik. Suallerimize cevap veril
mek arzu buyurulmuyor ise bildiriniz 
de çekilelim!) 

Hüseyin Hilmi paşa maksadımn ce
vap vermemek olmadığım, ancak 
kimlere hitab edeceğini bilmek istedi
ğini yazmca kulüb reislerinin isimleri 
bUdirildi. Bunun üzerine paşa sualle
re şu yolda cevablar verdi: 

(Haricî siyasete taallûk eden bu 
kadar mühim sualleri meclisi mebu
san bile henüz alenen irad ve izahat 
taleb etmemiştir. 

AUahm inayetine ve muazzam Os-
manh milletine istinad eden kabine
nin reisi sıfatüe müsterih olunuz te
minatım teyid eylerim. 

MecUsi vükelâda Girid meselesini 
müzakere ile meşgulüz. Suallerinizin 
bazısına istirahatı derunu mucib olar 
cak surette cevab verilebüir. Fakat 
henüz kabine erkâmndan lıaşka kim
seye bildirilemiyecek malûmatm ve 
halihazırda işaesi mümkün olmıyan 
teşebbü.sat ve muhaberatın bir kaç 
günde neticesi alımncıya kadar sab
retmek lâzımdır. Giride verilecek ida ( 
rî muhtariyetin şekU ve hududu hak-
kmda şimdiden katî ve sarih bir ceva
ba intizar etmemelisiniz. Hamiyetli Os-
manh olan kabine Girid muhtariyeti
ni Sisamdan daha ehven şekilde gör
meği arzu eder. 

Devletlerle h nzakereye ipti-

dar olunamadığmdan muhtariyetin 
şekil ve hududu hakkında devletlerin 
fikir ve nazan bittabi kabinece maz
lum değil ise de devletlerin niyyaü 
hasenesini görmekteyiz. 

Girid üzerindeki hukuloı hükümra-
lül Osmaniyi devletler tahriren itiraf 
ve tasdik ettUderi gibi bu tasdikin 
fiilî teeyjmdü ve Giridin atiyen idare
sinin tanzimi hakkında icrasım iste
diğimiz müzakereye dahi münasib bir 
zamanda mübaşeret edeceklerini be
yan etmişlerdir. Biz bu müzakere]^ 
tacü ediyor ve devletlerden cevaba 
intizar eyliyoruz. 

((Hukuku âliye» tabiri hadis değU-
dir. Biri on iki, diğeri sekiz sene evvel 
Babıâliye verilen takrirlerde dahi kul-
lamldığı halde o vakit bu tabire dik
kat atfedilmediğl ve ehemmiyetinden 
zühul olunduğu anlaşılmıştır. 

Bununla beraber devletlerce bu ta
birin hukuku hükümran! tabirinden 
daha geniş bir mânada kullanüdığı 
ifade olunmuştur. Giriddeki müslü-
manlann muhafazasına devletler te
keffül eylemişlerdir. Yunan zabitleri 
hakkında da teşebbüslerde bulunulu
yor.) 

Telgrafhaneye gelen heyet, Hüse3rin 
Hilmi paşamn nazikâne bir siyasî tev-
bihini de ihtiva eden bu cevablanm 
etrafa bildirdiler. Manastırda galeya-
nm Yunanlılar ve dolayısile Rumlar 
aleyhine bir nümayiş şeklini almasına 
meydan verilmedi. 

Yalmz garabetini izaha mahal ol
mıyan bu müracaat ve muhabere 
Hüsejrin Hilmi paşajra Girid Yunanis-
tana ilhak olunursa bu yüzden Ru-
melide karışıklık çıkacağım ecnebile
re anlatmağa vesile oldu. 

Rumlar Makedonyada Bulgarlara 
mütemaü saydıklan Hüseyin Hilmi 
paşanm sadarete gelmesinden hoşlan-
mamışlardı. Kendi emellerine daha 
müsaid gördükleri Hürriyet ve İtiflâcı-
larla müştereken hareket eylemeği 
menfaatlerine uygun görüyorlardı. 

Hattâ 31 mart vakasımn Girid iŞi-
*ni halletmeğe imkân bahşedeceğine 
ihtimal vererek bundan hiç de müte
essir görünmemişlerdil 

İttihad ve Terakki merkezi umumîsi 
ise, ne olursa olsun, Girid üzerinde 
hükümranlık haklarının muhafazasi-
le Giride Sisam adası derecesinde bir 
muhtariyet bırakmağı Girid yüksek 
komiserinin Yunanlı olmaması. Yu
nanlılık alâmetlerinin Giridden kal-
dınlması emellerini besliyordu. 

Hüseyin Hilmi paşa riyasetindeki 
îttlhad ve Terakki kabinesi de bittabi 
bu emelleri terviç ettirmeğe çabalı
yordu. 

Hüldimet Bulgaristandan emin ol
saydı Girid hakkındaki metalibini bel-
Id biraz daha kuvvetlendirecekti. 

İptida tereddüde düşen devletler 
İngilterenin ısrarile ve evvelce Girid
lilere bildirmiş olduklan üzere Giridl 
ecnebi askerinden tahliye eylemişler
di. Girid hıristiyanlan da hemen Han
ya burcuna yunan bandırasım çek
mişlerdi. Zaten adada belki bin nok
tada Yunan ba3Tağı temevvüc ediyor
du. İstanbul gazeteleri ecnebi askeri 
çekilince (Suda) limanının Osmanlı 
donanmasmca işgal olunacağım, Yu-
nanistanda ufak bir hareket görülür
se hududun bir ordu ile takviye edUe-
ceğini yazıyorlardı. 

Hariciye nazın Rif at paşa mebusan 
meclisinde devletin hukuku tehdid 
edilecek olursa kuvvete müracaat edi
leceğini beyan ediyordu. 

Babıâlinüı teşebbüsleri neticesinde 
devletler Giridin Yımanistana iltihap 
kma muvafakat göstermedUer; «katt 
rejimin» tetkikini tehir Ue statükonun 
muhafazasım iltizam eylediler. 

Gene Babıâlinin müracaatı ve pro
testosu üzerine hami devletler Yunan 
bayrağım indirtmek için Hanyaya iki
şer harb gemisi gönderdiler. Devletle
rin bu hareketi Babıâli için emri var-
kii kıran siyasî bir muvaffakiyet oldu. 
Prens Jorju çekilmeğe icbar etmiş 
olan Venizelos devletlerin kararmdaki 
katiyeti görerek Yunan bandırasmm 
kendüeri tarafından indirilmesini Gi
ridlilere tavsiye etti ise de sözünü din
letemedi. (Arkası var) 

m 
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bahçesinde bir cesed 

• : \ 

Tüdız'daM kumarhanenin açık ol-
Suğu seneler zarfında, Mısırlı, pren
ses Kâmile Bedri, saray civannda, bü
yük bahçe İçinde mükellef bir köşk 
kiralamıştı. Yakınlarda' başka köşk
ler de olmakla beraber, kumara düş
kün sefihlerin istirahatini temin et
mek üzere, bir Rus, hemen oracıkta 
«Belveder palas» isminde bir.pansiyon 
açmıştı. 

O gece saat on bire doğru prenses 
Kâmile, salonda bir basma oturmuş, 
kitap okuyordu. Kapıdan içeri, mu-
harir Kâmıran girdi: 

— Vay, prenses! Böyle yalmz mı-
Bimz? 

Mısırlı k^dm gülümsiyerek bellibe-
lirsiz Arap şüvesile: 

— Ne yapayım?. Bütün misafirle
rim kumara düşkün... Yemek yedikten 
sonra, sıvıştılar.. 

Kâmile Bedri, orta yaşlı, mütenasip 
vücudlü, güzel bir kadındı. Zaten 
muazzam olan serveti kocasımn vefa-
tmda bir kat daha artmıştı. Elmasla-
nnm harikuladeliği, yalnız Türkiye'de 
ve Mısır'da; değil, Avrupa'da da dillere 
destan ti. İyi kalbliydi; misafir sever
di; ve bütün dostları kendi evleriymiş 
gibi köşke girip çıkabilirdi. İşte mu
harrir Kâmıran da henüz bir aydan-
beri tanıştığı halde bu samimî havaya 
karışmıştı. 

Gülümsiyerek: 
— Vah hanımefendiciğim... Sizi böy

le yalnız mı bıraktüar?.. Öyleyse mü
saadenizle ben yanmızda oturayım... 

Tam bu sözleri söylerken, Mehmed 
Ali paşa, kapıdan göründü. Beyaz bı
yıklı, 58-60 yaşlarında olmasına rağ
men dinç vücudlü, şanlı şöhretli ve iyi 
giyinmiş bir adamdı bu. Askerî bir ta
vırla topuklannı vurarak selâm verdi. 

Prenses: 
— A... Siz onlarla gitmediniz mi? -

diye sordu. 
— Hayır... Yan yola kaidar beraber 

yürüdüm. Hava pek güzeldi doğrusu... 
Mehtabın boğaza aksini seı^etmeğe 
doyum olmuyordu. O sigara dumanlı 
yerde kapanmak istemedim... Bilir
siniz ya, zaten kumarı pek sevmem... 
Aheste aheste yürüyerek buraya av-
<iet ettim... Yalnız olduğunuzu bili
yordum. Kandırayım da gecenin gü
veliğinden istifade ettireyim diye dü
şündüm. 

Paşa tam cümlesini bitirmişti ki, 
birdenbire bahçede canhıraşı bir fer-
yad koptu ve ses yakmlaşa yakmlaşa 
lîöşkün içine kadar girdi. Salondaki-
1er, tüyleri ürpermiş, hayretle yerle
rinden fırladıkları esnada, habeşî teni 
korkudan âdeta bembeyaz olmuş, göz
leri dışarı fırlamış berberi uşak ken
dini salona attı. 

Kekeleye kekeleye: 
— Ya sitti... Aman Allah... Aman 

Allah... Ölmüş! ölmüş! - dedi. 
Hepsi birden, helecan içinde: 
— Kim? Ne? Nerede? - diye sordu

lar. 
— İşte... Orada... Bahçede... Gül 

bahçesinde Mislinur hanım ölmüş... 
öldürülmüş... 

İki erkek, hemen fırladı. 
Koşarak, ça3allı meydanı geçtiler; 

muntazam kesilmiş taflanlann arka 
tarafmdaki limonluğvm önünde bu-
lıman gül bahçesine girdiler. Ortada 
renk renk sarmaşık güUerile kaplan
mış geniş ve kapısı boğaza nazır bin 
kameriye vardv 

Erkekler, buradan içeri bakmca, bir 
hasır koltuğun üstünde MisUnur'un 
yıkılmış, oturduğunu gördüler. He
men yaklaştılar. Muharrir, kızm nab-
Euu tutarak: 

— Ölmüş! - dedi. 
Sonra Mehmed Ali paşaya gösterdi: 
— İşte göğsünde bir kama saplı... 

Sakın dokunmaym! 
Prenses de onlara yetişmişti. Heye-

. candan dışan uğnyan gözlerle ba
karak: 

— Ne olmuş?.. Ölmüş mü Mislinur? 
— Evet. 
— İntihal mı acaba? 
Kadının gözleri yaşla dolmuştu. Ce

sede yaklaştı: 
— Vah zavallı... Neden yaptı bu işi.. 

Pek de hayatı severdi... 
Birdenbire bağırdı: 

Nakleden: 
Vâ'Nû 

- \ 

— Ah... Boynundaki incisi yok! 
Kâmıran sordu: 
— Hakikî inci miydi?. 
— Hayır... Fakat bilmiyenler alda-

nabilir... 
Mehmed Ali paşa: 
— Bu evin kapısı mapısı açık... Her 

kes kolaylıkla girip çıkabiliyor... Otu
ranların adı da zengine çıkmıştır... î§-
te netice!... - dedi. 

Kâmrran: 
_ Polise haber vermeli! -Mütalâa-

smı yürüttü. - Herşey yerli yerinde 
dursun... Ben telefon edeceğim... 
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T ahkikatta şunlar tesbit edildi: 
Cinayet esnasmda, hizmetçile

rin üçü, hizmete amade olarak, aşa
ğı kattaki odalarında iskambil oynu-
yorlarmış. Berberi uşak Gemil, işini 
bitirdikten sonra biraz hava almak 
için bahçeye çıkmış veiou feci man
zarayla karşıla:şmış. 

Habeşiden şüphe etmeğe imkân yok
tu. Çünkü senelerdenberi prensesin ya-
nmda namus ve istikametile çalışmış
tı. Ev sahibesi ona tamamen kefildi. 
Üstelik de incinin sahte olduğunu bi
liyordu. Hoş kendisinin eline zaman 
zaman hazineler teslim edilirdi. 

O akşam prensesin sofrasmda ye
mek yiyenler, - Mihrinur'dan başka -
doktor Ferhad ve karısı Hadiye, müte-
kaid Mehmed Ali paşa, tüccar kıbrıs-
h Raif, prensesin yeğeni Alişan Bedri 
idi. 

Bunların hangisinden şüphe edilebi
lirdi? Hepsi zengin, hepsi maruf in
sanlar... 

Doktor Ferhad ve kansı, Mısır'da 
yerleşmiş ve yazlarını İstanbul'da ge
çiren bir Türk ailesiydi. Servetieri 
prensesinki derecesinde değilse de he
men ona yakın bir şeydi. Çünkü Fer
had, göz tabibi olarak, Mısırda en 
fazla şöhret kazananlar arasındaydı. 
Kansı", tuvaletine düşkün, bebek cin
sinden olan mahlûklardandı. Bütün 
«meşgalesi» kocasını kıskanmaktan 
ibaretti. 

Mehmed Ali paşa, mütekaid bir as
ker!... İstikamet ve namusile taıun-
nuş... İstanbul mikyaisma göre, büyük 
bir servete tevarüs etmişti. 

Kıbrıslı Raif, genç, uzun boylu, son 
derece sevimli yüzlü, bol para ile oym-
jran bir delikanlıydı. Neşesi ve hoşsoh
beti sayesinde, meclisin âdeta mihve
riydi. Kadm erkek ona bayılırlardı. 
Onsuz hiç bir davet yapüamazdı. 

Prensesin yeğeni Alişatı Bedri ise, 
zarif giyinen, esmer ve sevimli bir 
gençti. 

Muharrir Kâmıran'a glince, onu da 
poUs tamyor. 

ölen Mislinur'la prenses iki üç se-
nedenberi ahbapmış. Kimsesiz bir 
genç kız... Fakat terbiyeli, zeki, şen, 
hoşsohbet, haysiyetli... O derece hay
siyetli ki prenses şöyle anlatıyordu: 

— Bu son on beş gündür onu pek 
meyus ve dalgm görüyordum. ParaSi 
az olduğunu bilirdim. Yıldız'da şansı
nı tecrübe etmek için bütçesinin mü
saade edemiyeceği şekilde kaybettiği
ni de işitmiştim. Ben Mislinur'u İstan-
bıü'a geldikçe görür ve hayatına aid 
blrşey bilmediğim halde pek severdim. 
Üzüldüğünü istemediğim için İsrarla 
kendisine pai*a vermeği teklif etmeme 
rağmen bir türlü kabul etmedi. 

Müddeiumumi muavini sordu: 
— «İstanbul'a geldikçe görürüm» 

diyorsunuz... Fakat o da Mısırlı imiş?. 
— Kendi Mısır'da büyüdüğünü söy

lerdi. Fakat biz hiç birimiz onu mem
leketimizden tanımıyoruz. 

— Alişan beyle nişanlı olduğunu id
dia ediyorlar. 

— Mislinur, güzel bir kızdı. Belki 
yeğenim kendisini severdi. Fakat ara-
lannda resmî birşey yoktur. 

Tüccar Raif söze katıldı: 
— Doğrusunu isterseniz zavalh Mis-

linur'cuk o kadar sevimli, o kadar ca
zibeli bir kızdı ki, bütün erkekler onun 
tesirinde kalırdık. 

Etrafındakilerine hitaben: 
— Hepimiz, katilini bulmak için 

ma;ddî, manevî yardım etmeliyiz, doğ
rusu... ' 

Tekmil erkeklerin Mislinur'a mef
tun olduğu söylenirken, doktor Fer-
had'm kansı Hadiye, kocasmı yan 
gözle süzdü: Cidden, aralannda, bu 
kız yüzünden birçok kavgalar geçme
miş miydi?. 

Polis, bu katlin belki de âdî bir sir
kat maksadile olduğuna hüküm ver
mek üzereydi ki, bir memur, elinde 
Mislinur'un.kaybolaiı incisüe içeri gir
di. 

— Cinayet yerinin etrafmda araş
tırmalar yaparken, bunu, ahırın da
mı üstünde bulduk. - dedi. 

Herkes biribirine baktı: 
Demek, bu cinayet başka bir mafc-

sadla yapümış ve şaşırtmak için, ka
til, inciyi kızın boynundan almış; âdî 
bir hırsızlık perdesi altmda gizlen
mek istemiş. Sonra, tahkikatta belki 
üstünde bulunur korkusile onu ahırın 
damma atmış. Öyleyse katil kızı tanı
yan, onımla bir alâkası olan, belki de 
bu eve girip çıkanlardan biri... 

Mesele kıskançlık cüıetinden araş-
tınlmağa başlandı. Herkes biribirini 
şüpheli nazarlarla süzdü. 
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T ıbbı adlî, ölümün 11 le 11 buçuk 
arasında' olduğunu tesbit etti. 

Bu sıralarda hemen herkes biribirini 
gözden kaybetnüşti. Kimi kumara git
mek için çıkmış, kimi evde yalnız kal
mış, kimi mehtap gezintisi yaparak 
tekrar köşke dönmüş, hattâ doktor 
Ferhad bile bahçede düşürdüğü baba: 
yadigârı çok sevdiği teşbihini aramak 
için karısından ayrümıştı. Muharrir 
Kâmıran'a polisler her ne kadar ke-
filseler de o saatlerde apansız gelişi 
dikkati calipti. Tüccar Raif'le Alişan 
gerçi Yüdız'da görünmüşlerdi; fakat 
zamanmı saati saatine kimse tesbit 
edemiyordu. 

Elinde tabanca, kapı eşiJHnde belirdi.. 

H adiye, o sabah pek helecanlıy
dı. 

Kocasının halini beğenmiyordu. Fü-
hakika, doktor, tahkikatta', polise te-
reddüdsüz cevaplar vermişti amma, 
kadın, çok sevdiği Ferhad'm en ufak 
ahvali ruhiyesini bilirdi. Ve şimdi an
lıyordu ki, kocası birşeyler saklıyor!. 
Onu söyletmek istedi. İçeriki odada 
tıraş olan Ferhad'a seslendi: 

— Bu cinayete ne dersin? Acaba 
katil kim? 

Doktor ıslıkla bir şarkı tutturmuş
tu. Bu da sinirli olduğuna, zihninin 
pek meşgul bulunduğuna delildi. Çün
kü âdetiydi: Ne zaman birşey düşün
se hep ıslık çalardı. 

Konuşmak istemediğini belli ede
rek: 

— Ne bileyim? - dedi. - Polis araştı
rıyor... İhtimal bulur!. 

Genç kadm ses çıkartmadı. Fakat 

helecam büsbütün artmıştı: Korku
yordu: Ya bu işi kocası yaptıysa?.. 
Onun Mislinur'a meclûp olduğunu, 
çoktan sezmişti... Kıskançlıkla, yahud 
reddedilmekten hasıl olmuş bir tehev
vürle neler olmaz?.. Teşbihi aramak 
meselesi de belki yalaiıdı... Yok, o bu
nu mutlaka anlıyacaktı. Doğrusu ko-
casmm o serseri kız yüzünden hapis
lerde çürümesine razı değildi. Onu 
kurtaracaktı. Her ne bahasma olur
sa olsun kurtaracaktı. 

Ferhad giyindi. Karısının yanağını 
öperek: 

— Çıkıyorum! - dedi. 
— Bu kadar erken nereye gidiyor

sun? 
— Alişan'Ia randevum var. 
Genç kadın yalnız kalmca kalktı. 

O da alelacele giyindi. Prensese gi
decekti. O, akülı bir kadındı. Bu su
retle belM bir ipucu yakalıyabilirdi. 

B elveder otelinin garsonu, elinde 
tepsi ile acele acele yürürken 

loş koridorda ayağı bir cisme takıldı. 
Sendeledi. Fakat büyük bir meharetie 
tepsiyi devirmeden kendini topladı. 
Takıldığı şeye bakti. Bir feryad kopa
rarak müdüriyet odasına doğru koş
tu. 

Yerde yatan bir erkek cesediydi. 
Onun da, tipkı Mislinur gibi, göğsün
de bir hahçer saplıydı. Polise telefon 
edüdi ve maktulün teşhisi güç olmadı: 
Bu, doktor Ferhad'dı. Cepleri araştı-
rüdı. Üstünde mühim bir para olduğu 
fakat katil tarafından alınmadığı gö
rüldü. 

Artık ortalık büsbütün karıştı. Pan
siyonda Mehmed Ali paŞa ve tüccar 
Raif oturmaktaydılar. Doktorun «ran
devum var» demesine r^men, otel 
müstahdemini, Alişan'ı orada görme
mişti, Mısıriı delikanlı da, böyle bir 
buluşmadan haberi olmadığmı iddia 
ediyordu. Paiısiyonda oturan Meh
med Ali paşa, o sabah erkenden çık
mıştı. Tüccai' Raif'in de gecedenberi 
dönüp dönmediğini kimse görmemişti. 

Cinayet esnasmda mütekaid paşa 
bir aralık pansiyona dönmüş, alt kat
taki salonda bir viski içmişti. 

Polis sordu: 
— Paşam! Ferhad beyin otele gir

diğini gördünüz mü?. 
— Hayır... Ben erken kalktim... 

Biraz dışarda dolaştım... (Geldiğim za
man buraları tenhaydı... Yemekten 
evvel viski içmeği severim... 

Muhanir Kâmıran da o sıralarda 
pansiyonda gözükmüştü. Bir tarafta, 
polis komiserile şunu konuşuyordu: 

— CinayeUer gittikçe çoğalıyor. 
Herhalde doktorun katli de Mislinur 
meselesile alâkadardır... Ah evvelâ şu 
kızm hüviyeti tamamile meydana' çık
sa... Eşyaları arasında şahsiyetini bel
li edecek hiç bir iz bulunmadı, değil 
mi?... Pasaport var... Sahte de olabi
lir. Güvenilmez ki... Yalnız o serseri 
herifin, fotoğrafı bavulunda' bulundu 
ki, calibi dikkat... Bu kadar zarif giyi
nen ve yüksek tabakayla teması olan 
Mislinur gibi bir kadının bu küıktaki 
bir adamla ne alâkası olabilir?.. Bu 
ciheti anlarsak muammanın aydınla
nacağına eminim... 

Polisler tahkikatla meşgul olurken 
gazeteci Kâmıran da' Hadiye hanıma 
felâket haberini vermek vazifesini üze
rine alarak, yola çıktı. 

Genç kadm evinde yoktu. Pren
seste olduğunu öğrenince, delikanlı 
hemen oraya gitti. 

Ve köşkü altüst ederek buldu. Pren
ses, başmdan ağır surette yaralı... 
Üstelik de bütün evde bayıltıcı bir ko
ku var... Pencereler fora edilmiş... 
Uşakların hizmetçilerin üzerlerinde 
hâlâ sersemlik devam ediyor. Alişan 
ise döğünüyordu: 

— Halam büyük bir suikasda uğra
dı... Bütün ev halkı bir tütsüyle ba
yıltılmış... Biz de şimdi polise telefon 
ettik... Ben henüz geldim... Greceyi 
Yüdızda geçirmiş, oradan da çıkar çık
maz spor otomobilimle, hava almak 
için, Kilyos'a kadar gitmiştim. Gelin
ce bu felâketle karşılaştım... Hadi
ye hanım da benden biraz evvel gel
miş... Halamı tedavile meşgul... 

Prenses'in yarası oldukça ağırdı. 
Kadıncağız bir türlü kendine gelemi-

yordu. Hastaneye kaldınlması icap et
ti. Polisler geldiği zamam, Alişan, ar-
dma kadar açık bir kasayı göstererek:: 

— Bakın! - dedi. - Halamın bütün 
mücevherleri çalmmış... Ona yüz kere 
«bankaya koy. Bu bekçisiz evde sak
lama... Başımıza felâket gelecek!» der
dim. Dinlemezdi. İşte oldu olacaklar... 
Bari canı km-tulsa... 

Zaten şaşırmış olan Hadiye, koca
sımn da vefatmı öğrenince, ayüdı, ba
yıldı. Hıçkırıklar ai'asmda' şu şekilde " 
bir ifade verdi: 

— Ferhad'cığımm benden birşey 
sakladığmı hissediyordum... Mislinur 
cinayetile alâkadar birşey... 

Prensesin kendine gelip konuşabil-
mesi için p>ek uzun zaman lâzım gel
di: Gazeteler onun ölümden kurtul
duğunu, fakat polise henüz ifade ve
remediğini yazıyorlardı. Kâmıran po
lisle beraber çalışıyor, pansiyonla köşk 
arasında dolaşıp duruyordu. Sonra 
birdenbire ortadan yok oldu. Nereye 
gittiği bir türlü tayin edilemedi. Fa
kat o civarda oturanların hepsim bir 
korku kaplamış olacak M, gerek Meh
med Ali paşa, gerek tüccar Raif, he
saplarını keserek pansiyondan ayrıldı
lar, şehre indiler. 

— Benim izimi nasıl buldun, söy
le bakalım Yılmaz Ali! 

Muharrir Kâmıran bir kalıkaha at-
ü. 

— Elim ayağım bağlı... Şu banyo
nun içinde boğulmağa mahkûm ol
mama rağmen güldüğüme hayret edi
yorsun, değil mi. Kurt Ahmedi... Bu 
kadar ciü'etkâr cinayetleri ahcak Kür
tün yapacağına emindim... Fakat 
onun şahsiyetini ben de herkes gibi 
bilemiyordum... Zengin muhitlerde 
dolaşacağına emin olduğum için, mu
harrir Kâmıran şahsiyetine bürüne
rek Yıldız civarına dadandım... Eğer 
senelerdenberi kovaladığımız Kurt 
Ahmed İstanbul'daysa behemehal bu 
zengin muhitte dolaşacağına kaniidim. 
«Bir ipucu yakaladım» diyordum. Ni
tekim işte... 

Karşısında duran, uzun boylu, gü
ler yüzlü, şık giyinmiş âdâmı süzdü. 
Yarabbi! Meclislerin neşesi olan bu 
hoşsohbet, zarif delikanlı senelerce 
polisin aradığı Kurt Ahmed miydi? 
Kanh katü Kurt!... 

Kıbrıslı Raif, gözlerinin hainliğini 
kapatmıyan tatlı bir tebessümle: 

— Yakaladın... Fakat tuzağa sen 
düştün! - dedi. - Bak, banyonun mus
luğu açık... Yavaş yavaş su doluyor... 
İşte burada işkenceyle öleceksin... 
Tüccar Raif'in hakikî hüviyetini Öğre
nenler böyle ölüme mahkûmdurlar... 
Fakat seninle konuşmağı seviyorum. 
İşte onun için seni diğerleri gibi han
çerlemedim... Hem senin gibi kurnaz, 
değerli bir polisin ölümü biraz başka 
türlü olmalı... Cesaretinin ne ana ka
dar devam ettiğini görmek istiyorum. 

Yılmaz Ali, vaziyetinin ne derece 
berbad olduğunu için için takdir edi
yordu. Fakat serde yiğitlik de var. Yıl-
mamak lâzım... 

— Mislinur'u niçin öldürdün? - di
ye âdeta salonda oturup da bir ahbap
la konuşur gibi sordu. 

— Beni tanıyordu da ondan... O, 
fıkara bir kızdı. Ayni mahallede bü
yüdük. Ben mesleğe atıldığım zaman, 
onu da çeteme aldım... Fakat birkaç 
sene evvelki banka vakasında Mısıra 
kaçmağa mecbur olduk. Ben başka 
yerlere de gittim... Onu gözden kay
bettim... Aradan seneler geçti. Tesa
düfen iki üç ay evvel prensesin evinde 
karşüaşmaz mıyız?.. Elmasları çalmak 
niyetile ahbaplık ettiğini sandım... 
Bu hususta kendisile konuştum. Fa
kat nıeğerse tövbekar olmamış mı has
pam?... Katiyetle reddetti, prensesi 
çok sevdiğini, israr edersem beni ha
ber vereceğini söyledi... Cezasını da 
buldu... 

Su çenesinin hizasına çıkmasına 
rağmen, Ali sordu: 

— Ya doktor Ferhad?.. Bir aralık 
ondan şüphelemniştim.. 

— Aptal herifi bırak... Bahçede 
teşbihini ararken benim kameriyeden 
doğru geldiğimi görmüş. Fakat sevdi-

Nakleden: (Vâ-îiû) 
(Devamı 12 nci sahifede) 
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KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

i . . . Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 119 ^m^ 

İdam edilen ibrahim^ meşhur denizcilerden Recebin 
kardeşiydi. Hacer hakikati anlahnca ortahk karışmıştı! 

_ ^ — _ ^ 
Hacer önüne bakarak: 
— Evot... 
Dedi. Bir kaç saniye ikisi de sus-

tıılaı;. 
Kayık Cibali önlerine gelmişti. 
Kâmil bey sordu: -
— Seni kapı altına götürdükleri 

zaman, bunlan neden kolbaşıya söy
lemedin? 

— Atlı aseslerin hepsi Çolak Hü-
seyinin ahbabıydı. Orada para ile 
bu İşin içinden o kadar kolay sıy-
nldı ki... Ağzımı açmağa vakit bu
lamadım, korktum. 

— Kayıkçı İbrahim nereden çıktı? 
— O, Ahmedi görmeğe gelmiş. O 

Birada kapının önünde dolaşıyormuş. 
Çolak Hüseyin bıçağımn kanını 
onun üstüne sürmüş. İbrahim! ka
pı altına getirdikleri zaman, İbrahi-
min üstü kan lekelerini bulanmıştı. 
Katil diye onu yakalajiıîar, Bizi de 
serbes bıraktılar. 

— Zavallı İbrahim! Sİıçsuz olarak 
İdam edildi demek?... 

— Evet. Onun hiç bir günahı yok
tu. Onu ben kapı altında dayak 
yerken, ilk defa görmüştüm. 

— Şimdi sana da çok acıdım, yav-
ı-um! Sen de çok talihsiz bir kadın-
mışsin! Kocanı gözünün önünde öl-
düı-müşler!... Bu korkunç ve kanlı 
faciaya şahid olmak ne acı bir şey
dir. Ahmedimi çok sever miydin? 

-^ Çok severdim. Temiz yürekli 
bir erkekti. O da beni çılgınca se
verdi. Beni hiç kimsenin yanına çı
karmazdı. 

— Çok kıskanırdı demek?... 
— Kendi gözlerinden bile kıska

nırdı beni... 
• 

Kâmil beyin kayığı Saraybumun-
da Hünkâr iskelesine yanaşmıştı. 
. Hacer kayığın Üsküdar cihetine 
geçeceğini sanıyordu. 

Kayıkçılar Hünkâr iskelesine ya^ 
naşmca, başörtüsünün altında ışıl-
dıyan iri siyah gözlerini Kâmil beye 
çevirdi: 

—• Buraya mı çıkacağız? 
Kâmil bey önüne baktı: 
— Evet... önce buraya uğnyahm. 

Bir ahbabıma veda ettikten sonra 
gideceğiz. 

Karaya çıktılar. 
Sahil boyunda baltacılar nöbet 

bekliyordu. 
Yavaş yavaş saraya doğru yürü

düler. 
Saray kapısında Hacer duraladı. 
— Ahbabınız sarayda rm? 
— Evet... 
— Beni buraya neden getirdiniz? 

Önce Üsküdara gitseydik. Siz sonra 
kayıkla saraya gelip ahbabınızı gö
rürdünüz! 

Kâmil bey bu sözleri duymamış 
gibi göründü. Büyük kapıdan içeri 
girmişlerdi. 

O ne?! 
Kâmil beyin odası önünde yüksek 

sesle konuşan biri vardı. Haremağa-
lan: 

— Aman gözüm, bağırma! 
Diyerek, iri boylu bir adamın et

rafını sarmışlardı. 
Kuşçubaşı, Haceri odasına soktu. 

Kapıyı kapadı. 
Loş koridorlarda bağıran adanun 

sesi perde perde yükseUyordu: 
— Benim kardeşimi suçsuz olarak 

idam etmişsiniz! Bunu İstanbula ge
lince öğrendim. O, hayatında bir 
karınca bile öldürmemiştir. Ahmed 
reis gibi bir civana nasıl kıyabilirdi? 

Kâmil bey koridorda bağıran ada
mı tanıdı: 

— Recep reis... Neden bu kadar 
yüksek konuşuyorsun? Derdin ne
dir? 

Demir Recep ağlar gibi bir sesle 
cevap verdi: 

— Kardeşim Üsküdarda kayıkçı 
idi. Onu Boğaziçinde tanımıyan, sev-
miyen yoktu. Padişahımız onu idam 
ettirmiş... Böyle suçsuz bir adam 
öldürülür mü hiç? 

Kâmil bey şaşaladı: 
— Deli İbrahimden mi bahsedi

yorsun, Recep reis? 

— Evet, ta kendisi. Ondan bah
sediyorum. 

— Demek o, senin kardeşindi, öy
le mi? 

— İbrahimi sen de tanırsın, Kâ-
mü bey! Hanya bir gün Göksuya 
gitmiştik te, derenin ağzında sizin 
sandal denize devrilmişti... 

— Hatırladım. 
— O gün seni boğulmaktan kur

taran kayıkçıyı da hatırladın mı"} 
—• Evet... Hayatımı kurtardığı 

içm, cebimdeki bütün paralan o 
gün ona vermiştim. 

— Tamam. İşte o, benim karde-
şimdi. İbrahim hephnizden akılh bir 
çocuktu. Ona Üsküdar kayıkçılan 
böyle bir ad takmışlar. O da bir ka
dın yüzünden bu hale gelmişti. 
Böyle temiz yürkell bir genç nasıl 
olur da Ahmed reisi öldürür?... 

Kâmil bey, Deli İbrahimin kim ol
duğunu anlayınca çok müteessir ol
muştu. 

— Vah yavrucuk vah. Pisipisine 
öldü gitti. Hakikî katilin kim oldu
ğunu biliyor musun? 

— Hayır. Fakat, bildiğim bir şey 
var: Ahmed reisi kardeşim öldürme
miştir. 

Kâmil bey. Demir Recebi bir ke
nara çekti: 

—. Bugün bu cinayetin iç yüzünü 
ve hakikî katili meydana çıkardım. 
Ahmed reisi öldüren, Eyüplü Çolak 
Hüseyin imiş! 

— Ne diyorsunuz, Çolak Hüsejdn 
mi öldürmüş o civam? 

— Evet. Bu hakikati Ahmed rei
sin kansı meydana çıkardı. Zavallı 
kadıncağız her şeyi gözUe görmüş... 
Bugüne kadar, Çolak Hüseyinden 
korkusundan ağzmı açamıyormuş. 
Bajıa olup bitenlerin hepsini anlattı. 
Onu dinlerken, hajrretimden az kal
dı küçük dilimi yutacaktım. Şimdi 
Ahmed reise de, kardeşine de acıyo
rum. İkisi de boş yere ölüp gitti za
vallılar... 

Demir Recep vurucu, kavgacı bir 
adamdı. Kardeşinin ölümüne Ço
lak Hüseyinin sebep olduğunu anla
yınca: 

— Öyleyse Eyübe gidip kardeşimin 
öcünü alayım... O melunu temizle
meden içim rahat etmiyecek! 

Dedi. Kâmü bey meseleyi Kıhç Ali 
paşaya açacağım, ona damşmadan 
bir şey yapmamn doğru olmadığım 
söyledi. 

— Bu akşam Yalı köşküne» gidece
ğim. İstersen sen de oraya gel. Kap
tan paşa bu işin neticesini sabırsız
lıkla bekliyor. B.'r diyeceğin varsa, 
Yah köşkünde kendisine anlatırsm! 

—» Pek âlâ. Akşama orada buluşu
ruz. Fakat, ne yazık ki, artık giden 
gelmez. Zavallı İbrahimciğim de ni
hayet Kara Halilin yağlı urganı al-
tmda can verdi, gitti. Onun yerine 
on. kişiyi öldürsem, gene hmcımı ala
mam. 

Demir Recep asabi adımlarla yü
rüyerek, saraym iç avlusundan çı
kıp gitti. 

Kâmü bey de odasının önüne bir 
nöbetçi dikip harem dairesine geçti. 

** 
Kuşçubaşı Kâmil bey, üçüncü 

Muradın huzurunda.. 
üçüncü Murad haremağalanndan 

birini yumınıkla yere düşürmüş, 
tekmeleyip duruyordu. 

Kâmü bey padişahın huzuruna 
girdiği zaman iki boğuk ses işitili
yordu: 

— Ben görmedim, şevketlim! Kö
leniz görmedim... 

— Sus! Hınzır fellâh.. senin göz
lerin her şeyi görür. 

Haremağası yerde yalvarıyor, 
üçüncü Murad da yumruklarım 

sıkarak mütemadiyen bağırıyordu: 
— Ben sana onun peşini bırakma 

demedim mi? Omm yemeklerini 
gözden geçirmeden verme diye tem
bih etmedim mi? 

Kuşçubaşı bu sözleri duyunca 
kendi kendine: 

(Arkası var) 

"̂^ '':%^^^<pr?!ç/>C^ 
18 Kânunusani 938 Sah 

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: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Nebıl oglu İsmaU Hakkı ve 
arkadaşları taralından Türk musikisi, 
19,30: Konferans: Beyoğlu Halkevi na-
mma muharrir: Naci Sadullah (Ses hak
kında), 19,55: Borsa haberleri, 20: Klâsik 
Türk musikisi: Okuyan Nuri HalU, keman 
Reşad, kemence Kemal Niyazi, tanbur 
Dürrii, kanun Vecihe, nısfiye Salâhaddin 
Candan, ut Sedat, 20,30: Hava raporu, 
20,33: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Saat ayarı), 21,15: ORKESTRA: 1 -
Blankenburg: Marche, 2 - Puccini: La 
Tosça fantasie, 3 - Glinka: Krakowiak, 
4 - Rimsky - Korsakoff: Chanson İndue, 
5 - Siede: Şuraya, 22,15: Ajans haberle
ri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 22,50: Son haberleri ve ertesi 
günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyat: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler, 
17,30 - 18,30: İnkılâp dersleri: Halkevin
den naklen (Mahmud Esad Bozkurt). 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Servet Adnan ve arka-
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Ses-
gör ve arkadaşları), 20,15 - 20,30: Sıhhi 
konuşma: Dr. Vefik Vassaf, 20,30 - 21: 
Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21.55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Davelli: Sabbat infemal, 
2-DeUbes: Süite Coppelia, 3-Waldteufel: 
Ange d'Amour, 4 - Thomas: Jagertanz, 
5 - Sentia: Lavil, 21,55 - 22: Yannki prog
ram ve İstiklâl marşı.-

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 da, hafif muzika — Bres-
lav 20,10 da, viyolonsel konseri — Frank
furt 20,10 da, hafif muzika — Hamburg 
20,10 da, radyo orkestrası — Viyana 
20,40 da. Viyana havalan — Brüksel 
20,30 da, hafif muzika -^ Paris P T T 
20,30 da, piyano konseri- — Strasbug 
20,30 da, konser — Radio Toulouse 20 de, 
dans ve operet muzikası — National 
20,25 de, viyonolonsel konseri — Londra 
20,20 de, hafif muzika — Roma 20,20 de, 
orkestra konseri — Bükreş 20,30 da, ke
man konseri — Prag 20,30 da, «Sarka» 
operası. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de, eğlenceli mu

zika — Berlin 21 de, Will orkestrası — 
Breslav 21 de, Ostland orkestrası — 
Frankfurt 21,30 da, orkestra konseri — 
Leipzig 21 de, eğlenceli konser — Saar-
brücken 21 de, büyük radyo orkestrası-
nm konseri — Strasburg 21,30 da, kon
ser — Radio Toulouse 21 de, konser — 
Varşova 21 de, küçük bir operet — Bük
reş 21 de, radyo orkestrası — Beromünster 
21,13 de, konser — Prag 21,05 de, sen
fonik konser. 

saat 22 de 
Berlin 22 de, büyük konser — Frank

furt 22,15 de, salon muzikası — Münih 
22 de, akşam konseri — Stuttgart 22 de, 
konser — Lyon P T T 22,30 da, senfonik 
konser — Radio Paris 22,15 de, salon mu
zikası — Strasburg 22,30 da, orkestra 
konseri — Radio Toulouse 22 de, operet 
havaları — Roma 22 de, «Gloria» ope
rası — Milano 22 de, senfonik konser — 
Varşova 22,15 de, senfonik konser — 
Bükreş 22,45 de, Rumen havalan. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de, dans muzikası — 

Alman istasyonları 23,30 da, dans muzi
kası — Brüksel 23,15 de, balet muzika
sı — Strasburg 23,30 da, piyano ile vals 
havalan — Radio Toulouse 23,10 da. 
Akordeon konseri — National 23,35 de, 
salon muzikası ve bariton — Londra 
23 de, eğlenceli program — Roma 23 de, 
operaya devam — Milano 23,05 de, kon
sere devam — Lüksemburg 23 de, «Mar
silya Gülü» opereti — Varşova 23,05 de, 
dans muzikası — Sottens 23 de, radyo 
orkestrası — Beromünster 23 de, halk 
muzikası — Peşte 23,25 de, cazband. 

Saat 24 ten itibaren 
Radio Toulouse 24,15 de, konser, 1,15 de, 

Mireille operasmdan parçalar 1,35 den 
2 ye kadar gece muzikası — National 
1 de, dans muzikası — Londra 24,25 de, 
dans muzikası — Lüksemburg 2 4 - 2 de, 
operete devam — Hilversum 24,50 de, dans 
muzikası — Peşte 24,10 da, çigan muzi
kası — Frankfurt l 'den 2 ye kadar gece 
konseri. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: HavadU: 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30 muhteUf plâk 
neşriyatı 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19; Bayan İnci: Piyano ve ke
man refakatile, 19,30: Konferans: Dok
tor Ali Şükrü (Grip ve korunma çarele
ri), 19,55: Borsa haberleri, 20: Mustafa 
ve arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 20,30: Hava raporu, 
20,33: Bay Ömer Rıza tarafmdan arabca 
söylev, 20,45: Nezihe ve arkadaşlan ta
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 1 - Bet-
lioz: Benvenuto Celllnl, 2 - Strauss: 
Danseuse vienoise, Valse, 3 - Rossinl: 
Barbier de Sevllla fantasie, 4 - Michiels: 
Rakoczi - Czardeas, 5 - Translateur: Valsa 
intermezzo, 22,15: Ajans haberleri, 22^0: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı. 23: SON. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kltaplan satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dildş ye yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf maldne TO levazum 

saire bulunur. 

Zabıta nuveli 

6fil bahçesinde 
bir cesed 

(Baş tarafı 11 inci sahifede) 
ği ve bir türlü bana konduramadığı 
için istintak esnasmda birşey söyleme
miş... Geceleyin ise kendi kendine 
birçok vehimlere kapılmış... İzahat al
mak için bana geldi... Ben de henüz 
köşkü soymaktan geliyordum... Zaten 
niyetim bu son kozu ojmadıktası son
ra gene İstanbul'dan yok olmaktı... 
Çünkü biliyorsun ya: Servetim muh
kem! Dünyanın her tarafında, istedi
ğim gibi yaşıyabilirim. Verdiğim iza
hatla kani olmadığım hissettim... 
Odamdan dalgın dalgm çıkmış gider
ken o meşhur meharetimle hakladım 
enaiyi... 

Banyoyu dolduran su. Yılmazın ağzı 
hizasma gelmişti. Birdenbire dışardan 
ayak sesleri işitildi. Kurt Ahmed, ye
rinden fırladı. Kapıyı açtı. Merdiven
lere doğru hahıletti. Polisler, ellerin
deki tabancalan ona çevirdileı:. Ahmed 
kendim müdafaa etmek istedi. Hayatı 
seviyordu, yaşamak istiyordu. Prense
sin elmasları sayesinde önünde uzun 
bir ufuk açılmıştı... Herşeyi böyle ap
talca kaybetmek istemiyordu. Hürri
yetini ne bahasına olursa olsun mü
dafaa edecekti. 

Cebinden tabancasmı çekti. Fakat 
atmasına vakit kalmadaîı, polislerin 
attığı kurşunlarla yaralanıp yere düş
tü. 

— Yılmaz Ali nerede?... - diye bağ
rışıyorlardı; ve kendüerine bütün bu 
izleri gösteren Kurt'un gizlendiği bu 
tenha köşkün yolunu bulan, hayatım 
telılikeye koyarak bu son başlan plâ
nını bUe tertip eden üstadın ölmüş ol-
masmdan çok endişe ediyorlardı. Fa
kat su gurultusu işiterek banyo oda-
smm kapısmı açtılar. Ancalc burnun
dan nefes alacak kadar su altmda ka
lan Ali'yi hemen çıkardılar. 

—7— 
^^ücevherler bulundu. Hastanede 
"*kendine gelen prensese götürüp 

müjde verdikleri zaanan. Mısırlı kadın 
bir kahkaha attı: 

— Teşekkür ederim... Fakat yeğe
nim beyhude telâş ediyordu. Bunlar 
hakikî elmaslarınım kopyasıdır... Asıl 
kıymetliler banka kasasında! 

Ve sonra;, yanmda duran Melımed 
Ali paşaya dönerek: 

— Azizim Mısır'a düğünümüze, Kâ-
mıran beyi de ayni kahraman Yılmaz 
Aliyi de davet edeceğiz, değil mi?- dedi. 

Nakleden: (Vâ-Nû) 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu : İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Vasıf, Hasköy: Haiıcıoğiunda Bar
but, Eminönü: Hüsnü Onar, Heybe-
liada: Tomadis, Büyükada: Merkez, 
Fatih: Veznecilerde Üniversite, Ka-
ragümrük: Mehmed Arif, Bakırköy: 
İstepan, Sanyer: Asaf, Tarabya, Ye-
niköy, Emirgân, Rumelihisanndaki 
eczaneler, Aksaray: Yenikapıda Sa
rım, Beşiktaş: Vidin, Fener: Defter
darda Arif, Beyazıd: Yeni L&leli, 
Kadıköy: Pazaryolımda Merkez, Mo
dada Nejad Sezer, Üsküdar: Ahme-
diye, Küçükpazar: Hlmket Cemil, Sa-
matya: Çula, Alemdar: Ali Rıza, Şeh
remini: Ahmed Hamdi. 

Lyonel Barrymore 
ile mülâl(at 

(Baş tarafı dokuzuncu sahifede) 
den, hattâ Amerikaya gelmesi için 
para bile gönderdiğinden yakmd» 
Hollivuta müteveccihen hareket ede
ceğini büdiriyordu. Kardeşim bu 
mektuba fena halde kızmış, ateş pü«-
kürüyordu. Kıza cevap yazıp aklı
nı lîaşma getirmek istiyordu. Fakat 
mektubunda adres yok, kurnaz kıa 
yalnız kendisi yazıyor ve mektupla
rında onunla muhabere ettiği fikri
ni veriyordu. 

Nihayet günün birinde Hollivuta 
geldi, kardeşimi görmek teşebbüsün
de bulundu. Red cevabı almca 
mahkemeye müracaat ederek: «Ba
na izdivaç teklif etti; buralara gel
dim. Şimdi vadini geri alıyor, tas-
minat isterim» dedi. Nihayet bin 
müşkülâtla hakikati meydana çıka
rabildik ve Johnu bu belâdan kur
tardık. Meğer kız Kanadada olduk
ça zengin bir ailenin kızı imiş. Füim 
çevirmek istiyormuş. Buna muvaf
fak olmak emelile evvelâ patırdüı bir 
reklâm yapmak istemiş, o araük ta 
kardeşim pek meşhur olduğu ve 
kadmlan da sevdiği için hilesi aıüa-
şılmaz, diye onu intihap etmiş. 

— HoUivut hakkında gazetelerde 
acayip, garip bir çok havadisler gö
rülüyor, bunlara ne dersiniz? 

— Her okuduğunuza inanmayınız, 
derim. Gazetecilere mevzu lâzım, on
lara pire derseniz deve dîye yazar
lar. Bir kadına gözünüzün ucUe 
baksanız âşık derler. Beş bin dolar 
kazanırsanız, beş milyon yaparlar, 
bin dolar kaybettim derseniz bir 
milyon diye bağırırlar. Hele Hollivut-
taki gazetecilerden Allah muhafaza 
etsin. Onlarla hiç başa çıkılmaz. Her 
gün stüdyoları arşınlarlar. Yıldızla-
n göremezlerse reklâmcılan görür, 
ağızlanndan bir şeyler ahp onu âle
me yuttururlar. Yahut ta korkvmç 
bir şekle sokarlar. Eğer bir şey söy
lemek istemezseniz yüzünüze ba'.'ar 
hiç olmazsa çehrenizden falcı gibi 
keşifler yapar gene yazarlar. 

— Cinsî cazibe hakkında fikriniz 
nedir? 

—. Hiç meşgul olmadığım için bu 
kelime hakkında size bir şey söyli-
yemem. Benim nazarımda yalmz 
sanat ve sanatkâr mevcuttur. Cinsî 
cazibe meselesini sanatle karıştırma
ğı pek süflî bir düşünce bulurum. Cin
sî cazibe reklâmını sinema artistlerine 
yakıştırmam. — B. O. 

AKŞAM 
•Abone ücretlcril 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
6 AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuru) 2700 kunış 
750 > H50 > 
400 » 800 » 
150 » — • 

Posta ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: SenellSl 

8600, altı aylığı 1900, Oc 
ayhğı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beg 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilimde 16 — Rozukssım 73 
a İBMk CtMf OiU İkiadl Alcfua Tıtoı 

E. 12.32 2,14 7,17 9,47 12,00 1,36 
Va. 6,39 7,21 12,25 14,54 17,09 18,45 

Idarehanat Babı&li ciran 
Acımualuk So. 

No. If 

NEVROZİN 
Baş, diş, nezle, grip romatizma ve bütün agrılannızî derhal 

keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

MliiâlilMâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artritizm, Romat izma 

ı-



18 Kânunusani 1938 A K Ş A M Sahife IS 

Bulgaristandaki Türklerin elim vaziyeti 
karşısında tedbirler alınacak 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
17,016 hanenin inşa edilmiş olduğu
nu ve yine bu gelen göçmenlere 9542 
öküz 16,444 pulluk, 1059 araba ve 
937 senesine kadar gelen göçmenlere 
tamamen ve 1937 senesi içinde gel
miş olanlarm üçte ikisine arazi tevzi 
edildiğini ve mevcut kanuna göre 
bir ailenin iskânı 800 liraya mal ol
duğunu izah etti. Aynca bu göçmen
lerden muhtaç olanlara 24,524,111 
kilo yemeklik ve 8,864,914 kilo to
humluk verildiğini ancak iskân mu
amelesi gelmiş olanlar hakkında dahi 
henüz tamamile ifa edilmemiş ve 
içinde bulunduğumuz sene zarfında 
14684 ev 41202 çift hayvanı 16532 
pulluk 24313 araba olarak nazarı iti
bara alınan ihtiyacın ifası ve bu 
uğurda girişilen taahhüdatla beraber 
13,590,965 lira sarfını istilzam et
mekte olduğunu hatırlatarak iskân 
ve göçmen işlerinin mahdut olan 
imkânlarımızla mütenasib olarak der
piş edilmedikçe mazideki vakıalarile 
pek fecî akibetler ve manzaralar ha
tırlatan bu mühim işte zarurî olarak 
esaslı hesab ve istihzaratm evvel 
emirde derpiş edilm.esi lâzım geldi
ğini işaret etti ve iskân işlerinin da
ha başka bir sistemde ve memleke
timizde açılmakta olan iş hacmin
den de istifade ederek daha müteva-
zi ması-afla istikmali mümkün olup 
olmadığının aynca mütehassıs ko
misyonlarla tedkik ettirilmekte bu
lunduğunu ve sarih bir vaitte bu
lunabilmek için bu tedkikatm neti
cesine intizar lâzım geldiğini ilâve 
etti. Ve izahatına 7iihayet vermeden 
evvel ancak gelmiş olan göçmenlere 
yapılması lâzım gelen bu yardımlar 
daha tamamile ikmal edilmemiş ol
makla beraber tarlalarını köylülere 
bedel mukabilinde ve bazı yerlerde 
traktörle sürerek müstahsil vaziyete 
çok yaklaştınldıklannı ve daima sıh
hî vaziyetleri yakından takip edile

rek hiç bir sarî hasta-ığm çıkmadığı-
m ve evleri yapılamıyanların müm
kün olan yerlerde kira ile han tutul
mak ve bühassa köylülerin evlerine 
misafir yapmak suretile bir dam 
altında bulunduklanm tasrih etti. 

Hariciye Vekilinin izahatı 
Bundan sonra kürsüye gelen Ha

riciye Vekili Dr. Araş Bulgaristanda
ki Türklerin ve Tüi-k mekteplerinin 
vaziyeti ve muhaceret meselesi üze
rinde son senelerin bütün macera
sını ve yapılan teşebbüsleri ve alman 
vaitlerin çok kısır neticelerini hülâsa 
ettikten sonra şimdiki Bulgar hükü
meti Başvekilinin Türk mekteplerin
de Türkçe hurafatınm mecburî ve 
eski arap hurufatının ihtiyarî olma
sı hakkında emir verdiğini söyledi. 
Netice olarak şimdiki Bulgar hükü
metinin şikâyetlerimizi daha iyi ka
bul ve telâkki eniğini ancak tatbi
kata intizar etmekte bulunduğumu
zu ve görülecek neticeleri olduğu gi
bi fırkaya arzedeceğini her halde 
ötedenberi kendilerile iyi ve dostane 
geçinmek başlıca emelimiz olan bu 
komşumuzla münasebatımızm üze
rinde müeessir olacak muayyen 
âmillerin başında Türklere yapüa-
cak muamelenin bir esas teşkil ede
ceğini ifade etti. Hicret mese
lesinde salâhiyettar vekâletin ye
ni tedkikatile varabileceği neticeye 
göre taayyün edecek kudret ve kabi
liyetimiz nisbetinde bu işin tatbiki 
mümkün ve kolay esaslı mukavelele
re raptemek lâzım geldiğini ancak 
bu meyanda böyle bir işin daha evvel
ce müttefikimiz Yugoslavya ile ara
mızda sözü geçtiğini ve Fırkaya bu
nu arzetmeyi vazife bUdiğini söyledi. 

Büyük Millet Meclisi Parti grupu 
hükümetin bu meselede hareket ve 
mütalea ve endişelerini yerinde bula
rak mart içtimamda esaslı müza-
kerata mevzu olmasını karar altına 
aldı. 

Bium muvaffak 
olamadı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
olmıyan sol cenah fırkalarının da iş-
tirakile bir millî birlik kabinesi teşkil 
etmek istiyordu. Bu sebeple radikal 
sosyalistlerle komünistlerden başka 
diğer sol cenah fırkalarına da kabine
ye girmeleri için müracaat etmişti. 

Komünistler kabineye iştiraki kabul 
etmişlerdi. Radikal sosyalist grupu pa
zar akşamı gece yarısına kadar müza
kerede bulunmuş, fakat hiç bir karar 
verememişti. 

Radikaller kambiyo serbestisi, İs
panya işlerine karışmamak ve millet
lerarasındaki gerginliğin izalesine ça
lışmak politikasının devamını istiyor
lardı. Radikallerden bir kısmı komü-
histlerin iştirak edecekleri bir kabine
ye girmeği muvafık bulmuyorlardı. 

B. Blum demokratlar birliğine men
sup olan eski Maliye nazın Paul Rey-
haud'a kabineye girmesini teklif et
mişti. B. Reynaud bu teklifi kabul için 
kabineye, sağ cenaha yakın Marin 
grupu da dahil olmak üzere bütün 
grupların iştirakini şart koymuştu. 
B. Blum bunu kabul etmediğinden B. 
Reynaud'vm kabineye girmesi ihtima
li ortadan kalkmıştı. 

Bunun üzerine B. Blum, komünist
lerin de iştirakile yeni bir halk cep
hesi hükümeti kurmak istemiş, fakat 
buna da imkân olmadığı anlaşılmıştır. 

Fransada sükûn 
Paris 17 (A.A.) — Memleketin her 

tarafında tam bir sükûnet hüküm sür-
nıektedir. Hiç bir yerde nümayiş yapıl
mamıştır. Efkârı umumiye sabırsızlık
la yeni kabinenin teşekkülünü bekle
mektedir. Otobüs ve metrolar okuma 
salonlannı andırmaktadır. Herkes bir 
gazete okumakla meşguldür. Halk sü
kûnetini muhafaza etmekte ve tam 
^ r itimadla neticeyi beklemektedir. 
^J^ buhfaniar esnasındaki heyecan-
<^n eser kalmamıştır. 
*^enİ2 miUteşarı Almanyadaft 

donuyor 
f̂  Almanyada yapılaJh gemilerin in-
?^tına nezaret etmke üzere Alman-
yaya giden İktisad Vekâleti deniz 
J^jisteşarı B. Sadullah Güneyin reis-
«fv-f̂ *!'̂ '̂ ^^ heyet cumartesi günü 

gelecektir. 

Istanbulun her ta
rafında et ayni 
fiate satılacak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Şehrimizde ötedenberi et fiatleri 

muhtelif semtlerde, hattâ ayni semt
te bulunan dükkânlarda ayrı ayrı
dır. Meselâ bir kasap dükkâmnda 50 
kuruşa satüau Dağhç eti ayni semt
te veyahut şehrin bir diğer yerinde 
55 kuruşa satılmaktadır. Kilo başın
da yapılacak tenzilâtın şehrin muh
telif semtlerindeki bu fiat farklanna 
göre tatbiki bazı müşküller doğura
caktır. Buna mani olmak üzere on 
kuruş tenzUât kararının tatbikine 
geçileceği zaman etin her cinsinin 
toptan ve perakende flitleri - Şehrin 
her semtinde müsavi olmak üzere -
ilân edilecektir. 

Ekmek ve süt işi 
Vali ve Belediye Reisi B. Muhiddin 

Üstündağm Ankarada meşgul olaca
ğı işlerden birinin de şehrin ekmek 
meselesi olduğunu evvelce yazmıştık.. 
Belediyenin ekmek işinde yaptığı 
tedkikatm neticesi hükümete bildi-
rilmitşitr. Belediye bütün fırmlann 
bir elden idaresi fikıindedir. Küçük 
fırınlar birleştirilecek, büyük fınnlar 
da ıslah edilmek suretUe genişletile
cektir. Belediye, bir sermaye buldu
ğu takdirde ekmek işine filen başlı-
yacaktır. 

Ankaradan gelen haberlere göre 
hükümetin süt işini ele aldığı bildi
riliyor. Belediye, şehre temiz ve ucuz 
süt temin etmek için bir fabrikaya 
ihtiyaç göstermiştir. Hükümetten süt 
fabrikası tesisi için sermaye istene
cektir. Şayed hükümet malî yardım
da bulunursa belediye derhal büyük 
bir süt fabrikası açacaktır. 

Hayat pahalılığının diğer safha-
lannda yapılacak mücadelenin şekli 
henüz tesbit edilmemiştir. Dahiliye 
Vekâletinin hazırladığı yeni kanuh 
projeleri üzerine alınacak tedbirlere 
dair belediyelere verilecek talimat
tan sonra diğer gıda maddelerinin 

, de ucuzlatılması için tedbirler alına
caktır. 

KÜÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri İntihar eder. 

1 ~ İŞ ARIYANLAR 
.a, 

İŞ ARIYORUM — 22 yaşlarında eski ve 
yeni yazıyı okur yazarım. Müessese ve 
ticarethanelerde ne iş olursa olsun ya
parım. Taşraya da giderim. Kefaleti şah
sî verebilirim. İsteklilerin Akşamda (M 
Ş> rumuzuna mektupla müracaatları. — 

ALTI NEVİ KAZANÇLI İŞİ İŞLETMEK 
İÇİN ARKADAŞA İHTİYACIM VAR — 
Ve on nevi işlerden öğrenmek istryen-
lerden hafif bir ücret alınır ve sekiz iş 
reçeteye tabi olarak iş bilâücretsiz öğ
renmek istiyenler öğreneVlirler, işsiz bir 
kimse meslek sahibi olur. Bilmiyenlere 
büyük bir iştir. Taksim âbide karşısında 
İzzet kıraathanesi müstecirine müracaat 
edilebilir. — 1 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARİYOR — 
Yeni türkçeyi okur yazar iyi bir aile nez-
dinde 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 ~- 2 

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. 

2 — İŞÇİ ARIY ANLAR 
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 tafsUâtlı mektupla 
mürcaat. — * 

M A K I N I S T ARANIYOR — Ekskavatör 
makinelerinde makinistlik yapmış opera
törlere ihtiyaç vardır. İstiyenlerin yazı ile 
ve (Makinist) rümuzile İstanbul 176 No. lı 
posta kutusu adresine müracaatları. — 2 

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 idaresini başlı 
başına deruhde edebilecek orta yaşlı ve 
tecrübeli bir ev kadmı aranıyor. Bu ba
yanın aile hayatına alışmış bulunması 
ve mektebe devam eden kız çocuğuna iyi 
bakması şarttır. Bu evsafı haiz ve talip 
olanların tekliflerini ve adreslerini (A. 
K.) rümuzile Akşam idarehanesine bil
dirmeleri. — 1 

YAZIHANEDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZE
RE — Okur, yazar 15 - 17 yaşlarmda bir 
gence ihtiyaç vardır. Matbaamız ittisa
linde Kenan matbaası müdürlüğüne mü
racaat. 

İSTANBULDA — Ticarî bir müessese
nin muhaberat işlerini deruhde ve def
terlerini tutacak muhasebe usulüne va
kıf tecrübeli bir bay ve yahut bir bayana 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin İstanbul posta 
kutusu 393 numaraya Kâtip rumuzu ile 
müracaatları. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK OTOBÜSLER — Beyazıd -

Maçka ve Eminönü - Emirgân hatlarmda 
satılık otobüsler. İzahat için Beyazıd'da 
îstandart benzin deposuna müracaat. 

SATILIK OTOMOBİL — 1937 modeli 
az kullanılmış Fiat marka kapalı küçük 
bir otomobil satılıktır. İstiyenlerin Ak
şam gazetesi ilân memurluğuna müracaat
ları. — 2 

ŞIK BİR ALMAN PİYANOSN — içi 
çapraz ve demir olarak ehven fiatle ace
le satılıktır. Taksim Tarlabaşı 81/1 numa
ralı terzi dükkânına müracaat. Beyoğlu. 

— 4 

Bir GOGuk babasının 
katilini öldürmek istedi 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
"Bu çocuk evvelce Mehmed ta;rafın-

dan öldürülen Ali Çavuşun oğlu Meh-
meddir. Mehmed zabıt kâtibi Refet 
ve maznunun vekili avukat Sedad ta
rafından yakalanmış ve hazır bulu
nan jandarmlar tarafmdaiı ellerine 
kelepçe vurularak salondan dışarıya 
çıkarılmıştır. 
Kurşunlardan biri maznun Mehme-

din sol memesi üzerine, ikincisi de 
sağ kalçasına; isabet etmiştir. Diğer 
iki kurşun boşa gitmiştir. Maznun ya
ralarının acısı ile derhal yere yuvar
lanmış ve inlemeğe başlamıştır. Meh
med hemen otomobille hastaneye kal-
dırümış ve tedavi altına; alınmıştır. 

Mahkeme salonunda patlıyan ta
banca sesleri samiin arasında müd-
hiş bir korku ve heyecan uyandırmış 
ise de bir kaç dakika sonra tabiîhal 
avdet etmiştir. Reis B. Nail, müdde
iumumi B. Hamdi, azadan B. Sabri 
ve bayan Nadireden müteşekkil bulu
nan heyeti hâkime hâdiseyi sükûnet
le karşılamış ve biraz sonra diğer da
vaların rüiyetine devam etmiştir. 

Öğrendiğime göre, on üç yaşında
ki Mehmedin babası Ali Çavuş vakti-
le, bugün katilden maznun bulunan 
Mehmedin karısı ile kızını öldürmüş
tür. Mehmed de intikam almak mak-
sadile Ali Çavuşu öldürmüştür. 

Görülüyor ki, hâdise tamamile bir 
kan davasıdır. Babasının katilini öl
dürmek istiyen küçük carih Meh
med ile görüştüm, baııa kısaca: 

— O adam babamı öldürmüştür. 
Beni küçü kyaşımda babasız bırak
mıştır. Ben de onu öldürecektim ve 
sonra da reise teslim olacak
tım. Tabancamı ateş ettikten sonraî 
reise doğru yürümemin sebebi de bu 
idi. 

Dedi ve cebinden çıkardığı küçiUc 
bir fotografi bana doğru uzatarak ilâ
ve etti: 

— îşte babamın resmi budur. Onu 
kojmumda saklıyorum. 

Tahkikata devam ediliyor. 

tngiliz Yahudi mebuslar Fi-
listinin Dominyon olmasını 

istiyorlar 
LondJ« 17 (A.A.) — «İngUtere ve 

yahudi parlâmetosu» adı verilen 
Avamkamarasmdaki yahudi me
buslar grupu kabul ettiği bir karar 
suretinde Filistinin imparatorluk 
dahilinde bir dominyon olarak idare
sini istemektedir. 

17/1/938 Pazartesi günü 
istanbul Halinde toptan satılan yaş 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En 

Cinsi Mikyası Fiati 
Kr.S. 

Pırasa Kilo 2 — 
Ispanak » 5 — 
Lahana B 3 50 
Havuç s 5 — 
Kereviz kök » 5 — 
Kereviz yaprak Demet 2 50 
Yeşil salata 100 Adedi 50 — 
Karnabahar » 7 — 
Taze soğan Demet 1 — 
Maydanoz » — 40 
Turp » — 60 
Pancar » 2 — 
Bal kabağı Kilo 3 50 
Kestane kabağı » 3 — 
Elma Amasya • 15 — 

» Gümüşhanft i 10 — 
B Ferik » 5 •— 
» İnebolu s 5 — 

Armud Aiıkara » 14 — 
Ceviz » 7 — 
Ayva. » 5 — 
Muz » 110 — 
Ağaç kavunu Aded 3 — 
Yerli limon 100 » 200 — 
Ecnebi limon 100 » 140 — 
Portakal: 

» Dörtyol 64 lük sandık 300 v-
» Dörtyol 80 lik » 230 — 
» Dörtyol 100 lük » 130 — 
» Alanya 64 lük » 350 — 
B Alanya 80 İlk » 250 — 
B Alanya 100 lük B 170 — 
B Alanya 150 lik B 150 — 
B Fenike 160 lik B 450 — 
B Rize 80 lik B 110 — 
B Rize 100 lük » 65 — 
B Rize 150 lik B 50 — 

Mandanla Alanya 100 adedi 200 — 
Mandalina Rize 100 B 70 — 
Mandalina Fenike 100 » 150 — 
Mandalina Bodrum 100 B 300 — 

raeyva 

yüksel» 
Fiati 
Kr.S. 
3 — 
7 — 
4 50 
6 — 
7 — 
3 — 
75 — 
23 — 
1 50 
— 60 
— 75 
2 50 
5 — 
4 — 
35 — 
20 — 
15 — 
10 — 
25 — 
10 — 
10 — 
130 — 
6 ~ 

250 — 
160 — 

350 — 
250 — 
150 — 
400 — 
300 — 
200 — 
180 — 
470 — 
130 — 
90 — 
100 — 
250 ~ 
90 — 
200 — 
500 — 

Eminönü Halkevinden: Dil, Tarih ve 
Edebiyat Şubemizin tertip ettiği (İstan
bul Hakkında Konferaslar) serisinden 
(İstanbulun Muhasaraln ve Fethi) mev
zulu olan üçüncüsü Üniversite Tarih Do
çenti Bay Mükrimin Halil tarafından 
18/1/938 Salı günü saat (20,30) da Evi
mizin Cağaloğlundaki merkez salonunda 
verilecektir. Davetiye yoktur. Her arzu 
eden gelebilir. 

193S 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yüınm tarihî, en meşhur 

muhatrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bil
giler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçüardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK ARŞA ARANIYOR — Beya

zıd ile Çapa arasında tramvay caddesin
de olmak âzere satılık arsa istiyorum. 
Taşkasap tramvay durağı 186 No. lı eve 
tahriren veya şifahen müracaat. — 1 

PANGALTIDA — Tan Sineması kar-
şısmda 90 sayılı (önü parmaklıklı) iş
lemekte olan içkili lokanta sahibinin taş
raya gideceği dolayısile devren kiralıktır. 
İçinin mükemmel olan müştemilâtı d» 
satılıktır. Bahçekapıda Taş handa 4/5 
No. da Tevfik Markoça müracaat. — 3 

SATILIK EV — Fatih Çırçır Fenerli 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayrı bölük, tramvaya yakın 
fevkalâde havadar Halice umumi man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. — 4 

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

ACELE SATILIK VE KİRALIK BAN — 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası ittisalinde köşe başında on 
dört odalı ve altmda cadde üzerine 
müstamel dört dükkânı havi 1 No. lı 
han acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 
şirketi karşısmda Kristal kıraathanesine 
her gün akşamları saat 4 - 6 ya kadar 
müracaat etmelidir. — 6 

KİRALIK — Galata'da Mumhane ve 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapılan 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakınında 24 odalı altmda 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. 

— e 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂ
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar
kasında Güzelbahçe sokağında nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanmda 27 
No. ya müraıcaat. Telefon: 21468. — 2 

SATILIK ECZANE — Ceyhan.da 29 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola
yı acele satılıktır. Almak için Ceyhanda 
hibi Ali Rıza Atasaguna yazı ile ve ya
hut bizzat müracaat. — 3 

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

5 — MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA HUSUSÎ 

DERS — «Cambridge» üniversitesinin 
edebiyat fakültesinden mezun bir genç 
tarafından İngilizce, Fransızca ders ve
rilmektedir. Akşam'da A. B. C. jrümuzuna 
mektupla müracaat. — 1 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlanna hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agre] eliğine malik 
ve istanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü-
racat. — • 

ORTA VE LİSE TAI.EBELERİNE MÜJ
DE — Muktedir bir muallim riyaziye, fi
zik, fen bilgisi dersleri vermeğe başla
mıştır. Talebelerine az zamanda dersle
rini öğretir ve imtihanlarına hazırlaü. 
Akşam gazetesinde A. D. Öğretmen ru
muzuna mektupla müracaat ediniz. — 1 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — Ett 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek İs
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat edinia. 
Adres: Beyoğlu Tokathyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. , — 10 

İYİ FRANSIZCA ÖĞRENMEK İSTİ-
YENLEBE — Çok kısa bir zamanda Fran-
sızcayı öğrenmek istiyen bir Fransız ba
yan tarafmdan ders almalıdır. Akşam
da (D N) rumuzuna mektupla müraca
atları. — * 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan onuncu smıfa dahil talebelere deri 
verir ve ihzari smıflann taleblerinl pek 
az zamanda hazırlar. S. Oeron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. T 
Beyoğlu. — ' 

MEKTUPLARINIZI ALDIRDOZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola-

tak gösteııoiş olan karilerimizde* 
M S — P — M 5 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Dünyanın meşhur şekercisi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B i ^ M B B B B B B B I 

A l i nSuHiddin Hac» B e k i r 
^amuiâtını teşhir ettiği Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciliği kazanmışlar. Güzel tstanbulu 

gezmeya gelen seyjrahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

HACI BEKİR LOKUM VE ŞEKERLERİNİ ALIRLAR 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk Ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefla 

Karamela imaline başladı. Hacı Bekir Karamelası gayet lüks ambalajlı ve kilosunun 
imgi^^^pm^^imig^gigiggi^g^^^^^Perakende fiaü 80 kuruştur. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKİ EKREM 

Kumbâr» bîri 

ÇİUR 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberf 

fürlü soğukalgınlılçlanna ve ı q -

ıra karşı tesiri şaşmaz bir ilâç 

olduğunu isbal etmiştir. 

A S P I R I N in tesirinden emin olmak için 

lütfen K ^ markasına dikkat ediniz. 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'î İçimi kolay 

en iyi mUshii şekeridir 
t^^a^KUatKKKI^m Bilûmum eczanelerde bulunur. ı^m^m^mmm^KtM 

TÜRKIYE 
CUMHÜ RİYETİ 

ZIfiAflT.BPNKif)Sr 
Galatasaray Lisesi Alım Satım 

Komisyonu Başkanlığından: 
Hk teminatı Muhammen Fi. Muhammen miktan 

Lira K. Kuruş Metro 
120.75 460 350 lâcivert kumaş 
Galatasaray lisesine lüzum olan 3rukanda nev'i ve miktan ve ilk teminatı 

yazılı kumaşm 20/1/938 gününe müsadif perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Kültür Direktörlüğü binasmda Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyon
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin numune ve şartnameyi görmek üzere okul idaresine 
ve Ticaret odasımn yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. .(SO» 

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

[Büyük İkramiye: ŞOıOOD liradır... Bundan başka 
1S.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

istanbul telefon müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 930 lira tutan 1000 Kgm. 3 M/M/ kalmhğmda levha kur

şunla 250 Kgm. saf kalay açık eksUtmeye konulmuştur. Ihaelsi 27/1/938 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 15 de müdürlüğümüz merkez binasmda 
toplanacak Alım Satım komisyonu huzurunda icra edUecektir. İlk teminat 
69.75 liradır. Şartnameleri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İstek
lilerin mezkûr gün ve saatte ilk teminatlarUe müracaatlan. (141) 

Türk Model Uçak Evi 
Taksim Meydanı 

Adresini bilen her genç 
çekirdekten yetişme 

tayyareci olur 

- YAZİLİ ŞERİT İP -
makinası satılıktır 

Pastahaneler, tuhafîye, manifatura, 
kumaş toplan, makarna ambalajlan, 
kntu baflan, incir, üzüm ve sair şık 
ambalajlarda kullanılır. Parasız rek
lâm vasıtasıdır. Tasfiye dolayısüa 

ncuB satılacaktır. Mahmndpafa 
Yanm han 1 3 - 1 5 numaraya 

müracaat TeL 20826 

Saciarınızı Dökliimekten Koruyunuz! 

S A Ç E K S i R i 
KOMOJEN 1 1 

1 

^SJi/if^^M 

I) - ^ m 
m 1 

İSac 
1 r". ' Eksi 

A 
1 . . • ' "W, . 

İ l » ' * ^ , 7»*,, 
A COMO«|M 

rı 
Saçların köklerim kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verİTt Kokusu Lâtif» kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

^ Zayi: 15 kânunusani 938 cumartesi gü
nü Fatih ile Altmcı daire nüfus daireleıl 
arasmda biri Mehmed Cemaleddln, di^tl 
Sultan namına muameleli lU adet nüfus 
cüzdanı 2;ayi olduğundan bulan sabn in
saniyet namına Akşam gasetest b«|mfi-
Cettlbl bajr İzzete gönderilmesi ticA olunur. 

SOÜP]^EX-PLATINEoo8% 
^" £şi iulunmit^an 

. hir tekemmül 
. ^ harikasıdır 

Taklit hiç bir zaman 
aynı olamaz. 

Taktit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en Ostûn 

kremdir 

KARACA AHMED MEZARLIKLARI 
GÜZELLEŞTİRME KURMUNUN 

Senelilc mutad kongresi 23/1/938 Pazar 
günü içtima edeceğinden yevmi mezkûr
da saat dokuz buçukta muhterem üyelerin 
Üsküdarda İmrahorda kurum, merkezine 
tegrlfletl dca olunur. 

Telefon direği alınacak 
Mersin gümrük Tuhafaza M. D. ve Deniz 

mıntıka komutanlığından: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Seyha n vilâyetinin Osmaniye kazasmdakl «Ço-

mi oğlu» ormanından 4250 telefon direğinin kesilip teslim edilmesidir. Keşif 
bedeli 19125 liradır. 

2 — Eksiltme şartnamesi: Ankarada gümrük muhafaza Genel Komutan-
lığmda Mersinde Gümrük Muhafaza deniz mmtak^ komutanlığmda, Istanbul-
da gümrük muhafaza satm alma komisyonun başkanlığmdadır. 

3 — Eksiltme: 3/Şubat/938 perşembe günü saat on dörtte Mersin güm
rük Müdürlüğünde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin 1435 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunî şart
larla malî itiban haiz olduklarım göstermeleri lâzımdır. (293) 

Edirne Nafia Müdürlüğünden: 
Edime Lisesile Kız ve SrkeK Öğretmen okulları kalorifer tesiMtlan iğin ya

pılacak müşterek santral binasile haricî şebeke ve erkek öğretmen okulunun da> 
hllî kalorifer tesisat işleri İkincikânımun 23 cü günü saat on altıda ihale edil
mek üzere yirmi gün müddetle ve kapah zarf usulile eksUtmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli yekûnu 36526 lira 68 kuruştur. İsteklilere proje resimleri keşif 
kâğıtları, şartname, mukavelename suretleri, diğter fennî evrakı Ankarada Yapı 
İşleri Umum Müdürlüğü ile İstanbul ve Edime Nafıa Müdürlüklerinde 180 ku
ruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 2740 liradır. Eksiltmeye gire
bilmek için en az yirmi bin liralık bir kalorifer tesisatını muvaffakiyetle yaptı
ğına dair vesika İle Nafıa vekâletinden 938 senesine mahsus almnuş müteahhit
lik vesikası ve eksiltme şartnamesinde yazıü şartlan haiz bulunmak lâzım
dır. Müteahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektupları 
yukarda yazjiı e ünde saat on beşe kadar Edirne Nafıa Müdürlüğü odasmdaki ek-
sUtme komisyonu başkanlığına tevdi etmeleri lâzmıdır. (243) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
İstanbul şubesinden: 

Bay Mustafa Fahri adına yazıh D sınıfından birlik 22361 numaralı ban
kamız aksiyonu kaybedildiğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine ba§ka 
numaralı yeni sened verileceği bildirilir. A ŜS)] 
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Scandlnavian Near 
East Agency 

Oalatada Tahlr han S finci kftt 
Tel: 44991 -t -t 

Srenska Ortent Linlen Oothenbarf 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dant«If. 

Odynlft Copenhag Abo Reval ve btttto 
Baltık limanlan çark ve Karadeniz bMİı-
sa Umanları arasmda 15 günde bir «zlmet 
ve avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oelo-
dan beklenen vapurlar. 

tsa vapuru 16 K. saniye doğru. 
Nordland vapuru 25 K. saniye doğru. 
Vingaland vapuru 16 K. saniye dognı. 
Yakında îstanbuldan Hamburg Eoter-

*»m - Kopenhag, Odjmia Oothenberft, 
Dantzlg - Stokholm. ve Oaloğ limanlan 
kin hareket edecek vapurlar. 

tsa vapuru 22 K. saniye doğru. 
Nordland vapuru 25 K. saniye doğru. 
Vingaland vapuru 24 K. saniye doğru, 
icazla tafsilât İçin Oalata'da Tahlr ban 

I Onca katta k&ln acentaUğma mOracaat 
Tel: 44991 - 8 - S 

H A Y A T I M I N 
En büyük 
Heyecanı 

üç merasim gününde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım, 
^d ra , cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzüm «makyajlı» bir şekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim, ve havalandınlmış 
•̂ e krema' köpüğü ile karıştu:ılmış ye-
'^ ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
Çaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
lildim. 

^ d r a âleminde keşfedilmiş en bü-
yûk sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve İstimal hakkı büyük malî redakâr-
^aSrla hemen Tokalon müessesesi 
*arafmdan satm alınmıştır. Şimdi To
kalon pudralı namUe ve her gün da-
^ taze, daha nermin, daha güzel gö
mününüz. 

uykusuzluk, asabi öksürükler, 

asabi zayıflık, baş ve yarım baş 

ağnsı, baş dönmesi, bayg^nhk, çar

pıntı ve sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıkları iyi eder. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassuı 

Pazardan bajka günlerde öğleden 

t>nra saat (2,5 tan 6 ya) kadar Istan-
Uİda Divanyolunda (104) nuır.aralı 
tnost kabinesinde hastalarmı kabul 

kder. Salı, cumartesi günleri sabah 
»9,5. ^ J2> saatleri hakikî fıkaraypı mah
sustur. Muayenehane ve ev telefon: 

JÖ808. Kandilli 38 — 48. 

\ Sahibi Necmeddin Sadak 
.lUmuml neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

BA$. Di$ - NEZLE 
GRIP ve bütün ağrı

ları derhal geçirir. 
Eczanelerden 1 — 12 ilk ambalajlarım ısrarla arayımz. 

I [9\ l\in \{ 
S A Ç B O Y A L A R I jrırvANTiN 

KUMRAL - SİYAH 
Ter ve yıkanmakla kaf-
iyyen çıkmaz; tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Avrupa ve Amerika ve istanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden: 

1 — Maden Mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tah
sil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalUc jeoloji tahsil için 
6 talebe de İstanbul Ünviversitesine gönderilecek ve talipler arasmda müsabaka 
yapılacaktır. j , . 

2 — Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avru
pa ve Amerikaya gönderüecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise Ensti
tü hesabına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 — Taliplerin aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. 
A —Türk olmak. ' . ^ , , 
B — Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve süıhatı tam olmak, 

«Sıhhî muayene Ankarada yapılacaktır.» 
C _ Olgunluk imtihanı vermiş olan lise veya koUej mezunu olup fransızca 

ahnanca ve ingilizce dillerinden birisini okuyup yazabilmek. 
D — Yaşı 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 
4 _ Mühendislik için müsabaka 3 şubat 1938 perşembe, jeoloğluk için 

müsabaka 4 şubat 1938 cuma günleri Ankarada M. T. A. Enstitüsünde yapıla-

5 — Maden Mühendisliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
kimya ve yabancı dillerden biri «ingilizce, fransızca. almanca.» 

Jeoloğluk imtihanı: Riyaziye «hendese, cebir» hayvanat, nebatat, jeoloji, 
fizik kimya ve yabancı dillerden biri «ingüizce, fransızca, almanca.» 

6 — Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecburî 
hizmete tâbi olduklarından bu hususda mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere 
bir taahhütname verecekler ve bunun İçin de muteber kefil göndereceklerdir. 

rj istiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mektep 
şahadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer suretleri 4 kıta fotoğraf ve dilek-
Slerini 29/Kânunusani/938 cumartesi günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. 
Enstitüsü Genel Direktörlüğ'üne göndermeleri ve 31 kânunusani 938 pazartesi 
günü sıhhî muayeneleri yaptırılmak üzere sabahleyin saat 10 da Adliye sarayı 
karsısında M. T. A. Enstitüsü dairesinde bulunmaları üân olunur. ((8622» 

I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
1 — Taşdelen menbamda mevcut hangara ilâveten yapılacak şişe depoları, 

makine ve kazan depoları ve su depoları «24,695» lira «90» kuruş bedeli keşfi 
üe ser'idepri üzerine 5/1/938 tarihinden 20/1/938 tarihine kadar on beş gün 
müddetle kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu inşaata aid şartname, projeler ve mukavele ve yapılacak mşaatın 
nev'i ve cinsini gösterir hülâsai keşfiye 20/1/938 akşamı saat 17 ye kadar istan
bul Vakıflar Başmüdürlüğü Baçmimarhğından «123» kuruş mukabilinde alma-

^^^'z — İhale 21/1/938 cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde 
uveun fiat verene Vakıflar Umum. Müdürlüğünde istizan edilmek şartile yapüa-
caktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona 
verilmiş olacaktır. ,. , , . . ^ , , 4. , 

4 1- Eksiltmeye giiTOek isteyenler «1900)) lırahk teminatı muvakkate ak
çesini Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü Veznesine teslüne mecburdurlar. 

5 _ Eksiltmeye girmek isteyenler Mimar veya Mühendis olmaları ve bu
na benzer «25,000» liralık işleri iyi bir surette yaptıklarını isbat edecek Ba-
vmdırlık Bakanlığınm vesikalannı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmi-
marlığlna göstererek ayrıca vesika almaları meşruttur. (26) 

İnhisarlar U. Mûdürlüğiinden: 
I — Şartnamesi mucibince 1/2 beygir kuvvetinde 5 adet redüksiyonlu elek

trik motörü pazarlıkla satın ahnacaktır. 
n — Muhammen bedeli beheri 200 liradan 1000 lira ve muvakkat teminatı 

75 liradır. 
m •— Pazarlık 26/1/938 tarihine rastlayan çarşanba günü saat 15 de Ka-

bataşda levazım ve mübaayat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnamleer parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabUir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tekliflerini eksiltme gü

nünden en az bir hafta evveline kadar tasdik edilmek üzere İnhisarlar umum 
müdürlüğü tütün fabrikalar gubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (8294)' 

• 
I — İdaremisin Trabzon Başmüdürlügfüne bağlı Polathanede şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacağı Tütün bakım evi inşaatı kapah zarf usuliyle 
eksUtmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 145611 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lira
dır. 

m -^ EksUtme 25/1/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Kabataş-
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler 7.28 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umura 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara, Trabzon başmüdürlüklerinden ve Polat-
hane müdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle % 7,5 güvenme parasını İhtiva edecek olan kapalı zarflar eksütme gü
nü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım komisyonu başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B.) (62) 

* 
1 — Numunesi mucibince «300» paket san muşamba kapsülü pazarlıkla 

satm ahnacaktır. 
£ — Pazarlık 28/1/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Numuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık İçin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) (178) 
* 

1 — Şartnamesi mucibince sepetli ve üç kişilik az müstamel 1 adet moto
siklet pazarlıkla satm ahnacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 
5 — Pazarlık l/n/938 tarihine rasthyan Sah günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) 
(303) 

PROFÎLÂKSlN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1 ci İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 
olan aşağıda cins, miktar, mulıammen bedel vt muvakkat teminatı yazılı Ki
reç, Tuğla, Marsilya kiremidi ile Mahyalık kiremit açık eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 2/2/938 tarihine müsadif çarşamba günü Haydarpaşa Gar bi
nası dahilinde Birinci İşletme Komisyonımca Kirecin saat 15 de Tugîanın 
15,30 da ve kiremit Ue mahya kiremidinin 16 da elcsiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazıh muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarda yazılı saatlerde komis
yon reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğin
den almabilir. (268) 
Cinsi 

Kireç 
Tuğla 
Marsilya kiremit 
Mahyalık kiremit 

Vah. 

Ton 
Adet 

» 
» 

Miktarı 

260 
270,000 
50,000 

5,000 

Vahit fiyat 

L K. 
15 «Tonu» 
17 «Bini » 

8 

Muhammen 
bedel 

L. K. 
3900 00 
4590 00 

440 00 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 
293 00 
344 00 

33 00 

Yeni Ankara Gan Büfe ve Gazinosu ile müştemilâtı kiraya veriliyor. 
Devlet Demiryolları Iküıci İşletme Komisyonundan: 
1 — Yeni inşa olunan Ankara Garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri 

ile gann yarımdaki büyük ve lüks gMİno binası ve müştemilâtı üç sene müd
detle ve pazarlık usulile kiraya verUecektir. 

2 — Bunlarm senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
ayrılmaksızm toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 — Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birin
ci smıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve elüiyetle idare etmiş olduklarım ve hâ
len böyle bir müesseseyi idaıe edebilecek ehliyet ve malî kudrette bulunduk
larına dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazıh olmak şartUe Ticaret odala-
rmdan alınmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlarmm asıl veya 
selâhiyetü makamlarca rausaddak suretlerini pazarhk gününden beş gün ev
veline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunlan tetkik edüp kim
lerin pazarlığa iştirak edip edemiyeceğini pazarlıktan evvel kendilerine tebliğ 
ve tefhim edecektir. Tesbit edüen müddetten sonra getirilecek vesaik kabul 
edilmiyecek ve eshabmın pazarhğa İştirak haklan sakıt olacaktır. 

4 — Şartnameler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 — İhale 7/2/938 pazaıtesi günü saat 15 te Ankarada İkinci İşletme Mü
dürlüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. Istek-
lUerin «1575» lira muvakkat teminatlanm Ankarada Umumî İdare vranesine 
yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ilân olunuı. 

(131) (294) 

Emniyet Sandığına borçlu olanlara 
Büyük kolaylıklar 

18/6/1933 tarihine kadar emlâk üzerine borç para alıpta henüz borçlarını 
ödeyememiş olanlara gösterilen kolaylıklardan istifade etmek isteyenlerm ad-
eslerine gönderilen mektuplarda yazdı müddetler içinde hemen Sandığa mu-
racaatlan. (226) 
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Dişlerinizi 

RADYOUN 
Diş macunile fırçalamalısınız. 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamakla! 

dişler temizlenmiş olmaz. 
Ağız guddelerinin ve da
hilî uzuvların mütemadi 
ifrazatı, dışardan müte
madiyen alman ecnebi 
maddeler, mikroplar, ye
mek, içki, sigara vesaire 
dişlere, diş etlerine bin bir 
mikrop aşılar, arızalar hu
sule getirir. Bunlar birike 
birike nihayet dişlerde çü
rüme, etlerde iltihaplar 
başlar. Artık felâketi ön
lemek ve durdurmak güç
tür. 

Vaktinde ihtiyatı elden 
bırakmıyarak dişlerinizi hergün 
7?^/> F Q Z / 7 V 7 g fırçalayınız. 

4}ıJats 

M A M A 
Dr. H. ŞintCsl 

Besler ve kuvvet
lendirir. Gürbüz, 
tombul ve sıhhatli 
çocuk yetiştiren 
yegâne gıdadu:. 

Terkibinde 
A L T I N K R E M İ 

bulıman 
ve 48 saat havalandırılmış 

•51 |y 

VENÜS PUDRASI Alman ve 
İngiliz kimyagerleri tîtrafmdan 
en son keşfedilen yeni bir şahe
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyamn en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiç bir pudra' VENÜS pudrası ka
dar cildi mat tutup cazibeli gös
teremez. Sarışm, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 
İsmine dikkat ve taklidlerinden 
sakınınız. 

UDRA 
VENÜS 

İSİTâ nlS KURUŞTUR 

Dünya mevaddı gıdaiyesd arasmda en büyük mükâfatla zafer nişanuu, 
diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği 

bihakkın tasdik olunan 

HASAN OZLU UNURI 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çav
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahm j'arattığı saf hububattan ahnan vitamini ve kalorisi, kuvvei 
gıdaiyesi çok olan Hasan özlü Unlarına doktonmuz sehadet eder ki haya-
tm ve tabiatın en. mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan özlü Unlan 
çocuklarmıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. On
ları çabuk büyütür. Neş'eli, tombıü, hastalıksız yapar. Hasan 
Özlü ımlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapüır. Mutlaka 
H A 3 A N markasma dJkkat. 

6 R I P , B A Ş ve P İ Ş A Ğ R İ L A R İ , 

NEVRALJİ, ARTRITIZM, ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

CA d e m i iktida^r i% 
v e BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORIVIOBÎM I 
Tabletleri • ^ Her eczanede arayınız. J 

• Posta kutusu 1255 (Hormobin ) Galata İSTANBUL WKKK^ 

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

şılık olmak üzere yeni inşaat ile Kagir binalar mukabili yapılan ikrazatda se
nelik fail yüzde Dolou ve Komisyonun yüzde janma indirileceği ilân olunur. 

(225) 


