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Fransa Hariciye Nazırı 
yakında Berline gidecekmiş 

Çekoslovakya, Almanyaya karşı 
politikasını değiştirmeğe başlamış 
Italyanın istikraz akdi için Londrada yaptığı 

akim kaldı 

Fransız Hariciye 
Nazın B. DeIl>os 

bahsetmektedir. 

Berlin 21 — 
Fransa - Alman
ya komitesi ikin-
ei reisi B. de Bri-
ûon buraya gel-
nüş, istasyonda 
Alman gençlik 
teşkilâtı reisi ta-
tafmdan karşüan-
ttuştır. Öğleden 
sonra B. GSoering, 
B. de Brinon'u 
kabul etmiştir. B, 
de Brinon Berlin-
cle bir konferans 
vermiştir. 

Fransız gazete
leri bu konferans
tan memnuniyetle 
Petit Journal B. Brinon'un bu konfe
ransla Fransız Hariciye Nazm B. Del-
İMsun BerUni ziyaretini hazırladığı-
*u soluyor. 
Italyanın Londrada istikraz 

müzakeresi 
Londra 21 (A.A.) — Bir müddetten-

beri Londrada bir İtalyan banker ile İn
giliz bankalan arasmda yapıldığı bil
dirilen kredi müzakerelerinin aMm 
kaldığı bildiriliyor. 

İki gün evvel bu müzakereleri haber 
Veren Financial News gazetesi diyor 
ki: 

«Şimdi öğreniyoruz ki, bu gajrretler 
tamamen akim kalmıştır. Bazı banka
lar, yapılan teklifleri tetkike amade 
Olmakla beraber, salâhiyettar mahfil
lerin bu hususta gayri müsait bir hat

tı hareket takındıklarına hig stlphe 
yolctur.» 

Financial Times gazetesi de, ild mem
leket arasmda samimî münasebetler 
tekrar teessüs ettiği takdirde İtalyanm 
gerek Londrada, gerek başka yerlerde 
mühim krediler bulabUeceğini yazıyor. 

İngiliz - İtalyan münasebatı 
Londra 21 (A.A.) — Daily Maü ga

zetesinin, MUletier cenüyeti konseyinin 
toplantısmdan sonra İngiliz - İtalyan 
münasebetlerinde bazı inkişaflar bek
lemek icab edeceğini zannetmektedü:. 
Daüy Herald gazetesi ise sir Robert van 
Sittartm seyahati hakkmda verUen 
bütün haberlerin asılsız olduğumu bil
dirmektedir. 

Berlin 21 (AA.) — Yan resmî Cores-
pondance Politique et diplomatique ga
zetesi Çekoslovak efkân umumiyesinde 
bir değişiklikten bahsetmektedir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yunan başvekili 
Ankaraya geliyor 

Atina 22 (Akşam) — Balkan an
tantı konseyi 15 şubatta senelik mu-
tad içtimaim yapacaktır. Yıman baş-
veldli ve hariciye nazın B. Metaksas, 
bu toplantıya iştirak etmek için 12 
şubatta buradan hareket Ue 13 şubat
ta İstanbula ve 14 şubatta da Anka
raya varacaktır. 

Balkan antantı konseyinin bu se-
neld toplantısma B. Metaksas riyaset 
edecektir. 

Atatürk bu sabah altıda 
Yalovayı şereflendirdiler 
BOyOk önder her tarafta halkın samimî 

ve coşkun tezahüratile selâmlandı 
Atatürkiin seyahat İhtisaslarına dair B. İsmail 

Mliştal( Mayai(on'un Ulusta bir maltalesi 
tımit 2i (Akşam) — Büyük önder 

Fransız Başvekili lıiil(ûnıet 
beyannamesini dün mecliste ol(udu 
Meclis, yeni hükümete itimad takririni 
bir muhalife karşı 501 reyle kabul etti 

Fransa kara, hava, deniz silâhlarını arttırıyor. Bu 
maksadla millî müdafaa teşkilâtında değişiklik yapıldı 

Eskişehir ile 
Bilecik arasında 
Bir yük treninin bir 

vagonu devrildi 
Nüfusça zayiat yoktur bo
zulan hat dün tamir edildi 

Evvelki gün Eskişehir Ue Büecik 
arasmda bir tren kazası olmuştur. 
Buğday yüklü bir marşandiz treni 
Eskişehirden Bileciğe doğru giderken 
meyilli bir yolda bir vagon devrilmiş
tir. Kaza sabah saat yedi buçukta ve 
İnönüne yedi kilometre mesafede ol
muştur. Kaza, bu vagonu diğer var 
gonlara bağUyan zincirin bir donir 
parçasının yere düşmesinden ileri 
gelmiştir. Bu suretle irtibatsız kalan 
vagon devrilmiş ve şimendifer hatta 
da lx>zulmuştıır; 

Makinist derhal treni durdurmuş* 
tur. Kazada nüfusça zayiat yoktur. 
Kaza: Ankara, EsMşehire ve Haydar-
paşaya bildirilmiştir. Bunun üzerine 
500 kişilik bir amele grupu h&dlse 
mahalline gönderilerek derhal tami
rata bağlanmıştır. Soğuğun şiddetine 
rağmen amele büyük bir gayretle 
çalışarak yolu temizlemek ve tamir elr 
mistir. 

Tamir haberini bekliyen Uk tren 
dün akşam saat 19 da, ikinci tren de 
saat 21 de Haydarpaşadan hareket 
etmiştir. 

Kazal münasebetüe İnönünde bek
liyen dünkü Ankara ekspresi gece 
saat 23 de Haydarpaşay gelmiştir. Bu 
trenle Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarhan da gelmiştir. 

İki tayyare çarpıştı 3 kişî öldü 
Londra 21 (A.A.) — Smalleford ci-

varmda bir askerî tayyare ile bir sivil 
tayyare çarpışarak yere düşmüşler ve 
parçalanmışlardır. Tayyarelerde bu-
İıman üç kişi ölmüştür. 

Par» 21 (Akşam) — Mebusan 
Meclisi bugün Herriot'nun riyasetin
de saat 15,40 da: toplandı. 552 me
bus hazırdı. Başveldl B. Chautemps 
kürsüye gelerek hükümet beyanna
mesini okudu. Bunda yeni hüküme
tin, Revamı ve karışıklığı ciddi dü
şünceler doğuran siyasî buhrana zü-
hayet vermek üzere teşkil olunduğu 
kaydedUdikten sonra dün esaslarını 
bildirdiğim' noktalar geniş bir suret
te izah edilmektedir. 

Hükümet bütün vatandaşlardan, 
patronlardan ve işçUerden, mukave
lenamelere, kanunlara ve umumî ni
zam ve asayişe hürmet etmeği talebe 
azmeylemiştir. Her vatandaşa hakkı-
m sükûn içinde alabilmek imkâm için 
tam emniyet verilecektir. 

Sağlam bir maliye bünyesi, gerek 
rejimin istiklâli gerek memleketin 
emniyeti için mühim bir garantidir. 

(Devanu 13 üncü sahifede) 

«Ic» 

Nevyorkta Çîn şehrî 
Pilâvlı tavuk yiyeceğiz diye 

seviniyorduk, kapakları açınca... 
Çin barında varyete numaralan yapılırken Çinli 

yaralılar için iane toplanmasına başlandı... 

Muharririmiz Hikmet Feridun EsMn Amerikadan 
Crönderdiğî ikinci mektubu 7 nci sahifemizde okuyunuz 

Paramıza yazıktır 
Bütün sokaklara yeniden saç lev

halarla isimleri yazüacakmış! 
Daha üç beş yıl evvel, avuç dolusu 

masraf edilerek emayye levhalar, de-
ğü yangın yerlerindeki mevhum yar» 
sokaklara, dağbaşlanndaki ku^ uç
maz, kervan geçmez yerlere bile ta-
kUrmş; ömrü lâakal yanm asır olma
sı iktiza eden bu levhalar bir mevsi
min güneşine, rüzgârına dayanamz-
yacak kadar kötü yapıldığı için hemen 
okunmaz hale gelmişti... Şimdi de 
yenisi... 

Bu plâkalar, sıvası dökülmüş, yıkıl
ması mukarrer bağdadi duvara yal
dız sürmek kabilindendir. 

Aman! Paracıklannuzı böyle ziyati, 
etmiyelim!. 

KANUN BİLGİLERİ 

Sağlam sened 
Yazan: Avukat Emcet Ağv^ 

Beşinci sahifemizde okuyunuz. 
^ 

Talorayı şereOendiren Bflyfik 
tkiiier Atatürk 

Atatürk refakatlerinde BaşvekU, Dâ  
hiliye ve Hariciye Vekilleri ile mu-
tad diğer zevat bulunduğu halde bu 
gece şehrimizi şereflendirmişler ve bü-
3rük tezahürat üe karşüanımşlardır. 

Atatürk vagonlarmda k&ğıd fab
rikası müdürünü kabul ederek fab
rika hakkmda kendisinden izahat 
aidıictan sonra İzmit belediye reisi
ni yanlarma davet etmişler ve mUll 
mücadelede İzmitin oynadığı şerefli 
rolü anlatmışlardır. 

İzmit belediye reisi, Büyük Şefüı 
emrile bu hatıraları bir nutukla hal
ka izah etti. Halk bu hatıraları bü
yük bir heyecan ve alâlca Ue dinledi. 

Büyük Şef köylü bir kadm ve bir 
neferle de görüştükten sonra halkm 
çok heyecanU tezahüratı arasmda 
İzmltten aynlmışlardır. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

Et fiatı daima 
kontrol edilecek 
Bu işle meşgul olmak üzere 
bir komisyon teşkil ediliyor 

Etin ucuzlaması için Ankarada 
Başvekü B. Celâl Bayarm reisliği al-
tmda yapüan toplantıya Vali ve Be
lediye Reisi B. MÛhidin Üstündağ Ue 
iştirak eden Belediye İktisad Müdürü 
B. Asım Süreyya evvelki gün Anka-
radan şehrimze gelmiş ve dün Bele
diyedeki işine başlamıştır. B. Asım 
Sürejrya, etin ucuzlaması hakkmda 
venlen kararm tatbild için Dahiliye 
ve İktisad Vekâletlerinden talimat 
almıştır. 

Etin 1 Marttan itibaren 10 kuruş 
ucuzlaması kararlaştığından Beledi
ye dünden itibaren hazırlıklautı baş-

uıııuHumuuMuuııumııuııııunıınııutuıııuııııuaııııınıııııiMiMiıiB 

lamıştır. Şubat başmdan itibaren bu 
işin nasU tatbUc edUeceğine dair bir 
proje hazırlanacaktır. 

Bundan başka 1 Marttan itibaren 
etin ucuzlamasım temin edecek ko
misyon faaliyete geçecektir. 

Bu komisyona Belediye İktisad 
Müdürü B. Asım Sürejrya, Şehir 
Meclisinden tefrik edUecek üçer 
âza. Hayvan borsası komiseri, Celep 
esnafından iki kişi, iki toptancı ka
sap iştirak edecktir. Komisyon, ka-
saphk hayvanm menşeinden itiba
ren müstehlik eline geçinceye İcadar 

^Devamı 4 üncü sahifede) 
millUUllHIHUHlIlUH 

I «U-ÎKOTOPHAIIE/ 

I 

[Tramvay - Otobüs 
Otobüs — Yalman mısın l>e 

çarpışmalan çoğaldı] 
mübarek?!... 

— Oarctelerden — 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler ] 
Mîlletler cemiyeti paktı 
şimdilik değişmiyecek 

Paktın tadili ancak gelecek sene 
sonbaharda tedkik edilecekmiş 

Paris 21 — Fransa ve tngilterenln 
Milletler cemiyeti haldundaki hattı 
hareketinden bahseden Petit Parlslen 
gazetesi diyor ki: 

«İngiliz ve Fransız mümessillerinin 
konseyde mühim beyanatta buluna-
caklormdan artık çok bahsedilmiyor. 
Bu beyanatm, cemiyete realizm is
tikametinde bir değişiklik başlaiıgıcı 
teminine matuf olacağı bildirilmek
te idi. B. Eden Pariste B. Delbos İle 
görüştüğü zaman iM nazır kuvvetli 
bir müzakereden sakmmak için bu 
fikirden tamamen vazgeçmek icab 
edip etmlyec^ini ve görüşlerini daha 
gizli şekilde diğer konsey azasına bil
direrek tekliflerde bulunmadan önce 
bu âzamn temayüllerini öğrenm^ 

daha muvafık olup olmıyacağmı ted
kik etmişlerdir. 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tabouis 
yaayor: «Paris ve Londranın mühim 
her türlü müzakereyi tehir etmek 
İfitiyeceideri zannolunur. Bu iki mer
kez, Milletler cemiyeti fazla zayıfla
makla beraber, dünyada barışm ida
mesi için bir gün yeniden hizmet ede-
bUecek olan organlzmasımn olduğu 
gibi muhafazası icab edeceği kanaa
tindedir. Buna binaen banşı seven
lerin temennisi, paktın ıslahı komite
sinin ilk içtimamm asamblenin gele
cek s<mbahar toplantısma tehiri mer
kezindedir. B. Motta, 16 ncı maddeye 
olan hücumunda ısrar edeceğe ben-
jlyor.» 

Atatürk bu sabah altıda 
Yalovayı şereflendirdiler 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Atatürk hareketleri esnasında va-

gonlanmn pencerelerinden halka: 
— «Aı'anızda bulunmakla büyük 

bir zevk ve huzur duydum. Bana kar
şı gösterdiğiniz bağlüığa teşekkür 
ederim. Bilirsiniz ki, ben de size 
karşı ayni şekilde bağlıyım. Size 
esenlikler dilerim» sözlerile iltifat 
eylemişlerdir, 

Atatürk saat biri çeyrek geçe De
rinceye muvasalat etmişler ve orada 
bir buçuk saat kadar istirahatten 
sonra saat 3 de Akay idaresirün 
Heybeliada vapurile Yalovaya hare
ket etmişlerdir. 

Yalova 22 —(Telefonla) —< Ata-
türkü hâmil olan Heybeliada vapuru 
bu sabah saat altıyı beş geçe Yalova
ya muvasalat etmiştir. Atatürkün 
muvasalatı sahilde toplanan Yalova-
hlar tarafından heyecanlı tezahü
ratla karşılanmıştır. 

Yalova Büyük Şefin muvasalatı şe- ^ 
refine baştan başa donanmıştır. 

Atatürk'ün seyahat ihtisasları 
Ankara 22 (Telefonla) — B. İsmail 

Mayakon, İnönü istasyonundan Ata
türk'ün son seyahatleri hakkındaki 
ihtisaslarını Ulus'ta bir yazı ile neşre
diyor. Bu yazıda ezcümle diyor ki: 

Bir aralık istasyonda toplanan halk 
arasmdan bir ses srükseldi. Bu ses hal-
km bir İsteğini ifade ediyordu. O da 
cumhuriyet rejiminin Eskişehire ge

tirdiği suya, adı konulması idi. Ata
türk'ün huzurunda bulunan belediye 
reisi, Ulu önderden aldığı emir üzeri
ne halka hitaben şu beyanatta bulım-
du: 

— Arlsadaşlar, şehre getirilmiş olan 
suya Atatürk adı verilmesi hususun
daki ricamzı Atatürk işitti. Halbuki 
Atatürk, bunu sizin düşündüğünüz 
gibi düşünmüyor. Çünkü Atatürk, ta
biatın vermiş olduğu bir nimetin sa
hibi ohnak iddiasında hiç bir vakit 
bulunmadı. Bilâkis bu iddianm hilâ
fına olarak kendi hakkı olmıyan bir 
nimetin kendisine verilmesi yerinde 
olmıyacağı kanaatindedir. Eskişehir, 
kendi suyunu, kendi muhitinden al
mıştır. Tıpkı en karahlık ve en çetin 
günlerde düşmanlarla mücadele eder
ken hiç bir yerden ümid ve imdad 
beklemeksizin kendi kuvvetini gene 
kendinden aldığı gibi. 

Binaenaleyh başlı başına bir kuv
vet olan bu memleketin insanlannm 
kendi sularına herhangi bir mâna ile 
ad vermek mânâsız olur. Su da ken
dilerinindir, kudret ve kuvvet te ken-
dUerinin.. Şimdi Atatürk'ün kendile
rinden istediği şey, sularını kudret
lerini hattâ hayatlannı yalnız kendi 
şehirleri için değil, icabında bütün 
Türkiye için sarfedebilecek bir azim 
ve kâbUiyet ile inkişaf ettirmektir. Siz 
Atatürk'ten, su adı istediniz, Atatürk 
sizden bunu istiyor.» 

GÜNÜN HADtSELERÎ 
Almanlar, Japonların işİ 
büyütmesinden memnun 

değil! 
Alman gazeteleri endişe ile şöyle yazı

yorlar: 
«Japonya, Kanton'u almak istiyor. Bu 

karar Çinlileri daha mı uysallaştıracakj 
yoksa ümldsizlik İçinde daha mı canla 
başla mücadeleye sevkedecek Henüz bile
miyoruz. Her halde harbin devamı İki 
taraf İçin de zararlıdır. Korkulacak şey, 
Japonlarm mağlûbiyeti değil, kıymetli 
olan kuvvetlerinin İsrafıdır.» 

Aacaba, beyaz ırka vurulacak darbe mi 
İşlerine gelmiyor? Yoksa Rusyaya karşı 
bir gün kullanmak istedikleri Japon kuv
vetinin Cinde sarfolunmasmdan mı sa
mimî surette endigedeler? Yahud da: 
«Eski emperyalistler ihtiyarlamıştı, na-sıl 
olsa onlan haklardık, fakat bu yenisi pek 
acar!» diye mi düşünüyorlar? 

Berlin - Tokyo mihverinin tam bir an
laşmayla dönmediğine hükçıetjpek lâzım 
geliyor. 

• *« 

Dünya şenlik içinde! 
Bir taraftan harp, buhran, bir taraftan 

da dünya şenlik içinde... 
Kral hanedanlannda evlenmeler, do

ğurmalar... 
Hattâ «Kız doğuracaktır! Eğer oğlansa 

bire karşı iki veririm!» diye HoUandada 
bahse tutuşuyorlarmış... 

Yunan Veliahdinin İzdivacı gibi Mısır 
Kralmmki de küçük • mikyasta bin bir 
gece masalı oldu. «Küçük mikyasta» zira 
şenliklerin bir sıfırı eksik: Eskiden kırk 
gün kırk geceydi; şimdi dört gün! 

Bizim de bir şenliğimiz var: İstanbul 
Medeniyetle evleniyor. Bu demokrat izdi
vaç ta halkımızın belli başlı neşe pman-
dır. 

Elhamdülillah, bugünleri de gördük. Şü
kür yetiştirene! • 

Molotofun beyanatı 
Fransada infial uyandırdı 

Gazeteleıı Sovyet Rusyaya 
şiddetli hücumlar yapıyorlar 

Paris 21 (A.A.) — Gazeteler, Molo
tofun Sovyet meclisindeki beyanatım 
jlddetle mevzuubahis eylemektedir. 

Epoque gazetesi diyor ki: 
Sovyetler birliği, Fransamn dahUÎ 

işlerine bu karı§masile Fransada ya-
pyan beyaz Rusların istifade ettikleri 
İltica hukukundan bazı değişUılilder 
yapılmasmı istemektedir. Bu tarzda 
değişmeler belki kabildir. Fakat bu 
takdirde vazifesi harp ve üıtilâl çıkar
mak olanlarm da Fransada ikametle
rine artık göz yumulamıyacaktır. 

Action Française, B. Delbos'ım, bu 
mesele etrafmda Sovyet büyük elçisi-
le yaptığı mülakatı mevzuubahis ede
rek diyor ki: 

Fransamn Moskovadan direktif al
mağa ihtiyacı yoktur. Sovyetlerin bu 
manevrası Fransızlarda infial uyan
dırmıştır. Bu yapılan şey, hakikatte, 
Fransız dahilî işlerine bariz bir kanş-
madır. « 

Komünist Hümanite, Manşetinde, 
Molotofun nutkunu tebarüz ettir
mekte ve Fransada Sovyet aleyhtarı 
tedhişçilerin faaliyeti Fransız - Sovyet 
paktile tezad halindedir, demektedir. 

Muğlada zelzele 
Çanakkalede Beyovasmıda 

seller bastı 
Ankara 22 (Telefonla) — Şehri

mize gelen malûmata göre evvelki 
gün Muğlanm Seciye, Mermeris, 
Köyciğez, Daça ve Bodmm. kazala
rında bir yer sarsıntısı olmuştur. Yal
nız Mermeris kaymakamlık binası-
mn duvarlan üç yerinden çatlarmş-
tır. Başka zayiat yoktur, 

Beyovasını seller bastı 
Ankara 22 (Telefonal) — tç Ba-

kanhğma gelen malûmata göre Ça
nakkale vilâyetinde son yağan kar-
lann erimesi ve yağmurların şid
detlenmesi neticesi olarak Biga, 
Eşlik ve Hoşab çayları taşmıştır. 

Taşan sular Beyovasmda 10 bin 
hektar İşlenmiş eraziyi basmıştır. İn
san ve hayvanca zayiat yoktur. 

Denizaltı gemileri faaliyette 
Malta 21 (A.A.) — İngiliz Camma 

vapuru Akdenizin garbinde bir deniz
altı gemisini diğer bir Destroyere hü
cum ederken gördüğünü bildirmiştir, 
Fransız torpido muhripleri bu mınta-
kayı araştırmaktadır. Esasen son gün
lerde Akdenizin garbinde denizaltı ge
milerinin faaliyeti artmış olduğu bil
diriliyordu. 

10,000 altın 
Erdün'de, Osmalı ordusu tarafından gö

mülmüş 10,000 altın bulunduğunu Parla 
menabii haber veriyor. 

Bu parayı geri alırsak, teslihat için de
ğil de meselâ Kızılay için kullanacağımı
za dair teminat verirdik. 

Hukukçular ne derler acaba: Defineye 
bir İddia hakkımız olamaz mı?... Eski de
virlerin yalnız borçlarına mı tevarüs ede
ceğiz? 

Cehaletin iflâsı 
Fransad bir dolandırıcı «Nüshai saniye» 

manasına gelen kelimeyi yanhş imlâ İle 
«duplicatat» diye yazmağı itiyad edindiği 
için izi üzerine düşülmüş ve ayni hatayı 
yaparken cürmü meşhud halinde tevkif 
olunmuş. 

Cehaletin hiç bir meslekte sökmediğine 
yeni ve parlak bir delil! F. Tanur 

Filistinde yeni 
tevkifler 

Araplar Filistinin taksi
mine muhalefete devam 

ediyorlar 
Kudüs 21 — Tedhiş hareketi, 

şiddetle devam etmektedir. Kudüs 
harp divanı, silâh taşımakta'n suçlu 
bir üıtUâlci hakkında idam cezası 
vermiştir. Polis, kooperatif şirketleri 
müfettişi Rassel el Haldi isminde bi
rini tevkif etmiştir. Sebep meçhul
dür. 

Arabalar Filistinin taksimi proje» 
sine karşı muhalefet politikasına de
vam etmektedirler. 

TerueFde çok şiddetli 
muharebeler oluyor 

Frankocular bir çok hücumlarda 
bulundular ve püskürtüldüler # 
Barselan 21 (A.A.) — Resmî bir 

tebliğde, dün Temel cephesinde vu
ku bulan muharebenin bu cephede 
yapılan muharebelerin en çetinlerin
den biri olduğu bildirihnektedir. Asi
ler, müteaddit tayyare lılmayesinde, 
Paladas tepelerine hücum etmişlerse 
de püskürtülmüşlerdir. Asiler, saat 
5 de ağır zayiata ^a ruz kaldıktan 
sonra, Muleton mevziini işgal etmiş
lerdir. Sokulmağa; çalışan düşman 
süvari kuvvetleri dağıtılmış ve geri 
dönmeğe mecbur edilmiştir. 

Yapılan ild hava muharebesinden 
her birine 100 kadar tayyare iştirak 
etmiştir. Birinci muharebede düşma-
nm iki avcı ve bir bombardımaiı tay
yaresi düşürülmüştür. Hükûmetçiler 
hiç bir zayiat vermemişlerdir. 

İkinci hava muharebesinde düşman 
üç tane bir satıhlı seri tayyare ile 
dört tane Fiyat tayyaresi kaybetmiş
lerdir. Hükûmetçilerin iki Chatos 
makinesi düşmüştür. 

Bundan başka ilci tayyare çarpış
mış, pilotlar paraşütle atlamışlardır. 
Valânsiyanın bormbardımani 

Barselon 21 (AA.) — Dün sabah 
iki motorlu altı tayyare Valansiya 
tizerine 18 bomba atmıştır. 3 ölü ve 
18 yaralı vardır. Dört bina! yıkılmış
tır. 
Barselon bombardımanında 
138 kişi öldü, 200 yaralı var 

Barselon 21 (A.A.) — Resmen bil
dirildiğine göre, Barselonurv evvelki 
günkü bombardımanında 138 kişi 
Ölmüş ve 200 Idşi yaralanmıştır. 

Alımed Emin Yalman aleyhinde Mm 
\\\Mw âmme davası dün görüldü 
Mahkeme yapılan neşriyatı matbuat kanununun 

30 uncu maddesi şumulu hâricinde görerek 
duruşmanın tatiline karar verdi 

Otobıis münakaşası etrafmda ya
zılan yazıların bir kısmında devlet 
memurlannm şeref ve haysiyetlerini 
kıracak şekilde neşriyat yapıldığı 
ileri sürülerek müddeiumunüiik ta
rafından Tan gazetesi sahlb ve baş
muharriri Ahmed Emin Yalmanla 
neşriyat müdürü Sabri Salim aleyh
lerine açılan ikinci hukuku âmme 

' davasına dün akşam üzeri asliye bi
rinci ceza mahkemesinde başlanmış 
ve bir celsede muhakeme bitirilmiştir. 

Ahmed Emin Yalmanla Sabri Sa
lim ve vekilleri Nazmi Nuri mahke
mede hazır bulundular. Maznunla

rın hüviyetleri tesbit edildikten son
ra müddeiumumîliğin iddianamesi 
okundu. Bu iddianamede. Tan gaze
tesinin 18, 19, 20, 21. 22, 23 ve 24 
Kânunuevvel 937 tarihli nüshalann-
da yazılan imzalı ve imzasız muhte
lif yazılarda İstanbul Belediyesinde-
ki yolsuzluklardan, otobüs işlerinde 
B. Sahur Samiye istisnaî muamele 
yapıldığından, diğer otobüs sahiple-
riıün otobüs işletmek için ruhsatna
me almak üzere yaptıldan müraca-
atlerin vaktUe tedkik edilmediğin
den, halbuki B. Sabur Saminin hi-

(Dcvamı 13 üncü sahifede) 

Son dakika 
Şanghay da yeni 

bir suikasd 
Hain bîr Çinli daha 
tabanca ile öldürüldü 

Şanghay 22 (A.A.) — Japon işgali 
altmda bulunan Şanghay mıntaka-
smda Japonlarla teşriki mesai ederek 
bir Çin idaresi kurmak için teşkil edi
len cemiyet azasından Faniynen dün 
Fransız mıntakasmdaki evine gider
ken meçhul bir adam tarafından ta
banca ile öldürülmüştür. 

Faniynen geçen gün ağır surette ya
ralanan mezkûr cemiyet reisi Lope-
hongun samimî bir dostu idi. Bu ce
miyet azası vatansever Çinliler tara-
ftndan vatan haini telâkki edüiyorlar. 
Bu cinayet de cemiyet azasmm öidü-
rüUnesi serisinden diğer bir hâdisedir. 

Erdünde 2 sandık 
altın bulunmuş 
Bu para umumî harpte 

Osmanlı ordusu tarafından 
bırakılmış 

Paris 21 (A.A.) — Ammandan bil
diriliyor: Filistin hududu yaMninde 
Salt civarmda Vadii Sayarda umumî 
harb esnasmda tesis edUmiş Türk si
lâh depoları bulunmuştur. Buıüar 
aıasmda; beherinin içinde 10 bin Türk 
altın, bulunan iki sandık da mevcut 
olduğu bildirilmektedir. 

Rusya İtalyaya petrol 
vermiyorumş 

Roma 21 (A.A.) — Stefani ajansı 
büdiriyor: İtalya, Sovyetler birliğine 
karşı malî taahhütlerini daima ifa et
tiği halde Sovyetler birliği petrol itası 
için imza ettiği konturatlar ahkâmına 
birkaç aydanberi riayet etmemektedir. 

Sovyetler birliğinin İtalya'ya bu se
ne vadesi gelen birkaç müyon borcu 
vardır. 

Yugoslavya Bajvekili 
Münih 21 (A.A.) — Yugoslavya Baş

vekili doktor Stoyadinoviç, bu sabah 
hususî trenle Düsseldorf'tan buraya 
gelmiştir. 

Dün geceki yangınlar 
Beyoğlunda Tünel başmda Karan

fil sokağında Nikoğosun marangoz 
ve doğrama atelyesinden dün gece sa
at yirmi dörde doğru yangm çıkmış, 
çatı tamamen, dahildeki eşya kısmen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Yangmm nasıl çıktığı ve atelyenin 
sigortalı olup olmadığı araştırılmak
tadır. 

Bundan başka, Beyazıdda Boğana
ğa mahallesinde bayan Afifenin, Ni-
şantaşmda Zafer sokağmda bayan 
Değirmenciyanm evlerinin bacaları 
tutuşmuşsa da itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. 

Kurtuluşta bîr 
cesed bulundu 

Bir hırsız olan maktul 
tabanca ile öldürülmüştür 

Zabıta, dün yeni bir cinayet 
hâdisesi tahlükatma el koymuş
tur. Dün sabah erkenden Kur
tuluşta «Akropol» meydam denilen 
bir yerden geçenler, yerde bir cesetle 
.karşılaşmışlar ve zabıtaya haber ver
mişlerdir. 

Keyfiyet bir taraftan müddeiumu
mîliğe de bildirilmiş, nöbetçi müd-
deiumumîsi B. Fehmi Bağana ile ad
liye doktoru B. Enver Karan hâdise 
mahalline gitmişlerdir. 

Cesed, ensesinden kurşunla vurul
muş bir halde görülmüştür. Üzerin
de eski bir ceket, bacağında kurşuni 
kilot pantalon vardır. 30 yaşlarında 
kadardır. Ceplerinde yapılan araştır
mada 29 kuruş para, yanm paket 
sigara, İki kutu kibrit bulunmuştur. 

Umumî vaziyetinden taşralı bir de
likanlı olduğu anlaşılmış ve ora
ya kaüar beraber geldiği bir arkadaşı 
trafmdan öldürüldüğü tahmin edil
miştir. 

Cesed, morga kaldınlmıştır. Yapı
lan tahkikatta bunun Anadoluhisa-
rmda oturan Said isminde bir hırsız 
olduğu anlaşıhraştır. 

Poliste yeni teşkil edilen ve «Yü-
dınm grupu» ismi verilen yeni teş
kilât. İlk defa olmak üzere bu cinayet 
işine el koymuştur. «Yüdırım grupu» 
şehrin her hangi bir yerinde cinayet 
ve emsali müddeiumumîUğin de el koy
duğu mühim hâdiseler de derhal va
ka yerine giderek tahikakatta bulu
nacaktır. 

A n k a r a Güneş klübü b a ş k a 
bir k lüble b i r l e ş i y o r 

Ankara 22 (Telefonla) — Ankam 
spor kulübile şehrimizde yeni te
essüs etmiş olan Güneş klübü birleş
meğe karar vermişlerdir. 
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Necaşi, şefkat ianesine 
muhtaç, sulh mükâfatına 

lâyik değildir! 
istihzaya, hezele benziyen bir habtt 

intişar etti: 
Habeş İmparatoruna ^Nobel sulh 

r.ıükâfatı» verilecekmiş. 
Bir an düşünün. Şayed reyiniz »o-

ndsa «verilmelidir; hakketti!» diye» 
cdc misiniz?... Ben diycmiyeceğhn, 
(doğrusu... favalh Hail* Sdâsi'yt acı
mama rağmen... 

¥•• , 1 
Necaşi'nin çoluk çocuğu, sisli tngll-

terede Afrika güneşinin hasretini çe
kiyormuş; hattâ soğuk mallkftned* 
titreşiyorlarmış. Tabak çanaklarım 
da satmışlar. Karikatüristlerin eğleH' 
cesi oldular biçareler... Lâkin onlarla 
istihza, biraz da alillerle alay etmeğe 
benzemez mi? Cidden merhameta 
nuıhtaçtır NecaşL.. İktidar mevkiinde 
bulunan hanedan ailelni niçin kendi* 
sine iane göndermiyorlar, böyle bir 
âdeti • ne olur ne olmaz • ihdas etmi^ 
yortar, bUemem!... Bilhassa ingiltere 
Haile Selâsi'ye yardmı etmeUydi doğ-
WBU.,. 

Gerçi o buna karşı açıkça sitem et-
nüyor. Fakat zımnen tdmihte bulu
nuyor... Mussolini'ye vaktile ceddi alâ-
s» Süleyman Peygamberin oEmsal» In-
^«n şu vecizeyi söylemişti! 

— İnsan, dilini ağzının içinde yedi 
k*re çevirmeden söz söylememelidir. 

Bu tavsiyeye şimdi kendi riayet ede> 
ı ^ dilini damağına sürtmekle meş-
goldür. Ve ateşriz şöminesinin, gtt* 
nıüşsüz sofrasının resmini, havadisini 
gazetelere koydurarak lisanı hal O* 
ariyetini anlatıyor: 

Yardım! 
Ralda var: Yardım edilmelidir... 

Haile Selâsi hakikaten yüksek bir şef-
lıat ianesine muhtaçtır. Fakat sulh 
mükâfatına?... Hayır! 

Necaşi şahsen tath yüzlü, mübarek 
tavırh bir insan olabilir. Amma şura« 
sı da var: Onun memleketinde, - ka
çacağı güne kadar, - prangah köleler 
ve cariyeler yaşamış, parayla alınıp 
satılmıştır. Milletler arasındaki sulhe 
milletin içinde sulh tekaddüm eder. 
Bu da tegallübün kalkmasile meşrut» 
tur. Böyle bir rejimin hükümdarına 
Nobel mükâfatı verilir mi? 

Diyeceksiniz ki: 
— Göreneklere bağhydı. Eski âdet

lerden sıynlamadı. 
Asırhk ananderine kanşmıyoruz: 

4'' şemsiyesi olacağına daha fazla ol-
standu varsın! Fakat ya uzun boylu 
şemsiyedsini İHrakıp kaçtığı; biçare
nin idamına sebebiyet verdiği?... Ana-
ne bumıydı?... İşte itirazımız!... O, mil
letini de, üçte ikisi istilâ edilmemiş 
vatamm da öylece yüzüstü koyup gil-
ü. . Sulhperverlik, harbi böyle isteme
mek midir?... «Kurtulmak», yolcuları 
farakıp kaptanın ilk önce sıvışmaa 
i>e. evet. 

**« 
İyi adam, murhamete lâyık, ianeye 

muhtaç adam!... Lâkin sulh mükâfa
tı mevzuubahs ohmca, o, munte Mr 
i>eyaz güvercin değO, ürkek bir kara 
kargadır... 

Yok, hayır; Sulh mefhumunu da 
i>u kadar alaya almak olmaz! İdeal 
sulh kahramanı, âds Necaşi değildir. 
Harbin bile yanaşmaktan ödü patb-
yacağı kuvvetli, hakkaniyetli bir a m 
^usal anlaşmayı temin gerektir... No-
İ>el mükâfatma lâyık olanlar da, be
şeriyeti bu yüksek gayeye yaklaştu-an 
önderlerdir... (Vâ - Nû) 

OtobOs işi 
Dün bir çok 

kimseler yeniden 
dinlendi 

otobüs işlerini yeniden tedMk v« 
talıkike bajlıyan dahiliye teftijş he
yeti reisi B. Tevfik Talâtm reisUğl 
altmdaJd mülkiye müfettişleri dtinr 
den itibaren çalışmalanna hız ver
mişlerdir. 

Evvelce malûmatlarına müracaat 
edilen ve şikâyetleri dinlenen şikâ
yetçilerden bir kısmı dün müfettlşlei! 
tarafmdan yeni baştan dinlenmişler
dir. Evvelce verdikleri ifadelerde tav
zihe muhtaç görülen noktalar hak-
kmda kendilerinden mütemmim mar 
lûmat almmıştır. 

N â z ı m H i k m e t A n k a r a y a 
g ö n d e r i l e c e k 

Şair Nâzım Hikmetin Nişantaşmda-
kl evinde tevkif edildiğini yazmıştık. 
Nâzım fflkmet, bugünlerde Ankaraya 
gönderilecektir. 

Eski karmanyolacı 
Bir sarhoşun 380 lirasile 
altm saat ve kordonunu 

aşırmış 
Polis, Zeki admda eski bü: karman

yolacıyı yakalamıştır. Zeki; son zaman
larda nane şekeri, esans gibi şeyler 
satmakta, bu vesile ile birahane, gazi
no ve emsali içkili yerlere girip çıkmak
ta idi. 

Buralarda gözüne yağlı bir av kes
tirmek için uğraşan Zeki, nihayet eme
line muvaffak olmuş ve üzerinde beş 
yüz liradan fazla parası, altm saat ve 
kösteği bulunan Mehmed İzzet ismin
de blrile btr birahanede alışveriş znür 
nasebetile tanışmıştır. Zekinin tatlı 
diline kapılan Mehmed İzzet, bir aralık 
kdhdisinl sofrasma, oturtmuş ve içki 
ikram etmiştir. 

İzzetle esanscı az zamanda bahsi ko-
yulaştırmışlar, içki faslım bir hayli iler^ 
letanişlerdir. Bir aralık ikisi otomobille 
bebeğe kadar bir gezinti yapmışlardır. 
Bu gezinti esnasmda, çok sarhoş olan 
Mehmed İzzetin cebinden 380 lirasile 
altm saat ve kösteği ortadan su: (A-
muştur. 

Sabahleyin kendine gelen İzzet, so
luğu doğru polis karakolımda almış, 
esanscıyı ismen bilmediği için ancak 
eşkâlini tarif edebilmiştir. Polis bu eş
kâl üzerine Zekiyi yakalamış, saatle 
kösteği ve paranm da ancak 45 lirası
nı bulabilmiştir. 

Zeki, bu hal karşısmda herşeyi itiraf 
etmiş, paramn mütebakisini harcamış 
olduğunu ilâve eylemiştir. Bugün adli^ 
yeye teslim edilecektir 

O t o b ü s l e r i n ö n l e r i n e t a b e l â 
k o n a c a k 

otobüslerin önlerinde başlangıç ve 
son istasyonları gösteren tabelâlar ol
duğu halde Boğaziçine ve Maçkaya iş
leyen otobüslerin önlerinde bu levha
lar yoktur. Bunlann da bu levhaları 
koymalan mal sahiplerine tebliğ edil
miştir. 

Haklı şikâyetler 
Biletçiler kaba mîdır?^ 
Haınrl Fakat kapılar 

nezaketsizdir!... 
Elimde paketler olduğa halde, 

tramvaya binmek İstedim, Blletçl 
hareketsiz duruyordu. Niçin açmadı-
ğmı sordum. 

— Ben, uşak değilim! - cevabım 
verdi. 

Tramvaym da, kondüktörün de 
numaralannı gönderlyomm. Fakat 
dercetmeylnlz ki adamcağıza zarar 
olmasm. 

Buna rağmen biletçiler daha nazik 
davranmalıdırlar. Lütfen İkaz edin. 

k . N. 
AKŞAM: 
Biletçllerin bu tarz muamelesi pek 

nadirdir. Ekseriyetle, bütün İstanbul 
hemşehrileri gibi, biletçiler de nazik
tirler. Fakat İkinci mevkide daha aı 
nezaketle, birincide daha fazla ne
zaketle hareket eder ki, bu huylann-
dan da vazgeçmeleri icab eder. 

Asıl tenkld edilecek varsa, o da 
güçlükle açılan ve halka bir ttlriû 
yol vermek istemiyen tramvay kapı
landır. 

«** 

Kesilen ağaçlara dair 
bir tavzih 

Dünkü sayımızda, bir karümiz, Be-
Slktaşta, Ihlamurda bir çok ağaçların 
kesilmekte olduğundan şikâyet et
mişti. Bu hususta yaptığımız tahki
kat sonunda, kesilen ağaçlann, kuru
muş ve devrilmeğe yüz tutmuş olan 
ağaçlar olduğunu öğrendik. Bu ağaç
lar Emlâki Milllyenln arsasmdaM 
ağaçlardır. Orman müdüriyetinin 
gönderdiği bir mühendis, 17 agacm 
kurumuş ve devrilmeğe yüz tutmuş 
olduğunu görerek kesilmelerine ve 
bazılannm da budanmalanna karar 
vermiştir. Hâdise bundan İbarettir. 

Yenicami kemeri 
Mimar Sedad Çetintaş 

ne diyor? 
Yenicami önündeki meydan açılır

ken kemerin yıktınlmasmdan bahse-
dihnişti. Mimar Sedad Çetintaş bu 
hususta diyor ki: 

— Yenicami kemerinin üstündeki 
dairenin yıktırıUp yıktmlmaması me
selesi üzerindeki münakaşa bana âde
ta bir galzetecüik şakası gibi geliyor. 

Eğer hakikaten ortada böyle bir 
mevzu varsa sayam hayrettir, zira or
taya atılan öyle bir kıymettir ki, söa 
götürmez; eğer ben şhndl ortaya çı
kıp da: (Bu kemeri ipka edelim de ca
miyi yıkalım) diye bir teklif yapsam 
birincisinden daha çok garip bir 
mevzu icad etmiş sayılamam. 

İstanbul camüeri arasmda mimarî 
bakımmdaiı Yenicaminin kıymeti 
Sultanahmed ve Süleymaniyeden son
raya kalır, kompozisyonunda hiç bir 
hususiyet yoktur, merkezi kubbeli car 
milerimizln de en küçüğüdür, fakal 
sahU inşaatı olmak iübarile sarayda 
yabancı kadmlann entrikaları ihti
ras ve b(^;uşmalan esnasmda milletin 
inlediği ve klâsik sanatin de can ç»* 
kiştiği bir devirde (60) yıUık sürüklen
meden sonra nihayet medeniyet tari
himize bir abide olarak ilâve edile
bilmiş olması bu abidemize bir husur 
siyet kazandırmaktadır. Meselâ bir 
Sultanahmed veya Süleymanlyeyi ay
larca görmiyen hemşehrilerimiz var
dır. Fakat Yenicami herzaman yolu-
muzım üstünde gözümüzün önünde 
olduğu için bu da binaya ikinci bir hUr 
susiyet temin etmektedir. Halbuki Ye
nicaminin yanmdaki işte bu çarpuk 

PİS fırınlar 
üç fırın 9 gün 

müddetle 
kapatıldı 

Eminönü mmtakalsmdaM bazı fı-
nnlann sıhht olmıyan şerait içinde 
ekmek yaptıkları anlaşılmıştır. Yapı
lan kontrol neticesinde fınnlardaa 
bir kısmunn kujru suyu, bir kısmanın 
daılz suyu kullanarak ekmek yuğu-
rup yaptıkları anlaşümışür. Dünden 
itibai-en üç fınn 9 gün müddetle kar 
patdmış ve bulunan ekmekler imha 
edilmek üzere müsadere edilmiştir. 

Ekmek gibi fakir halkm başlıca 
gıdası olan bir madde haSdonda be
lediyenin aldığı bu tedbir çok yerin
dedir. Ancak Beyoğlunda, bilhassa 
Pangaltı, Nişantaşı, Maçka taraflar 
nnda satüan ekmekler son gfünlerde 
iyi pişmemiş bir halde satıhyor. Emin» 
önü mmtakasmdaki fırınlar baklan
da gösterilen bu alâka ve hassasiye
tin bu semtlerdeki ekmeklerin ıslahı 
İçin de gösterilmesi çok temenniyo 
şayandır. 

Fenerler idaresi 
Devir muamelesi 

dün bitti 
Fenerler idaresinin tahlisiyeye devri 

muamelesi bitmiştir. Muhasebe ve ida
rî kısımlardan sonra malzemenin tes-
bit ve tesellümü de dün bitirihniştlr. 
Yakında bir heyet fenerler idaresinin 
120 yi bulan fenerlerinin vaziyetini 
gözden geçirecektir. Deniz Bankm tah-t 
lisiye işleri müdürlüğü fenerlerin ade
dini arttıracak, her sene yeni fenerler 
yapılacaktır. Bu sene iki fener yapıla
caktır. 

Diğer taraftan fenerler idaresi tah-
hsiyeye geçtikten sonra muhasebe, 
idare ve teknik kısımlannm birleşti
rilmesi suretile tasarruf temin edilmiş
tir. 

Basın Birliği balosu 
Her sene İstanbulda toşm en mür 

him hâdiselerinden biri matbuat bah 
loşudur. Haber aldığımıza göre bu 
seneM balo Basm Birliği namma şu-
batm on ikinci ocmartesl günü ak
şamı Maksim salonlarında verilecek^ 
tir. Balonun muvaffakiyetini temin 
için şimdiden bir heyet hazurlıklar 
yapmaktadır. Bu seneki balonun dlr 
ğer senelerden çok parlak ve çok eğ
lenceli olacağı anlaşılmaktadır. 

SOHBET: 

çurpuk denilen kemerin üstündeki dai
re ise diğer camilerimizde bulunıra-
yan bir servettir. 

Bu daire doğrudan doğruya sivil mi
marî tarihimizin kıymetli bir örneği
dir. Tarihte adım işitip da zerresini 
bulamadığımız için bağnmm dövdüğü
müz saraylanmızm, köşklerimizin 
bir tanesi işte bu caminin köşesine 
sığmmış olduğu için elimizde kalabil
miştir, eğer camiden ayn olsaydı şim
di bunun da yerinde yeller esiyordu. 

Bana kalsa bu kemerin ve bu dai
renin yıkılacağı hakkmdaki haissasl-
yet yanlış bir haberden doğma olsa 
gerektir, ben müsterihim cümhuri/el 
kültürü aı^k böyle faclalarai mü
saade etmiyecektir. 

Cesaret 
insan oğlunun her türlü faaliyetin* 

de olduğu gibi sanatte de en büyttV 
fazilet, cesarettir. Tehlikeyi de g&atı 
alıp meçhule atılmak istemiyen, İyict 
aydmlatdmış yollardan başkasmı m»* 
rak elaniyen sanatkâr, hiç bir şeye 
varamaz. Belki bir müddet göc boya* 
ve kalafoahğm rağbetini kazamr; te> 
kat bu, çarçabuk geçen bfar şöhret^ 
yani hiç bir şeydir... 

(Bunu gençlere bir öğüd olsun diy« 
söylemiyorum; çiinktt insanları cesa« 
rete dağvetin boş olduğunu billrlmf 
cesaretsiz doğana ne söyleseniz kftc 
etmez; cesaretli ise, faziletini göster* 
mek için, dağvet beklemez. Ben sade
ce doğru bulduğumu, bir faydası ola
bileceğini ummadan, yazıyonun. 

Hiç bir faydası olmaz mı? Olur. Za
ten cesaret etmiş, fakat tehlikeye atılp 
masımn ilk mükâfaU olarak etrafn»» 
dan ancak istihza tebessümleri gör* 
müş olanlara, yer yüzünde büsbütün 
yalnız olmadıklaruu isbat ederd^ 
ümid verebilir.) 

H 
Taklid, en cesuru taklid bile, daU 

ma cesaretsizliği gösterir. Tek başına 
yola çıkmaktan korkan, önünde hlg 
olmazsa bir kimsenin bulunmasmı is* 
tiyen adamın harcıdır. Yanıldığını an* 
ladığı gün, meşguliyeti rehberine, y»« 
ni taklid ettiği adama yükliyecdctlr. 
Cesaret, meşguliyeti kabul etm^E de* 
mektir. 

Çoğu zaman meşguliyeti kabul edip 
yolu açan, önden giden adam muvaf
fak olduğu halde onu takib edenla 
hiç bir şeye varamazlar; buna hayret 
ederler. «Nasıl olur? derler, bb d« 
onım yaptığım yaptık; onu beğmiyor* 
sunuz da bizi beğenmiyorsunuz!» Ne 
yapalım? sanatte hor yol, hemen dal* 
ma, yahuz bir kişi içindir. Onun gö
türdüğü saraym kapılan ancak ilk mu* 
zaffere açıhr ve o içeri girdikten sonra 
bir daha açılmamak üzere kapanır. 

Kimsenin sarayına girmek isteme* 
yin. Kendi açtığınız yolun sizi götür
düğü yer bir ev, bir kulübe dahi olsa 
o saraydan iyidir. Jullus Caesar: «BU* 
3ük bir şehirde ikinci olmakta gözüm 
yok; birinci olayım da isterse küçflV 
bir yerde olsun» dermiş. Ker sanatkâr 
böyle düşünmeğe mecburdur. 

(İmperatonm sözü, ahlâk bakumn* 
dan, tenkld edilebilir. Onun, siyast b!t 
adam olduğu içbn, devletin hizmetin
de yalnız ikinciUğl değil, sonımcuhı* 
ğu bile kabul etmesi lâzım gelirdi öy
le bir söz söylediği doğru ise gerçi bfU 
yük bir haris, hırsım yerine getirebO» 
diği için de büyük bir adammış ama 
vatam ve devleti gerçekten sevdiğin
den şüphe edilebilir. Fakat sanatkftf 
için öyle değildir; çünkü bir «dannn 
sanatte ikinci olarak hizmet etmeslmi 
lüzum yoktur.) 

m 
tnsanlann çoğu cesareti harb w 

tehlike zamanlannda alkışlar, sulh Tt 
sükûn devirlerinde aykm bulurlar. 9%» 
natl de ekseriya öyle devirlere mahsui 
bir faaliyet saydıkları için sanatkto» 
da aradıklan faziletler arasmda oes»< 
ret yoktur. Halbuki sanatkâr kendisi* 
nin dalma mücadele, dalma haıb hı^ 
ünde bulımduğunu unutmamalıdırt 
kendinden evvd gdenlerln kurdugıl 
ve ancak onlar için doğru olan kaid** 
lerle mücadde, etrafm güzellik tdftUi 

^Msile mücadele, anlayışsnhkla mfle»ı 
dele, kendi kmdMle mücadele.., 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
munllah Ataç 

Bay Amcaya göre. . 

— Uzun zamanlaa^ianberi, pehlivan 
Çoban Mehmede bir ev alabilmek ar
zusu vardı bay Amca... 

Bir türlü yapılamıyan bu işi 
başarabilmek için 8 Şubat salı gecesi 
Hazım, Vasfi, Behzad ve Naşit gibi 
büyük sanatkârlar tarafmdan bis 
oyun verilecekmiş... 

i 

II 

* I 

... Hattâ «Bay Amca»da sahnedei 
görünec^ diyorlarl... 

... Yegâne pehlivanunıza yardım 
edelim diye fırsat bekliyenler kimbl-
lir ne kadar sevinecekleri... 

B. A. — Ben de pek sevinlycttumf.^ 
— Bunım için mi?.. 
B. A. — Hayır, bazu kuvvetUe kasar*' 

nüamıyan refah sahne ve kalem kur* ̂  
vetüe kazanılacak diye!... 
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Amerika, donanması için 
bir milyar sarf edecek 
Bu para ile yeniden muhıtelif 

tonda yüz Icadar gemi yapılacalc 
Nevyork 21 (A.A.) — Herald Tribüne 

yazıyor: «Deniz inşaatı programı hak
kında beyanatta bulunurken Ruzvelt, 
Amerikan bahriyesinin şimdiki tonaj 
nisbetinin yüzde yirmi nisbetinde art
tırılmasını istiyecektir. Bu teklif bir 
milyar dolar sarf ile yüz kadar yeni ge
mi inşasını intaç edecektir. 

Ruzvelt bilhassa üç zırhlı inşasıru 
istiyecektir. Bu suretle zırhlıların ade
di yediyi bulacaktır. Bundan maada 
2 tayyare gemisi, 3 büyük kruvazör, 4 
hafif kruvazör, 30 muhrip, 5 tahtel
bahir ve 50 muavin gemi yapılmasını 
tavsiye edecektir. 

Yeni kruvazörlerden beşinin 43 ve
ya 45 bin ton olarak inşa edilmesi de 
muhtemeldir. 

Baz ı noktaların aydınlat ı l 
ması isteniyor 

Vaşington 21 (A.A.) — Bahrî inşaat 
İçin istenilen 553 milyon dolarlık tah
sisatın mecliste büyük itirazlarla kar
şılanmadan kabul edileceği tahmin 
edilmektedir. Bununla beraber bazı 
mebuslar ve bilhassa inşaat programı
nın mili! müdafaanın hakikî ihtiyaç

larını aşmasmdan korkan sulhperver 
gruplann mümessilleri haricî siyaset 
hakkında bir münakaşa açılmasını 
memnuniyetle karşıhyacaklardır. Bun
lar şu noktalann aydınlanmasını iste
mektedirler: 

1 — Çin - Japon ihtilâfmda bita
raflık kanununun tatbik edilmemesi 
hakkında hükümetin arzusu. 

2 — Ruzveltin ananevi infirat siya
setini terkederek beynelmilel siyasete 
daha faal bir şekilde iştirak etmek hak
kındaki arzusu. 

3 — Chicago nutkunda derpiş edi
len pratik tedbirler. 

4 — Amerikanın silâh yarışma işti
raki. 

5 — Büyük Okyanusta Amerikan 
bahriyesinin ve hava kuvvetlerinin fa
aliyeti ve Honolulu üssünün deniz tay--
yareleri ile takviyesi. 

Buraya 18 deniz tayyaresinden mü-
rekkeb ilk grup gönderilmiştir. 

Gelecek nutkunda Ruzveltin Ame
rika hükümetinin ne dereceye kadar 
1936 tarihli Londra muahedesine ken
dini bağlı addettiğini bildirmesi ihti
mali vardır. 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahif ede) 

Bunun için onun imanı, eserinin 
güzelliğine ve ebediyetine imam ol
ması lâzımdır. İmanı kuvvetli değilse 
cesareti çabuk yıpranır, ilk vardığı 
merhalede durur, sulh ve sükûn dev
rine girer, etrafma karşılık diliyen il
tifatlar yağdırmağa başlar. Bir za
manlar cesaret gösterip de sonra böy
le yılmış, düşman'la barışmış sanat
kârı görmek kadar hazin bir şey var 
mıdır? 

Edebiyat ve sanat tarihleri, şu ilmi 
denen cinsten tenkidler, edebiyatçılar 
ve sanatkârlar için değildir. Hattâ di
yebilirim ki ne kadar iyi, ne kadar tam 
olurlarsa edebiyatçı ve sanatkâr için 
o derece muzırdır. Çünkü onlar her 
şairin, her sanatkârın kendi getirdiği
ni göstermeden önce kendinden evvel 
gelenlerden aldıklarım işaret ederler. 
Onların anlattığına göre hiç bir sa
natkârın açtığı yol yeni değildir; hep
si, kendilerinden önce başlanmışa de
vam etmekten başka, ona bir parça 
biir şey katmaktan başka bir şey yap
mamışlardır. Bu görüş esasen hakh-
dır ama sanatkâr devam ettiğinin far
kında değildir; o, her şeyi yeniden ya
rattığım hayal eder. Ona bu iddiası-
mn bir vehim olduğunu hatırlatmak 
cesaretini kırabilir; hatta onu, takli
din çekinilmez bir şey olduğuna ik-
nağ edip en bayağı, en aşağılaştıran 
taklide sevkedebilir. Bunun içindir ki 
sanatkârın bir çok şeyler bilmesine lü
zum vardır ama hiç olmazsa bir yaşa 
kadar, şahsiyeti tamamile teşekkül 
edinciye kadar sanatinin tarihini iyi
ce bilmemesi daha hayırhdır. (Tarihi
ni diyorum, eserlerini değü.) 

V 
Sanatkârda, kendi kendini tekzib 

cesaretinin de bulunması lâzımdır. 
Nurullah Ataç 

Et fiati 

Fransa hariciye 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
geçireceği safhalan tedkik edecek, 
kilo başmda yapılacak on kuruşluk 
tenezzülün mutlaka müstehlikin ce
bine girmesini temin edecektir. Ko
misyon kontrolü fazüasız surette ya
pacaktır. 

Diğer taraftan Belediye Mezbaha 
resmi hakkmda şimdi tatbik edilen 
usulü değiştirmek fikrindedir. Bele
diye, Mezbaha resim ve ücretlerini 
ayaktan almakta idi. Şehir Meclisi 
evvelce Mezbaha resim ve ücretleri
nin kilo başından alınmasına karar 
verdiği halde bu karar hâlâ tatbik 
edilememişti. 

Et fiatlerinin on kuruş ucuzlama
sı münasebtUe Mezbah resminin ki
lo başından alınması karaı da tatbik 
edüecektir. 

Etten başka diğer yiyecek madde
lerinin ucuzlatılması hakkında he
nüz tatbik sahasına konulmuş bir 
karar yoktur. Bu hususta davet vaki 
olursa Vali ile İktisad Müdürü tekrar 
Ankaraya gideceklerdir. 

Senenin en güzel — En nefis — Şahane ve Muhteşem filmi 

^ J^ 

Görülmemiş bir muvaffakiyetle nfl r I plf sinemasında devam ediyor. Programa ilâve olarak: Çin sularında batırılan 

PA\AY zırhhsı ve Yunan veliahdınm izdivaç merasimi v. s... Seanslar: saat 2—4, 15 — 6.30 ffece 9 da 

İki saat durmadan kahkaha, katıla katıla gülmek, Meşhur Fransız 
komedyenlerinin emsalsiz eseri 

B A Ş K A S I N I N K I L I Ğ I N D A 
ARMAND BERNABD — ANDRE LEFAUR 

PİZELLA — JANİNE MERRY 
Bu kadar neşeli, zevkli, eğlenceli film görülmemiştir. 

Bugün T Ü R K sinemasında matineler saat 1 de başlar. 

Şehzadebaşı FERAH sinemada 
Bugünden itibaren 

Başlı başına 3 büyük film birden: 
MONTE KARLO GECELERİ (Lllian 
Harvey) FRANKEŞTAYN ve Nİ
ŞANLISI (Boris Karlof) ŞEYTAN 
ÇETESİ (Şarl Staret) 

Her gece 
Büyük Türk 
Sanatkârı 

Sungur 
un herkesi hayretlere garkeden em
salsiz yeni programı. Yerlerinizi ev
velden tedarik ediniz. Telefon: 21359 

TÜRK İNKİLÂB TARİHİ 
BÜYÜK HAREDEN SONRA AVRUPA 

Kabataş Lisesi tarih öğretmeni SAMİH NAFİZ TANSU'nun bu eseri herkesi 
alâkadar edecektir. Fiyatı 7fJ Luruş. Satış yeri: İKBAL KİTABEYİDİR. 

ERTÜĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ | M B H H M | Pazartesi: (Kadıköy -
^ ^ ^ ^ ^ ^ r Süreyya). Salı: (Bakir
c i H ^ köy). Çarşamba: (t^skü-

^ ^ ^ H r dar) sinemalarında 
^ S ^ ^ Hanımlar Terzihanesi 

^f Vodvil 3 perde. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve ar
kadaşları okuyucu kü
çük Semiha ve Misel 

varyetesi 
İki Gönül Bir Olursa 
Şarkılı komedi 3 perde 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

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

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

LA DAM O KAMELYA 
GRETA GARBO — ROBERT TAYLOR'un en güzel temsilleri. Büyük 

muvaffakiyetlerle 
V 1 L O D ^ Sinemasında 

devam ediyor. Son üç günden istifade ediniz. 

Bugün 

Ermeni kato l ik patriği Par i se 
gitti 

Paris 21 (A.A.) — Ermeni katolik 
patriği Monsenyör Greguar Pier Agat)-
yanın bu sabah İtalyadan Parise mu
vasalatı beklenmektedir. Burada kal
dığı müddetçe, patrik şerefine Fransız 
hükümeti ve küse makamlan tarafm-
dan muhtelif tezahürler tertib edüe
cektir. 

nazırı 
vBaş tarafı birinci sahifede) 

Gazete, Çekoslovakya' ekalliyetleri me. 
emniyet politikası denilen İttifaklar po-
litikasmın artık memleketlerin emni
yetini temine kâfi olmadığmı anlama
ğa başladığım memnuniyetle kaydet
mektedir. 

Gazete, Çekoslovaya ekaliyetleri me
selesinin dahilî bir iş olduğu hakkın
daki Çek noktai nazarına itiraz ve Al
manya İle anlaşmaya Viyana ve Buda-
peştenin tavassutu ile erişmek İsteyen 
bazı mahfUlerin hattı hareketini pro
testo ederek diyor ki: 

«Böyle dolaşık bir yol takibi safcâ 
bir hareket olur, zira ne Macaristan, 
ne de Avusturya, neticede bizzat ken
di ekallyetlerine zarar verecek olan bir 
rolü ifa etmek istemiyeceklerdlr. 

Bugün S A K A R Y A sinemasında " * 
Dehâkâr artist CHARLES BOYER'nin 
Sevimli sansın JEAN ARTHUR'a karşı 

Beslediği aşkın kuvvetini... Sevimliliğini ve 
bütün teessürlerini 

BİR SAADET GECESİ 
emsalsiz ve orijinal büyük aşk filminde göreceksiniz. İlâveten: PARAMOUNT 

JURNAL ve çılgm canbazhklar fevkalâde süperfilmi... ve ATİNADA 
YUNAN VELİAHDININ izdivacı merasimi 

A S R İ Sinemada 
Kuvvetli ve parlak artist 

GABY MORLAY ve 
CHARLES VANEL'i 

En güzel, en hakikî vç en modem 
dramı 

GONAH GECESI 
filminde görünüz. 

Dekorları göz kamaştıncıdır. 

haftamn iki sü-
perfUmi birden ^ • \ 

Muamma alûd, gülmez adam. 
Yıldızlar yıldızı 

EDDY CANTOR 
büyük dehasuu 

Zafergünû 
Macera ve sergüzeşt dolu Fransız

ca sözlü filminde gösterecektir. 

Şimdiye kadar görülmemiş bir muvaffakiyet 
RAMON NOVARRO'nun Türkçe sözlü ve şarfcdı 

ŞE Y H A H M E T 
M ö L L t v e A ^ A K 

sinemalarında devam ediyor. Aynca: Conny Wayn en güzel sergüzeşt fihnl 

KANUNSUZLAR ÇETESİ 

ğ^ 1 * l " " ^ ^ 1936da S İ L Â H B A Ş I N A 
ğjL I t — ^ f c 1937 de D E N i Z L E R P E R I S 1 
^ ^ • • • • ^ ^ 1938 de A T E Ş 

V İ C T O R F R A N G E N ' i n 
EDWİGE FEUİLLERE ile beraber oynadığı 3 NCÜ SÜPERFİLM 
Önümüzdeki Çarşamba akşanu GALA SUVARESİ olarak 

S Ü M E R Sinemasında 
Şehir tiyatrosu Dntm kısmı 

Bu akşam 20,30 da 
PERGÜNT dram 6 perde 

Yazan: Henrlk îbsen, Türk-
çesi: Seniha Bedri Göknil 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 
(ATNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 

Yazan: Celâl Müsahlpoglu. 
Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 

(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Taşkm. 
Müzik: F. Ege. 

Teşekkkür 
Babamız Beyoğlu Kazanç İtiraz tetkik 

komisyonu hesap mütehassısı Mehmet 
Esat Güngörenin vefatı üzerine gerek 
cenaze ve gerekse telgraf ve mektup ile 
taziyette bulunmak suretile hissettiğimiz 
büyük keder ve teessürümüze iştirak eden 
bütün sayın akraba ve ahbab ve dostları
mıza en derin hürmetf ve teşekkürlerimizi 
bildiririz. 

Büyük oğlu Ahmet Ferit Güng«ren 

Bugl P E 

"Kleopatra,, "Roma Ateşler içinde,, ve Ehli Salip Muharebeleri 
Filimlerini gölgede bırakan bir şaheser 

KARTACA 
MUHAREBELERİ 

Sinemacılık tarihinin en muazzam filmi — Hakikî 100,000 figüran, 10,000 atlı 
asker — 300 muharebe fili — 50 yelkenli tarihî harp gemisi 

Türkçe Sözlü 
A R A Y sinemalarında 'ün î *̂ & B̂  ve 

Programa ilâve olarafc; Çlh sularında Japonlar tarafmdan Amerikan PANAY zarhlısınm batırılması (Türkçe sözlü) ve Yunan veliahdinin Atinada 
evlenme merasimi. Bugün ^aat 1 de talebe matinesi 



SlYASt tCMAU 

UmmK B a r k t a va^ iy^ t 
' Vzak Şarktaki harb devam etmek
tedir. Japonya Almanya vasıta'iüe 
yaptığı son anlaşma şartlan mare' 
şal Şang - Kay - Şek hükümeti tara
fından kabul edilmediğinden Tokyo
'da toplanan İmparatorlvJc konferan-
n bir daha bu hükümeti tanvmamor 
ğa ve kuvvetlerini imhaya karar ver-
tniştir. Bu karara binaen San nehir
den cenuba ve Mavi nehirden şimale 
doğru ilerliyen Japon orduları Çinin 
şarkım tamamüe işgal etmektedir. 

' Burada Japonyanın yardımüe ku
rulacak yeni Çin hükümeti Japonya-
ntn anlaşma şartlanm kabul edece
ğinden Japon ordusunun büyük bir 
kısmı serbes kalacaktır. İhtimal bun
dan sonra Japon ordusu Mançuri hu-
dudlanna gönderilecektir. 

i Uzak Şarkta Japonyamn mutlak 
»urette hâkim olmasına karada So-) 

yet Rubası ve denizde Amerika en
gel oUibüir. Lâkin şimdilik Amerika-
nın bir müdahalede bulunmasına İh
timal kalmamıştır. Amerika parla-
•mentosu kongrede, Bahriye Nazın 
tarafından yeni bahriye bütçesinin 
27 müyon dolar arttınlması hakkın
da verilen izahat Amerikanın müda
haleden çekinmesinin hakikî sebep
lerini anlatmıştır. 

Bu izahata göre Amerika donan
ması zırhlı cihetinden faik olmakla 
beraber muhrib ve tahtelbahir cihe
tinden tefevvuk Japonyadadır. Ame
rikanın zırhlı cihetinden tefevvuku 
da yalnız sayıdadır. Çünkü mevcud 
zırhlüannm hepsi de 16 seneden da
ha eskidir. Binaenaleyh Amerika ye
ni bir donanma yapmadıkça Uzak 
Şarkta büyük bir harbi gözüne almı-
yacaktır. Feyzullalı Kazan 

insanların hoşlandıkları 
renklerle mizadan arasında 

Dişi doldurulan fil 
Geçen gün Viyana a t cambazhane

sinin fillerinden birinin dişini tedavi 
f tmek lâzım gelir. B u n u n için bir diş
çi ve bir baytar celbolunur. Doktorlar 
hususî âletlerle mücehhez oldukları 
halde a t cambazhanesine giderler. Fi
lin ayak lan ve h o r t u m u bağlanır. Fil 
bundan evvel de bir diş tedavisi geçir
diğinden ve bu sefer de b^şma gelecek 
belâyı gayet kuvvetli zekâsı sayesinde 
anladığından kendisini kandı rmak çok 
güç olur. Alfred ismini taş ıyan fil ni

hayet yere yatırılır. Dişçi y a n m metre 
uzunluğundaki burgu âletini filin ağ
zına sokarak çürük dişi delmeğe baş
lar. Açılan oyuğun içint hususî bir 
madde ile doldurur. Ondan sonra sıra 
fili çözmeğe gelir. Herkes korkmağa 
başlar. Fil ayağa ka l t ık tan sonra inti
kam a lmak tan endişe edilir. Onun için 
evvelâ bir ayağı, sonra diğer ayağı ve 
nihayet hor tomu çözülür. Fil hiç sesini 
çıkarmaz, kendisine iyilik yapıldığım 
an la r ve verilen hediyeleri yemeğe baş
lar. 

, Piyangoda kazanan bir 
^ fenerci 
•' Bu sefer Fransa piyangosunvın 500 
bin franklık büyük ikramiyesi Fran-
sanm en münzevî adamına isabet et
miştir. Bu bahtiyar adam iki seneden-
beri Bretagne sahilinde bir fenerde 
bekçilik yapsuı Kemel isminde birisi
dir. B. Kernel ayda yalnız iki defa 
insan yüzü görür, onlar da kendisine 
on beş günde bir defa yiyecek içecek 
getiren kimselerdir. B. Kemel 500 bin 
frank kazandığına tabiî çok seviniyor-
pıuş, fakat birdenbire konduğu bu 
servetinden bir sene daha istifade ede-
nıiyecekmiş. Çünkü imzaladığı kon
trat mucibince bir sene daha bulun
duğu fenerde bekçilik yapmağa mec
burdur. Tazminat vererek mukaveleyi 
feshettirmeğe de hiç yanaşmak İste
miyor, «Varsm param bankada bani 
beklesin, ben de burada tek başuna 
fener kulesinde oturacağım ve serve
timi nasıl kullanacağıma dair on iki 
ay mütemadiyen plânlar kuracağım.» 
diyormuş. 

Bir milyonerin düellosu 
Havanadan bildirildiğine göre Kü-

banm yüksek sosyetesine mensup olan 
iki kişinin düellosu büyük heyecan 
uyandırmıştu:. Küba'nm en zengin şe
ker mahsulü yetiştiren milyonerlerin
den Yose Casanova: mebuslardan 
Manuel Penabaz'ı düelloya davet et
miştir. Penabaz Havananın en ziyade 
okunan gaızetelerinden birinin sahibi 
ve naşiridir. Bu gaizete son zamanlar
da milyoner Casanova aleyhinde bir 
takım makaleler neşretmişti. Bu ma
kalelere tahammül edemiyen milyo
ner gazetenin sahibi Penabazı düello
ya: davet etmeğe mecbur oldu. Düello
nun kılıçla yapılması kararlaştındı. 
İki hasım düello sahasma geldiler ve 
şahidlerin huzunmda biribirlerine kar
şı kılıçlarmı sallamağa başladılar. Fa
kat altı daMka sonra Penabaz düello 
edemiyecek bir hale geldi. Kılıcı ka
lemi kadar maharetle kullanamadığım 

anladı. Hsısımlar barıştılar ve dostça ay
rıldılar. Onlar banştılar amma şimdi 
bütün Küba şehri düellonım dediko-
dusile meşgul olmakta: devam ediyor. 

Eski zaman fıkrası 
Evvel zaman içinde, Musa adında 

bir adam, cami avlusunda apdest 
(dan birinin, şadırvan kenanna bı
raktığı cübbesinin cebinden bir kese 
altın çalıyor. Sağ cebine koyuyur ve 
sağ elüe de keseyi tutarak camiye gi
riyor. 

O sırada Musa peygambere dair 
bir fıkra anlatan vaiz haykınyor: 

— Ya Muşa!.. Sağ elinde ne var!.. 
Bizim Mu^a bu feryadı duyunca 

hemen keseyi çıkanp fırlatıyor: 
— Sen hoca değilsin, büyücüsün!, 

deyip kaçıyor. 

Tütün konferansı 
ihracatı arttırmak için 

tedbirler alınacak 
Şark tütünleri konferansı dün öğ

leden evvel dördüncü toplantısmı yap
mıştır. Saat 12 ye kadar devam eden 
kongrede üç devletin tütün işleri üze
rinde mühim görüşmeler yapılmıştır. 
Bu seaeki kongreden Türk, Yunan ve 
Bulgar tütüncülüğü için çok iyi karar
lar aUnacağı zannedilmektedir. 

Üç devlet arasında kurulması düşü
nülen tütfin ofisi mühim faideler te
min edecektir. Ecnebi memleketlerde 
mevcud sigara fabrikalarmm harman-
,larmı daha fazla şark tütünlerile yap-
jtnalanm temin maksadile ihracatı müş
tereken arttırmak icap etmektedir. Bu' 
İşi de müstakbel tütün ofisi yapabi
lecektir. 

Yarış mücadelesi 
B. Herriot'nun gençliğe 

bir hitabesi 
Paris 21 (A.A.) — Meclis reisi ve 

eski Başvekil B. Herriot, beynelmilel 
gençlik mecmuası vasıtasile bütün 
memleketler gençliğine bir yeni sena 
mesajı neşretaüştir. Mesajda denili
yor ki: 

«Barış öyle bir esastır ki, bütün 
insanlalın medeniyetleri bu esas üze
rine kurmaları icabeder. Bu banşı 
kazanmak için gençliğin hsraretli 
müzaharetine ihtiyacımız vardır. Bu 
banş muharebesini, hayat mücad> 
leşi yapmanızı teklif ederim.» 

B. Herriot, gençliği 1938 ağusto
sunda Nevyorkta toplanacak olan 
dünya ikinci banş kongresi fikrlndm 
dolaja tebrik etmiştir. 

KANSIZLUI 
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I î c rcc !cs i , 
zafiyet ve 
Chloross 

En mtmtahlp elibba tarafından tertip « 

sıkı bir alâka varmış 
Bir çok şeylere karşı zSıaflan olan İn

sanlar renklere karşı da mukavemet edil
mez bir cazibe duyarlar. Hepimiz ken
dimizi yoklıyacak olursak tabiati doldu
ran renkler arasmda bir veya ikisini 
ötekilere tercih ettiğimizi saklayamayız. 
Bazı insanlar kırmızıyı sever, bazısı ma
viden hoşlanır, kimisi sarıyı, turuncuyu, 
kimisi pembeyi, moru beğenir ve gene 
herkes kendisinin ve etrafınm daima 
tercih ettiği renklerle çevrilmiş olmasm-
dan haz duyar. Bir" başkasının bayıldığı 
renkler bizim hoşumuza gitmeyebilir. Be
nim hayran olduğum renkten siz nefret 
edebilirsiniz. Bu herkesin mizacma göre 
değişen bir meseledir. 

İnsanların renklerle olan bu yakın 
alâkasını sezen bazı kimseler bunlara 
mâna verip herkesin sevdiği renge ba
karak mizacını okumak mümkün oldu
ğunu bile iddia e tmiş le r i , İnsanların 
ruh ve gayri meşur hayatlannı tedkik 
etmek merakında olan ve • bu hususta bir 
çok şayanı dikkat neticelere vardığı ka
bul edilen bir kadın, Mme. Theu, renkler 
ve insanlar hakkında yazdığı bir maka
lede şunları söylüyor: 

Çok eski zamandanberi renklerin ifa
de ettiği mânalar hakkında bir çok 
etüdler yapılmıştır. İlmi nücuma göre 
yer yüzünde mevcut yeni esas renge te
kabül eden, yedi insan mizacı vardır. 

Renklerin bir kısmı saftır, bir kısmı 
da iki rengin birleşmesinden husule ge
lir. Saf renkler üçtür: San, kırmızı, mavi. 

San renk vuzuh ve muhabbet, kırmızı 
hararet ve hayatiyet, mavi ise cevvaliyet 
ve zekâ ifade eder. 

Bunlan ayrı ayrr tedkik edelim: 
San: Bütün renklerin içinde en kuv

vetlisi sarıdır. En uzaklardan seçilebilen, 
boyada en fazla tutan renk te budur. 
Bir çok müşahedelerle sabit olmuştur ki 
ciddi, ağır başh, mütehakkim ve enerjik 
insanlar daima san rengi tercih ederler. 
Bunlar çabucak karar vermezler. Fakat 
verdikleri kararda da sonuna kadar se
bat ederler. Dünyanm en ağır başh in-
sanlan olarak kabul edilen Çinlilerin 
san rengi sevmeleri bunu teyid eden bir 
hâdisedir. 

Kırmızı: Sarıdan sonra en göze çar
pan renk kırmızıdır. Sarıdan daha par
lak olmasma rağmen sandaki kuvvet on
da yoktur. 

Yaşamamızı temin eden şey sıcaklık
tır. Kırmızıda bilhassa bu hassa fazla
dır. O kadar ki kışm, ateşsiz bir odada 
kırmızı renkte bir örtüye sarman kimsa 
daha kalın, fakat başka renkte bir ör
tünün ısıttığmdan daha fazla ısınır. 

Kırmızı rengi seven insanlar hareket
lerindeki bütün samimiyete rağmen sa-
nyı seven insanlardaki karakter saglam-

Ağırbaşlı insanlar sanyı, 
gösteriş meraklıları kır
mızıyı, hassas insanlar 
maviyi, hayalperestler 
yeşili, sebatsızlar moru, 
hiddetliler kahve ren

gini severlermiş 
lıgma ve ciddiyetine erişemezler. Kırmı
zı meraklılan neşeli,'zevkü safaya düş
kündürler. İhtişam, gösteriş meyli on
lara daima nüfuzun rengi olan kırmızıyı 
Jntihap ettirir. Roma imparatorlannm, 
kosüUerln sırtlarında kızıl bir manto 
taşıdıklarmı hatırlarsmız. 

Mayi: Gök mavisi, saf renklerin bu 
üçüncüsü hassas insanların, bUhassa ka-
dmlann tercih ettikleri renk gibi gözü
küyor. Bu renk düşünce, zekâ, muhay
yele., ilh rengidir. Bunun içip mütefek
kirler, muharrirler, şairler dalma çalış
mak ve daima ilham almak İçin etraf-
larmm mavi renkle muhat olmasmı ar
zu ederler. Yazın, penceremizi hafif ma
vi bir perde İle örtmekle en ziyade isti
rahat verici bir ışığı odamıza akıtmış ol
maz mıyız? 

Mavi rengi ekseriya yumuşak tabiatli, 
hassas insanlar severler. Kadmlann ek
serisi bu renge meclûptürler. Zaten Havva 
annemizi de mavi gözlü olarak temsil 
ederiz. 

Yukanda bahsettiğimiz üç esas renk 
birbirlerile kanşınca başka renkler hu
sule gelir ve ifadeleri değişir. Bu renk
lerin birleşmesinden başlıca üç renk hu
sule gelir: Yeşil, mor, kahverengi. 

Yeşil mesud aşkın remzidir. Halk in
dinde yeşil daima ümit ifade eder. Esa
sen ümit dediğimiz şey biiyük ve haklM 
saadetten ödünç olarak aldığımız bir kı-
nntıdan başka nedir? 

Yeşil sevenler çabuk ümide kapılan, 
hayalperest insanlardır. Ekseriya asabi 
olurlar. 

Mor; kırmızı ve mavinin birletmesin
den husule gelir. En keskin renklerden 
biridir. Açık bir yerde şöyle uzandığımus 
ve uyku İle uyanıkhk arasmda olduğu
muz zamanlar bile gökte uçuşan mor 
renkli şekilsiz bulutlan farkedeblliriz. 
Mor, fikir cevvaliyetinln, zihni hayatın 
İfadesidir. Bu rengi sevenler maymun iş-
tahalıdırlar. Sevgi, aşklan uzım sürmez. 

Kahverengi: Mavi, san ve kırmızmm 

birleşmesinden doğar. Bu renk bilhassa şe
dit ruhlu, çabuk hiddetlenen demevl in-
sanlann tercih ettiği renktir. Böyle in
sanlar daima kendilerinden daha üstün 
birisi tarafmdan yatıştınlmıya muhtaç
tırlar. 

Kahverengi ile birlikte koyu siyahı se
venler kara düşünceli, ganüı İnsanlardır. 

Altm şansı renk ise cömerd, güzele ve 
muhteşeme âşık insanlann rengidir. 

Renklerin aylara göre 
taksimi 

Madam Theu her aym kendine mah
sus bir rengi olduğunu da İleri sürerek 
renkleri şöyle taksim ediyor: 

Mart: Bu ay tabiatin çekingen uya
nışı, soğuğun yerini yavaşça sıcağa terk 
ettiği aydır. Bunun İçin parlak renklerle 
bu ayı ürkütmekten çekinmeli, kurşuni 
ve be] renklerden yukan çıkmamçılıdır. 

Nisan: Bu mevsimin rengi beyazdır. 
Beyaz başka, renklerle, bilhassa yeşil ila 
kanştınlabilir. 

Mayıs: Bu ay kojru renlclerl İstemediği 
gibi siyahtan katiyen hoşlanmaz. Mayıs 
rengi parlak yeşildir. Koyu kahveren
ginden bilhassa çekinmelidir. Eski bLa 
ananeye göre mayısta bu renk hastalık 
davet eder. 

Hazinuı: Klrazlann, çileklerin, frenk 
üzümlerinin, ahududuların rengine uya
rak al, pembe, kırmızı ve erguvan renkli 
elbiseler giyiniz. Bu renlder kanınızın 
kaynamasına da uygun gelecektir. 

Temmuz: Parlak san ve bal renkleri 
ister. Bu ay hasad ayıdır. Ekinlerin ren
gine uyalım, güneş sansile örtünelim. 

Ağustos: Tuvaletlerinizi mavi veya 
mavimtrak renkli kumaşlar arasmdaa 
intihap ediniz. 

Eylül: Bu ay mutedil renklerin ayıdır. 
Bununla beraber açık renkler ihmal edil
memelidir. Zira tabiat henüz hararetini 
kaybetmemiştir. 

Birinciteşrin: Sararmış yapraklan ha
tırlatan renlüert tercih ediniz. Altm sa
nsile karışık kül rengi de bu aym a n a 
ettiği renklerdendir. 

İkinciteşrin: Gümüşi bu mevsimin en 
hâkim rengidir. Siyahla karışık olarak 
kullanılabilir. 

Birlnclkânun: Soğı^un hiddetinden 
bizi koruyacak renk siyahla sandır. 

İkincikânun: Siyahı veya kırmızıyı 
tercih etmekte serbessiniz. Size en uy
gun geleni seçiniz. Çünkü şayanı dikkat 
bir ay içindeyiz. Bir tarafta kışm hüznü, 
bir tarafta baharm ümidi var.. 

Şubat: Siyahla beyazın karışması ta
biatin rengile tam bir ahenk husule ge
tirir. — Ş. H. R, 

İKTİSADÎ MESELELER 

it stimlâk kanunu ve 
küçük ev sahipleri 

Yeni çıkacak istimlâk kanunu lâyi-
hasmda satm alınan emlâk için bono 
verilmesi düşünüldüğü haber verili
yor. Emlâk sahipleri, yeni kanım lâ-
yihasmdaki bu ma;dde üzerinde, ehem« 
miyetU bir surette durmaktadırlar, İs
timlâk işlerinde belediyelerin pek çok 
güçlüklere tesadüf ettiği malûmdur. 
Her emlâk sahibi belediyelerin takdir 
ettiği kıymete itiraz eder. Bu yüzden 
sık sık ihtilâflar olur, İhtilâflar mah

kemelere de intikal eder. Bu gibi istim
lâk ihtilâfları ve davalan yüzünden 
bir ca;ddenin senelerce açılamadığı çok 
kere görülmüştür. Bu gibi hâdiselere 
meydan vermemek belediyelerin imar 
işlerini kolaylaştırmak maksdile yeni 
bir istimlâk kanununa çok ihtiyaç 
vardır. 

Fakat emlâk sahiplerine taksitle 
ödenmek üzere bono verilmesi, üze
rinde durulacak bir meseledir. An
cak küçük bir evi olan aile sahipleri
nin taksitle ödenen bonolarla ev sa
hibi olmaları ihtimali pek azdır. Eğer 
istimlâk bedelleri peşin olarak tediye 
edilecek olursa, emlâk sahipleri, bele
diyeye sattıktan sonra ajnıi pai-a ile 
bir ev daha yaptırabilirler. Halbuki 
bonoların taksitlerile bunu yaptırmak 
kabil olamaz. 

Şu neticeye varabiliriz ki, istimlâk 
bedellerinin peşin verilmesi gene 
şehrin imaü hesabına faydalaıdır. Evi
ni belediyeye peşin olarak satabilen 
bir adam tekrar ev yaptıracak olursa 
şehir daha ziyade imar görecektir. 

Yeni istimlâk kanunu lâyihası ya
pılırken, bu gibi noktalann tizerinde 
durmak çok faideli olacaktır. — H. A. 

Kanun Bilileri 
iaSOann s e n e d 

Telefonla beş kere beni aramış, 
Altmcısuu açtığı zaman mahke
meden yeni dönmüştüm. cKuzum 
kardeşim» diyordu, «Birisine üç 
yüz lira borç vermiştim, hayli pe
şinde koştum, kendisini bugün 
ele geçirdim. Para yerine şimdilik 
sened verecek. Na^ıl bir sened yar 
pajnm da sağlam olsun?» 

İtibar kalmadı, emniyet hissi 
çok zayıfladı diyenler çok. Lâkin 
ne de olsa fertler cemiyet içinde 
yaşadıkça, ahbapları, dostlan bu
lundukça, borç, alacak meseleleri 
eksik olmaz. Başka türlü de bu 
dünya yürümez zaten; her kesin 
biraz olsım emniyet etmesi lâzım
dır. 

En sağlam sened para borcu ik-
rarmı havi resen tanzim edilen no
ter senedidir. Borçlu ve alaca>dı 

noter huzuruna giderler. Noter 
kâğıdını alır: — Şu tarihte bay 
Ahmed ile bay Mehmed daireme 
geldiler. Bay Ahmed bay Mehnıe-
de şu kadar para borcu olduğımu 
ikrar etti. Ben de yazdım» der. 
Hepsi imzalarlar. 

Bu sened ilâm hükmündedir, 
Müsbet bir delildir. Aksini isbat 
borçluya düşer. Öteki senedlerae 
ekseriya alacsüdı uğraşır. Bu s(y 
ned olunca borçlu çabalamağa 
mecburdur. 

Böyle bir sened icra dairesinle 
de çabuk iş bitirir. Ekseriya mi!a-
kemeye gitmeye lüzum kalmaz. Ne 
diyeyim, kimin alacağı varsa böy
le bir senede müstenit olmasmı 
Allah müyesser eyleye. 

Avrikat Emcet Ağış. 

Yugoslav Başvekili Essende 
Essen 21 (A.A.) — Stoyadinoviç 

dün hususî trenle gelmiştir. Burada 
Krupp fabrikalarmı ziyaret edecektir. 

Yugoslavya başveküi halk tarafın
dan alkışlanmıştır. 

Bir İngiliz vapuru Kuruçeş-
mede başka bir vapura çarptı 

Karadenizden gelen İngiliz bandnrah 
İlarya vapuru Kuruçeşmede demirler
ken nhtımâ bağlı Anadolu vapuruna 
çarpmıştır. Bu esnada İngiliz vapuru
nun pervanesi Anadolu vapurunun zin
cirine takılmış, çimalarını koparmış ve 
gemiyi denize doğru sürüklemiştir. 

liman idaresi hâdise etraf mda tah
kikata başlamıştır. Hasaratin, mühim 
olmadığı tahmin ediliyor. 

Dunkerque Fransız zırhlısı 
Antilles adalarından dönüyor 

Brest 21 (A.A.) — 1200 kişilik mü
rettebatı üe dün Antilles adalanıa 
kadar bir mukavemet seferine çıkan 
Dımkerque saffıharb kruvazörü 10 
martta avdet edecektir. 

Kadın meselesinden kavga 
Üsküdarda oturan 29 yaşlarında 

Hayri ile Sami, bir kadm meselesin
den kavga etmişler Sami sopa ile Hay-
riyi muhtelif yerlerinden yaralamış-
ür. 

Polis Samiyi yakalamış, Hayriyi ds 
tedavi altma almıştır. 

NOVOTNY'de 
Yıman Operetinin meşhur tenoru 

D A P O L L A 
ve sevimli şantöz 

YÜNKA'NIN 
iştiraMle şarkılı müzik 

Fiatlar aynendir. Tepebaşı-Daire 

I 

II 
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Meyva ağaçlar t: 

Bahçelerde fındık 
nasıl yetiştirilir? 
Fındık ağaçlan, diğer meyva ağaçlan 

gfljl, roeyralanndan İstifade edUen, bah
çelerde duvar diplerinin, duvar kenarla
rının çirkin manzaralarını örten, kapa
tan bereketli, lüceyr halinde, bir ağaçtır. 

Fmdıklar; memleketimizin bir çok yer
lerinde, ezcümle Karadeniz havalisinde 
pek eski zamanlardanberi yetiştirilmek
tedir. 

CMresun, Trabzon, Rlzeden ba^hyarak, 
Karadenlzln tstanbula kadar olan sahil
lerinde yetiştirilmektedir. Bunun gibi, 
İstanbul civannm Wr çok yerleri de 
fındık yetlçtlrllmetB elverişlidir. 

Findıklann çeşitleri ç<*tur. En başh-
«ftlan çunlardır: 

1 — Meyvası yuvarlak, kabuğu İnce, İçi 
y*gh olan (tombul fındık), bu cins en 
Uyade Giresun havalisinde yetiştirilmek
tedir. Yabancı memleketlere ihracatı 
yapılan fmdık, tombul fmdıgıdır. 

Soğuklara dayanır, donlardan mütessir 
olmaz.. 

2 — Daha yağsız d a n (sivri ftndık), 
kabuğu kaimdir, kabuglle Uıracat yapüır. 
İstanbul clvarmda Değirmendere fındığı 
namile maruftur. 

8 — Palaz fmdığı, 4 — Badem fındığı, 
B — Kuş fmdığı, 6 — Karakabuklu fm-
<iık, yabani yetişen dağ fmdığı ve saire... 

Fmdık ağacmm sevdiği toprak ve 
•narazı: Fmdık en ziyade garp marazını 
•ever. Her toprakta yetlşebilirse de, en 
siyade sevdiği toprak kumsal klill toprak
lardır. 

Fmdık ekUecek erazinin sonbaharda 
güzelce kirizma edilmesi lâzımdır, çünkü, 
findıklann kökleri dikine olarak, topra-
t m derinliğine kadar gider. Onun İçin 
toprağm 60 - 60 santim derinliğinde 
Jürizma «dilmesi lâzımdır. Kirizma terci
hen sonbaharda yapüır ve ayni zaman
da bolca bir çiftlik gübresi verilir. 

Fmdığm üretilmesi — Fmdık ağaçlan, 
«elik, daldırma, aşı ve tohum İle üreti
lir. En ziyade tatbik olunan usul fmdık 
ağaçlan, fidanlan köklerinden «üren piç 
•ûrgün veya kökleme denilen fışkılar
la yetiştirtlir. Sonbaharda, olmadığı tak
dirde Ubaharda, fmdıklara su yürümez
den önce, fmdık sürgüleri, ana kökler
den aynlarak, köklü olarak yerterlne di
kilirler. 

Topraktan fldanl&K sokulurken kök
lerinin kopmamasına dikkat etmek l&zım-
dır. Şayet, ana fidanlanndan çıkarılan 
köklü fışkılar hemen dikilmiyecek ise, 
bunlan hemen toprağa gömmell ve bl-
l&hare dikileceği zaman topraktan azar 
azar çıkarılarak dikilmelidir. 

Fmdıklar, hazırlanan toprağa ya mu
rabba veya müstatll şeklinde, veya 
satranç usulü (müesellesüşşekil) açılan 
çukurlara dikilirler. 

Bir sıra üzerinde ve sıralar araşma 4-9 
metre mesafe verilirse kâfidir. Sıralar 
ftzerinde daha az mesafe bırakılırsa, olur. 

Fmdıklık yapılan, fmdık ekilen tarla
lara, yetlşinceye kadar, eraziden istifade 
maksadlle, mısır veya diğer çapa-
lanabllen nebatların ekilmesini tav-
*ye ederiz. Bu suretle, tarla çapalanma 
•ayeslnde hem yabani otlardan temizlen
miş olur ve hem de, mısırlar, genç fldan-
lant gölge yaparak güneşten müteessir 
olmamalannı temin ederler. 

Karadulla havalisinde fmdık dikilen 
yerlere ekseriyetle kızıl ağacı dikerler. 
10 - 15 metre fasılalarla dikilen kızıl 
ağaçlan, fmdıklara iyice gölge yaparlar. 
Fmdıklar, ocıA usuUle de dikUlr. Ocak
lar muntkzam sıralar halinde açılır, top-
lağı yan tarafa - üstünden çıkan top-

Bu ay sonlarında güzel, tatlı 
renkli çiçekler açan Krokus 

Zafranlar. . 
Çiçeklerinin pek 

hoş ve tatlı olan 
renkleri, zarafeti 
İtibarile, krokus-
lerin de soganh 
çiçekler arasında, 
kıymetli bir mev
kii vardır. 

Zafranlar, kro-
kusler rengârenk 
çiçeklerile bah
çelerde parselleri 
süslediği gibi, şık 

ve zarif «aksılara dikilerek, parlak, hoş 
manzarah çiçeklerile, salonlanmızı da 
süslerler. 

Krokuslere zafran çiçeği deriz. Bu çi
çeğin menşei memleketimizdir. Avrupa
lılar, yabancı milletler, bu çiçeği bizden 
aldıklan için, ayni İsmi, zafran olarak 
kabul ve muhafaza etmişlerdir. 

Krokusler, soğanlarmın yanlarından 
çıkan yavru soğancıkları İle veya tohum-
larlle üretilmektedir. 

Bunlann soğanları sonbaharda, eylûI 
ve teşrinlerden itibaren dikilip ilkbahar 
başlangıcmda - henüz etraflarda çiçelder 
beUrmeden - ilk defa olarak, bunlar çi
çek açarlar. Bunları vaktinden evvel, 
bu aylarda çiçek açtırmak kabildir. Nite
kim saksılara dikilip salonlarda bulun
durulan krokusler şimdi çiçek açmış bu
lunurlar. 

Krokusler, İyi hazırlanmış, gübrelen
miş umuslu toprcüclan severler. Soğan
ları bahçelerde 8 - 1 0 santim fasılalarla 
ve 6 - 7 santim derinliğinde dilcilirler. 
Çiçekleri açtıktan ve yaprakları tamaml-
le saranp kuruduktan sonra, soğanları 
topraktan çıkarılır ve sonbaharda tarif 
ettiğimiz şekilde, tekrar yerlerine dikilirler. 

Zafranlann pek muhtelif renkli nevi
leri vardır. Beyaz, altın sarısı, kırmızı, 
pembe, koyu ve açık mavi, menekşe ren
ginde olanlan pek makbul ve çok gös
terişli çiçeklerdendir. Pek meşhur olan 
krokus nevileri şunlardır: 

Pek erken açanlardan: Grecus Vermus, 
C. luteus, C. Savutus, C. Zantus nevile-
rlle, açık ve koyu mavi çiçekler açan Black 
Knlght ve Derathos, Harmoni, Matadr, 
Medusa, Champion ile, büyük beyaz ve 
süt beyazı üzerine kırmızı çizgili çiçekler 
açan zafranlar, cidden, en ziyade na-
zan dikkati celbeden çiçeklerdir. Bun
dan başka altm sarısı, koyu mavi, por
takal zemin üzerine gümüşî benekli olan 
zafranlar, cidden pek hoştur. 

Bahçelerde, muhtelif renkli zafranlar-
la sûsleımalş parsellerin müstesna man-
zaralan, herkesin hoşuna gidecek kadar 
güzeldir. Resmimiz süt gibi beyaz çiçek açan 
bir nevi saksı zafranını göstermektedir. 
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rağı ayn, altından çıkanı ayn - konur. 
Üstündoı çıkan toprak gübre ile kanş-
tınlarak, fidanlar dikilirken altma, kök
lere konur. Dikildikten sonra toprak ba
sılır. İlkbaharda dikilirse, bolca sula
nırlar. 

Findıklann tıman: Findıklann sür
günlerinden yalnız bir senelik dallarında 
çiçekler bulunur, eski dallarda çiçelder 
yoktur; binaenaleyh, bımlann tımann-
da lhtİ3rar dallar tamamile kesilir, genç
ler bırakılır. Bir ocakta 5 - 6 dal bıra
kılırsa kâfidir, diğerleri tamamile ke
silirler. 

Dikilen fmdık fidanları ancak 6 - 7 
sene sonra bol mahsul vermeğe başlarlar. 
Şayet, İhtiyar fidanlıklarda, fazla dal-
lann kesilmesi icap ederse, yapılan ayık
lamada 2 - 3 yaşındaki dallar bırakılır, 
diğer ihtiyar dallat tamamile kesilir. 

Mahsul azalmağa, az mahsul vermeğe 
başlıyan fındıklar tamamile sökülürler, 
yerlerine yenileri dikilirler. Duvar diple
rine dikilen fındıklar da bu şekilde tımar 
görürler. 

Arazi veya bahçelerin etraf
ları nasıl ve ne suretle tahdidi 

ve muhafaza edilir? 

Bağ ve bahçelerin tahuıu ve muhafa-
zalan zımnında kullanılan, yaptırılan 
bölme vasıtaları muhteliftir. Bunlardan 
en esaslı bir şekilde tahdid, bahçelerin et
raflarına duvarlar çekmelüe olur. Bu
nunla beraber kuru ve yaş çitler, dikenli 
veya dikensiz teller de, mükemmel dene
cek kadar, bahçelerin tahdidmde, istimal 
olunabilir. 

Bahçelerin, en mükemmel tahdid ve 
muhafaza şekilleri, duvarlarla olur. Fakat, 
vasi mikyasta duvarla tahdid çok pahalı 
ve masraflıdır. Buna mukabil, kuru ve 
yaş çitler dikenli ve dikensiz teller çok 
daha ucuzdur. 

Duvarlarm bir çok şekilleri vardır. Adî 
duvarlar; kerpiç ve taşla veya tuğla ile 
yapılan duvarlar. Bahçelerin mevki ve va
ziyetine göre intihap edilir. 

Bahçelerin etrafma yapılan çitler de 
İyi bir mulıafaza vasıtasıdır. Bunları ye
lli ve yaş çit olaı-ak ikiye aymnz. 

Kuru çitler bir takım dikenli ağaç dal-
lanndan, çahlardan, funda dallanndan, 
tellerle örülerek yapılır. 

Kuru çitleri; yangın tehlikesi, bir çok 
muzır haşerelere melce olmaları dolayı-
sUe, tavsiye etmek istemeyiz. Yaş çitler, 
daha esaslıdır, bunlar tevsiye edilebilir. 
Yalnız böyle yaş çit olarak dikilecek 
ağaçlann, köklerinin tarla içerisine gir
memesi için, iç veya dış taraflarından 
birer hendek açılmasını ve hendelderin 
taşla örülmesin! tavsiye ederiz. Bu su
retle çitlerin kökleri bahçeye girmez. 

Yeşil çit için: Gladiçya, maklora, so-
kora, kar dikenleri veya alcasyayı mimo
zayı tavsiye edebiliriz. Bunlar, hendek 
İçerlerine sık sık ekilirlerse, güzel çit 
olurlar. 

Bağ, bahçelerin tahdidinde, en ziyade 
tavsiyeye değer, dikenli tellerdir. 

Tellerden yapılan tahdidde, tel bölme
lerin irtifamın 2 - 2 , 5 metre olmasını 
tavsiye ederiz. Teller daimî olarak ka
lacak ise, resmimizde görüldüğü gibi, 
beton ayalüar içerisine dondurulmuş ya-
nm T şeklindeki köşeljendlere geçirilir. 
Eğer yeşil çitlerle l>eraber yapılırsa o 
vakit ağaç kazıklara teller gerilir Bu 
kullamlacak ağaç kazıklar, kestane, gür
gen, meşe ve kavak ağaçlarından yapı
lır. Kazıklar 2 - 2 5 metre uzunluğımda 
kesilir, uçları sivriltilir, yakılır, öylece 
yerlerine çakılır. Ağaç kazıklar, göztaşı 
mahlûlile dezenfekte edilirlerse çürümez, 
daha çok dayanır. 

Kullanılacak kazıklann, merteklerin 
kuturları 8 - 1 0 santim olursa kâfidir. 
Kazıkların dezenfektesi kabil olmadığı 
takdirde, uçlan yakılır. Katran veya zift 
İçerisine batmlır, ondan sonra toprağa 
çakılır. 

Kazıklar, 3 - 4 metre aralıklarla çakı
lır. Üzerleri, 8 - 1 0 santim aralıklarla 
âdi veya dikenli teller geçirilerek örtülür. 

Teller, kazıklara V şeklindelü çivilerle 
tutturulur ve telleri, resmimizde görüldü
ğü gibi anahtarlarla germek lâzımdır. 

En sağlam olarak, telleri demir köşe-
bendlere germektir. Aralık sütunlarm 
ağaç olmasmda beis yoktur; fakat, esas 
Istinad sütunları, demir olmalıdır. Demir 
köşebendlerin, bir iki kat minyon ile bo-
yanmalarmı tavsiye ederiz. 

Demir kazıklar, resmimizde görüldüğü 
gibi, mikâb şeklinde yapılan ve 5 0 - 6 0 
santim toprağa gömülen, duvar veya taş 
takozlar içerisine, çimento veya kurşım 
İle tutturulur, badehu toprak içerisine 
gömülür. 

Her elli metrede bir gergi âletinin bu-

Ada tavşanları: 

Ada tavşanlarının 
kârlısı Ankara 

Evlerde ada tav
lanı beslemek hem 
kârlı ve hem de 
zevkli bir iştir.. 

Her cins tavça-
nm, kendine göre, 
bazı hususi fayda
lan varsa da, bun
lar arasında, en 
kârlısı ve en fayda
lısı Ankara tavşa
nıdır.. 

Ada tavşanlan 
raeyanmda: Flan-
der, Beliya, Belçika, 
Sibiryanın mavi tav
şanlan, İngiliz ve 
Fransızların Papi-
yon, Alaskanın, Çi
nin Şenşila tavşan
larının en mükem
meli ve en güzeli, 
en cazip bulunanı, 

Ankara tavşanları olduğu tesbit olun
muştur, 

Ankara tavşanları, ada tavşanlarında-
ki en mükçmmel hususiyetleri cami bu
lunan hayvanlardır. Tüylerinden, deri
sinden, etinden velhasıl her şeyinden, 
en ziyade istifade edilen şüphesiz Ankara 
tavşanlarıdır. 

Çok yazık ki, bugün, bu kadar meza-
jrası olan, bu pek munis, sakin hayvanla-
rm nesli, ırkı, tamamile değilse bile, kıs
men tKJZulmaktadır. 

Temiz ve saf kan, iyi bir cins Ankara 
tavşanı bulmak için, yabancı memleket
lere başvurmak, oralardan saf kan An
kara tavşanı tedarik etmek mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. 

Resmimizde görüldüğü gibi, en mü
kemmel süveterler, bluzlar, şapkalar. 
İpekten daha parlak, daha 3rumuşak olan 
Ankara tavşanı tüylerinden yapılmakta
dır. Bu kıymetli hayvanın tüylerinden ya
pılmış eşya - harareti muhafaza etmek 
bakımından - diğer tavşan tüylerinden 
yapılan eşyaya tercih edilmektedir. 

Kürkçülükte sarfedilen tavşan derile
rinin en makbulü, Ankara tavşanı deri
şidir. Ankara tavşanlan, resmimizde gö
rüldüğü gibi, ekseriyetle beyaz, pamuk 
gibi hayvanlardır. Maamaflh, bunlann 
gri, kül renkli, siyah renkte olanlan da 
vardır ve pek makbuldür. 

4 - 5 kilo gelebilen, iyi beslenmiş An
kara tavşanlarmm etleri de pek makbul, 
gevrek ve lezzetlidir. 

Tüylerinin uzunluğu, fazlahğı itibarile, 
en mükemmel olan Ankara tavşşuııdır. 
Fransada bile, en verimli, en kârlı tav
şan, Ankara tavşanıdır. 

Aslı ve esası olmıyan, aleyhimize ya
pılan menfi bir propagandaya göre: Oâ-
ya, Ankara tavşanlarmm asıl menşei 
Acemistan olduğu söylenmektedir. Hal-
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Gazetemizde int işar eden ziraat 
f az ı l annm iktibası ve ki tap, risale 
ş a l i n d e neşri hakkı mahfuzdur. 
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lunması şarttır. Teller gevşedikçe bilâ
hare tekrar gerilirler. Dikenli teller, ka
zıklar üzerine 10 - 15 santim aralıklarla 
gerilir. Dikenli tellerin aralan, kimse
nin, hattâ hayvanlarm, tavuklann ge-
çemiyeceği şekilde âdi dikensiz tellerle, 
amudî olarak örülür, bağlanır ve yahut 
topraktan 40 - 50 santim İrtifamda ka
fesli tellerle örtülür. 

en faydalı ve en 
tavşanlarıdır 

buki, İngilizler, diğer bir çok Avrupa mil
letleri, Anlcara tavşanlarmı memleketi
mizden, Ankaradan sureti hususiyede te
darik ettikleri ve bunun asıl vatanı mem
leketimiz olduğunu söylemektedirler. 

Tabiat, bu pek sevimU, sakin, munia 
olan hayvanların, hakikî menşei olan 
Ankaraya, hususî ve istisnaî bir kabili
yet bahşetmiş ve Ankara tavşanları da 
bu iklim şartlannı benimsemişlerdir; o | 
kadar ki, bir çok yabancı milletler, iyi 
cins Ankara tavşanı yetiştirebilmek için, 
bu İklim şartlarını taklide kalkışmışlar-
sa da tamamile muvaffak olamamış
lardır. 

Kap, Kaliforniya memleketleri, Anka
ra tavşanlarını bizden alarak, bunlann 
teksir ve ıslahile pek çok uğraşmakta
dırlar. 

Eğer, biz, Avrupanm, Ankara tavşan
larına gösterdikleri, verdikleri ehemmi
yeti, memleketimizde yapmış, tatbik et
miş olsaydık, şüphesiz bugün dünyanm 
en mükemmel, en nadide tavşanlarını biz 
yetiştirmiş olurduk. 

Binaenaleyh, her ne pahasına olursa 
olsun, Ankaı-a tavşanlarmm ıslahına bir 
kat daha ehemmiyet vererek, bunların 
teksir ve ıslahına çalışmak ulusal bir 
borçtur. 

Ankara tavşanlan o kadar müşkülpe» 
sent olmıyan, hastalıklara mukavemet 
gösteren hayvanlardır. 

Gıda olarak ne verilirse yerler. İnsana 
çok alışkandırlar, hattâ yemleri el ile 
verilirse, kuzu gibi elden alırlar. Kendile
rini besliyen, bakanlara karşı husus! 
muhabbetleri vardır. Sevilmekten, ok-şan-
maktan çok haz ederler. Ahştıklan in
sanın, kuzu gibi arkalanndan giderler. 

Ankara tavşanmda çoğaltma kabiliyeti, 
diğer tavşanlardan, çok daha fazladır. 
Sakin ve sabırlı olduklanndan, yavrula-
rma, diğer tavşanlardan, daha ziyade ba
karlar.. 

Bir Ankara tavşanı aşağı yukarı, bir 
defasında 5 - 6 yavru yapar, hattâ ha
zan, müstesna o l ^ ^ , on yavru yaptıkla
rı vakidir. 

Ankara tavşanları yuvalarmı bizzat ya-« 
parlar. Yardım malısadile insanlar tara» 
fmdan yapılırsa, mutlak kendi tüylerbı-
den, yuvalarının yapılmasını isterler. Ak
si takdirde, yuvalarını terk ederek ka-
çariar. 

Tüyleri en mükemmel olan dişileridir, 
Maamaflh, husyeleri çıkanlmış erkekle
rin de tüyleri mükemmel olur. 

Tüyleri 18-20 santimden biraz daha 
uzundur. Böyle uzun tüylü ve kuvvetli. 
İri olanlarını damızlık olarak ayırmak 
lâzımdır. 

Boyun, göğüs ve kısmen de yan t a -
raflarmdalû tüyler pek makbuldür. Sırt 
tüyleri de fena değildir. Kısa olan kann 
tüyleri pek incedir. Bunların da aynca 
hususi sarfiyatı vardır. 

Ankara tavşanlan 7 - 8 aylık iken çift
leşmeğe başlarlar, fakat, daha geç çift-
leştlrilmesi daha muvafıktır. Ayni za
manda, mümkün mertebe yazm çiftleş-
tirilmelidir. Anliara tavşanJannı temiz 
tutmak İçin sık sık taramak lâzımdır. 

En iyi bir Ankara tavşanından 350 « 
400 gram kadar tüy almabillr. Bir kilo 
tüy 18 - 19 liraya satıldığına göre, bir 
tavşanın yalnız tüyünden elde edilen 
temettü asgari olarak 4 - S lira olduğu 
kabul edilirse, Ankara tavşanlarınm kıy
met ve ehemmiyetleri kendiliğinden mey
dana çıkar. 

Resmimizde, I rakamlı, çok makbul 
olan biri altı, diğeri yedi aylıls 
Ankara tavşanlarmı, keza II rakamı da, 
bunlarm tüylerinden örülmüş bir süveteS 
ve bluzu göstermektedir. 

Tazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu 

I Tefrika No. 22 . . _ ı . 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Ya anlatırsa?.. Hayır, hakikati oldu
ğu gibi meydaım koymadan hiç bir 
şey anlatmasına imkân yc*tu. Duroy 
bu cihetten vaziyete hâkimdi. 

Hizmetçi kapayı »çtı; halinde gayri-
tabiilik yoktu. Sanki hizmetçiden fe
na muamele göreceği muhakkafctmş 
flbi, içi rahatladı. 

Sordu: 
— Bayan burada mı? 
— Burada. 
Duro3ru salona aldı. 
Duroy doğru aynanın önüne gitti, 

kılığına kıyafetine baktı. Kıravatuu 
düzeltirken, aynada, eşikte durmuş 
seyreden bayan Marelle'i gördü. 

Görmemezlikten geldi, bir iki sani
ye daha, 3rüz3rüze gelmeden önce bi-
ribirlerini aynada tarassud ettiler. 

Duroy d(mdü. Kadın kımıldamıştı, 
sanki bekliyordu. Duroy atıldı: 

— Sizi öyle seviyorum ki, öyle sevi
yorum ki... diye mırıldanıyordu. 

Kadın kollannı açtı. Duroy kucak
landı. Sonra başım kaldırdı, öpüştü
ler. 

Duroyun havsalası almıyordu: «Zan
nettiğimden çok daha kolaymış. İş 
yolunda.» 

Gözlerile büyük aşkının bütün ifade

sini vererek bakıyor, gülümsüyordu. 
Kadın da gülümsüyordu. 
— Yahuzız dedi, Laurinei yemeğe 

bir arkadaşına gönderdim. 
Parmaklarının ucunu öptü, içiıü 

çekti: 
— Teşekkür ederim, benim mabu-

dumsımuz. 
Kndın koluna girdi, jmrüdüler, ka-

napeye oturdular. Kadına beğeneceği, 
aMükadar olacağı bir mevzu bulup ko
nuşması lâzımdı, bunu bulamayınca 
sordu: 

— Bana çok danlmadımz ya? 
Avucunu ağzına dayadı: 
— Sos! 
Hararetli parmak]te,n birilarlerlne 

kenetlenmiş, gözleri biribirlerinin gö
zünde sessiz duruyorlardı. 

Duroy: 
— Sizin için deli (duycM-um! dedi. 
— Sus. 
öteki odada hizmetçinin, tabakları 

yerleştirdiği duyuluyordu. 
Duroy kalktı: 
— Bu kadar yakm oturmıyayım, 

çileden çıkacağım. 
Kapı açıldı: 
— Yemeğte buyrunuz. 
Bayan Marelle kolunu uzattı. 

Karşı karşıya, yeni doğmak üzere 
olan bir şefkatin füsunu içinde, yal
nız biribirlerile meşgul olarak, bakışa
rak, mütemadiyen biribirlerine gü-
lümsiyerek y^mek yediler. Yiyorlar, 
fakat ne yediklerini anlamıyorlardı. 

W 
Duroy, masamn altmda dolaşan bir 
ayak, küçücük bir ayak hissetti; üd 
ayağınm arasına aldı, tuttu, bütün 
kuvvetüe sıktı. 

Hizmetçi, hiç bir şeyin farkında de
ğilmiş gibi, Allahlık bir tavırla gidip 
geliyor, yemek getiriyor, tabaklan alı
yordu. 

Yemekten sonra salona girdiler, 
gene yanyana kanapeye oturdular. . 

Duroy yavaş yavaş sokuluyor, sanl-
mağa hazırlamyordu; fakat kadın so
ğukkanlılıkla uzaklaştırıyordu. 

— Dikkat edin, giriyorlar. 
Mırıldandı: 
— Sizi ne zaman yalnız görüp te 

sevgimin derecesini anlatabilirim? 
Kulağına fısladı: 
— Bugünlerde bir gün size gelirim. 
Duroy kızardı: 
— İyi ama... Benim evim... Oturu

lur gibi değil. 
Gülümsedi: 
— Zarar yok, ben evinizi görmeğe 

değil, size geleceğim. 
Bunun üzerine ne vakit geleceğini 

tayin etmesini istedi. Gelecek hafta 
İçinde bir gün söyledi; Duroy, ellerini 
<&şayıp akıştırarak, kekeliyerek, göz-
len parlıyarak, kam başmda, başbaşa 
geçen bir yemekten sonra şiddetlenen 
arzu ile ateşlenerek, daha evvel gel
mesini rica ediyordu. 

Kadın, bu candan yalvarma ile zevk 
öujmyor, arada bir, randevu gününü 
bir gün geri ahyordu. Fakat Duroy 
ısrar ediyordu: 

— Yarm, yann gelirim diyiniz. 
Nihayet razı oldu: 
• - Peki. Yarm. Saat beşte. 
Derin, sevinçli bir nefes aldı; artık 

oldukça sakin, sanki kırk yılhk ah-
bapmışlar gibi, laubali konuştular. 

Kapı çalmmca ürperdüer, bir ham
lede biribirlerinden uzaklaştılar. 

Kadın; 
— Laurine'dir dedi. 
Çocuk girdi, sonra duraladı, derken 

ellerini çırparak Duroya koştu, onu 
gördüğüne memnun olmuştu: 

— Güzelim gelmiş, dedi. 
Bayan Marelle gülmeğe başladı: ' 
— Ha!.. Güzelim!.. Laurine size isim 

taktı. Güzelim, yakın bir dosta yakı
şır doğrusu. Ben size artık güzelim di
yeceğim. 

Kızı kucağına almış, ona oyunlat 
öğretip ojmuyordu. 

Üçe yirmi kala, gazeteye gitmeli 
üzere kalktı; merdiven başmda, kap] 
aralığından tekrar fıslaxiı: 

— Yarm, saat beşte. | 
Genç kadm gülümsiyerek «evet» 

dedi ve içeri girdi. 
Duroy işini bitirince, odasmı ne 

şekle koyacağını, metresini kabul et* 
mek için, sefaletini mümkün olduğu 
kadar göze çarptırmamanm çaresini 
bulacaktı. Aklına, duvarlara JapoQ 
İşleri çakmak geldi; beş frank verip, 
kreponlar, küçük yelpazeler, kâğıd 
örtüler aldı; duvar kâğıdlarmm leke
leri göze çok çarpan kısmalarım örttü« 

^Arkası var); 
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JSîkmet Feridun Nevyork Çin mahal
lesinde Çin kadınları reisi Mis Kong 

Lee ile konuşuyor 

— Bu gece sizi Nevyorkun dünyaca 
meşhur Çinli mahallelerine götürece
ğim... 

Amerikan dostum bana bunu söy
leyince düşünmeğe başladun. Avrupa
'dan Amerikaya gelirken vapurda İn
gilizlerden, Almanlardan, Amerikalı 
yolculardan Nevyorkun meşhur Çin 
mahallelerine dair ne esrarengiz, ne 
meraklı şeyler işitmiştim. Hazırlan
dık. Gece evvelâ Nevyorkun en kala
balık meydanı olan «Times Square» 
<İe bir işimiz vardı. Bu kalabalık mey
dandan gece geçerken karşımıza bir 
sürü insan çıktı. Hepsi de 

— Çin mahallelerini gezdirelim.. 
•— Çin şehrini gezdirelim.. 
- - Çin mahallelerini gezdirelim... 

öiye etrafımızı sardılar. Nevyorka 
ttünyamn her tarafından gelenlerin 
evvelâ büyük bir merak içinde koş-
tukları yer Çin mahalleleri olduğu 
için burada yeni bir meslek çıkmış: 
«Çin mahallelerini gezdirmek»... Bia 
buralara tek başımıza gitmeğe karar 
•ermiştik. Şehrin nihayetine kadar 
indik. 
. Beri Nevyorka gelmeden evvel bu
rada yalnız bir Çin mahallesi var zan
nediyordum. Ne münasebet? Nevyork-
ta bir Çin şehri vardı. Zaten Nevyor
kun bu parçasma Çin şehri diyorlar... 

Dünyanın en meşhur borsa ve kam-
jJijro merkezlerinden biri olan «Wall 
Street» in muazzam binaları arasm-
^|an geçtik. Arkadaşım: 

•— Şimdi şu sokağı döner dönmea 
fendinizi Pekinde sanacaksınız.. dedL 

Hakikaten, bir köşeyi dönünce ça-
Sodua kaldım. Sanki esrarengiı bir 

Nevyorkta Çin şehri 
Pîlâvlı tavuk yiyeceğiz diye 

seviniyorduk^ kapaklan açınca ••• 
Çin barında varyete numaraları yapılırken Çinli 

yaralılar için iane toplanmasına başlandı 
Nevyork Çin şehrinde dokuz cince gazete çıkar, Çin artistlerinin 

oynadığı, bef tiyatro, Çinli çocuklar için on mektep var 
kuvvet bir dakikada bizi Nevyorktan ' 
almıç, Çinin t& gübeğlne atmıktı. Hat
tâ burası o derece «Çin» di ki yan so
kaklarından birinden toplle, tüfeğOe, 
hficum hsdinde bir Japon müfrezesi 
çıkacak sanıyordum. 

Elektrikle yazümif büyttk Çin yar 
EüaiL.. Yukarıdan aşağıya Ğo^pı cflm* 
leler^ K6gt ba(flannda çlnca avaı 
ana bağırarak cince gazeteler satan 
satıcılar., arkadaffima sordum; 

ir^ Burada cince gazete de mi çûa-
ypTn. 

*- Nevyorktaki «Çin şehri» çok bCt-
yttktflr. Burada tamam 9 çlnce gace» 
te çıkar., beji sabah gazetesi dördü 
akşam gazetesi... Bundan başka burap 
da bakınız duvar gazeteleri de YVS 
dır^ 

Hakikaten her sokağm başına çin* 
ce ve elle yazılmış kocaman kâğıdlar 
asılmıştı. Bir çok cümlelerin kenarlar 
n kırmızı mürekkeble, bazıları da A-
yah boya ile çizilmişti Bunlar en son 
Çin - Japon muharebesinin acıklı taf
silâtım veriyordu. Bazı kâğıdlarda 
ucundan kan damlıyan bıçak, göğsün
den kalbi dışanya çıkanlan bir insan 
gibi müthiş resimler vardı. Bu duvar 
gazetelerinin üstünde küçük, sönük 
birer ampul yamyordu. Ampullerin 
san, sönük ışığı altmda kaldırımlara 
toplanan yüzlerce Çinli duvar gazete
lerindeki en son muharebe havadisle
rini okuyordu. Onlar daha duvar ga
zetelerinin birini okumağı bitirmeden 
telâş içinde koşa koşa gelen bir Çinli 
genci duvara en son alınan yeni bir 
telgrafın havadisini yapıştırıyordu. 
Arkadaşım: 

— Muharebeyi saati saatine takib 
ediyorlar... dedi.. 

Yürüdük. Kaldınmlarm üstünde 
hadsiz, hesabsız uzun uzun sınklar 
halinde şeker kamışı satan satıcılar... 
Çin mahallesine meraklarım gider
mek için en lüks otomobilleri ile ge
len kibar ve şık Amerikah kadmlar 
bu uzun şeker kanuşlanndan alıyor
lar. Yolda eme eme dolaşıyorlar... Bu
rada şeker kamışına Çinlilerden ziya
de, merak için gelen kibar seyyahlar 
iltifat ediyor... 

Ve işte dünyanm her tarafından 
merak için buraya gelenlerin toplan-
dıklan meşhur Çin barları, Çin lo
kantaları... 

Türkiye hakkmda Amerikan meo-
mualanna bir çok laymetli yazılar jra-
zan gazeteci arkadaşım: 

— Bunlardan birine g^ersek çok 
enteresan şeyler görürsünüz... dedi. 

Gireceğimiz Çin barım seçmek için 
dolaşmağa başladık. Bu barlann en 
şıklan ya yerin altında ve aşağıya 
merdivenle iniliyor, yahut bir Orat-
siyelin tepesinde ve bir pagod şeklin
de damı sipsivri jnpılmış... 

BİZ bir yeraltı Çtn barım tercih et
tik... Buranm kapısımn önünde sıra 
sıra lüks otomobiller dizilmişti. Mer
divenlerden İnip te yeraltı banna gir 
rer girmez bir Çinli elindeki kocaman 
tokmağı kapımn sranında duran çok 
büyük bü: tencere kapagli şeklindeki 
«gonk» a hızla vurûak geldiğimizi 
içeriye bUdirdi. 

Çekik gözlü, esrarengiz bakışlı, in
cecik sesli Çinli garsonlar etrafmua 
sardılar. Fakat burası ne kadar kar 
ranlıktı. Koca salonda topu topu ttg 
el^trlk yamyordu. Bu ışıksızlık Çin 
banna btlsbütün bir esrarengizlik ve
riyordu. Hemen hemen yere yakm d^ 
recede alçacık masalara en şık tuvar 
letll kadınlar, smokinli, fraklı erkelt-
1er oturmuşlardı. Masalarda oturaur 
1ar arasmda gayet asrUeşmlş, son dd> 
rece şık Çinli kadınlar sigara İçiyoo 
lardı. 

Erkek garsonlardan başka mm? 
kostümlerile Çinli kadm garsonlar da 
etrafımızda dolaşıyordu. Arkadaşuma: 

Muharritimis Çin şehrinde yasılnuf 
bir duvar gazetesi önünde 

— Tabii burada bir Çin yemeği ye
mek İstersiniz... dedi.. 

Bu fikri pek muvafık bıüduk. Liste
yi okumağa başladık. Arkadaşımız: 

— İşte., dedi, pllâvlı tavuk... Yersi
niz değil mi?.. 

Bir aya yakın bir zamandanberi 
şöyle bizim memleket yemeklerine 
benziyen bir şey yememiştik. Bunun 
için pUâvh tavuk bulduğumuza pek 
memnun olduk. 

Biraz sonra önümüze bir sürü ka-
layU ve kapakları sıkı sıkı kapah sa-
hanİEir getirdiler, açtık... Pilâvh ta
vuk nerede ki?.. İM sahanda haşlan
mış pirinç vardı. Yağsız, mağsız, tuz
suz sadece haşlanmış pirinç... öteM 
sahanlerda da tepeleme soğan ve şe-
rid halinde kesilmiş uzım uzun tavuk 
derileri... Ellerimize de ikişer küçük 
değnek tutuşturdular. Püâvı bununla 
yiyecekmişiz!.. Fakat bu küçük değ
neklerle haşlanmış pirinci yemek için 
en aşağı hokkabaz olmak lâzımdı. 
Maamafih karşıdaki şık Amerikah ka
dınlara baktım, bu acaib yemekten 
son derece memnundular. Ellerindeki 
değnekleri pirinç sahanma habire dal-
dınp çıkarıyorlardı. Bazan pirinçler 
dökülüyordu ama... Aldıran kim?.. 

Yemek arasmda önümüze birer çay
danlık ta çay koydular. Rehberimiz 
bize izahat verdi: 

— Burada yemekle beraber çay iç
mek âdettir... 

Hakikaten etrafıma bakıyordum. 
Bir kaç lokma yemek yerlerse bir kaç 
yudum da çay içiyorlardı... Âdete biz 

Hikmet Feridun Es 
(Devanu 13 üncü sahilede) 

,(?in şehrinde bir Çinli kız yakama 
bir rozet taktt 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif O. Denker Tefrika Na 65 

Gûldost, Kaşgara gelince Hasan beyin bütün 
düşmanlarının da oraya geldiğini öğrendi 

j i r * ' i # 

Kaşgarm Kalekapıa 

! 

Çtii, sehrlnAe Çinli yaralılar için 
bir alay 

Yasef İsminde bir yahudi evde lıek-
çlllk yapardı. Yasefin kana, Ofildost 
seyahatte Ocen evi temizler, kmn eş
yasına bakardı. Oüldostun bu yahu-
dlyl evine bekçi koyması, yasefin Kaş-
gar pazarmda bazhrgânlık yapmasm-
dan, bu sayede bir çok kimseleri tam-
mtandan ve kulağı delik olmasmdan 
İleri geliyordu. Yasef şehre gelip gi
den kervanlarm ve İnsanlann hep
sinden mutlaka haberdar olurdu. 

Küçük kervan yanm saat kadar 
dinlendikten sonra Oüldost uşağı An-
dreyl önden göndererek Yasefe haber 
yolladı ve kendkUe kervanım karşıla
mak için lAî TTi gelen hazırlıklan ta-
mamlamasım tembih etti. Kaşgar 
şehri bulunduğu yerden daha bir bu
çuk saat kadar uzaktı. Güneşin son 
şualan şehir kalesinin mazgallan üze
rinden sıyrüıp kaybolmak üzere iken 
Oüldost da kervanUe beraber hareket 
etti. 

Altm yaldızh akşam ziyası karan-
üğa münkallb olurken Güldost da 
Kızılsu üzerinde yıkılmağa namzed 
ahşab köprüden geçerek sola döndü 
ve kervanüe beraber çarşı mahallesi
nin arkasmdan geçerek kerpiçten ya-
pıh 3rüksek duvarlarla çevrili bir bah
çenin kapısı önünde durdu. Burası 
Oüldostun eviydi. 

Yasef onu bahçe kapısmm önünde 
bekliyordu. Kapmm arkasmda görü
len iç duvar kapıya doğtu uzandığın
dan bahçenin içini hariçten geçenle
re karşı gizliyordo. Kervam teşkil 
eden hayvanlar bu dolambaçh met
halden birer birer bahçeye geçirildi. 
Oüldost en arkaya kaldı. Ondan son
ra kapımn kaim tahtalardan mamul 
tek kanadı kapandı. 

Avluda denkler hayvanlarm sırtın
dan indirildi ve odalara taşmdı. Oül
dost minderlerden birinin üzerhıe 
uzandı. 

Akşam geç vakit Güldost yahudi 
Yasefi yanma çağırttı. Kıvırcık kara 
sakaUı kuvvetU bir adam olan Yasef, 
bir petrol lâmbası sayesinde yan ay
dınlık olan Oüldostun odasımn kapısı 
önünde elpençe divan durarak l)ekle-
dl. Kız ona: 

— İçeriye gir de seni görmiyeliden-
beri Kaşgarda neler olup bittiğini an
lat, bakalıml İşlerin iyi gidiyor mu? 
diye sordu. 

Yasef iğüerek içeriye girdi. O, Oül
dostun seyyar bir dansöz olduğtmu, 
zengin Çinlilerin konaklannda 03run-
1ar vererek ve çalgı çalarak bol para 
kazandığım zannettiğinden laza çok 
hürmet ederdi. Bu hürmeti Oüldostun 
yalnız bol para kazanmasından değU, 
evinde meccanen oturup bekçilik etti
ğinden de ileri geliyordu. 

Yasef, kum sualine rusca olarak 
şöyle cevab verdi: 

— İşlerim lyl gidiyor, Barlnya, 
memnımum. Fakat bu vaziyet çok de
vam etmlyecek gibi görünüyor .Her
kes yeni kargaşalıklardan korkuyor. 

Oüldost hayretle ona baktı: 
•-- Nasıl kargaşalıklar? Kim söylü

yor? diye sordu. 
— Ben de bu hususta fazla bir şey 

bilmiyorum ama, Kaşgar telâş içhıde. 
Bir çok yüksek Çin memurlarınm bir
denbire şehre gelmesi bu rivayetlerin 
ortaya çıkmasına sebeb oldu. Hattâ 
asker de geliyormuş, yolda imiş. 

— Bu uydurma haberler mutlaka 
gene Kaşgarm meşhur çarşı şayiala-
nndandır. Sen de orada dujmıuşsun-
dur. 

— Evet, çarşıda işittim, fakat bu se
fer onlardan herkes bahsediyor. Gelen 
Çin memurlanm ben de gördüm. 

— Ya sen de gördün, öyle mi? O 
memurlar dediğin yüksek zevat kim
lerdi? 

— Kulca kumandam general Mingf-
tse, Aksu valisi Yün-fu, bir de ismi 
belli olmıyan, fakat büyük merasimle 
karşılanan kısa boylu bir adam. Bu 
adam, valimiz Ma-şao-vunun sarajon-
da tahsis edUen daireye yerleştirildi. 
Bu yüksek memurlarla beraber Kul-
camn maruf tüccarlarmdan Ah-Sing 
de Kaşgara geldi. 

Ah-Smg, bir kaç gündenberi şehri
mizde olduğu halde buradaki tüccar
la iş yapmağa başlamadı. Bu da ay-
nca dikkat nazan celbediyor. 

Güldost sordu: 
— Bu 3rüksek zevat kaç gündenberi 

burada? 
— Beş gündenberi, Barinya. Evve

lâ Ah-Sing geldi. Ertesi günü de di
ğerleri onu takib ettiler. Onlar şehir
den geçerken ben de tesadüfen sokak
ta idim, gözlerimle gördüm. 

— Bu adamlann Kaşgara gelmeleri 
mutlaka kargaşalık çıkacağına delâ
let etmez ya! Belki buradaki valiyle 
müzakere edecek bir işleri vardır da 
onun İçm gelmişlerdir? Sakan sen me
rak etene, işlerme bak. 

— BelM hakkm vardır, Barinya, 
İjelki de yoktur. Fakat bir mesele da
ha var ki buradaki tüccan endişeye 
düşürüyor. Sözde büyük bir kervan 
Turfandan burajra geliyormuş. Bu 
kervamn bir çok eşya getirip piyasa
ya dökmesinden ve bunun neticesin
de fiatlerin çok düşmeshıden korkan 
tüccar, ellermdeki mallan ucuz, ucua 
satıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Ak
suda bulunması icab eden bu kervan
dan bir aydanberi hiç bir haber alma-
madı. Evvelâ bu büyük kervamn 
Urumçiye döndüğü zannedildi. Fakat 
iki gün evvel Karaşehirden gelen ha-
l)erlerde kervamn garbe doğru ilerile-
diği bUdiriliyor. Tabii yolda daha bir 
çok kervanlar var. Bunlar da Kaşga
ra gelecek, ama en ziyade o büyük 
kervandan korkuluyor, çünkü içeri 
Cinden, tâ deniz kenanndan burjda-
ra mal getiriyormuş. 

Güldost, şehre gelen ÇinlUerin ne 
maksadla geldilderim ve o büjrük ker
vamn nasıl bir kervan olduğunu pek 
âlâ bUdiğini hiç belli etmiyen bir ta
vır takındı. Yasefin ifadesinden Har 
san fcteyin henüz Hotana vasıl olmadı
ğım istidlal ederek memnun oldu. 
Kervam korumak ve Hacı Mehmed 
İsa ile almacak tedbirleri düşünmek 
için vaktin gecUcmediğinl düşündü. 
Ondan sonra dedi ki: 

— Belki kervan hakkmda gelen ha-
belerin de asU yoktur, Yasef. Belki o 
büyük kervanlar da diğer kervanlara 
karışmış ve yahut küçük kısımlara 
ayrüarak şuraya buraya dağılmıştır. 

Oüldostun büyük bh- lâkaydi ile 
verdiği bu izahattan sonra Yasef bir 
müddet düşünerek dedi M: 

— Kervanla meşgul oluşum kendi 
işlerimi düşünmemden Ueri geliyor. 

(Arkası var) 
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Sovyetlerin paraşüt kıtaları 
Şimalî avrupa devletleri paraşütçülerin 
bir tehlike olduğunu iddia ediyorlar 
Geçenlerde Stokholm harp akade

misinde İsveçli binbaşı Melaiıder ta-
rarafmdan verilen askerî konferans
lar serisinde havadan karaya asker 
indirme meselesi mevzuubahis edilir
ken, Rus paraşüt kıtalarmin bir 
memleketi istilâ nokta;! nazanndan 
bir tehlike teşkil edip etmiyeceği me
selesi de müzakere edildi. Bu arada 
meselâ İsveçin paraşütlü efradın ye
re inmesine karşı kendisini nasıl mü
dafaa edeceği görüşüldü. 

Binbaşı Melandere nazaran hava!-
dan karaya asker indirme işinde esas 
itibarile iki metod ma;vzuubahis ola
bilir: Birisi paraşütler vasıtasile ve 
diğeri de doğrudan doğruya düşman 
tayyarelerinin yere inmesi suretile. 
Tabiî her iki vasıtanın tevhidi de 
mümkündür. İsveçli askerî mütehas
sısın fikrine göre bu iki metoddan is
tifade ederek büyük miktarda) asker 
indirmek kabildir. Rus oiHlusu İsveç 
topraklarına doğrudan doğruya askeı 
indirmese bile Gotland adasma in
dirmesi kolaydır. O halde, Rus tayya
releri Merkezî Avrupa üzerinde de 
uçabileceğinden Almanyaya da para
şütçüler akını yapması zor bir iş de
ğildir. 

Gotland adasmm askerî kıymet ve 
ehemmiyeti bütün askerî mütehassıs-
laı- tarafmdan takdir edilmektedir. 
Binbaşı Melander'in fikrine göre 
Ballık denizi sahillerinde bulunan 
devletlerm bir harp halinde evvelâ 
Gotland adasını ele geçirmeğe çalışa
caklarına şüphe yoktur. Çünkü ha
va ve deniz üssü olan mezkûr adanın 
askerî noktai nazanndan büyük 
bir ehemmiyeti vardı. Halbuki Got
land adasmı bugünkü vaziyetinde yal
nız havadan yapılacak bir taarruzla 
ele geçirmek mümkündür. 

Binba)?! Melander, Gotland adası-
nm bütün Baltık devletleri için haiz 
olduğu büyük ehemmiyeti izah ettik
ten sonra aşağıdaki suali ortaya atı
yor: Böyle bir askerî teşebbüste bu
lunmayı mümkün kılacak ne gibi im
kânlar mevcuttur ve İsveç tarafın
dan böyle bir hücum nasü defgdile-
bilir? 

İsveçli askerî mütehassıs bu suale 
şu cevabı veriyor: Havadan karaya 
asker indirme teşebbüsüne karşı mu
kabelede bulunbilmek kolay ve ça
buk harekete geçebilen askerî kıta
lar lâzımdır. Müdafi taraf hava as
kerlerine karşı ne kadr süratle hare
kete edrse muvaffakiyet imkânları da 
o kadar artar. Gotlandda bulunan İs
veç askerleri bu ihtiyacı tatmm ede
cek bir hale sokulmaktadır. Meselâ 
piyadeye bisiklet verilmiştir, topçu
lar, toplar ve bataryalar makineleştl-
rilmiş ve motörieştirümiştir. Bunlara 
daha bir takım yenilikler ilâve edile
cektir. Binbaşı Melander nakliye im
kânlarının da ıslahını istemektedir. 

İsveçli askerî mütehassıs para;şüt-
lü kıtaların ve tayyarelere bindirilmiş 
askerlerin kraya inmelerine karşı te
dafüi tertibat almak için aşağıdaki 
kaideleri koymaktadır: 

«Bu gibi hücümlan daha havada, 
iken, hava kuvvetlerile, en iyisi avcı 
tayyarelerile defetmeğe çalışmak en 
muvafık hareket olur. Bir nakliye ha
va filosu bir bombardıman filosun
dan daha kolay defedllebllir. Hava 
nakliye fUosunun teslihatı daha za
yıftır ve manevra kabiliyeti de daha 
azdır. Bımun için hava nakliye fUo
sunun mevcudiyetmden vakit ve za-
manmda haber almak çok mühimdir. 
İngiltere hava hücumlalrmı nasıl der
hal haber almağa çok muhtaç bir va
ziyette ise, Gotland için de ayni hal 
vakidir. 

Şu halde İsveç için mühim olan ci
het havtf ve deniz kuvvetlerinin hal 
icabına uygım bir surette müşterek 
olmalarıdır. İsveçin haricindeki istih
barat teşküÂtuun bu hususta oynir 
yacağı rol ve göreceği vazife çok mü-

Tayyareden paraşütle atbyanlar 

himdir. Müdafaayı havadan mı, yok
sa karadan mı yapacağımızı bize bil
direcek olan şey, hariçteki İstihbarat 
teşkilâtımızın vakit ve zamanmda 
göndereceği haberlerdir. Şayed İsveç 
hava] kuvvetlerinin, hücuma gelen 
düşman hava kuvvetlerine faik ol
duğu anlaşılırsa o zaman bütün kuv
vetleri hücuma tahsis ve düşmanın 
hava nakliyatım azamî surette tah
rip etmek lâzımdır. 

İknci tedbir, yaMaşan düşman nak
liye tayyarelerine birden tayyare to
pu ile ateş açmaktır. Şu halde Got-
landdaki tayyare toplarımız yalnıa 
fevkalâde çevik hareket ettirilen top
lardan değil, ayni zainanda gayet 
müessir ateşli de olmalıdır. Donan-
mamızm tayyare hücumlarım defe
decek olan her aksaımna da mües
sir ateşli ve fazla hedef isabetine imkân 
veren tayyare topları yerleştirilmeli-

jlir. 
Paraşütlerle havadan hücum eden 

düşman efradı en ziyade karaya yak
laştığı zaman isabet sıhhati verecek
tir. O anda tayyare toplarma piyade 
ateşile, mitralyözle ve icabı hale göre 
top ateşile yardım etmek gerektir. 
Müdafaanm göz önünde bulımdura-
cağı en mühim nokta, karaya inmeğe 
muvaffak olan düşman kıtları ara'-
smda irtibat tesisine mâni olmaktır. 

Binbaşı Melander bundan sonraki 
izahatında düşmâh paraşüt kıtaları • 
nm inebileceği yerlerin sulh zama
nmda tahkim edilmesi lâzımgelece-
ğini, bundan stratejik noktalarda bü
tün emniyet tertibatmm almması 
icabedeceğini söylüyor. Tabiî düş-
maiım yalmz hava nakliye ta3ryrele-
rile gelmiyeceğini, mühim stratejik 
noktalara bombardıman tayyarelerile 
de hücum edeceğini kabul etmek lâ
zımdır. Paraşütlü kıtalarm bombar
dıman tayyarelerinin himayesi altm-
da geleceğine şüphe yoktur. Hattâ İs
veç askerî mahafill ayni zamanda 
düşman donanmasmm da İsveç sa
hillerine taai-ruz edeceğini hesba kat-
maktadıî". 

Binbaşı Melander diyor ki: <Dü^ 
man kuvvetlerinin havadan yalmz 
Gotland adasma değil, İsveç ana top-
raklairma da inmelerinin mümkün 
olması Gotland'm askeri - stratejik 
meselesini esasmdan değiştirmiştir. 
Bundan sonra artık bir mihverin v»-
ya bir merkezin müdafaası d ^ , ge
niş sahalann ve mihverlerinin da 
müdaiaası mevzuubahlstir. Onun için 
İsveç, havadan karaya İndirilecek 
kuvvetlere karşı memleketi müdafaa 
edebUecek bir hale getirilmdidir. Şar 
yed keyfiyet itibarile buna imkân gö-
rUlemezse eksik kalan taraf münasip 
askeri teşkilât, teçhizat va harp har 
zırhğUe teUlfl edilmelidir^ 

İsveçli askeri mütehassıs yapüacak 
işleri üç esasa göre ayırıyor, diyor ki: 

1 — Gotlandm bütün mânasile har
be hazır bir hale getirilmesi için vakit 
olduğu kabul edilerek hareket oluna-
büir. 

2 — Harp patlak vermiştir veyahut 
harp tehlikesi o kdai: tehdid ediyor
dur ki Gotlandm askerî kuvvetleri, 
bitarafhğm müdafaası için silâh al-
tma alınmıştır. 

3 — Gotland harp üân edilmeden, 
meselâ Rusya tarafından, bir hücu
ma' uğramış ve askeri sUâh altma al
mağa vakit kalmamıştır. 

Sovyetlerin hava kuvvetlerini art-
tırmasım İsveç için bir tehlike telâk
ki eden mütehassıs yalnız Melander 
değildir. İsveçli miralay Claus tala-
fmdan neşrolunan mühim bir eserde 
de Ruslarm paraşüt kıtalannm bü
tün İskandinav memleketleri için bir 
tehlike teşkU ettiği Uerl sürülerek 
buna: karşı şiddetli tedbirle alınma
sı isteniliyor. A. C. D. 

Hazar gölü kıyılarında 
sayfiye şehri 

Nafıa vekâleti, plân ve 
krokilerini hazırlamağa 

başladı 
Diyarbaku- (Akşam) — Büyük Ön

derimiz doğu seyahatleri esnasmda 
Elâzığ Ue Diyarbakır arasında bulu
nan Grölcük vadisinden geçerlerken 
Gölcüğü öz adı olan Hazar adile ana
rak ona hakikî adını vermişlerdir. 
Masdar ve Hazar dağlan arasmda bu
lunan Hazar yeşil ve ağaçü vadileri 
bol ve soğuk menba sulan hafif dal-
gah mavi bir atlasa benziyen güzelll-
ğile tabiatın en canh bir ;IM hallr>te-
dir. Büjrük Şefin işaretlerlle öz adına 
kavuşan Hazar gene Büyük Yapıa-
nm Işaretlerile çok güzel bir sayfiye 
olacaktır. 

Aldığım malûmata göre fiâiarîn 
Gezin istasyonuna yakm kıyı.^nda 
küçük bir adamn karşısmda otelleri, 
gazlnolan, plâjlan, evleri ve her tür
lü koforüe bir sayfiye {fehri kurula
caktır. Bu sayfiyûıln plân ve krokile
ri Nafıa Vekâleti tarafmdan hazırlan
mağa başlanmıştır. Burası yazm sı
cak günlerinde ve pazar günü Diyar
bakır, Ergani, Bakır madeni, ve Elâ-
Dg halkımn gittiği bir yerdir. Hattâ 
burada istasyon ohnadığmdan gezme
ğe gidenler gölün yirmi dakika beri-
ılndeki Gezin istasyonunda İnerek 
gölcüğe kadar yaya gitmek mecburi-
yetlnda kaldıklarım nazan dikkate 
alan Nafla idaresi treni gölcükte bej 
daMka durdurmakta idi. 

Samsun mektupları 
Çarşamba ve Terme 

bataklıkları kurutuluyor 
Bu gıl 2,000 hektar erazi kurutula-

cak, üç kanaldan biri de açıldı 

Samsunla Çarşamba arasmdaki bataklık arazide açılan kanallardan 
biri (X İşaretli Samsun valisi B. Fuad Toksaldır) 

Samsun (Akşam) — Samsun
la' Çarşamba ve Terme arasında bu
lunan vâsi bataklıklar ve sazlıklar 
uzım yıllardanberi civar köylerin har 
vasmı bozmakta ve köylünün sıhhati 
üzerinde fena tesirler husule getir
mekte İdi. 

Bu bataklıklann doğıu'duğu has
talıklar yüzünden önce buralarda 
bulunan 80 - 100 hanelik köyler.bu
gün 13 -20 haneye inmiş ve hattâ 
bir kısmı da tamamlle sönmüştür. 
Şimdi buralarda bir taraftan sıtma 
mücadele cemiyeti köylü üe elbirli
ği yaparak sıtma ile mücadeleye gi
rişmiş, diğer taraftan da bu menhus 
hastalığı husule getiren bataklık ve 
sazhklann kurutulmasına başlan
mıştır. 

Batakhk erazi, Samsunun sivrisi
nek yatağı olan en alçak bir bölge
sidir. Bu erazi üzerinden geçen ve 
mansıbı deıjiz seviyesinden aşağı ol
ması dolayısile sık sık taşan ve etra
fa yayüan Aptal İrmağı bu bataklık 
ve sazlıklan vücude getirmekte ve 
buralardan sular ancak haziran 
aymda çekilmekte ve bu yüzden 
zeriyat ta yapılamamaktadır. 

Dört yıldanberi keşif projeleri yar 
pılmakta olan bu bataklıklann ku
rutulma ameliyesine iki ay evvel baş
lanmıştır. Bu sene Çarşamba üe 
Samsun arasındaki (2,000) hektar
lık erazi kurutulacak, gelecek yü da 
Terme bataklıklanmn kurutulma 
ameliyesine başlanacaktır. 

Çarşamba batakhklan üzerinde 
yapılmakta olan üç büyük kanaldan 
biri Gelemem kanaU bitmiştir. Şim
di Ulaş kanah üzerinde çahşılmak-
tadır. Bunlar bittikten sonra da 

Aptal kanahna başlanacaktır. Açı
lan kanallar asgarî 3, azamî 16 met
re genişliğinde ve 9 kilometre uzun
luğundadır. 

Samsunda yirmi beş tac i r 
belediyeyi mahkemeye 

verdiler 
Sekiz dokuz yıl önce hariçten gelecek 

eşyayı ticariyeden Samsun beledi
yesi oktruva resmi diye bir resim al
makta ve dahile transit geçen mal
lar bu rüsumdan muaf tutulmak
ta idi. Ancak o zamanki teamüle 
göre belediye bu gibi malların ha
kikaten transit malı olup olmadığı-
m anlamak üzere tüccarlardan birer 
taahhüd mektubu alır ve bunlan 
malın gönderildiği yerden getirtilen 
vesikalar mukabilinde sahiplerine 
iade ederdi. 

O tarihlerde bazı tüccarlar vasıta-
sUe dahüe sevk edümiş olan bu gibi 
ticaret eşyası için belediyeye veril
miş taahhüd mektupları makbuzu 
gösterilmek suretile her ne kadar ip
tal edilmiş ise de o zamanki bele
diye muhasebesinin ihmali yüzün
den sahiplerine iade edilmemiş veya 
defterde kaydi kapatılmamış bulu
nan bu taahhüd mektuplanna isti
naden belediye aradan bu kadar 
uzun bir zaman geçtikten sonra 14 
bin küsm' lira için bir çok tüccarlaıın 
emvaline haciz koymuştur. 

Yiı-mi beş tacir makbuz ibraz et
melerine ve bir kısmımn müruru za
mana uğramış olmasma rağmen bu 
defa kendüerinden istenüen bu pa
radan dolayı hep birlikte mahkeme
ye müracaat etmişlerdir. 

Bu davamn neticesi merakla bek
lenmektedir. 

İzmir vilâyet umumî menlisi toplandı 

fzmlr vUflyet umumi meclisi toplantı halinde 
İzmir (Akşam) — VUâyet umumî 

mecUsi toplantılanna başlamıştır. Va
li B. Pazh Güleç, mecUsin çalışma dev
resini açarken kısa bir nutuk Irad et-
Tcûş, meclis ftzasım selâm?Amış, vüâ-
yet iğlerinin yapılmasında ve Inkişa-
jEında bütçe mevzuatı ve imkânları 
dahilinde çahştığmı, bunun Izahna-
me ve mütaleaname de görüleceğini, 
vergi tahsilatı işlerinin bu yü çok mü-
sald gittiğini söylemiş ve demiştir ki: 

— Vüâyet emvalinin tahsUâtı bu 
yıl. geçen yıla nisbetle büyük fark 
göstermiştir. Altı aylık mukayesede, 
geçen yıldan 140,000 lira fazlalık gö
rülmüştür. Tütün mahsulünün henüz 
tesellüm ve bedellerinin tesviye edil
memesi noktasmdan, bu miktann ile-
riki aylarda daha fazlalaşacağım ümid 
ederim. Bunun, bu şekUde olmasmm 
Ij^emurlanımzın mesaisi İle beraber. 

daha mühim sebebi mülî refah sevi
yemizin yükselmesidir. Daha doğrusu 
bütün dünyaya musallat olan umumi 
iktisadî buhranm, Türk hükümetinin 
millî hükümetin almış olduğu esaslı 
tedbirler sayesinde memleketimizde 
yenilmiş olmasıdır. 

Sizi, başımızdaki yanılmaz BüyüK 
Şef Atatürk ve zimamdarlarımızı hür
metle selâmlamağa davet ederken kar 
nunun bana verdiği salâhiyetle mec
lisin açıldığım bUdiririm. 

Hitabeyi müteakıb seçim yapılmış, 
reis vekilliğine B. Sim (Foça) ve kâ
tipliklere B. Mehmed Aldemir (Çeşme)^ 
Sami (Tire) intihab edilmişlerdir. Yi» 
lâyetin izahnamesüe mütaleanamesl 
okunmuş, heyeti umumiyece tasvib 
olunmuştur. Encümenler seçimi d« 
yapıldıktan sonra celse tatil edilmla» 
tir. 

[i 
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HoUİTutun meghur yıldızlarından Ma-
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tngOtere tabiilerinde fortnuı ye nhtımlan d8ğen dalgalar 

Büyük bir serseri 

Belçikanın Staviskisi 
hapishanede öldü 
Bir aralık 10 milyar frank servet sahibi 

olan lıu adamın güzü doymuyordu 

K191 geçirmek fizere FUistlne giden 
Habeş İmparatoriçesl Londradan 

aynluken aĵ Uyor 

Londra radyosunda arapça neşnyafa başlanması mlinasebetilc Londraya 
giden İmam Yahyamn oğlu ve Arap jeyhleri 

Vaktile, dünyanın en zengin adanu 
oImu§ bir çok siyasî h&dlselere sebe
biyet vermiş, İmparatorluklar yıkmış 
olan Jullus Barmat Belçika hapisha
nesinde can vermiştir. 

Son senelerde Belçikada nıühim bir 
rol oynamjşj^lçlkaıun Staviskisi adı-
m almış ve b9 kaç ay b e $ v ^ Van 
Zeelandın iktidar mevkiinden çekil
mesine sebebiyet vermiş olan bu bü
yük serserinin hayatı, merakla oku
nacak bir macera teşkil eder. 

Jullus Barmat Rusya yahudilerln-
dendir. Ukraynada, bir yahudi haha-
mımn oğludur. Asıl adı da Judko idi. 
Babasının arzusu, oğlunu kendisine 
halef, yani haham yapmaktı. Küçük 
Judko daha küçük yaşta, fevkalâde 
zekâsile kendisini göstermişti. On ya
şında iken ibraniceyi, tevratı mükem-
melen okuyordu. Judko on üç yaşmda 
İken İhtiyar babasını bir tarafa çeke
rek demiştir ki: 

— Zamanımızm icablanna göre ya
şamalıyız. Halbuki biz, iki bin sene 
evvelki gibi bir hayat sürüyoruz. Ben 
hayata ve cidale atılmak azmlnde-
ylm. 

Babası sordu: 
— Ne olmak niyetindesln? 
— Evvelâ bu köyü terketmek v© 

jehre gitmek İsterim. Ledy şehrinde
ki ticaret mektebine g i re r i İngilizce, 
fransızca, almanca ve rusça hesab ve 
hukuk öğreneceğim. 

Haham bu cevap karşısmda küple
re bindi: 

— Asla!! Bu dersler, senin felâketi
ne sebebiyet verecek, îyl bir haham 
olmak için bunları ödenmeğe hiç 
ihtlyacm yok, dedi. 

— Ben haham olmak niyetinde de-
ğülm. 

— O halde ne olacaksm? 
— Ben de bilmem ama herhalde 

zengin olmak isterim. 
Ş i d d e t l i b i r t o k a t 

Haham, oğlunum, bu sözlerine da
yanamadı ve suratma şiddetli bir to
kat aşketti. Küçük Judko o tokattan 
sonra anasııun kendisine gizlice ver
diği on ruble cebinde olduğu halde 
Ledy şehrine müteveccihen yaya ola
rak hareket ettL Şehre vardığı zaman 
beş rubleyi harcamıştju Şehirde de 
kimseyi tanımıyordu. Sokakta rasla-
dığı ihtiyar bir kadın acıdı, kendisini 
yanma aldı. Yatmak İçin bir ot min
der verdi. 

Judko, ihtiyar kadın hesabma tüt-
sülü balık satmağa başladı ve ayni 
zamanda da kendisini ticaret mekte
bine yazdırdı. Çocuk, bir taraftan ba
lık satıyor, diğer taraftan da mektebe 
devam ediyordu. Asıl İsmini bırakmış 
Jullus Barmat adım almıştı. Bir kaç 
ay sonra ihtiyar kadm, fazla satış 
yapmadığından kendisini kulübesin
den kovdu. Ekser geceler açıkta 
yattığı halde mektebini bırakmamış
tı. Bir müddet sonra ticaret mektebi
ni bitirdi ve hukuk fakültesine devam 
etmek emeline düştü. Fakat bımım 
için paraya ihtiyacı vardı. 

Babası, tahsUine devam için muk-
tazi parayı vereceği ümidlle köyüne 
döndü. Fakat babası kendisini kabul 
etmedi ve kendisi için yeni sefalet se
neleri başladı. 

S e r s e r i y a n e b i r h a y a t 
Artık şehirden, şehire dolaşıyor, 

hayatım kazanmak için her işe baş
vuruyor, fakat umumî kütüphanelere 
de ugtıyarak kltab okumağı ve malû
matım genişletmeği ihmal etmiyordu. 
Nihayet Felemenkte Roterdam şehri
ne düştü. Bir gece umumi bahçenin 
kanepesinde bîtab bir vaziyette uyur
ken polis devriyesi tarafından kara
kola götürüldü. Barmat üç gündenbe-
ri ağzma bir lokma ekmek koyma
mıştı. Polisler kendisine acıdılar, sı
cak çorba içirdiler. Kamını dojrur-
duktan sonra salıverdiler. 

Barmat karakoldan çıkar çıkmaz 
doğruca yahudi cemaatine gitti ve 
kendisine yardım edilmesini istedi. 
Orada bulunan bir musevl paçavracı
sı, kendisini yanma almağı teklif et
ti. Barmat nihayet kendisine bir mes-

JuUus Barmat 

lek bulmuştu. Şafak sökerken omu-»' 
zımda bir torba, elinde uzun ve çen-j 
gelli bir sopa bulunduğu halde sokak-1 
lan dolaşıyor, çöpleri karıştırıyor, pa
ra edecek bir şey bulursa torbasma* 
indiriyordu. ' 

B i r a$k m a c e r a s ı 
Paçavracı yahudinln Klara admda 

güzel bir kızı vardı. Barmat genç kızı' 
sevdi ve patronundan istedi. Paçavra-.. 
cı yahudi, bu talebi keskin bir kahka
ha Ue karşıhyarak cevap verdi: ı 

— Kızım, senin gibi bir baldırı çıp
lakla evlenemez. 

— Ya zengin olursam? 
— O zaman mesele değişir? 
— O halde kızınıza söyleyiniz beni 

beklesin. Yemin ederim ki kızmızla 
evleneceğim, çünkü dünyanın en zen
gin adamlarmdan biri olacağım. 

Barmat bu iki yemini tutmuştu. 
Çünkü on sene sonra, mükellef bir 
otomobille Roterdama döndüğü za
man, milyoner olmuştu. Barmat ihti
yar yahudi paçavracımn kapısı önün
de otomobilinden indi, hâlâ evlenme-
nndş olan Klarayı ve babasını yamna 
alarak doğruca hahamhaneye götür
dü ve orada nikâhım kıydırdı. Artık 
Barmat servetten servete koşuyordu, 
bir çok şirketler kurmuştu, kasasına 
nülyonlar akıyordu. 

İk i j rüzlü b i r o y u n 
Büyük Harb, Barmata bütün zekâ 

ve şeytanetini göstermek için güzel 
bir vesile teşkil etti. Barmat bir taraf
tan Almanyaya erzak ve zahire satar
ken, öbür taraftan Fransa ve İngilte-
reye de hizmet ediyordu. 

Bir gün mareşal Hindenburgdan 
mülakat taleb etti ve İtilâf devletleri 
tarafından kendisine kârlı bir çok 
teklifler yapüdığı halde, Almanyayı 
sevdiği için bu teklifleri reddettiğini 
ve münhasıran Almanyaya hizmet et
mek istediğini söyledi. Hindenburg 
kendisini tebrik etti ve lâzım gele"n 
emirleri de verdi. O tarihten itibaren 
Barmat Almanyamn hakikî levazım 
reisi olmuş, muazzam işler görmeğe 
başlamıştı. Fakat Alman imparator
luğunun mağlûbiyetini de evvelden 
sezmiş olduğundan, çok tetik davran
mıştı. 

10 m i l y a r f r a n k l ı k b i r s e r v e t 
Barmat 1922 senesinde 10 milyar 

franklık bir servet sahibi olmuştu. 
Fakat para hırsı gözlerini bürüdü-
ğünden bu serveti kâfi görmüyor, da
ha fazlasım kazanmak İstiyordu. Al
manya İle münasebetleri sayesinde. 
Alman bankalanndan pek az bir faiz
le büyük kredUer almış, fakat kendisi 
bu kredileri yüzde altmış gibi fahiş bir 
faizle bazı smal teşebbüslere İkraz et
mişti. 

' Doktor Şaht, Barmatm bu rezilâne 
hareketini ihbar etmiş, skandal pat
lak vermiş, Berlin polis müdürü do 
dahil olduğu halde Barmat ve bazı 
nazırlar tevkif edilmişti. 

Ebertin rejimi, bu rezaletten yıkıl
mış, o zaman Münihde bulunan B. 
Hitler bundan istifade ederek kendi 
siyasî nazariyelerini ortaya atmıştı. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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Artık f avuUü ve tekmeli 
futbol istemiyoruz 

Türk spor kurumu başkanından dileOimiz, Türk 
futbolünO bü fena yoldan oerl çevirmeliyiz 

Son zamanlarda bizde futbol fena 
bi» yol tuttu; Futbolcülerlmlz fena 
bir hastalığa tutuldular. Bu hastalık 
yavaş, yavaş her tarafa sirayet etme
ğe başladı. Bu hastalık nedir diye 
merak mı ediyorsunuz? 

— Favullü ve tetoneU oyun... 
Hele son aylarda tekmesiz, faml-

süz futbol seyretmdtc, çok nadir olao 
h&dlseler meyanmda zikredilmeğe 
balşlandı. Sporculuğun temdlne ve 
esasına aykuı bu fena hareketlen 
mani olmak imkânsız mıdır? Nlza-
mm, intizamın, disiplinin, hüımetln;, 
her şeyin böyle hiçe sa3rılmasına dar 
ha ne icadar müsamaha edeceğiz? 

Bu fenai hareketlerin doğurduğu 
netice gözümüzün önündedir. Baa 
futbolcülerimiz disipline hiç ısmmjr 
yoriar! Nizam tanımıyorlart Hiç s ^ 
dhılemiyorlar! Büyüklere hürmet 
etmesini unutuyorlar! Yazık değil 
mi? 

Sporcu açık sözlü, mert (flmahdır. 
Sporcu fena düşünemediği için, dür 
şüncesini, fikrini her zaman açık söy
lemelidir. Açık yazmahdur. Biz de dü
şündüğümüzü açıkça yazıyoruz; 

Türk futbolüne zalar veren fena 
huylu futbolcülerle artık meşgul olr 
mak sırası gelmiştir. 

Spor kurumumuzun başmda kıy
metli ve çalışkan idareciler var. Yani ' 
fena yola sapan, disiplini tanımıyaa, , 

sporculuğumuzun gidişini bozanlara 
ders verecek, onlan yc^ getirecek 
idarecilerimiz var. Bütün ümidimiz 
onlardadu-. Türklyede merd, nezih 
ve halûk olmıjran sporcu kalmama-
hdır. 

Türic spor kurumu başkam bay 
Adnan Menderes, fena huylu spoıv 
cularla mücadele edecek idarecilerin 
de hakiki başkam olmalıdır. 

Klübüne itaat etmek istemiyen, fe
derasyon tanımıyan, büyük bilmiyea 
her hangi bir gence sporcu İsmini 
veremeyiz. 

Kurum başkam bay Adnan Men
deres başta olmalc üzere alâkadar 
spor teşekküllerimiz favullü ve tek> 
meU oyunda İsrar eden oyımcular vt 
onlann klüplerine İcarşı enerjik da^ 
ranmahdır. Bımu yapmak idarecUa-
rimizln tabii vazifelerindendir. Bu iş 
yapıldığı gün Türk sporculan ve t»-
miz sporu sevenler bayram yapacak
lardır. 

Bay Adnan Menderes fena sporcu
luğun saltanatına nihayet verirsa 
memlekette spora yeniden hayat ge
lecektir. Muhakkak ki spor yeni biz 
hız bulacaktır. 

Saym bay Adnan Menderes: 
Evvelâ binlerce spor meraklısı ar

tık tekmeli ve favullü spora paydoa 
işaretini vermenizi bekliyorlar. 

itick 

Avrupada lig maçları 
ingiltere ve Fransada geçen hafta yapılan lig maçla

rında kuvvetli takımlar muvaffakiyetsizliklere 
uğradılar, ttalyada liglerin ikinci devresi başladı 

ÎNGtLTEREDE: 
Haftanm en mühim karşılaşmal»-

nnda Wolverhampton Arsenalı 3 - 1 
yenmiştir. 25 maç ya"pan Brentfort 
32 puanla baştadır. Maçlarm netice
leri: 

Bolton W. - Grimsby T.: 8 - 1 
Charlton - Liverpool: 3 - S 
Chelsea - W. B. Albön: 3 - 2 
Everton - Blackpool: S - 1 
Brentfort - HuddersflLeld: 3 - O 
Manchester C. - Lelcesterei 4 - 1 
Portmouth - Birmingham: 1 - 1 
Preston N. E. - Leeds U. J 3 - I 
Stoke C. - Middlesbrough: 3 - 0 
Sunderland - Derby C: 2 - 0 
Woluerhampton - Arsenalı 3 - 1 
Takunlann vasiyeti: 

M. P. 
Brentfort 25 32 
WolUOThamptoa 22 28 
Arsenal 24 2?. 

Preston 24 27 
Charlton 22 2T 
Bolton 23 27 
Leeds 24 t f 
Stokcity 24 25 
Sunderland 24 25 
Ctıelsea 23 24 
Huddersfi^d M M 
FRANSADA: 
Geçen hafta yapılan lig maçların

da birçok kuvvetli takıınlar muvaf-
fakıyetsizllğe uğramıştır. I4ği]i en ile
ri takunı F. C. Sochauz Flves takunlr 
le yaptığı maiçta müşkllâtla berabere 
kalmıştır. Sochauz müdafaalsı bu maç
ta fena c^namışür. Pariste Bed Star 
ile karşüaşan lig İkincisi F. C Boamr 
le berabere kalmıştır. Maçların neti- ' 
çeleri: 
Cannes - Marseille: 1 . ı 
R C. Lens - EKcelsiMr: 2 - 1 
Red Lar - Rouaı: 2 - 1 
Roubaux - R. C. Paris: 2 - 1 
F. C. SĞte - Antibes: 8 - 0 
S. C. Fives - Sochaux: 1 - 1 

P. C. Metz - R. C. StraSDourg:' 4-"Ö" 

Takunlann vaziyeti: 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
^•^ . 17 

22 
21 
20 
19 
16 
15 
15 
13 

Marseilltt 
SĞte 
Strasbourg 
Lens 
Lüle 
Antibes 
R. C. Paris 
Roubauz 
İTAL7ADA: " 
Lig maçlarmm ikinci devresi baş

lamıştır. Ligin en ileri takum Ambro-
siana geçen hafta da farkh bir netir 
ce ile ka'zanmış ve diğer maçlarda da 
normal neticeler elde edilmiştir. Maç
larm neticeleri: 

Liguria - Milan: 1 - 1 
Ambrosiana - Lucehese: 4 - 0 
Bari - Torlno: 4 - 2 
Napoli - Bologna: 1 - 1 
Juventus - Livomo 1 - 0 
Oenova - Atalanta: 4 - 3 
Lazio - Triestina: 2 - 1 
Roma - Firenüna: 4 - 1 
Takımların vazlyetL' » 

Sochau^ 
Rouen 

M. 
17 
17 

P. 
29 
24 

Ambrosiana 
Juvoıtua 
Genova 

RoBoa 
Bologna 
Milan 
Torino 
Triesüha 
Bari 

10 
10 
1« 
18 
1§ 
la 
18 
10 
ıs 
16 

P. 
2S 
21 
21 
21 
28 
20 
19 
18 
17 
13 

Merkezî Avrupada geçen hafta da 
lig maçlan yapılmıştır. 

Baratgüctt başkanlığından: 
A4iagMİa İsimleri yazıh sporculal adlan 

hizalarında yasalı klflplerlnden 7/1/938 
tarihinde İstifa etmişler keyflyett TOrk 
spor kurumu İstanbul bölgesi ba^kanh-
gma da 19/1/038 tarihinde bUdlnni^ler-
dlr. Bu spoıeulann Barutgtlcünden ba«ka 
hig bir spor teşekkülü ile ilgileri olmadık
ları ilân olunur. 

Oalatasaraydan Turban Oöger, Etümer-
den Hayrl Aıiı, Sümerden Hayri Bftyftk-
izgi. Vefadan Sefer, Eyüpten Mashaı 
Oünmak, Eyûpten Nuri Alpuğan, Fener-
batıçeden Sadeddin Tezkan, Kasunpa«a-
dan Fikret, Oüneşten M. Abdülkadlr Se
vim, Anadoludan hhami aündflz Mühte-
dl, Topkapıdan Sabahaddln, Yalçmt^». 
Topkapıdan Besim Oöral, Topkapıdan 
Cemal, Izmlc Üçoktan MUflt Akmoı. 

Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Türkçeye çevirent B. Birim 
_ 8 .« 

Kaidelere muhalif hareketler ve 
bunlardan mütevellit cesalar 

Madde 38: Kâjıd tevö edilirken bir 
<qrunou kâğıdlarmdan birine bakarsa (madc 
de • - fıkra 4) ve bundan dolayı bU kart 
C«vtllirse bu oyuncunun solundaki has
mı o ana kadav kendine verilmiş olan 
kâSıdlan tedkik ettikten sonra, çevrilmiş 
karta rağmen (madde 10 - 1 - O) tevzie 
devama karar vermek hakkına maliktir. 

Madde 39: 1 — Hiç bir deklârasyon ya
pılmadan sırası olmıyan blfi oyrmca 
«pas» dan gayri bir deklârasyon yaparsa, 

Yahut - 16 ncı maddedeki sürçû veya 
40 mcı maddedeki gayri kâfi deklâras
yonu tashih hususları haricinde - sıra-
sa yaptığı deklârasyonu, soldaki hasmı 
deklâre etmeden evvel, bir diğer deklâ
rasyonla takip ettirirse, soldaU hanm 
yeniden kâğıd tevziini isteyebilir. Eğer 
oyunun devammı tercih ederse sırasız ya
pılmış deklârasyon keenlemyekûn addo
lunur ve arttırmalar hU; bir gey olma
mış gibi devam ederler. 

2 — Bir oyuncu hasnunm sıran iken 
apaş» dan başka bir deklârasyon yapar
sa hasmm bu deklârasyonu nazan dik
kate almamak hakkıdır. Bu takdlrda 
arttırmalar, hata yapılmamış gibi, de
vam ederler. Ancak tıatayı yapanm or
tağı ilk defa deldârasyon sırası gelince 
cpaa» demeğe mecbur olur. 

8 — Yulmndakl iki vaziyette hatayı 
yapanm solundaki oyuncu, hata tebarüz 
ettirilmeden bit deUârasyon yaparsa sıra
sız deklârasyon sırah yapünuş addolunur. 

Madde 40: cOkşln briçte»: 1 — bir 
oyuncu kendinden evvelki deklârasyonu 
geçmek için gayri kâfi bir arttırma ya
parsa (madde - 12) ve oyunculardan biri 
tarafmdan ihtar vaki olmadan hata.'nnı 
tashih etmezse solundaki hasım: 

A: Gayri kâfi arttırmayı ipka etaıek, 
(bu suretle bu arttırma muntazam ol
muş (dur). 

B: Hatayı yapan oyuncudan söylediği 
rengin evvelki deklârasyonu geçecek mik-
darda lövesini deklâre etmesini ve baş
ka surette geçmeğe imkân yoksa 7 trlk 
deklâre etmesini talep eylemek hakkına 
maliktir. Bu halde arttırmalar devam 
eder. Falcat lıatajn jrapanm ortağı ilk söz 
sırası gelince, sağdaki hasmı <pas> de
miş ise «pas» demeğe mecbur olur. 

O: Soldaki hasım arttırmalarm hita
ma erdiğine karar vermek hakkına da 
maliktir. Bu takdirde son arttırmayı ek
sik deklârasyondan hçmen evvelki dek
lârasyon teşkil eder. Bu deklârasyon 
kontre veya surkontre edilmiş ise bunlar 
bald kalırlar. 

«Plâfoa ve kontraltt briçte» 
1 — Bir oyuncu evvelki deklârasyonu 

geçmek için gajTİ kâfi bir deklârasyon 
yapar (madde - l î ) ve diğer oyuncular
dan biri tarafmdan ihtar vaki olmadan 
evvel hatasmı tashih etmezse istediği 
renkten, istediği mikdar trikle kâfi bir 
deklârasyon yapmaüdır. Fakat İlk söa 
sırası gelince ortağı «pas» demeğe mec
bur olur. 

«Her üç briçte» 
2 — Hata tebarüz ettirilmemiş ve sol

daki hasım deklârasyon yapmamış ise, 
hatayı yapan oyımcu ayni renkten kâfi 
mikdar trik deklâre ederek hatasını taslıih 
edebilir ve bu suretle oyım cereyanı tabii
sini alır. 

3 — Hata tebarüz ettirilmeden hatayı 
yapanm solundaki hasım bir deklâras
yon yaparsa gayri kâfi arttırma yolun
da yapılmış addolunur. 

Madde İl: Koz sahibinin hasımlann-
dan biri deklârasyon devresi kapandık-
tsuı sonra «pas» dan başka bir deklâras
yon yaparsa hata yapanın ortağma, ilk 
sırası gelince, İstediği rengi oynatmak koB 
sahibinin hakkıdır. (1) 

Madde 42: Bir oyuncu: 
A: Yedi trlkten ziyade deklâra ederse, 
B: Kavaldın menine rağmen lEontra 

veya surlcnotre ederse. 
O: CMağmm deİEİârK^nmunu kiHitrs 

veya surkontre ederse, 
D: Ortağmm kontre veya soıicontre 

ettiği bir deİEİârasyonu kontre veya sur
kontre ederse, 

E: Kraıtre veya surkontre ederken bun-
larm taallûk etmediği blc renk söylerse, 

F: Kavaid haricinde ve 39, 40 v» 
41 inci maddelerde münderlç almyan Ur 
deklarasyon yaparsa. 

Hatayı yapanm solundaki haaıs: 
I — Yeniden kâğıd tenlini talep ey-

lonek, 
n — Deklârasyonu keenlemyekûn ad-

iletmek, (Bu takcHni» hatayı yapan «pas» 
demiş farzolunufi ve deltlârasyonlar de
vam eder), 

m — A ve B hkralatmda münderiQ ah
valdeki deklârasyonu ipka etmek. (A 
vaziyetinde 7 den fazla söylenmiş trlkler 
7 ye irca edilir.) haklanna maliktir. 

Madde 43: Tevziin hitamından sonra 
deklârasyon devreslnhı kapanmasından 
evvel: 

A — BiD oyunca atâka e t m ^ Istuıuk-
sbln onör olmıyan bir kart gösteılıae ba 
oyunctmun hasunlanndan koı sahibi ola-
c&k olan: 

I — Kartı açık bıraktırmak. 
n — Hata yapanm ortağma gfisftrllen 

renkten başlatmamak (S) hakkına malilctlr. 
B — Bir oyuncu onör bir kaıt ve ya

hut at&ka etmek üzere ufak bir veya bir
den ıdyade kart gösterirse. 

Soldaki hasım yeniden kâğıd verilmesi
ni isteyebilir. 

(Arkan var) 

SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ YÜZÜ 
Yazan; SÜLEYMAN KÂNÎ ÎRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 
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Venlzelosun bir mektubu - Balkan harbi 
üzerine Girld t a m a m e n terkediliyor 

(1) Ademi itaat rfinons aayıln. 
(B) Ademi itaat rSnons saydır. 
(3) Ademi itaat rönons saydır. 

Ada Osmanh hâkimiyetinde kalır; 
Adaya Türk bayrağı çekilir; zatı şa
hane Oiridln Şarki Rumeli gelelinde 
idaresini Yunan veliahdine verir. Ada
da Osmanh askeri bulunmaz. Yalnız 
miktan ne Isadar ehemmiyetsiz olur
sa olsun Otridce Osmanh devletine 
muayyen bir vergi verilir. Girld me-
buslan katİ3ryen Yunanistana gide
mez. Glridden mebusların gitmesi icab 
etse bunlarm ancak Osmanh mebusan 
meclisine gitmeleri lâzımgelir. Bu 
nokta tamamile terkedllmelidir. Ne 
Atinaya, ne îstanbula. (Halepa) mu
kavelesi mucibince Giridin umumi 
meclisi vardır. Giridliler bu meclisle 
iktifa ederler. 

Venizelos bay Oahb Kemalinin bu 
teUdnatım reddetmedi. Nihayet: 

— Bu esaslar dahilinde Babıâh ile 
konuşabiliriz, dedi. 

Bay Oallb Kemah îstanbula gelin
ce Venizelosla arasmda cereyan eden 
bu müzakereden hariciye nezaretini 
haberdar etti. Balkanlarda Isaynaşma 
artıyordu. îstanbulda büyük kabine 
teşekkül etmişti. 

Venizelos Berlinde bulunan B. Ga-
lib Kemaliye gönderdiği fransızca bir 
mektubda ajmen şu sözleri yazmış
ta: (1) 

(En Turquie 11 ya en dans l'inter-
valle des changements tr^a profonds. 
Je souhaite que le nouveau mlnistğre 
- büjrük kabine - setrace une pohtique 
de rapprochement et de cooperation 
de tous les elements ethniques de 
l'Empire. Sana l'apaisement que peut 
produire seul le respect des droits de 
toutes le nationaUtâs U sera tr^s dif-
ficile d'etabür im regime pouvant 
conduire surement & la r6gen6rescence 
et assurer l'indepandance de l'orient.) 

(Türkiyede arada pek derin tebed
düller oldu. Temenni ederim ki yeni 
kabine imparatorluğun bütün kavmi 
unsurları arasmda bir takarrüb ve 
teşriki mesai politikası takib etsin. 

Bütün milletlerin haklanna riayet 
eylemenin ancak hasü eyUyebileceğl 
sükûn olmadan ihya şeklinde teced
düde emniyetle sevkedecek ve şarkm 
istiklâlini temin eyliyecek bir rejim 
kurmak pek güç olacaktır.) 

Venizelos bu mütalealarmı serde-
derken Balkan devletleri arasmda 
anlaşma yolunda müzakereler cereyan 
ediyor, hattâ bu müzakereler netice
lere iktiran ediyordu. 

Atina elçihğine tayin olunan Muh
tar bey Venizelos ile Girid haldonda 
anlaşma müzakerelerini takib edeme
d i Venizelos jrukanda bahsettiğim 
mektubunda bu noldıada «a3men)> şöy
le diyor: 

(Je ne saurais vous dire combien 
nous regrettons votre dâpart d'ici, non 
seulement parce que voua avez tra-
vaille de tout votre exur et avec beau-
coup de succes â l^meUoration des-
relations de nos deux pays voisins, 
mais parce que je crains fort ques 
votre successeur mâme s'il est animâ 
des meilleures intentions du monde, 
n'a pas su malheureusement conü-
nuer l'oeuvre f^conde commencĞ par 
vous. HeureuSement, si. vous n'Ğtes 
plBS ici pour prevenir les malentendus, 
11 ya maintenant k Constantint^le 
Mr. Griparis qui travaille de mâme 
e^prit poor le maintien des bonnes 
relations.) 

(Buradan azimetinize ne kadar esef 
ettiğimizi tarif edemem; değil yalnız 
iki kflinşa memleketimizin münase
betlerini ıslaha bütün kalbinizle ve 
çok muvaffakiyetle çalıştığınız için... 
Halefinizin, ne kadar hüsnüniyet sa
hibi olsa, başladığınız müsmir işte de
vam eyleneği maatteessüf bilemeyiffi 
beni korkutmfürta olduğu için de... 

Çok şükür, ki sultefehhümlerin 
önüne geçmek için siz burada değilse
niz, şimdi iyi münasebetleri idame 
içhı ayni veçhile çalışan M. Griparis 
îstanbulda bulunuyor.) 

Venizelos bu (dyi münasebetleri» 
idame arzusunda ne derece «aTmir̂ t 
idi bilinemez; herhalde bu samimiye
tin bedeli Giridin Yunanistana İltiha
kına Babtftlinin ergeç muvafakati ola-
cakUl 

Bilinen şu ki Babıâli Balkan devlet-
lerimn ittifakmdan gafil kaldı 1 

Ufukta karartılar arttığı bugünler
de devletler Giridlileri Yunan meclisi
ne mebus göndermekten menetmişler-
di. Giridliler ise Yunanistanda sakin 
Giridlileri mebus intibah etmekten 
menedüemiyeceklerini söylüyorlarcü. 

Bu ihtUâf bir ay sürdü. Girid hükü
meti istifa etti. Bir ihtilâl meclisi Yu
nan meclisine mebuslar seçti. Konso
loslar bunları adada tutmak istediler. 
Mebuslar gizUce kaçtılar. Hami dev
letlerin kruvazörleri bunları yakahya-
rak tekrar Giride iade etti. 

Hepsi Yunanistana gitmekten fera
gat eylediklerine dair kendüerinden 
namusları üzerine istenUen sözü ver
mekten imtina ettiler. Harb gemile
rinde mevkuf kaldılar. 

Devletleri sılontıdan kurtaiTnak 
mülâhazasile Venizelos Yunan mebu
san meclisini birdenbire feshetti. 

Giridliler Osmanh devletinin Trab-
lusgarb harbüe meşguhyetinden isti
fade etmek istediler. 

Feshedilen Yunan mechsi yerine 
Yunanistanda mebusan intihabına 
başlarunca onlar da bu intihabata iş
tirake karar verdiler. 

Bu defa intihab ettikleri mebusla-
nn Yunanistana gitmesine devletlerce 
muhalefet edilmedi. 

Girid mebusları Atinaya geldUer. 
Venizelos bunlan meclise kabul jrü-
zünden devletlerle bir gaUe çıkarma
mak için meclisin içtimamı bir ay te
hir etti ve muhalefetten ictinab etme
leri için bu mebuslarla müzakereye 
girişti. Fakat iknaa muvaffak olama
dı. Yunan hükümeti (ne olursa olsım) 
diye mecUsin Uk içtimamda hazır bu
lunan Girid mebuslanm meclisten çı
karttı. 

Elen izm bundan çok müteessir oldu. 
Bu halin tekerrürüne meydan veril
memek için mecüsin içtimai dört ay 
daha tehir edildi. Venizelos bu hale 
bir çare bulunması İçin devletlere baş 
vurdu. Dört ay cevab alamadı. 

Müddet hitamında meclis açılmca 
Girid mebuslan gene geldiler. Bütün 
Elenizm âleminde mebusların mecü-
se kabulü arzu edildiği gösteriliyordu. 

Girid mebuslan bu defa Venlzelo
sun müsaadesini beklemek gibi bir 
sabrü tahammül eseri gösterdiler. Bu 
da sebebsiz değildi. 

Teşrinievvelin on dördünde bu mü
saade kendilerine verildi. ÇünMi diğer 
Balkan hükümetleri arasmda Osman
lı devleti aleyhine akdolunan ittifaka 
Yunanistan da dahil olarak bu tarih
te artık hart)e iştirak ediyordul 

Giridin mübhemiyet ve müşevveşiyet 
içinde sürüklenen vaziyeti Balkan 
harbinin Osmanh devleti için son de
recede elîm akıbeti ile kati surette 
hallolımdu. 

Girid hıristiyanları 1821 denberi 
besledikleri emelleri nihayet elde et-
tUer. 

Fethi yirmi beş senede tamamlanan 
Girid adası 275 sene Osmanh hâkimi
yetinde kaldıktan sonra bu suretle 
Yunanistana ilhak olundu. 

Boykotaj 
Kuvvetlerin zaaflara tahakkümü 

dünyada ezel! bir kaidedir. Milletler 
arasmda bu kaide bütün şiddetile ce
reyan eder. 

Veyl mağlûblara! 
Lâfontenin kurdla kuzu hikâyesi da 

malûml 
Bosna - Herseğin ilhakından hasü 

olan büyük üıflal İle Türk gazetecUe-
ri bir gün BabıâUde Avusturya - Ma
caristan imparatorluğu elçisi Marki 
Pallaviçiniye Avusturyanm bu eyale
ti ne hak ile ilhak eylediğini sormuş
lardı da elçiden hıüftsaten mânası gu 
olan bir cevab almışlardı: 

— Hakhyız; çünkü kuvvetUyizl 
Yumruk hakkıl 
Mağlûb veya zayıf bir devletin si

yasetini idare eden bir dâhi dahi olsa 
- 1815 de Vijrana kongresinde Talley-
rand'm yapabildiği gibi - yalnız slyar 
Sİ tedbirlerle zaaftan kuvvet çıkanldı-
ğınm misalleri tarihte ender görül
müştür. (Arkası var) 

(1) Bu mektubu Bay Oallb Kemali neı-
dinde bizzat mtttalea ettim. 
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yiryDmrüyı^ pmrm ] 
y a a Adada geçiriyordum. Bir gece 

Jldadaki ahbablanmdan birinden dö
nüyordum, îstanbula son vapur he-
püz kalkmış, İskeleden uzaklaşıyordu. 
Bir müddet vapuru seyrettim. Sonra; 
Adanın çarşısının içine saptım. Evi
min yolu o taraftandı. Çarşıda her 
gece geç vakte kadar açık olan bir 
flondurmacmm önünden geçiyordum. 
Birdenbire gayet iyi tanıdığım don
durmacı Bayramm hiddetli hiddetli 
bağırdığmı işittim: 

— Senin kılığım, kıyafetmi gören 
de bir adam sanır... Cebinde 12 buçuk 
kuruş paran yok... Madem paran 
yoktu da dükkâmma girip üstüste 
İM mahallebiyi neden yedin?.. Haydi, 
haydi... Çek arabain... Senin paran
dan da, pulundan da vaz geçtim. 
Dükkânımı kapatacağım. Anaforcu 
sen de... 

Bayram, böyle avaz avaz bağı
rırken bir de ne göreyim? Dondurma
cı dükkânmdan bizim Ali çıkmıyor 
mu? Şöyle dükkânm içine baktım. 
Dükkânda dondurmacmın kendisin
den ba§ka kimse yoktu. Demek Bayra
mm böyle avz avaz bağırdığı adam 
dostum Ali idi ha... 

Doğrusu hayretler içinde kalmıştım. 
Ali mahcupluğu, sıkılganlığı ile meş
hurdu. Son derece ciddî bir adamdı. 
O derece dürüsttü ki «hakkı geçer...» 
diye başkasının sigarasmdaiı kendi si
garasını bile yakmazdı. Ali anaforcu 
ha!.. Ali cebinde beş parası olmadığı 
halde üstüste iki mahallebi yemiş 
ha!... Bu sözler bizim Aliye ya!... 

Arkadaşım beni caddenin loşluğu 
İçinde tamymca Hızırla karşılaşmış 
^bi sevindi: 

— Aman, dedi. İmdadıma yetiş... 
Evvelâ şu adama on ikişer buçuktan 
İki mahallebinin parası olana 25 ku
ruşu ver... 

Cebimden bir yirmi beşlik çıkanp 
dondurmacıya uzattım. Ali: 

— Oh, yarabbi şükür... dedi, bu 
belâyı atlattım... 

Sonra mahzun mahzun bana 
•ordu: 

— Son vapur gitti, değil mi? ... 
— Gitti... Fakat senin bu halin ne

dir Ali Allah aşkmaM» 
— Bırak azizim... Başıma gelenleri 

sana bir anlatsam, mükemmel bir hi
kâye olur... 

— Zaten artık son vapuru kaçırdın. 
Bu gece bendesin... Hem eve kadar 
yürür, hem de anlatırsm... 

Ali ile birer sigara yaktık. O baiim-
dan geçeni anlatmağa başladı: 

— Azizim... Bugün sabahleyin Ada 
yapuruna bindim. Büyükadada mü
him bir işim vardı. Oraya gidiyordum. 
Vapurun alt kamarasmda gazetemi 
açmış okuyordum. Bir aralık tâ yanı-
başıma şik mı şık, genç mi genç, za
rif mi zarif bir kadm geldi, oturdu. 
Benim ne kadar mahcup, ne kadar 
sıkılgan tabiatta bir adam olduğumu 
bilirsin. Bunun için kadma şöyle dik 
dik bile bakmadım. Gazetede bir za
bıta havadisini okuyordum. Zaman 
«aman gözlerim şöyle bir yanımdaki 
genç kadma taküıyordu. Terli terli 
su mu içmiştim? Bilmiyorum ki... Üze
rinize afiyet nezlem de var. Vakit va-
b t şiddetle aksınyor, telâş içinde ce
bimden mendilimi çıkanyordum. Ben 
aksırdıkça da kadm sanki fena bir iş, 
bir kabahat ya;pmışım gibi bana ters 
ters bakıyordu. 

Nihayet vapurumuz Adaya yana-
çmca kadm yerinden kalktı. Salon
dan dışanya çıktı. Bu esnada gözüm 
yere üişmişti. Tam yanımda yerde 
birbirine sanlı küçük bir deste para 
gözüme ilişti. O zaman hatırladım. 
Yanımdaki genç kadm biraz evvel 
çantasmı çıkarmıştı. Zavalh farkmda 
Olmadan paraSmı düşürmüştü. Çün
kü bizim sırada benden ve ondan 
başka kimse oturmamıştı. Hemen pa
tayı yerden aldım. Kadmm arkasm-
daiı salona fırladım. Lâkin o çoktan 
iskeleye çıkmış, hızla gidiyordu. Ar
kasından bü- kere seslendim, duymadı. 
Bu vaziyet karşısında Büyükadadaki 
İShni unuttum. Nihayet gelecek 
Tapurla da Büyükadaya geçebi
lirdim. Derhal kadımn peşinden ben 
de bu adaya çıktım. Onun arkasmdan 
koşmağa başladım. 

Ha, onu söylemeğe unuttum. Va
purdan telâşla çıkarken ceketim çi-
toacüann yanmda duran yüklerden, 
tavuk sandıkiarmdan birine takıldı 

ve cebimin kenarı baltan başa yırtıl
dı. Böyle yırtık bir ceketle kadmm 
arkasmdan telâşla koştuğumu gören 
herkes bana b£ünyordu. Bunun için 
genç kadına yaklaşınca adımlarımı 
yavaşlattun: 

— Küçük bayan... diye söze başla
dım. Fakat sen misin başlıyan?... 
Genç kadın şöyle bir dönüp güzel 
kaşlarını çatarak: 

— Haydi bakayım terbiyesiz... diye 
beni kovmaz mı? İçimden bir «ya 
•ahır» çektim. Sonra: 

— Lâkin, dedim. Beni bir dakika 
dinleyiniz... .̂  

Genç kadın büsbütün sinirlendi; 
— Çekil peşimden utanmaz... dedi. 

Her kuşun eti yenmez... Babam ye
rinde adamsın... Utanmıyor musım 
arkama takılmağa... 

O böyle hiddetli hiddetli bana ba-
gınrken bir de ne bakayım- yanımızdan 
karunı gayet iyi tanıyan iki genç ka
dm geçmez mi?... Bu iki kadm «de
dikoducu hemşireler...» diye anılmış
tır. İşleri güçleri dedikodudur. İçim
den: 

— E3rvahlar olsun, dedim. Bizim 
bayana telefon gitti... Dalıa ben eve 
varmadan dedikoducu hemşireler 
gördüklerini kanma yetiştirecekler... 

Genç kadmm bana bağırıp çağır-
dığmı gören dedikoducu hemşirelerin 
aralannda konuştukları kulağıma 
kadar gelmişti: 

— Aman gördün mü? Evde gül gi
bi karısı dururken!... 

Maamafih ne olursa; olsun başla
dığım işi başarmak niyetinde idim. 
Bereket versin ki takib ettiğim genç 
kadın dedikoducu hemşirelerden epey
ce uzaklaşmıştı. Ben de onun peşini 
bırakmadım. Genç kadın bir soknp:ın 
köşesinde beni yine arkasında görün
ce elindeki küçük şemsiyesini havaya 
kaldırdı: 

— Halâ mı arkamdan geliyorsun.. 
Halâ mı, utanmaz herif... 

Diyerek üzerime yürüdü. Düşün be
nim gibi mahcup bir adamın başına 
gelenleri... Kekeledim: 

— Fakat efendim... Şey ..şey... 
Pata... 

Bu sözüm kadım büsbütün deli di
vane etti: 

— Ne?... Bana sokakta para teklif 
ediyorsım ha?.. 

Nihayet bütün cesaretimi topladım. 
Onun kafama indirmek istediği şem
siyesini dimle tuttum: 

— Size para mara teklif eden yok. 
Arkanızdan fena bir maksadla gel
miyorum... «Bir dakika beni dinleyi
niz» dedim. Dinlemediniz. Tek kelime 
söyletmediniz. Paranızı düşürdüğü
nüzü gördüm. Size paranızı getirdim. 

Dedim. Bu cümleleri, lâfımı kesme
sin diye bir hamlede söylemiştim. O 
şaşırdı. Elimdeki para destesine baktı: 

— A... Affedersiniz... dedi. Size 
karşı çok kaba hareket ettim. 

Onun uğrunda jnrtılan ceketimi 
tutarak: 

— Estağfurullah... dedim, uzaklaş
tım. 

Fakat genç kadmm arkasmdan ko
şarken o derece yorulmuş, terleraiş-
tlm ki Adamn çarşısına inince der
hal kendimi o gördüğün mahallebid 
dükkâmna attım. Biraz istirahata İh
tiyacım vardı. Bir mahallebi yedim... 
Daha Büyükadaya gidecek Udncl va
purun gelmesine de epeyce \sir. Evde 

kahvaltı da etmemiştim. Dondurma
cıya: 

— Bir mahallebi daha getir... 
Dedim. Onu da yedim. Vapur za

manı gelince mahallebiciden kalkma
ğa davrandım. Yediğim mahallebile-
rin parasını vermek için elimi panto
lonumun sağ cebine attım. Para yok. 
Sol cebine attım, yine yok. Halbuki 
ben cüzdan taşunam. Paralarımı da
ima pantalonumun ceblerine koya
rım. Ceketimin ceblerine baktım. Yok, 
yok... O zaman müthiş yanlışlığı an-
ladun. Vapurda aksırdığım zaman 
mendilimi çıkanrken kendi paralan-
mı yere düşürmüştüm. Öyle ya bir 
on liralık içinde dört tane beş, dört 
tane de teker lira vardı. 

Sonra aptal kafam işte... Kendi 
param elimde genç kadmm peşinden 
koşmuştum. Şimdi ben hangisine ya
nayım? Giden paraya mı? Yırtılan 
yeni elbiseme mi?... Sokakta rezil 
olduğuma mı? Dedikoducular mulü-
tinde ismimin çapkın çıktığma mı? 
Büyükadadaki işimi kaçırdığıma mı? 
Mahallebicinin hakaretine mi? Bu 
gece eve gidemediğime mi?... Yarın 
eve nasü gideceğim? Onu da bilmiyo
rum. Kanma benden evvel haber git
miştir. O beni Büyükadaya gidecek 
biliyordu. Öyle ya, bu adada, genç 
bir kadımn peşinde işim ne? Sonra 
cebimdeki paralar ne oldu?... Bu gece 
nerelerde kaldım?... 

Bütün bunlan kanma anlatabiUr-
sen anlat....» 

(Bir yıldız) 
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Mlhrimah sultan, üçüncü Murada, 
Hoşedayı bulduğunu müjdeliyordu 

Nurbanu sultan bu ziyaretten pek 
memnun olmuştu. Mihrimah sulta
nı bekletmeden, odasına kabul etti. 

Mihrimah sultan denizden kork
tuğu için gelemediğinden, özür dile
mişti. 

Mihrimah sultan, valde sultanla 
bir müddet konuştuktan sonra, üçün-
rü Murada şöyle bir haber gönderdi: 

«— Sen, halanın denizden ne ka
dar korktuğunu bilirsin! İşte bu bay
ram her şeyi yenerek yola çıktım. 
Hasretinize dayanamadım., bayramı
nızı tebrike geldim.» 

Üçüncü Murad bu haberi alınca, 
çocuk gibi sevindi. Hiddeti, kini 
geçti. 

— İhtiyar halam Üsküdardan kal
kıp gelmiş. Yanma gidip elini öpe
yim. 

Dedi. Odasından kalktı. Valde sul-
tamn dairesine geçti. Halasmı zi
yaret etti., elini öptü: 

— Annemi arayıp sormadığın için, 
sana çok gücenmiştim... 

Demekten kendini alamadı. 
Bir kaç dakika havaî mevzular et-

rafmda konuşuldu. 
Mihrimah sultan, akrabasından 

olan Ahmed reisin katlinden pek mü
teessir olduğunu söyledi: 

— O aslana kıyam astırmışsın., 
buna memnun oldum, dedi. 

Üçüncü Murad: 
— Deli İbrahim isminde bir ka-

yıkçi3a katil diye idam ettirdim 
amma, hakikî katil başkası imiş. 
Şimdi onu aratıyorum. Ele geçince 
boğduracağım melunu. 

Diye cevap verdi. 
Üçüncü Murad bundan sonra, ka

dından talihi olmadığından bahse
derek: 

—5 Rozitajn da kaybettim, halal 
dedi. O da hain çıktı... O da gö
zümden düştü. Venedikliler hep böy
le oluyor... 

Mihrimah sultan lâf arasında mü
him bir noktaya dokunmuştu. 

— Hoşeda da Venedikli değil miy
di? 

Diye sordu. 
Üçüncü Murad içini çekti: 
— O da Venedikli idi amma, bana 

çok sadıktı. Çok temiz yürekli bir 
kızdı o... 

— Onun izi hâlâ bulunmadı nu? 
— Hayır. Çok arattım. Şeytanla

rın bilmediği, ve girmediği yerlere 
bile adamlar gönderdim,, buldura-
madım. 

— İstanbul içinde mi acaba... Yok
sa kaçtı mı? 

— İstanbul içinde olsaydı, şimdi
ye kadar izi bulunurdu. Yerin ku
lağı var, derler! Gizli bir şey ne va
kit olsa duyulur, meydana çıkar. 

—, I5oğru, yavrum! Yerin kulağı 
olmasaydı, ben de bir şey duymaz
dım. 

— Yeni bir şey mi duydun, hala? 
Mihrimah sultan gülümsedi: 
— Evet, Hoşedamn İstanbıılda ol

duğunu söylüyorlar. 
Üçüncü Murad birdenbire yerin

den hopladı: 
— Ne diyorsun, Hoşeda İstanbulda 

mı? Benim nazlı çiçeğim yaşıyor de
mek, öyle mi? 

— Bu, belki bir şüpheden yahut 
bir benzeyişten ibaret olabilir. 

Üçüncü Murad telâş ve heyecan 
İçinde, halasmm gözünün içinde ba
kıyordu. 

Mlhrimah sultan sordu: 
—r Ben, Hoşedayı tanımam. Boyu 

uzun muydu? 
— İnce, uzun boylu bir kızdı... 
- - Saçları?... 
— Kumraldı. 
.— Rengi?... 
— Buğday. 
— Gözleri?... 
— E1&... 
Ve kendini tutaımyarak nurü-

dandı: 
— Beni teshir eden onun gözleri 

değU miydi? 
— Saçlan uzım muydu? 

— Kalçalannm üstüne kadar dö
külüyordu. 

— Başka göze çaı-pan bir alâmeti 
var mıydı? 

Üçüncü Murad annesinden utanır 
gibi bir tavırla halasımn kulağma 
eğildi: 

— Gerdanmda iri siyah bir beni 
vardı. Onu, yüz bin kadmm içine 
kanşsa, geı-danmdaki benile çarça
buk bulurum. 

Mihrimah sultan yavaş yavaş gü
lerek başım salladı: 

—• Onu buldum amma, kimin 
evinde olduğunu bir şartla söylerim. 

— Emret, hala! Ne istersen yapa
cağım! Demek onun nerede olduğu
nu biliyorsun? Demek ki Hoşeda yar 
şıyor, öyle mi? 

— Evet, yaşıyor. Fakat, nerede 
Ve nasıl yaşadığım söylemeden, şar
tımı söyliyeyim: Ben Üsküdarda bir 
çeşme yaptırıyorum. Bunun bir an 
evvel tamamlanması için, mimarla
rım Üsküdara göndereceksin ve et
rafına çevrilecek duvarın mermerle
rini sen tedarik edeceksin! 

Üçüncü Murad sevinç içinde idi. 
O dakikada Mihrimah sultan hazine
yi istese, vermekte tereddüt etmiye-
cekti. 

— Peki, hala! dedi. Mimarları he
men şimdi göndereceğim. Mermer
lerin satm almmasım da emredece
ğim. Allah aşkma çabuk söyle bOr 
na, Hoşeda nerede? 

Mihrimah sultan, yeğeninin sabır
sızlandığını görünce dayanamadı: 

— BüyükçarşıU Nusret efendinin 
kansıdır o şimdi... 

Diye mınldandı. 
Üçüncü Murad: 
— Vay habis vay, diye bağırdı. 

Hoşedayı o mu kaçırmış?... 
Mihrimah sultan Nusret efendi 

ailesini çok sevdiği için, padişahın 
bu adama fenalık yapması ihtimali
ni düşündü: 

— Hayır, dedi, Nusret efendinin 
bu işte suçu yoktur. O, Hoşedayı bir 
esirciden satın almış. Hattâ bugü
ne kadar Hoşeda olduğunu ve saray
dan kaçmldığım da bilmiyor. 

— Tuhaf şey! Ben bu sim. mut
laka meydana çıkarmahyım. Hoşe
dayı saı*aydan kaçıran kimdir? O 
zavallı kızcağız esircilerin eline na
sıl düşmüş? Bunları anlatmadı mı 
sana? 

— Hayır. Benden ismini büe sak-
hyor. Greçenlerde kocasüe beraber • 
bana iftara geldiler. Tarif ettiğini
ze bakılırsa, o, Hoşedanm tam ken
disidir. 

— Şimdi Nusret efendinin nikâh-
hsı mı o? 

— Evet. Nikâhla almış onu... 
— Vay açıkgöz vay! 
— Esircüerden para ile satın al

dıktan sonra, kansmın kıskanma
ması için, hemen nikahlamış. 

— Hoşedayı ben şimdi nasıl göre-
büirim, hala? 

— Bunu siz bilirsiniz. Ben yerini, 
yurdunu söyledim. Bundan başka 
bir şey yapamam. 

Üçüncü Murad halasına teşekkür 
ederek kendi dairesine döndü. 

Hoşedanm saraya ikinci 
gelişi.. 

Üçüncü Murad derhal müftüyü 
çağırdı. 

Vaziyeti anlattı: 
— Hoşedanm İzi bulımdu. Fakat, 

BüyükçarşıU Nusret efendi isminde 
biriyle evlenmiş. Onu bu adamın 
elinden nasıl alabiliriz? 

Deyince, müftü efendi derhal fet-
vajn verdi: 

— Zatı şahanelerinin gözdesi, zev
cesi demektir. Şeriatimizde asıl 
olan birinci kocadır, ikincisi fuzuli 
zevç sayılabilir. Birinci koca meydan
da İken, ikinci nikâh seran muteber 
değüdir. 

Dedi. 
Üçündü Murad geniş bir nefes 

aldı. 
(Arkası var) 
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Uzun ömürlüyüz I 
Diyorlar ki: 

EsM zaman in
sanları bizden 
d«hrt- kuvvetli, 
daha gürbüz, 
dfehâ iriyan, da
ha uzun boylu 
idiler ve bizden 

daha çok yaşarlardı. Ift-yıt; bu iddia 
yanlıştır. 

Birkaç asır önceki insanlar, belM 
bizden daha gürbüz, daha iriyarı, da
ha uzun boyluydular, fakat o zaman
lar sıhhati koruma; denen şey yoktu, 
doktorluk yoktu, insanların ekserisi 
genç yaşta ölüyordu. 

' Yeni yapılan bir istatistiğe göre ev
vel zamanda vasatı öniur on sekiz se
tleydi. İki yüz sene evvel ylirmi dokuz, 
otuz iki, 1825 de otuz yedi, 1911 de 
kırk altı yaş vasati ömürdü. 

Bugünse vasati öm% dli senedir. 
Bizim evvel zamandadd insanlardan 

çok dalıa uzun ömürlü olduğumuz 
muhakkaktır. 

U y u s u n d a b ü y ü s ü n 

Bilmecemizi halledenler 

I Dağ keçileri | E s k i b i r g e m i 

Akyavuz Özay 

Günler 
— Afacan bir 

senede kaç gün 
vardır?. 

— Yedi gün. 
— Dikkat et, 

bir haftada de-
ğU, bir senede 

kaç gün vardır, diyorum. 
—"Pazartesi, sah, çarşamba, perşem

be, cuma, cumartesi, pazar; ben bun
lardan başka gün olduğunu bilmiyo
rum... 

Büyük annelerimiz, uykumuz gelin
ce bizi beşiğe yatırırlar, beşiğin ucuna 
bir ip bağlarlar, ipi ayaklaaınm baş 
parmağına ilmiklerler, bir taraftan ço
rap örüp, bir taraftan da ayaklarını 
oynatarak beşiği sallarlar: 

Uyusun da büyüsün ninnil. 
Diye bizi uyuturlardı. Bu âdet bu

gün hâlâ Hindistanda vardu:. Ancak 
beşikler, bizim büdiğimiz, gördüğü
müz şekilde değüdir. 

^ " 
R ü y a s ı ç ı k m ı ş 

Zengin bir İtal
yan korkunç bir 
rüya görmüş: 100 
yaşma bastığı 
gün ölecek!.. 

İnsan yirmi 
yaşmda iken, 
böyle bir rüya 
görse güler ve hattâ belki de sevinir „ 
Fakat yüz yaşma birkaç günü kalan 
bir ihtiyar böyle bir rüya görürse sı
kılır... Aşağı yukan herkes, yüz yaçm-
dan fazla yaşayacağına kani olup te
selli bulur. 

Zengin İtalyan gördüğü rüya üze
rine hazırlıklara başlamış. Mezanıu, 
tabutunu yaptırmış... 

Yüz yaşma bastığı gün, erken uyan
mış, bir arkadaşım ziyarete gitmif. Ha< 
va güzel ve güneşli İmiş. Böyle güael 
bir havada ölmek yaiZik değil mi?. 

Arkadaşuun evine girmiş ve (flmfl̂ u 

Selma Altoğ 

Dak keçileri, yeryOzönün en ûrkak 
mahlûklandır. Üstelik de en hızlı 
koşan hayvanlardır. Bir fotoğrafçı için 
bu yabani keçilerin resmini çekebU-
mek muvaffakiyettir. Bir fotoğrafçı, 
günlerce uğraştıktan sonra gölgele
rinden ürkerek kaçan dört dağ keçlslr 
nin resmini çekebilmiş. 

•naumuuııı ı ı ı ı ıuuııuuuu^uııı ı ı ıuıuuuuııı ıutııuıı ıUHHyHnnai^ 

Ikincikânun bilmecesi 

Soldan sağa: 1 - Hayran 2 • Benr 
ber doğlan S • Bir isim 4 • Oeoeleci do
ğar 5 - Büyük çıngırak 6 - Siektop. 

Yukardan a : ^ : 1 - Bayağı 7 -
ilansızca bir harf 8 - Haftaya verilen 
9 - Zarar 10 - Oüzal kokulu ot. 

• • • 
BUmecemM doğru halledenlerden 

birinciye: 10 lira. îklndye: 6 lira, 
üçüncüye S Ura, dOrdüncüye: 2 lira, 
beşinciye 1 Ura. 

15 klglye: Birer tayyare. 20 klflye: 
Birer gişe kolonya. 20 kljfiye: Birer 
kıravat 20 kimiye muhtelif hedlyder 
verilecektir. 

Resmini gördüğünüz geminin adı 
«Ada tradal»dır, 1872 de yapılmıştır. 
O tarihte sefer yaparken Bahrimu-
hltte tutuştu, mürettebatı gemiden 
çıktı. Gemi bir hayli yandıktan son
ra battı. Geminin enkazım kaptan 
Tayere sattüar. Kaptan gemiyi tamir 
etti, 48 sene daha kullandı. Bu gemi 
61 sene evvel gene deniz ortasmda 
terkedildi. Biri gemiye salılp çıktı. 
Bugün hâlâ «Brötanya» adUe açık 
denizlerde sefer etmektedir. 

Y a m a n m a c e r a 
Vaka, bir üıti- - . ^ J T . . T D 

lâl esnasmda Mek- \^^j\^s^iij^ 
sikada cereyan ^ 
eder. 

ÂsUerin reisi 
Zabata bir gün ,y_. ^ ^,„^-~ 
bir boğazda düş- ^ ^ -O^^^ 
man kuvvetlerUe karşılaşıyor. Adam
lar, yalçm dağm eteğinde aç kalmış
lar... Fakat âsUerin reisini görünce, 
hemen mltralyöze sanldılar. Zabata 
atmı mahmıızladı, Uerledl, <impkH 
ipini havaya! savurdu, ilmdc mltral-
ySze sanldL 

Zabata, mitralyözü peşi sıra sürük-
Uyerek kendi karargâhına getirdi... 
Oerl döndü ayni suretle düşman elin
deki İkinci mltralyOzü de aldı. İki 
mltralyOa sahibi olan âsiler, daha 
kuvvetle harbe başladılar. 

Yaman bir maeeral.. 

Siyah ışık 

Dınkan Nedâ 

Fransız mü -
hendisleri son 
zamanlarda si
yah ışık tecrü
beleri yapıyor
lar. Siyah ışık 
ültra-viole şu-
alarile göze gö
rünmeden akseden ışıktır. Siyah LŞJk, 
flüoriyeti olan cisimlere aksedince on-
lan aydmlatır. Bir odada flüoriyeti 
olan eşyalar varsa, bu eşyalara siyah 
ışık aksettirilirse, bu cisimler, mavi, 
kırmızı, sarı, yeşU renklerle aydı.ılt-
mr. 

Fransız mühendisleri, bu usul ile, 
tiyatroda dekor yapmağa uğraşıyor
lar. 

Sahneye muhtelif renkte eşya doya
cak yerde flüoriyeti olan boyalırla 
boyanmış eşya koyacaklar, sahn'îde 
ışık yakmıyacaklar, perde açümca, 
sahneye siyah ışık aksettirecekler ve 
bu suretle dekor kurmuş olacaklar. 

Bilmecemizi halledenler 

Serin Verdan 

Misal 
öğretmen ço

cuklara, mutla<— 
kıyet, meşnıtl-
yet cumhuriyet 
ve diktatörlü
ğün ne demek 
olduğunu anlat
tıktan sonra 
Afacana sordu: 

— Bana diktatörlükten misal getir. 
— Mussolini, Hitler, kaynana, tram

vay ve elektrik şirketleri... 

Profesör Piccard 17.000 metre havaya çıkmıştı, şimdi de. . . 
Birkaç gün evvel, profesör Piccard. 

yeni icad ettiği bir âletle, denizin 9000 
metre deriıüiklerine ineceğüü büdtr-
di. Denizin en derin yeri 9.780 metre
dir. 

9000 metre derinliklere inmek mü
him bir hâdisedir. Büdiğimiz dalgıç
lar ancak 50 metre derinliğe ineblU-
yor, denizaltı gemilerinin inebUdik-
leri derinlik de ancak 114 metredir. 

Bugüne kadar denizin en derin 
yerine inen Amerikalı profesör "TVaL-
liam Beebe'dir. 1935 de 925 metreye 
kadar inmiştir. 

Profesörün âleti, 1 metre 40 kut-

^ 
Profesör Piccard henüz âletinin 

şeklini göstermemiş, plâm hakkında 
malûmat vermemiştir. Fakat bu âle
tin de, profesör Beebein âletine ben-
ziyen bir top olacağı tahmin ediUyor. 
Ancak, hiç bir yere merbut olmıya-
caktır. Profesör Piccardm âleti, top 
şeklinde bir denizaltı gemisi olacaktır. 

Profesör Piccard bu muazzam top 
şeklinde denizaltı gemisiıü inşa ede
bilmek için yeryüzünün bütün natu-
rallst, zooloji müesseselerinden yardım 
istiyecekür. 

runda, 2.250 kilo ağu>l]ğmda çeUk bir 
toptu. Bir Icilometre uzunluğunda ç»-
lik bir telle bir vapura bağlanmıştı. 
İçinde telefonu da vardı, bu suretle 
vapurla konuşuluyordu. 

550 metreden sonraf suyun rengi I&-
civerdlendi, 600 metreden sonra iae 
karardı. Profesör Beebe lyıfag» ktidı. 
Profesör, âletleri vasıtoaUe, suda gene 
hafif, göze gözükmiyecek kadar hafif 
vlole ve ültro viole şualan olduğunu 
gördü. 

Beyaz ışık tamun, eflâtun, portakal, 
san, yeşil, mavi, çividi renklerden 
mürekkeptir. Bütün bu şualar deniz 
suyunda ayni surette geçiyormuş. 

Güneş denize vurduğu zaman, kur
nazı ışık ancak 30 metreye kadar nü-
fuB ediyor. Daha derinlere akseden 
ışık ise kırmızLsız ışıktır, yeşU gOrü-
nür. 

Biraz daha derinlerde sarı ve porta-
İcal renkleri de kayboluyor, renk ko
yu yeşil oluyor. Daha derinlerde yeşU, 

arkadan mavi ve eflâtun yok oluyor... 
200 metre derinllklerden sonra ya-

şıyan bahklann hepsi ışıldıdır. 
Profesör 925 metreye gelip konduk

tan sonra etrafı incelemiş, ve mUyar-
larca yüdız görmüştür. Bu yüdızlar 
şimşek hızile gidip geliyor, oraya bu
raya koşuşuyorlarmış. Bu yüdızlar 
irUl ufaklı balıklardır. Bu bahklann 
içinde 3 metre uzunlukta olanlan 
vardır. 

Profesör Piccardin tecrübesi telül-
keU bir tecrübedir. 

însan denizin on metre derinUğUe 
indi nSydi, tazyik her santimetre ka
rede bir kilo artar. 

Profesör Beebe, 925 metrede; her 
santimetre İcarede 90 İdlo tazyik *!-
tmda bulunuyordu. Profesör Piccar
dm, 9000 metrede bulunacağı tazyiki 
hesap ediniz. 

Piccard, bu derece tazyike dayana
cak bir âlet yapacağım söylüyor. 

Profesör Piccai-d nasü 17,000 met
reye yükseldiği hava balonunu ken
di imal ettiyse, bu denizaltı balonu
nu da kendisi yapacaktır. 

\ 
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Ahmed Emin Yalman aleyhinde ikinci 
hukuku âmme davası dün görüldü 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
mayesindeki otobüslerin ruhsatna
me muamelesi derhal yapıldığı gibi, 
İstanbul Belediye reis muavininin em-
rile bu otobüslerin şoförleri imtihan 
edilmeden kendilerine vesika verildi
ği ve otobüslerin de iyice muayene 
edilmedn İşlemelerine müsaade edi
lip sonradan ruhsatnameleri verildi
ği etrafındaki yazılarda devlet me
murlarının şeref ve haysiyetlerini 
rencide ettikleri kaydedUiyor ve mat
buat kanununun 27 nci maddesi yo-
lıyle 30 uncu maddesine göre maz-
nımlann cezalandınlmaları isteni
yordu. 

Ahmed Eminin ifadesi 
iddianame okunduktan sonra Ah

med Emin Yalman şunları söyledi: 
— Bütün bu neşriyatımız memur

lara hakaret değil, İstanbul Beledi-
yesindeki görülen yolsuzlukları mey
dana çıkararak suçsuz memurlann 
şereflerini vikaye etmek için yapıl
mıştır. Belediyede muayyen yolsuz
luklar vaı-dır. Biz, bunları isbat ede
biliriz. Hükümet de bu neşriyatımızı 
nazarı dikkate alarak mülkiye teftiş 
heyeti reisinin riyaseti altında bir 
müfettişler heyeti göndenniş ve bu 
işin tahkikine başlanmıştır. Yazıla
rımız müsbet hakikatlerin ifadesidir. 
Hiç bir hakaret kasdı yoktur. 

Belediye, diğer şahıslar hakkında 
nizamnamelerini harfiyyen tatbik ettiği 

halde Sabur Saminin ve himayesine 
aldığı otobüsler şeklen bir saat için
de muayene edilmiştir ve, kanunî 
safhalardan geçmeden bunların plâ
ka takmalanna müsaade edilmiş, 
sonra da ruhsatnameleri verilmiştir. 

Bu otobüslerin şoförleri, imtihan olma
dan Belediye reis muavininin emrile 
şoförlük *vesikası almışlardır. Biz, iş
te bu yolsuzluklan ortaçra koymak 
istedik. Ortada bir fiil, Sabur Sami
nin oynadığı bir rol vardır. Bittabi 
bundan mesul kimseler de vardır. 
Bunları meydana' çıkarmak da mü
fettişlerin vazifesidir. 

Yazdığım yazılar tenkid ölçüsü da
hilindedir. Bu neşriyatı hakaret ma
hiyetinde telâkki etmek, memlekette 

..münakaşa hürriyetini tahdid etmek
tir. Halbuki meleketimizde münaka
şa hüiTiyeti vardır. 

Neşriyat Müdürü Sabri Salim de 
ayni şeyleri söyledi. Bundan sonra 
maznunların vekili Nazmi Nuri söz 
alarak dedi ki: 

— İkame edilen dava âmme da
vasıdır. Bundan iddiamızın sıhhati
ni isbat etmek kaziyesi vardır. Ka
nun bu müsaadeyi bize verir. Müd
deiumumiler ancak devlet memur
larım alâkadar eden meselelerde şah
san dava açabilir. Belediye memur
ları namına dava açamazlar. Çünkü 
Belediye meurlaıı devlet memuru 
değillerdir, Müddeiumumîliğin bu 
hususta resen dava açmağa salâhiyeti 
yoktur. Şayed mahkeme bu yazıyı 
memurlara hakaret mahiyetinde te
lâkki ederse biz de, iddialanmızm 
sıhhatini isbata hazmz. 

Müddeiumuminin talebi 
Müddeiumumi muavini B. İhsan — 

Dava matbuat kanununun 27 ve 30 
uncu maddelerine göre açılmıştır. Bu 
maddelere temas eden efalden do
layı dava açmak salâhiyeti resen 
müddeumumîlik makamına aid bu-
lımduğundan ve muhakeme neticesin
de vasıf değişebüeceğinden ancak 
gösterilen madde *üzerine bu dava
nın matbuat kanununun 30 uncu 
maddesi sarahati dairesinde görül
mesi kanım iktizasmdandır. Maznun 
vekillerinin itirazmm reddile duruş
manın devanuna karar verilmesini 
İsterim. 

Mahkeme, bu hususta bir karar 
vermek üzere müzakereye çekildi. 
Müzakereden sonra tekrar celse acil
di ve müddeiumumi muavini B. İh
san davanın esası hakkında şu iddi
anameyi serddetti: 
Müddeiumumi beraat istiyor 

Tan gazetesi Başmuharriri ve sa
hibi Ahmed Emin Yalmamn muhte
lif tarihlerde ve muhtelif gazetele
rinde İstanbul Belediyesinde vuku-
bulan bazı yolsuzluklan açıkça gös
tererek Sabur Saminin Belediye ri
yaseti tarafından hususî muameleye 

tabi tutularak otobüslere ve bunla-
nn işletilmesine hususî müsaadede 
bulunduğunu ve Üstündağm Beledi
ye riyasetine geldikten sonra keyfî 
muamelelerin avdet ettiğini söyle
mek, İstanbul Belediye Reisinin bu 
işten mesul bulunacağım kayıd ve 
işaret etmek suretüe memleketin me-
nafiini göz önünde tutarak tenkid 
yollu neşriyatta bulunduğu mezkûr 
gazetelerdeki makalelerin tedkikin-
den anlaşılmıştır. Matbuat kanunu
nun otuzımcu maddesi devlet me
murlarının bir veya bir kaçı hakkmda 
isim ve madde gösterilmeksizin müb-
hem ve sui zannı davet edecek şekil
de mütecavizane neşriyatta bulu
nanlar hakkında kabili tatbüc olup, 
maznunlann ise otuzuncu maddede 
gösterilen fiüleri işledikleri ve mez
kûr maddede yazılı unsurlan fiilleri-
le ikmal ettikleri anlaşılamadığın
dan bu sebeble maznun Ahmed Emin 
Yalman ve Sabri Salim haklannda 
beraet kaı-aı verilmesini isterim. 

Maznunların vekillerinin 
sözleri 

İddiaaname üzerine maznunlann 
vekili Nazmi Nuri de iddia makamı
nın fikrine iştirak ettiğini söyledi ve 
dedi ki: 

— Müekkillerim, her vatandaşın 
üzerine düşen vazifelerden birini 
yapmışlardır. Bir vatandaş için cü
rüm olan şey, memlekette yolsuzluk 
görüp te söylememektir. Bir cemiyet 
içinde münhasıran iyi taraflan söy
lemek o cemiyete muzırdır. Bizim 
memleketimizde de iyi işler çoktur. 
Fakat, Belediyenin hep iyi taraflan-
m söylemek meddahlık olur. Biz, ya
pılan yolsuzluklar ve noksanlan yaz
mak suretüe matbuat kanununun 
ve matbuat mefhumunun verdiği 
haklan istimal ettik. Budan dolayı 
tebrik edilmemiz lâzımdır. Müekkil-
lerimin beraetlerini istiyorum. 

Mahkemenin kararı 
Mahkeme, tekrar kısa bir müza

kereden sonra şu kararı tebliğ etti: 
Maznunlar her ne kadar matbu

at kanununun 27 ve 30 uncu mad
delerine muhalif hareket suçundan 
maznunnen mahkemeye verilmişler 
se de dava mevzuu olan yazılarda 
isim ve madde tasrih edUmiştir. Bu 
neşriyat matbuat kanununun 30 un
cu maddesi şümul ve salâhiyeti hari
cinde olup takibi, şikâyet verümesUe 
meşrut suçlardan olduğundan ve hâ
len de bir şikâyette bulunulmadığm-
dan şikâyet vukuunda icabı yapıl
mak üzer duruşmanın tatiline itti
fakla karar verilmiştir. 

Fransız başvekili 
(Baş tarafı t inci sahifede) 

Üçler anlaşması çerçevesi içinde millî 
para enerjik surette müdafaa edi
lecektir. 

Hükümetin esas işlerinden biri de 
istihsal üzerinde tedikler yapmak üze
re kurulan komisyonun vardığı neti
celeri tatbik mevkiine koymak ve bu 
suretle istihsali hızlaştırmaktır. 

Beyanname şu suretle nihayet bul
maktadır: 

— Bütün milleti, kendisini tehdid 
eden çok hakikî tehlikeleri müdrik ol
mağa ayni zamanda bu tehlikeleri 
yenmek için bizzat bünyesinde taşıdı
ğı sarsılmaz kuvveti hisseylemeğe da
vet ediyoruz. 
Beyannamenin okunmasından sonra 

umumî müzakereye geçildi ve saat 
17,25 de celse muvakkaten tatU edildi. 

İkinci celse saat 18 de a:çılmış ve 
reis, itimad takririni reye koymuştur. 

Komünistlerin de itimat beyan ede
cekleri anlaşılıyor. İçtimaa davet 
olunan sollar heyeti radikal sosyalist
lerin takririni kabul etmek kararını 
vermiştir. 

Paris 21 (A.A.) — Mebusan Meclisi 
itimat takririni bir muhalife karşı 
501 reyle kabul etmiştir. 

Fransa kara, hava, deniz 
silâhlarmı arttıracak 

Paris 21 — Dünkü kabine içtimam-
daki müzakerelerin büyük bir kısmı 
millî müdafaa meselesine tahsis edU
miştir. Kara, hava ve deniz silâhlan
ma programlan arasında ahenk olma
sı için Müdafaa nazırına Harbiye, Bah-

Nevyorkta Çin şehri 
—Baştarafı yedinci sahifede— 

de uyduk., tatlı yerine hepimizin elle
rine birer şeker kamışı tutuşturdular. 
Genç ve şık kadınlar bunlan iştiha ile 
kemirmeğte başladılar. Bu sırada sah
nede hüzünlü bir musiki başladı. Bir 
genç Çinli kadın cince şarkılar söylü
yor... Şarkmm mevzuu Çin - Japon 
muharebesine dairmiş. 

Tam varyetelerin başlıyacağı sıra
da dışarıda dehşetli bir gürültü kop
tu. Davullar çalınmağa başladı. Bağ-
nşlar, acalb çalgı sesleri... Çinliler: 

— Alay başladı... Alay başladı... di
ye bağırdı... Peçetesini bırakan, önün
deki viski bardağını iten barın kapısı
na koştu. 

Evvelâ gözümüze ejderha kıyafeti
ne girmiş, başlanna gayet kocaman 
birer maske takmış üç kadın ilişti. 
Bunlar arkalarında çalınan davul 
ve biribirine vurulan çalparalann ses-
lerile acaib bir dans ediyorlardı. Zıp
zıp sıçnyorlar, kendilerini yerlere atı
yorlar, döğünüyorlar, kıvranıp duru
yorlardı. Bunlann arkalarından alay 
geliyordu. En önde üç tane 12 metre 
uzunluğunda sınksız Çin bayrağım 
dört köşesinden dört Çinli kızı tut
muş taşıyordu. Her binanın önüne ge
lince alay duruyor, davullar çalınıyor, 
ejderhalar dans ediyor ve hep birden 
sesleniyorlardı: 

— Vereceğiniz her sent bir yarah 
Çin askerini kurtaracaktır... 

— Vereceğiniz her sent bir Japon 
öldürecektir... 

Ve Çinli binalarından bir çarşaf gi
bi açılan 12 metre genişliğindeki Çin 
bayrağma dolarlar atıhyordu... Bay
rakların arasından Çinli izciler ve ni
hayet millî elbiseleri ile Çin çocukları 
geliyordu. Ellerinde «bizim babamızı 
öldürüyorlar..» «Bizim annemizi öldü
rüyorlar..» tarzmda levhalar vardı. 
Bir Çinli kız yakama bir rozet taktı. 
Ve iane kutusunu önüme uzattı. Ala
yı teftiş eden gayet şık ve son derece 
zarif genç, güzel bir Çinli kadını gö
züme ilişti. Amerikadaki Çin kadınla
rı teşkilâtının reisi imiş.. Misis Lee 
Kong diyorlar... 

Etrafmı bir çok Amerikalı gazeteci 
sarmıştı. Misi« Kong elinde sigarası 
onlara bir şeyler anlatıyordu. Ameri
kalı gazeteciler beni kendisine tak
dim ettiler. Genç kadın beraber bir 
resim çıkarmamızı istedi. Çıkarttık. 
Bir aralık: 

— Ah, dedi, acaba bir gün Türkiye 
gibi tamamile kendimizi kurtarabile
cek miyiz... 

Dışanda alay sabalıa kadar devam 
etti. Şafak sökünciye kadar Çin şeh
rini dolaştılar ve para topladüar. Bar
larda da sabaha kadar eğlenildi. Sa
baha kadar ekzantrik Çin danslan 
seyredildi. Şimdi her masaya birer be
yaz kutu konmuştu. Kutuların üze
rinde kırmızı salib işareti ve altların
da da birer cümle vardı: 

«Vereceğiniz her sent ile bir Çinlinin 
yarası sanlacaktır.» 

Burada barlarda «taksili kızlar» 
diye bir takım genç kızlara, genç ka
dınlara raslıyorsımuz. Göğüslerinde 
birer rozet var. Bunlarla dans etmek 
için gişeden beşer sentlik birer marka 
alıyorsunuz. Cazband başlayınca be
şer sentlik markalan verip genç kız
ları kaldırıyorsunuz. O gece Çin yara-
lılannm menfaatine binlerce kız Çin 
barlarında «taksi kızı» yazılmışlar... 
Bunlann kazandıkları para Çin yara-
lılanna gidecekmiş. «Taksi delikanlı
sı» yazılan bir sürü genç ve yakışıklı 
adam da var. Bunlarla da kadınlar 
beş sente dans ediyorlar. 

Dünyanın her tarafından Çin ma
hallelerine merak için gelen milyon
larca ecnebi o gece Çin yaralüanna yar
dım için sabaha kadar güzel kızlarla, 
güzel kadınlarla ve güzel delikanhlarla 
dans ettiler... Çin mahallelerinde yal
nız Çin artistlerinin oynadığı beş ti
yatro, yalnız Çin artistlerinin çevirdi
ği filimleri gösteren sinemalar ve yal
nız Çin çocuklan için ona yakın mek
tep var.. 

Hikmet Feridun Fs 
" » • " " »»••»••fc*«l»»h..4li».^*ikh^,J,,t^, 
riye ve Hava nezaretlerini kontrol et
mek hakkınm verilmesi kararlaştırıl
mıştır. Hava, Harbiye ve Bahriye ne
zaretlerinin hususî projeleri olacak, 
fakat bunların Daladier riyasetinde 
teşekkül edecek bü" heyet tarafından 
tasdiki lâzım gelecektir. 

General Gamelin millî müdafaa er
kânı harbiye şefliğine ve umumî mü
fettiş Jaconnet de bu teşekkülün umu
mî kâtipliğine tayin edilecektir. 

"^^f^CMiCfy^-
ZZ Kânunusani 938 - Cumartesi 

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: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19 Safiye: Piyano ve keman re-
fakatile. 19,80- Konferans: Selim Sırrı 
Tarcan (Parisde bir canbaz). 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk sarkı
lan. 20,30 Hava raporu. 20,30 Bay Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 20,45 Se
mahat Özdenses ve arkadaşları tarafm-
dan Türk musikisi ve halk sarkılan. (Saat 
ayan). 21,15 ORKESTRA: 

1 — Beethoven: Coriolan, Ouverture. 
2 — Puccini: Manon Lescaut. 
3 — Mocena: Tortajada valse. 
4 — Plzzl: Resalba. 
5 — Langer: Grossmütterchen. 
22,15 Ajan5 haberleri. 22,30 Plâkla so

lolar, opera ve operet parçalan. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Son. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 13,30 - 13,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 13,50 - 14,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
14,15 - 14,30: Dahilî ve haricî haberler. 
15,30 dan itibaren Müzik Öğretmen mek
tebinden naklen Cumhur Başkanlığı 
Filarmonik Orkestra heyetlnm konseri. 
Şef Praetorius. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 1835 - 19,10: Çocuklara kara
göz (Küçük AH), 19,10 -1935: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Ses-
gör ve arkadaşlan), 19,35 - 19,50: Saat 
ayarı ve arapça neşriyat, 19,50 - 20,15: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları), 20,15 - 20,30: 
Hukuki konuşma: Hukuk İlmini Yayma 
kurumu tarafından, 2030 - 21: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Salâhaddin ve 
arkadaşları), 21 - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Albeniz: Cadiz, 2 - Moretti: İl est Char-
mant, 3 - Romberg: Mina Rosa 4 -
İvanovici: Donau - Welen, 5 - Michiel: 
Czardas No. 2., 21,55 - 22: Yarınki prog
ram ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 20,30 da, keman konseri — 
Frankfurt 20,10 da, opera melodileri — 
Leipzig 20,10 da, İspanyol, İtalyan ve 
Yunan şarkıları — Stuttgart 20,15 de, 
muzika ile devri âlem — Radio Toulouse 
20,40 da, operet havalan — Londra 
20,45 de, filim havalan — Orta İngiltere 
20 de, askeri 'muzika — Roma 20,30 da, 
radyo orkestrası — Prag 20,20 de, dans 
havalan. 

Saat 21 de 
Viyana 21,05 de, eğlenceli muzika — 

Berlin 21 de, «Venedikte Bir Gece» ope
reti — Hamburg 21,10 da, operet hava
lan — Kolonya, keza — Königsberg ke
za — Münih 21,10 da, eğlenceli muzi
ka — Stuttgart 21 de, eğlenceli muzi
ka — Saarbrücken 21 de, eğlenceli mu
zika — Strasburg 21,30 da, konser — Ra
dio Toulouse 21,45 de, konser — National 
21,10 da, radyo orkestrası — Londra 
21,30 da, radyo orkestrası — Roma 
21,30 da, eğlenceli muzika — Hilversum 
21,55 de, radyo orkestrası — Bükreş 
21,15 de, dans muzikası — Sottens 21 de, 
radyo orkestrası — Beromünster 21,30 da. 
Gitara konseri — Prag 21,15 de, eğlenceli 
muzika — Peşte 21 de, operet. 

Saat 22 de 
Viyana 22,35 de, piyano konseri — 

Alman Istasyonlan, operet havalarına 
devam — Brüksel 22,30 da, senfonik kon
ser — Lyon P T T ve Nice de 22,15 de, 
Carmen operası — Paris P T T 22 de, sa
lon muzikası, 22,30 da, senfonik konser — 
Stasburg 22,30 da, «Trovalılar Kartaca-
da» operasmm ikinci kısmı — Radio 
Toulouse 22,30 da, operet havalan — 
Milano 22 de, Küçük Marat operası — 
Hilversum 22,55 de, eğlenceli program — 
Varşova 22,50 de, operet havalan •— 
Bükreş 22.45 de, Rumen havaları — 
Sottens 22,30 da, radyo orkestrası — 
Peşte, operete devam. 

Saat 23 de 
Viyana 23,30 da, salon muzikası — 

Deutschlandsender 23,30 da, hafif gece 
muzikası — Berlin 23,30 da, dans muzi
kası — Breslav ve diğer Alman istasyon
ları, dans muzikası — Radio Toulouse 
23,30 da, dans muzikası — Londra 
23,35 de, piyano konseri — Roma 23,15 de, 
piyano konseri — Lüksemburg 23,15 de, 
millî bayram münasebtile gala gecesi — 
Sottens 23,15 de, dans muzikası — 
Beromünster 23,10 da, dans muzikası — 
Prag 23,30 da, dans muzikası — Peşte, 
cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 2 ye kadar dans 

muzikası — Frankfurt ve Stuttgart 1 den 
2 ye kadar gece konseri — Brüksel 
24,30 da, orkestra konseri — Radio Paris 
24,30 da, gece muzikası ve 1 den 3 e 
kadar dans muzikası — Radio Toulouse 
24,15 de, konser ve gece muzikası — Lon
dra 24,30 da, dans muzikası — Roma 
24,15 de, dans muzikası — Lüksemburg 
1 den 3 e kadar dans muzikası. 

YENt NEŞRİYAT 
İngilizce Konuşuyor musunus? 

İstanbul Erkek Lisesi İngilizce öğret
meni Ahmed Öztürker tarafmdan neşre
dilen (İngilizce Konuşur musımuz?) adlı 
İngilizce - Türkçe macmuanm 5 inci sa
yısı da çıkmıştır. İngilizce öğrenen ve 
Öğrenmek istiyenler için çok istifadeli 
olan bu mecmuayı okuyucularımıza tav
siye ederiz. 

UYANIŞ 
Haftalık Uyanış (Servetifünun) mec

muasının son sayısı zengin münderecat 
ve bol resimlerle çıkmıştır. Bu sayıda şu 
yazılar vardır: 

Kapitülâsyon saltanatının son izlerini 
•ortadan kaldıran üç kanun, (Ahmed 
İhsan Tokgöz), Edebiyat sofrasında ha
zırdan yiyicilik (Hallt Fahri Ozansoy), 
Niçin okumuyorlar, (Osman Cemal Kay
gılı), Gavsi Halit Ozansoya açık mektup 
(Kerime Nadir), Ralpf Wado Emerson 
(Edebiyat tetkikleri), M. Hulusi Dosdoğru. 
Yazıcı ve okuyucu (Ali Kemal Meram), 
Şiirler, tefrikalar, haftanın meseleleri, 
blbliografya aktüalite v.s. 

Büyük bir serseri 
(Baştarafı 9 uncu sahifede) 

Barmat rezaleti Hitlerm iş başmik 
geçmesini kolaylaştırmıştır. 

Barmat mahkûm olduğu beş aylılc 
hapis cezasını Jjitirdikten sonra Al-
manyadan Parise ve Londraya gitmiç» 
ti. Fakat oralarda yüz bulamaymca 
Brüksele giderek yerleşmiş, orada da 
Berlindeki gibi hareket etmiş, mükel
lef ziyafetler, muhteşem suareler ter-
tib etmiş, bu sayede malî ve İktisadî 
mahfillerle münasebetler tesis etmi^ 
ve o zamana kadar iyi bir şöhreti olan 
bir Bçlçika bankasımn basma geçerek 
Belçika millî bankasından milyonlar
ca ve milyonlarca kredi almıgtır. Bar
mat sonunda Belçika milli bankasını 
dolandırmış, mesele patlak verince 
Felemenge kaçmış, kendisine kredile^ 
açıldığı zaman Belçika millî banka
sında bulunmuş olan başvekü Van 
Zeeland muhalif partilerin şiddetli hü
cumları karşısında çekilmeğe mecbur 
kalmıştır. 

Belçika hükümetinin müracaat! 
üzerine Felemenkte yakalanan Bar
mat Belçikaya teslim edilmiş ve ge
çen hafta Brüksel hapishanesinde öl
müştür. Barmat 48 yaşında, henüa 
genç sayılacak bir adamdı. 

B O R S A 
21/1/938 
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(AKŞAM KAPANIŞ PÎATLERt) 
ESHAM ve T A H T İ L A T 

Tüıicly« Güm- M 
huriyet Merkeı 
Bankan 
Anadolu His. 23,71 
Telefon 7,tl 
Terkos 7,25 
Çimento 8,80 
Ittihad Değir. 12,7B 
menleri 
Şark Değil- 1^* 
menleri 

İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 98,25 
Ünitürk I 18,92,50 
Ünltürk II 18,90,— 
Ünitürk HI 18,90,r-
Mümessil I 39,80 
Mümessil n 40,50 »m — 
iş Bankası 10J20 

> hamiline 10,25 
> müessls 85 

P a » (Çek fUtlert) 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,07,50 
629 

«,79,37 
15,1033 
86,88,40 

3,43,85 
4,70 

1,42.60 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
ZloU 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,6438 

1,9734 
13,67,28 

3430 
4,19,28 
8,99,44 

106,35,9) 
23,7330 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRB BORBAai 

21/1/938 
r t A T L A a 

CtNSt Afatı TttkaA 
Kr. Pa. Kr. P«. 

Buğday yumuşak S 24 6 28 
Buğday sert 5 17 5 23 
Arpa Anadol 4 2i 4 5 
Mısır san 4 27i 
Kuşyemi R — — — 
Fasulye ufak r<^\ » . — 
Mercimek * 6 —• 
Susam 16 25 16 30 
Afyon ince? 620 — 
iç fındık 30 10 
Tiftik mal 119 — 
Yapak Bandırina 64 — — — 

G E L E N 

Buğday 78 Ton 
Susam 15 » 
Arpa 25 » 
Mercimek 5 » 
İç ceviz 7 » 
Nohut 15 » 
Fasulye 85 1/4 » 
iç fındık 12 1/4 > 
Yapak 11 » 
K. Fmdık 5 » 

G İ D E N 
Razmol 223 Ton 
Nohut 10 » 
iç fmdık 11 » 
İç badem 2 » 

D i e r t A T L A » 
Buğday: Llverpul 630 Kr, 
Buğday: Şikago 4,43 > 
Buğday: Vinipek 632 » 
Arpa: Anverse 436 » 
Mısır: Londra S.95 > 
Keten T.: Umdra 737 » 
Fmdık G.: Hamburg 46,— • 

Galatasaray Spor Klübü İdare He
yetinden: 

Klübümllzûn Yüksek Murakabe 
heyeti fevkidâde olarak 22 tkinclkâ-
nun Cumartesi günü saat 14,30 da 
içtima edecektir. 

Aynı gün umumî kongremiz de saat 
17 de aktedileceğinden, saym azanın 
o gün muayyen saatte klüp merke* 
zine behemehal teşrifleri rica olumu-. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosmaniye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımanı pa
zardan maada hergün 13-17 bastalannu 
kabul eder. Telefon: 23925 
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Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, te
siri kat'î pastillerdir. Nezle, 
bronşiti grip ve boğaz rahat-
sîzlıklarinda, ses kısıklığında 
pek faydalıdır. Bütün ecza
nelerde bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

İzmJtte Şa rk P a z a n Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli Tilâyetl mektep kitapları satı^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çeıttleri, 
Naumaa dildş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve leyanmı 

saire balımur. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimliğin
den: 

938/149 
Kocamustafapaşa M. Şırlan sokak 34 

numaralı hanede oturan Dimitri oğlu 
Anastasın hacrile kendisine ayni hanede 
oturan anası Elizavitln 19/1/938 tarihin
den itibaren vasi tayin edildiği ilân olu
nur. M. 1439 

Kumbara biri 

TÜRKIYE 
CUMHU RİYETİ zısfiflfnBPNKnsı 

göğOs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREI^ 
Malatya Cezaevi eksiltmesi 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 
28A/938 cuma günü saat 15 de Malatya Nafla dairesinde ((75457.98» lira 

keşif bedelli Malatya Cezaevi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, ek^tme, bayındırlık İşleri genel, husus! ve fenni şartnameleri, 

proje, keşif hulâsan ile buna mûteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlü
ğünde görülebUir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublan ve en az 40000 liralık bu işe benzer iş yt^tı-

ğma dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesi
kalarım havi kapah zarflarım 28/1/938 cuma günü saat 14 de kadar Malat-
3ra Naûa Müdürlüğüne vermeleri. «171» 

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

Büyük İkramiye: SOıOOO 
liradır... Bundan başka B 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... IMM mmmmmmmmm ü 

istanbul asliye mahkemesi altmcı hu
kuk dairesinden: Ramazan taraf mdan 
karua Sultanahmed Mehmed paga yoku
mu Türkistan birliği 40 numarada iken 
h&len ikametgâhı belli olmıyan Hatioa 
aleyhine açılan boşanma davasmm tah-
kikatmda: Tebligata rağmen malıkem»-
j© gelmediğinden hakkmda yapılan mua
meleden bahisle gıyab karan tebliğine 
kanu} verilmiş ve davacı şahidleri dln-
lenmlg olduğundan beş gün içinde ve yiti
mi giln müddetle ilftnen tebliğine ve tah
kikatın 3/3/938 perşembe saat 10 a ta
likine karar verilmiş ve gıyab karannın 
bir nüshası da mahkeme divanhanesine 
asılmış bulunduğımdan beş gün içinde 
37/1897 numaralı dosyasına itiraz etme
diği ve muayyen gün ve saatte İstan
bul asliye mahkemesi altmcı hukuk dai
resinde bulunmadığı takdirde gıyabmda 
yapılan muamelelerin muteber tutulaca
ğı tebliğ yerinde olmak üzere ilân olunur. 

M. 1440 

T E M i Z I Ş 
Satılık dükkân, apartunan, ev arsa 
vardır. Bahkpazar, Maksndiye ban 

No. 35 
Derviş Uğur. Telefon: 23397, 49207 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkiın-
liğinden: 

Eroıköyünde Kazasker mahallesin
de Hilmi paşa sokagmda 6 No. lu ev
de oturan eski harem ağalanndan 
Beşirin kanunî mirascılarmm 3 ay 
İçinde sıfatlarım bildirmek üzere dûr 
kimliğimize müracaatları, mirasa 
çıkmazsa mirasm hâzineye devir olu
nacağı. 

2 — Alacak ve borçlulannm bir ay 
zarf mda alacak ve borçlarmı kayıt et
tirmeleri aksi takdirde alacaMılar 
haklanda K. M. 569 ncu maddesi hük
münün tatbik olunacağı. 

3 — Müteveffamn menkul eşyasile 
çok kıymetli Sakız cinsi bir Koç ve 
bir gebe koyımu ve cins taVuklan 28/ 
1/938 cuma günü saat 14 de yaaü 
ikametgâhmda açık arttırma suretiy
le satilaca|;mdan isteklilerin hazır bu
lunmaları ilân olımur. (402) 

if Beyoğlu Halkevinden: Evimizde Ste
nografi sürat kursu açılmıştır. Bu kursa 
nazari imtihanlarda muvaffak olanlarla 
geçen eylülde diploma alanlar ijtirâk 
edebile(!eklerdlr. Arzu edenlerin Evimize 
müracaatları. 

•% 

Her oikşam. 

PARK OTELİNDE 
Bü3rük bir zevMe dinlenen 

İspanyol tenora 

URiBARRi 
^ Yann saat 17,30 da matine ^ 

1 930 
Matbuat AlmanaOı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yümın tarihî, en meşhur 

muha:rrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin r»» 
simleri, istatistikler - Faydalı bil
giler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 
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FENNİN BİR HARİKASI; K E S K İ N K A Ş E L E R İ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

Scandinavlan Near 
East Agency 

OalaUda Tahir haa I ttnefl kat 
Tel: 44991 - f - I 

BTenaka Orient Ltnleıt OotbenbBrg 
Ctothenburg, Stokholm, Oalo, Dantsif, 

Odynla Copenhag Abo Reval Te bûtto 
baltık Umanları lark ve Karadenlı ba4b-
fa limanları arasında 18 günde bir azimet 
*• avdet İçin muntaram postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg Te Oalo-
fltn beklenen vapurlar. 

nnn vapuru 12 Şubata doğru. 
Odynia vapuru 15 Şubata dognı. 
Vlklngland vapuru 28 Şubata doSru. 
Takında tstanbuldan Hamburg Roter-

ISam - Kopenhag, Odynla OothenberS, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslog limanlan 
İRln hareket edecek vapurlar. 

tsa vapuru 23 K. saniye doğru. 
Mordland vapuru 25 K. saniye doğru. 
Flnn vapuru 12 Şubata doğru. 
razla tafsll&t İçin Oalata'da Tahlr ban 

I fincü katta kftln acentalığına müracaat. 
Tel: 44001 - 3 - S 

Sultan Ahmed üçüncü sulh hukuk 
hâkimliğinden: 

Ligor ve Eftim Sofyanın şayian ve 
nüüştereken mutasarnf oldukları İs
tanbul Eminönünde Ahi Çelebi ma
hallesinde Lüleci sokağmda 431 ada 
Te 23 parsel ve eski 5 ve yeni 7 nu
maralı ve İM kattan ibaret ve birinci 
katta bir oda bir hela bir balkon ve 
İkinci katta bir oda ve ufak bir kö
mürlük ve ufak bir koridor ve altın
da bir dükkânı bulunan kagir gayri 
menkulün İzalei şüyuu zımnında fu-
ruhtu takarrür ederek müzayedeye 
vazolunmuştur: 

Heyeti umumiyesinin kıymeti mu-
hammenesi 8250 sekiz bin iki yüz eUi 
Uradır. Birinci açık arttınnası 24/2/ 
938 tarihine müsadif perşembe günü 
saat on dörtten on altıya kadar icra 
kılmacaktır. 

Kıymeti muhammenesinin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde o gün 
İhalei katiyesi yapüacaktır. Bulmadı
ğı takdirde en son arttıranın teahhü-
dO baki kalmak üzere on beş gün 
müddetle temdid edilerek ikinci açık 
arttırması 11/3/938 tarihine müsadif 
cuma günü «aat on dörtten on altı
ya kadar İcra olunacak ve o gün en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

îpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alftkadarlann İşbu gayri menkul üze
rindeki haklannı hususUe faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım evrakı 
müsbitelerUe yirmi gün içinde bil
dirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan 
tapu siciUerUe sabit olmadıkça satış 
bediinin paylaşmasından hariç kala
caklardır. Müterakim vergiler borç
lan nisbetinde hissedarlara ve dellâll-
ye ve vakıflar kanunu mucibince ve
rilmesi lâzım gelen yirmi senelik ta-
Yİ2 bedeli ve ihale pulu ve tapu mas-
raflan müşteriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu üân tari
hinden itibaren mahkeme divanha
nesine talik kılınmıştır. Talip olanla
rın kıymeti muhammenesinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçasını 
hamilen o gün ve saatta İstanbul 
Divanyolunda dairei mahsusasında 
Sultan Ahmed üçnücü sulh hukuk 
mahkemesi başkitabetine 938/3 nu
mara ile müracaatlan ilân olunur. 

(4148) 

•—HÜSEYİN CAHİD 

Fikir Harei(etleri 
22 Kânunusani 1938 Cumartesi 

222 el sayısı çıktı 
tÇİNDEKİLER : 

Tekâmül ve terakki: C. Bougle — Ye
ni Istlbdad tekniği: W. Henry Cham-
berlln — Meşrutiyet hatıraları: Hüse
yin Oahld Yalçm — Klâsik an'ane 
vo hrlstlyanlık: Chlrstopher Daw-
•on — Ervah İle münasebet: lAry -
Bruhl — Siyasî mezhebler tarihinde 
mühim simalar: Kari Marx O. Mos-
ca — Matbuat hayatı: Kıvücımh 
kfil: Hüseyin Slret özsever — Pllo-
loflar: Hayat ve m«zhebleri: Will 
Durant — Timurun saraymda bir 

i İspanyol sefiri: Clavljo — Kltablar 
trasmda (Küçük notlar) — Lehde ve 
aleyhde — Vecizeler. 

Ftjtti 20 Kum? 

• el oUd «ıktı 
183 numaradan 208 ol sayıya ka

dar dlan 8 ci oild hazırlanmıştır. 
Plyeti t Uradır. 

Ijfiracaat yeri: 

İstanbul: Ankara caddesi, No. 94 — 
Btlgl matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Evvelce U&n edilmig olan Ankara Gannda Revizörlük binası ile umumi He
la binası Ingaatı yeniden kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

I - - Bu islerin keşif bedeli 43,000 Uradır. 
n — İsteklileri bu içe ait şartname, proje ve şâir evrakı Devlet Demir yol-

lanmn Ankara, Haydaq)a.5a ve sirkeci veznelerinden 215 kuruş mukabUinde ala
bilirler. 

m — Eksiltme 31/1/938 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demir Yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birlikte aşa
ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar komisyon riyaseti
ne tevdi etmiş olmalan lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkânıma uygun 3225 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tâyin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. (108) (239) 

• 
1/2/1938 tarihinden itibaren: 
1 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenzüli tarifelere tevfikan bUet 

fiim.j olan alelûmum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam 
ücret tediye ederek sürat trenlerine mahsus munzam biletini almak şartUe 
bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Sürat trenlerinde muteber bUeti olmıyan yolcular hakkında büetsiz mua
melesi tatbik edileceğinden sayın yolculann her halde trene binmeden evvel 
biletlerini temin e^miş olmî^an kendi menfaatlan iktlzasmdadır. 

2 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenzüli bilet hamili yataklı va
gon yolcularının sürat trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri mun-
Kim ücret, umumî tarife ücretinin yüzde on iki buçuğa indirilmiştir. (202) 

• 
Devlet DenüryoUan Haydarpaşa 1 ci İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 

olan aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazüı Ki
reç, Tuğla, Marsilya kiremidi ile Mahyalık kiremit açık eksiltmeye konulmuş
tur. EksUtme 2/2/938 tarihine müsadif çarşamba günü Haydarpaşa Gar bi
nası dahüinde Birinci İşletme Komisyonunca Kirecin saat 15 de Tuglamn 
16,30 da ve kiremit ile mahya kiremidinüı 16 da eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazüı muvakkat teminat ile kanunim 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarda yazılı saatlerde komis
yon reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. 

Bu işe âid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğin
den almabilir. (268) 
Cinsi 

Kireç 
Tuğla 
Marsilya kiremit 
Mahyahk kiremit 

Vah. 

Ton 
Adet 

» 
» 

Miktan 

260 
270,000 

50,000 i 
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 

Teni Ankara Gan Büfe ve Gazinosu ile müştmülâtı kiraya veriliyor. 
Devlet Demiryolları Jkiüci İşletme Komisyonımdan: 
1 — Yeni inşa olunan Ankara Garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri 

İle gann yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilâtı üç sene müd
detle ve pazarlık usulile kiraya verilecektir. 

2 — Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
aynlmaksızm toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 — Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birm-
ci sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarmı ve hâ
len böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve malî kudrette bulunduk-
larma dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazüı olmak şartile Ticaret odala-
nndan ahnmış bir belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlarımn asıl veya 
aelâhiyetU makamlarca rfxusaddak suretlerini pazariık gününden beş gün ev
veline kadar komisyona t-slim etmeleri şarttır. İdare bunları tetkUc edüp kün-
lerln pazarUğa iştirak edip edemiyeceğini pazarhktan evvel kendilerine tebliğ 
ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra getirilecek vesaUc kabul 
edilmiyecek ve esbabının pazarlığa iştirak hakları sakıt olacaktır. 

4 — Şartnameler Ankerada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 — İhale 7/2/938 pazaıtesi günü saat 15 te Ankarada İkinci işletme Mü-
düriüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapüacaktır. İstek-
lUerin «1575» lira muvakkat teminatlarmı Ankarada Umumî İdare veznesme 
yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan üân olunuı. 

(131) (294) 

Maliye Vekâletinden: 
Kapalı zarna eksiltmeye konulup fennî şartnamesine uygun teklif yapü-

madığı için ihalesi icra edilemiven dâhili otomatüc telefon santralıyle tesısatmm 
bu kerre şartnamesi tadU edilerek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-
tur 

' 1 — Muhammen bedeli (10.000) lira ve muvakkat teminatı (750) liradır. 
2 - Eksütme 24/1/938 pazartesi günü saat 15 de levazım mtidüriüğün-

de toplanan eksiltme komisyonunda yapüacaktır. ..,.. ,..^ 
3 — Muaddel fennî, idarî ve eksiltme şartnameleri levazım muduriuğun-

de ve îstanbulda Dolmabahçede Maliye evrakı matbua anbanndan parasız alı-
lur. 

4 _ İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelennde yazüı İjelge-
1er ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanımun tarifatı ve şartnamelerdeki şeraitme tamamen uygun ve noksansız 
olarak yazacaklan teklif mektuplanm hâvi kapalı zarflannı ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri^ (65) 

REOSIL 
Öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla isteyi-

Sia de bu kremden şaşmayınız! 

I 'JXlVİ tl'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün cihanda elli senedir dal' 
ma üıtfin ve egsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec-
rflbe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş y^^fine sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini w6t ve şariatanlılda 
değil, sıhh! evsafının Londra, 
Paıİs, Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 

^ arasmda birincilik mükâfatmı 
D t IC IC A T : kazanmış olmakla isbat etmiştir.^ 

v^Dcmr DArcA AAI%I ^^^^ ^'i^ y^sız, gece içm yağh ve 
t^KtsM tSAL^Amtn j^jis acıbadem kremleri olarak dört 

nevi vardır. 
VDVmi D At c AA/lthl ^̂ *®<**̂ ^̂ i tanmımş hususî vazola-
KRtM BALSAMIN jm^a satüdığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet gık ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu İcadar pek kullanışlı ve zartf olan 

trDPM DAiÇA lUtİJJ ^^^^^ bütün nevüerile tanınmış, ecza 
ii.Kt.IyI iSALoAMİN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZÜK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

nız. 

1 —* İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağU Polathanede şartname 
ye projesi mucibince yaptıracağı idare binası inşaatı kapah zarf usulUe ek-
sUtmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeli «15860» lira «27» kuruş ve muvakkat teminatı «1189.52» 
liradır. 

3 — Eksütme 8/II/938 tarihine rastüyan sah günü saat (15,30) da Kaba-
taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartname ve projeler «80» kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesiyle Ankara, Trabzon Başmüdürlüklerinden ve Polat-
hane Müdürlüğünden almabilir. 

5 — EksUtmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar İnşaat şut)esine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

6 — Mühürlü teklif mektubunu kanuıü vesaiki ve eksiltmeye İştirak \ e ı̂-
kalariyle % 7,5 güvenme parasım ihtiva edecek olan kapah zarflann eksütme 
günü tam saat (14,30) za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkan-
hğına makbuz mukabiUnde verilmiş olmahdır. «391» 

• 
1 — İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Polathanede şartname ve 

projesi mucibince yaptırılacağı ve 25/1/938 de ihale edUeceği ilân edUen Tütün 
Bakımevi inşaatı eksütmesi ayni şartlar dahüinde 8/II '938 tarihine rastlıyan 
sah günü saat 15 e talik edilmiştir. 

2 — Keşif bedeU 145,611 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lira
dır. 

3 — Eksütme 8/II/938 tarihine rastü3ran sah günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartname ve projeler 7.28 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden almabüir. 

5 — EksUtmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca dıliyet vesikası almalan lâzımdır. 

6 — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksUtmeye iştirak vesi-
kasiyle %7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapaU zarfla'- eksitlme günü 
en geç saat 14 de kadar j^ukarıda adı geçen alım komisyonu BaşkanUğına mak
buz mukabilinde verilmiş oimahdır. «B.1» «390» 

* 
1 — Numunesi mucibince «300» paket san muşamba kapsülü pazarlıkla 

satm almacaktır. 
2 — Pazarlık 28/1/938 tarihine rastüyan cuma günü saat 14 de Kabataş

ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 
3 — Numuneler her gün steü geçen şubede görülebilir. 
4 — Isteklüerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle blrlUrte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur.(M.) (178) 
• 

I — İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağU Polathanede şartname ve 
projesi mucibince yaptmlacağı Tütün bakım evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksUtmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 145611 lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lüa-
dır. 

m — Eksütme 25/1/938 tarüıine rastlayan Salı günü saat 15 de Kabataş
ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda jrapüacaktır. 

IV — Şartname ve proleler 7.28 Ura bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara, Trabzon başmüdürlüklerinden ve Polat-
hane müdüılûğtoden almabilir. 

V — EksUtmeye IştuAk etmek İsteyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhisar
lar inşaat şubesüıe İbraz ederek aynca ehliyet vesikası almalan İftzundır. 

VI Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaUd ve eksUtmeye iştirak vesi-
İcasiyle % 7,5 güvenme paraanı ihtiva edecek olan kapah zarflar eksUtme gü
nü en geç saat 14 de kadar yukarıda «di geçen Ahm komisyonu başkanlığına 
makbuz mukabUinde verilmiş olmahdır. (B.) (82) 

• 
1 — Şartnamesi mucibince 95000 küo motorin «ağır dizel yağı» pazarlüela 

satm almacaktır. 
2 — Pazarlık 7/II/938 tarihine rastüyan pazartesi günü saat 14,30 da Ka

bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapüacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — îstekUlerin pazarlüı için tayüı edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen koml.syona gelmeleri Uân olunur. (406) 
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MADKONi 
n 

VEN^LK 

PAPAZ ITLERDI E)OGUGUTEQTIBAT 

12 Ay veresiye satış 
SAHİBİNİN SESİ 

102 İSTİKLÂL CADDESİ, BEYOĞLU ve ACENTALARI NEZDİNDE 
Ankara — Adana — Adapaa&n — Antalya — Anteb — Aydın — Balıkesir 

Bandırma — Bursa — Denizli — Diyarbakır — Edime — Elâzığ 
Ereğli — Eskişehir — İsparta —̂ İzmir — İzmit — Kayseri 

— Konya — Lüleburgaz — Malatya — Mersin — Samsun 
- - Sivas — Tıabzon — Van — Zonguldak — Zile 

Trende, vapurda, evinizde ve işinizde 
mnhakkak bir kaşe 

Terkibinde 
A L T I N K R E M İ 

bulunan 
ve 48 saat havalandırılmış 

•"SU" 

VENÜS PUDRASI Alman ve 
ingiliz kimyagerleri tafralından 
en son keşfedilen yeni bir şahe
serdir. Bu yeni Venüs pudrasüe 
pudralanan bir cild dünyanın 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 taklidierinden 
sakmmız. 

PUDRA 

SiLKO 
ile oualayiniz 
ağnlarmiz 

lıulnndurnnnz 
Nezle - Grip - Baş - Diş 
IllOmiaitiasıııa v e 

B Ü T Ü N A Ğ R I L A R I 

Kalbi ve mideyi bozmaz 
İcabında g ü n d e 3 k a ş e alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

nİJSEFALIN'I 

Türk Model Uçak Evi 
Taksim Meydanı 

Adresini bilen her genç 
çekirdekten yetişme 

tayyareci olur 

Hafiflik-Rahatlık; 
V J R o u • • • I Koratlarlnd» 

T \ . ( a » l n « ) , »lıl tncll»bil«c«k n» 
» - f t ^ ^ ^ Jb . l iB» n» d* hiçbir taıylk »ok. 

' ' l - » - ' A tur. Bu kor8«l»r. vOcudunuty 
lıkmaktılın t«na«Otanüıa l«-
r « • gSSsfinaza kuvvtıKndirlr. 

F iyat ı : 2 5 Undan itibara*.', 
S a t ı * yar i y a l n ı ı • 

İSTANBUL, Barvgla 
TOnal maydanı 12 No. lu. 

Mağazamın tlyarat adlnlı «ay* 
14 No.lu tarllaınlzl lataylnit. 
Fiyatlarımızda bOyOk taı ı ı l l l t . 

Türlı endüstri ve tecim] 
Anonim şirketinden: 

Namınura veya vekili bdunduğumuz müesseseler hesabına hariçten 
memlekete »Ihal edilecek eşya ve malzemenin gümrüklenerek aid olduk
ları istasyoıı?ara se^k işinin 24/1/938 tarihinde münakasasımn yapılacağı 
ilân edilmiş ise de göriilen lüzum üzerine münakasanm 15/2/938 tarihine 

bıralvildığı ilân olunur. 

İLKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen malları
mıza yer ayırmak ihtiyacm-
dayız. Bunun için: Mevcud 
stokumuzun büyük bir kıs
mını 

Ĵ  3 Sonkânundan 

"1^3 Şubata kadar 

her yerden ijri ve mükem
mel fiyat ve şeraitle elden 
çıkarıyoruz. Çeşitler tüken
meden evvel ihtiyaçlarınızı 
temin ediniz. 

Beyoğlunc"' 

BAKER Mağazaları 

Sahibi Necmcddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşaıu >iali>aası 

Dünya mevaddı gfidaiyesl arasmda en bü3İUc mükâfatla zafer nişanını, 
dipA>m donörve altın madalyayı kaşanan ve bu suretle birinciliği 

bihakkın tasdik olunan 

HASAN ÖZLÜ UNURI 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çav
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

AUahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuvvei 
gıdaiyesi çok olan Hasan özlü Unlarına doktorunuz şahadet eder ki haya
tın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan özlü Unlan 
çocuklanmza lam afiyet temin eder. Neşvünemalarına yardım eder. On-
lan çabuk büyütür. Neg'ell, tombul, hastalıksız yapar. Hasan 
özlü unlarUe çok leziz muhallebi ve çorba ve y«nek yapılır. Mutlaka 
H A .1 A N markasma dikkat. 

M 

wfmw^ 
DAI-IA PARLAK 
DAİMA 
DAUA BEYAZ 

RADYOLİN 
Kullanınız! 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Ciğerler için hava ne ise dişler için de 
RADYOLİN odur. Hasta ciğerler ka
dar sağlam ciğerlere de hava lâzım ol
duğu gibi, bakımsız dişler kadar temiz 
ve beyaz dişlere de RADYOLİN lâzım-
du-. Hava kam, RADYOLİN ağzı te
mizler. Havasız kalan en sağlam vü-
cud nasıl zehirlenirse, RADYOLİN ile 
brçalannuyan temiz ve beyaz dişler de 

öylece sararmağa ve çürümeğe 
Mahkûmdurlar. 

'i 

D 

B a ş v e k â l e t i s ta t is t ik g e n e l D i r e k t ö r l ü ğ ü 
E k s i l t m e K o m i s y o n u n d a n 

1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ilân edilen 26 forma tahmin olunan 
Maarif Yıllığının ba.skısına talip çıkmadığından pazarhkla eksütme ve ihaled 
yapılacaktır. 

2 — 1500 adet bastırılacak olan bu eserin 16 sahifelik hehev forması için 
45 lira fiat tahmin olımraıı^tur. Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 muvak
kat teminat vesikası, vermeler: lâzımdır. 

3 — Eksiltme 7/Şubat/938 ayının pazartesi günü saat 15,30 da Umum 
Müdürlük binalında toplanarak olan komisyonda açılacaktır. (164) (376) 

Preventorium ve sanatorium direktörlüğünden: 
Teminatı Tahmin Adet 
muvakkate fiat Li 

375 50 
300 40 
375 50 
90 ^ 12 

] Beyaz siyah benekli boğa 
1 Kojoı kımızı başı beyazlı boğa 
J Kırmızı renkli öküz 
1 » » dana 

Preventoriumda mevcut olup satılması takarrür eden yukanda cinsi, adedi 
tahmin bedeli ve teminatı muvakkateleri gösterilen boğa, öküz ve dana 7/Şu-
bat/938 tarihine müsadif pazartesi günü sabahleyin saat onda müessesenin bu
lunduğu Çamlıca Valdebağmda Preventorium Direktörlüğünde satılacaktır. 
Alccı^üari'i - ^ ..y---̂  ı^au vt saatte müracaat eylemeleri üân olunur, (407) 

* l 


