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Avusturya karıştı 
Viyanada ve diğer şehirlerde 

naziler harekete geçtiler 
B.Hitler gece nazırları çağırdı Avustur
ya Dahiliye nazırına istifa emri verildi 

Nümayişler ve müsademeler oldu, bir çok kişi 
yaralandı, evlerin, dükkânların camları kınldı, 

polis nümayişçileri dağıtamadı 
Berlin 11 — İyi malûmatlı mahafi-

le göre Avusturyada mühim vakalar 
çıkması bekleniyor. Avusturya kabi
nesinde nazi mümessili olan B. Reis 
İnkuar istifasını verir vermez, bu hâ
diseler çıkacaktır. Dün gece geç vakit 
B. Hitler, Alman nazırlarını yanına 
çağırmış ve Avusturyadaki vaziyet 
hakkında görüşmüştür. Avusturya 
kabinesinde dahiliye nazırı olan B. 
tnkuara nazi mümessili sıfatile isti
fa etmek için talimat verilmiştir. 

Avusturya nazileri, pazar günü ya
pılacak reyiâma karşı koymak üzere 
bütün Avusturyada propagandalarım 
şiddetlendirmek için emir almışlardır. 
Şerlinde Avusturya hükümetinin va
ziyete hâkim olamıyacağı kanaati 

(Devamı 10 uncu sahifede) Nazilerin şiddetli nümayişler yaptıkları Viyanadan bir manzara 

Küçük maaşlı memurların buhran ve 
muvazene vergileri hafifletilecek 

Hava vergisi hariç olmak üzere 
diğer vergiler tevhid olunacaktır 

Yeni yıl bütçesi esbabı mucibesi meclise verildi. Oyun 
âletlerinden alman ve senede 30 bin lira tutan 

resim belediyelere terkedilecek 
Ankara 10 (Telefonla) — 1938 se

nesi varidat bütçesi esbabı mucibesi 
Meclise verilmiştir. Bu esbabı muclbe-
nin bir de umumî düşünceleri bildiren 
bir merbutu vardır. Umumî düşünce
ler şudur: 

Devlet varidatında seneden seneye 
bir artma mevcuttur. İktisadî kalkın
manın ve vergi işlerinde takib olunan 
ıslah ve tahfif yolundaki mesainin 
feyizli neticelerini görmekteyiz. Bu 

(Devamı 8 inci sahifede) 

N A N E M O L L A 
Sermed Muhtar Alus'un 
AKŞAM için hazırladığı 
resimli b ü y ü k roman 

Emektar vezirlerden 
Abdülmennan paşa yet
mişine merdiven dayadık
tan sonra 18 yaşında bir 
kızı nikahlıyor. Bir müd
det sonra aihretine kavu
şunca tekne kazıntısı bi
ricik oğlu Nanemolla İr
fan baştan çıkıyor. Biribi-
rini takib eden bin bir tür
lü badireler, maceralar... 

YARINKİ 
nüshamızda 

OKUYUNUZ 

Hatay seçim 
nizamnamesi 
iki proje etrafında 

tedkikler devam ediyor 
Cenevre 10 (A.A.) — Anadolu ajan-

sımn hususî muhabiri bildiriyor: Ha
tay intihabat nizamnamesini tetkik 
ve tadüe memur beşler komitesi Ha
taya gitmiş olan Milletler Cemiyeti 
komisyonunun hazırladığı nizamna
me ile Türkiye tarafmdan tevdi olu
nan mukabil proje üzerinde üç gün
dür müzakerelerde bulunmaktadır. Bu 
Ud projenin bazı maddelerinin tetkik 
ve münakaşası henüz devam ediyor. 

.41< 

19, 20 yaşlannda bir 
delikanlıydı bu... 

İlâç flatlerl 
tlâçlar muhtelif eczanelerde ayn 

ayn fiatlerde. Hattâ müstahzarlcar 
bile: 

İstanbul tarafında 125 kuruş. 
Beyoğlunda 145 kuruş. 
Hattâ bozan 15-35 nisbetinde farh-

lor mevcud... 
Et fiatleri gibi, bunların da tevhidi 

lâzımdır. Bu, hem daha kolay, hem 
de zarurîdir. 

MEŞHURLAR 

Uludagın tepesinde!... 
(Akşam) için hazırlanan bu 

karikatür serisi 
' Cemal Nadir*m 

en güzel eserlerinden biri olacaktır^ 

GEÇMtŞ ZAMANLAR 

Bir Saray Hatırası 
Bugün 7 nci sahif emizde 

Başvekil B. Celâl 
Bayarla bir görüşme 
**Bizim için emniyet, evvelâ kendi kuvvetU 

mize sonra da ittifaklarımıza dayanır 
Fransız gazeteci: "Kanaatim şudur ki, Türkleri, 

bu modern ve eski milleti her an daha 
ziyade hesaba katmak lâzımdır^ diyor 

Ankara 10 (AA.) —, Ajans ekono
mik ve finansiyel müdürü M. Hussa-
ra Başvekil Celâl Bayar tarafmdan 
verilen aşağıdaki mülakat pariste 
Pöti Paılsiyen tarafmdan neşredil-
nâş ve diğer gazeteler tarafından da 
ik;tibas olunmuştur: 

«Balkan Antantının son toplantıa 
çalışmalarının neticesi, Doğu Avru-
pası devletlerinin bugünkü enternas
yonal meselelere karşı gösterdiği alâ
kayı bariz bir surette isbat etmiş bu
lunmaktadır. , 

Berlin, Roma, Paris ve ViyanadaU 
son politik tezahürler burada büyük 
bir akis uyandırmış, ve Ankara bu d»-
fa, hassaten derin noktai nazar teati
lerine sahne olmuştur. 

Bu görüşmeler soğukkanlılık ve t-
tidal Ue temejryüz etmiş ve bu suret
le, Kemal Atatürk'ün tamamlle te
min edUmiş politik ve askeri bir em
niyete ve ayni zamanda kuvvetle tar-

(Devaını 7 nci sahifede) Başvekil Cdâl Bayar 

B. Blum yeni Fransız kabinesini 
teşidle memur edildi 

Radikal sosyalistler Bluma müzaheret için 
malî ve siyasî teminat istiyorlar 

Paris 10 (A.A.) — Dün akşamdan-
beri beklenen kabine buhamı bu sar 
bah, B. Şotan'm Mebusan meclisinde 
söylediği veda nutku üe başlamıştır. 
Meclis sabah erken olmasına rağmm 
ağız ağza dolu idi. 

Şotan, nutkunu bitirir bitirmez hü
kümet şuralarında oturan arkadaşları
na işaret etmiş ve hepsi birden ayağa 
kalkarak Başvekil Ue birlikte Meclisi 
terketnüşerdir. Bütün kabine azalan 
saat 10,40 ta Reisicumhur sarayına 
giderek B. Löbnm'e hükümetin müş
terek istifasmı vermişlerdir. Reisicum
hur kabinenin istifasını kabıü et
miştir. 

Y e n i k a b i n e y i B . B l u m te şk i l 
e d e c e k 

Paris 10 — Reisicumhur Löbrun B. 
Blumu kabul ederek kendisini yeni 
kabineyi teşkile memur eylemşitir. 

Blum, ilk vazifesi frankm müdafa
ası ve devlet maliyesinin düzeltilmesi 
olacak olan hükümeti için elzem mü
zahereti temin edebildiği takdirde ka-
bine3d teşkU edecektir. 

Aksi takdirde, B. Löbrunun istişa
relerine devam ederek tekrar bir radi
kal azaya müracaat edeceği ve bımun 
da sosyalistlerin iştirakleri bulunan 
ve bulunmayan bir hükümet teşkiUne 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Holîvutta bîr stüdyo 
lokantasında ne görülür ? 

Artistlerin lokmalarını sayan ve biraz 
fazla yiyince tabağfi kaldıran insanlar var 

Hikmet Feridun Efin mektubunu yannJd nüsfıamada okuyunuz. 

Deği§meler: 7 

^=-Palrtll5>^BBt.^en., 
MtarKÜTÜPHAiE 

ANKARA 

Eskidücten sonra!.. 
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I D ü n Crecekî v e B u Sarbaltki Haber ler I 
Moskova muhakemesi 

Menjînskiyî zehirlemekle 
suçlu Kazakofunj itirafları 
Okunan eksperler raporuna göre Menjins-
kinin ölümüne Kazakof sebebiyet vermiş 

Moskova 10 (A^.) — Ta5 ajansı 
bildiriyor: 

Mahkeme Kazakofun. isticvabına 
geçmiştir. Kazakof 933 senesinde Le
yinle konuştuktan sonra Yagodahm 
kendisini çagırdığmı ve tahtı tedavi-
fiinde bulunan Menjinskiyi öldürmek 
üezere tedbir alması talebinde bulun
duğunu söylemiştir. Bu ölüm plânı 
Kazakofla Levin tarafından tertib 
edilmiştir. Plâna nazaran MenjinsM-
de hımnakl sadır, hem de bronş asmi 
bulunduğu için bu hastalıklardan bi
rinin tedavisinde diğer hastalıkta kul
lanılması memnu olan ilâçlar veril
mesi kararlaştırılmıştır. Bu suretle 
Kazakofun hazırladığı kalb hastalı-
ğma mahsus ilâçlarla lysatesler has
talım vücudunu harab etmiş ve bu 
suretle tatbik olunan iki tedavi müd
deti neticesinde Menjinski ölmüştür. 

Kazakof bu caniyane hareketleri 
sırf Yagodanm kendi düşmanlarım 
sımsıkı bağlıyarak kendisine de mes
leğinde terakkiler temin edeceğine 
emin olai-ak yaptığını itiıaf eylemiş
tir. 

Kazakof, müddeiumuminin bir su
aline cevap olarak, hükümetin kendi 
emrine fen mesaisi için en mükemmel 
enstitülerden birini tahsis etmiş bu
lunduğunu ve bu işi için mühim meb
lâğlar verdiğini söylemiştir. 

Bundan sonraki ifadelerinde Kaza
kof, kendisini Yagodanm elinde kör 
bir âlet imiş gibi göstermeğe çalışmış
tır. Fakat müddeiumumi Yagodanm 
bu caniyane hareketlerini meydana 
çıkarmak istemiş olup olmadığını ve 
llâçlaı-ınm hazırlanmasmda hiçbir 
kontrol mevcud olmadığma nazaran 
Yagodanm emirlerini harfiyen icra 
etmemesi imkânı bulunup bulımma-
dığmı ve nihayet Menjinskiye karşı 
Öldürücü bir tedavi sistemi tatbik edi
lecek yerde fayda verecek ve hiç ol
mazsa zarar vermiyecek bir sistem 
üzerinde yüıümek ihtimalinin bulu
nup bulunmadığını sorduğu vakit 
Kazakof, bunlara doğrudan doğruya 
cevap vermemiştir. 

Müddeiumumi ayni suali kendisine 
sorduğu vakit müttehlm I,evin Kaza
kofun ilâçlarmm kimse tarafından 
kontrol edilmesine imkân bulunmadı-
ğmı, çünkü bu Üâçlarm Kazakof tara-
fmdan en mahrem bir surette sakla
nılmakta olduğunu beyan etmiştir. 

Müddeiumumi ayni suali eksperle
re tevcih etmiştir. 

E k s p e r l e r i n r a p o r u 
Moskova 10 (A.A.) — Tas ajansı 

bildiriyor: 
Celse yeniden açıldığı vakit heyeti 

h&Mme eksperlerin raporunu dinle
miştir. Bu rapora nazaran Kazakof ta-
ntfmdan hazırlanan ilâçlar üzerinde 
hiçbir kontrol mevcud olması ihtimali 
olmadığı anlaşılmaktadır. Menjinski-
nln müptelâ olduğu ağır kalb hasta-
hğmı tedavi için Kazakof tarafından 
kullanılan müstahzarat, bu hastalık 
İçin kabili kabul şeyler değildir. Bun
lar vijitalin ile birlikte verilmek neti
cesi olarak hastanın kalb faaliyetini 
büsbütün sektedar etmiş ve nihayet 
ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Bu rapordan sonra mahkeme, müt
tehlm Maksimof ve Dikoviskiyi istic-
vab etmiştir. 

Maksimof beyanatında, kendisinin 
1928 senesinde sağcılar teşkilâtına gi
rerek Kuybişefin kitabetine tayin o-
lunduğunu ve 1932 de Enokitzenin ih
tilâl harekâtında kendisi ile teşriki 
mesai ettiğini söylemiştir. Enokitze 
1934 tarihinde sağcılar merkezinin ka
ran ile rüesa aleyhinde tedhiş müca
delesine girişilmesini söylemiş ve Ya-
goda da hazır olduğu halde, Maksi-
mofun Kuybişef aleyhinde tedhiş ha
reketinde bulunmasını taleb etmiştir. 
Enokitzenin başlıca talebi Maksi-
mofun katil doktorlar tarafından 
Kuybişef aleyhinde yapılacak hare
ketlere mani olmaması ve hunnaki 
sadırdan muztarip olan Kuybişefe 
buhran geldikçe, hariçten doktor ça-
ğumamaaı merkezindedir. Doktor Le
vin ve Pledinef tarafından tatbik olu
nan usuller neticesi olarak Kuybişefin 
sıhhi vaziyeti fenalaşmıştır. Kendisi 
Merkezî Asyada yaptığı bir seyahat
ten sonra bir Komiserler meclisi içti-
maında şiddetle hastalanmıştır. 

Maksimof bunu anlatırken diyor ki: 
— Bana evvelce verilmiş olan tali

mat mucibince, doktor çağırmadun 
ve Kuybişefin yalnız ve yaya olarak 
evine gitmesini temin ettim. Bundan 
sonra telefonla vaziyeti Enokitzeye 
haber verdiğim vakit, bana dedi ki: 
«Size ne söyledisem onu japmız. Si
nirlenmeyiniz.» Az zaman sonra bir 
doktor çağırdıklları vakit iş işten geç
mişti ve Kuybişef bu buhran neticesi 
olarak öldü. 
A l e n î ce l s e b u g ü n t o p l a n a c a k 

Moskova 10 (A.A.) — Yüksek mah
kemenin önümüzdeki alenî celsesi 11 
martta yapılacaktır. 

Uzak Şarkta Bulgar seçimi 
Japon gemileri Çin 

sularında bütün tayyarelere 
ateş edecek 

Tokyo 10 (A.A.) — Amirallik daire
si namma söz söylehıeğe salâhiyettar 
olan bir zat, Japon harp gemilerinin 
Çin sulannda kendi üzerlerinde uçan 
toyyarelere ateş açmak mecburiyetin-
oe kalacaklarını beyan etmiştir. 

Bu zat, Çin tayyareleri ecnebi ma-
ınulâtmdan olduğundan Japon harb 
gemilerinin bu tayyareleri ecnebi tay
yarelerinden tefrik etmelerinin çok 
İttüşkül olduğu suretinde izahat ver
miştir. 

Bu zat, üçüncü devletler tayyarele
rinin bu kabil hareketten kat'î suret
te çekinmelerini, Japonyanm pek zi
yade arzu etmekte olduğımu beyan 
etmiştir. 

İli' 
General Kâzım Dirik 

Ankarada 
Ankara 10 (Telefonla) — Trakya 

umumî müfettişi general Kâzım Di
rik umumî müfettişliğe aid işler hak-
kıfida Vekâletlerle temas etmek üze
re bugün buraya gelmiştir. 

Yeni mebusların üçte 
ikisi hükümetin 

politikasma taraftar 
Sofya 10 (A.A.) — Yarı resmî Dnes 

gazetesi, pazar günü yapılan seçim
den sonra yeni seçilen mebuslarm üç
te ikisi tarafından verilen beyanatı 
neşretmektedir. Bu beyanatta, yeni 
mebuslar, bugünkü hükümetin nok-
tai nazarı ile tam surette hemfikir 
olduklarım ve hükümetin politikası
na müzaherete karar vermiş bulun-
duklarmı bildirmektedir. 

İsveçten Türkiyeye yapılan 
sevkiyat nasıl girecek 

Ankara 10 (Telefonla) — Türkiye -
tsveç ticaret anlaşması meriyet mev
kiine girmeden önce İsveçten Türlci-
yeye yapılmış olan sevkiyantm me
riyet mevkünde bulunan anlaşma
da tesblt olunan klering prenotlarma 
mahsup edilmeksizin bedellerinin 
klering hesabma yatırümak suretUe 
memleketimize sokulması Vekiller 
heyetince kararlaşmıştu*. ,.;, 

GONÜ\ HADISELERI 

Siyasî bir pehlivanlık 
Avusturya diplomatlan 

ananevi oyunlarmı oynadı 
Bazan pek kurretli bir pehlivanla suka 

fakat çevik bir rakip tutujur. Dev cüsseli 
hamle eder; küçük tam mağlûp olacağı, 
ezileceği bir sırada bir kıvnlışla kendisini 
kurtanr. 

Fakat ekseriya olacak gene olur: Gale
be kuvvettedir; o da başka! Amma, ne de 
«dom. küçük, marifetini yapmıj, sevimli ol
muştur. 

Almanya İle Avusturya'nın mûnasebatı 
da öyle!.. 

ötedenberi, Almanya kuvvetli asker, 
Avusturya İM mahir diplomat yetiştirmek-
!• mejhurdur. Bu »efer de bu anane ken
dini gösterdi. 

Almanyanın son hamlesi ü2erine, her
kes: «Bitti Avusturya! Hltler ona her İs
tediğini yaptırdı!» dedi. 

Lâkin bir de ne görüyoruz? Şusnlg 
reylftm'a müracaat ediyor. Bu da Nazüerin 
l̂ lne gelmemektedir. Ekalliytte kalacak-
lannı hissederek müstenkif kalıyorlar. Zi
ra karşılannda sosyal demokratlardan ka-
tollklere kadar büyük bir kütlenin Avus
turya İstiklâli etrafında birleşeceği an
latılıyor. 

Avusturya diplomatları ananevi kurnaz-
Uklannı yaptılar. Ezilmiş gibi göründük
leri bir anda bir perende atarak bu sefer 
de yakayı kurtardılar. 

Oyunlan ebedieyn tekerrür edebilecek 
nü? cidden merak uyandırıcı bir vaziyet! 

F. Tanur 

250 bin liralık 
istikraz 

—. "̂ — 
B e l e d i y e b u p a r a y ı k ı s ı m 

k ı s ı m a l a c a k 
Kasaplık hayvan getirtmek ve bu 

suretle çoğalan et istihlâkini karşıla
mak üzere belediye 250 bin liralık 
istikraz akdi hakkında şehir mecli
sinden salâhiyet almıştı. 

Dün Halk partisinde Vali ve Bele
diye Reisi B. Muhiddin Üstündağın 
reisliği altında bir toplantı yapümış 
ve 250 bin liralık istikrazın hangi 

.millî bankadan yapılacağı görüşül
müştür. 

Aldığımız habere göre Belediye 
millî bankalardan binle anlaşarak 
250 bin lirahk bir kredi açtıracak, fa
kat bu salâhiyetini defaten kuUan-
mıyacak, ihtiyaç gördükçe parça par
ça para çekecektir^ 

GayrimMiller 
Mütebaki istihkakların 

temini için bîr şekil 
aranıyor 

Ankaradan gelen haberlere göre 
Maliye vekâleti gayriraübadiUerin 
mütebaki istihkaklarmı temin için bir 
çekil düşünmektedir. Maliye vekili 
bizzat mecliste bu hususta bir karar 
verileceğini söylemişti. Bunun için me
selenin halli ile büyük sefalet içinde 
bulunan gayrimübadiUerin ıztırapla-
rmın tehvini hususuna çahşılmakta-
du:. 

Gayrimübadillere evvelce verilen 
bonolara gelince, bunlarla en sonra 
meşgul olunacaktır. Çünkü bu bono
lar pek ucuz fiatle bir takım sarraflar 
ve sermayedarlar tarafuıdan toplan
mıştır. GayrimübadiUerin elinde bo
no kalmamış gibidir. Bu sebeple gayri-
mübadil bonolannm kıymetlendiril
mesi gayrimübadillere bir fayda temin 
etmiyecektir^ 

Meclis bütçe encümeninde 
iki kanunun müzakeresine 

başlandı 
Ankara 10 (Telefonla) — Meclis 

bütçe encümeni Türk parası kıyme
tini koruma kanunu müddetinin hi
tamı tarihinden İtibaren daha üç se
ne uzatılması hakkındaki kanun lâ
yihası Ue Osmanlı bankasınm imti
yaz müddetinin temdidi hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanun lâylhasmm 
müzakeresine başlamıştır. 

A n k a r a d a y a p ı l a c a k H u k u k 
f a k ü l t e s i b i n a s ı 

Ankara 10 (Telefonla) — Ankarada 
yapüacak olan yeni hukuk fakültesi 
blnasmm inşası bugünlerde münaka
şaya çıkarılacaktır. Sosyal bilgiler oku
lu yakmmda yaptırüacak bu bina 200 
küsırr bin liraya malolacaktır. 

B. Bek'in Roma seyahati 
ne netice verdi? 

Yeni bir itilâf imzalanmadı, iki hükümet arasında 
diplomasi yollle gürlişmelere devam edilecek 

Roma 10 — Leh Hariciye nazırı 
dün akşam Kont Ciano ile yeni bir 
görülme daha yapmıştır. Neşredilen 
resmî tebliğde deniliyor ki: 

B. Mussolini ve Ciano ile B. Bek 
aralarmdaki görüşmelerde umumî po
litikaya aid muhtelif meseleler ve bil
hassa İki hükümeti alâkadar husus
lar konuşulmuştur. Bu konuşmada 
Ud hükümetin aldıkları haberlerin ve 
düşüncelerinin diplomasi yollle teati
sine devam edilmesi kararlaşmıştır. 
Siyasî, iktisadî ve kültürel sahalarda 
İki hükümetin el birliğile harekete 
devam etmek arzusunda oldukları gö
rülmüştür. 

Varşova 10 — B. Bek'in Roma ziya-

yareti münasebetile burada bir teb
liğ neşredilmiştir. Bura .siyasî maha-
flline göre Roma seyahati iki tarafın 
haber teatisine inhisar edecek ve Le-
hlstanm haricî politikası asla değiş-
miyecektir. 

Hiç bir itilâf veya muahedename 
akdedilmiş değildir. İtalyan impara
torluğunun füen tanınntasmm orta
ya yeni bir unsur çıkarmıyacağı, çün
kü Polonyanm bu babdaki hattı ha
reketini evvelce tarif etmi? olduğu mü
talâası ileri sürülmektedu'. Maama--
fih bu hareket, bir dostluk havası ih
das etmiş olup bu hava, tebliğin bah
setmekte olduğu samimî teşriki mesai
yi teshil edecektir. 

Franko kuvvetleri 
taarruza geçti 

ispanyada bir çok cephelerde 
mühim muharebeler oluyor 

Barselon 10 (A.A.) — Millî müda
faa nezareti bildiriyor: Şark cephesin
de, düşman, sabah erken, üç bölgede 
birden bir hücuma kallcmış ve tayya
re, tank ve topçu faaliyeti ile yapüan 
bu hücum neticesinde Fuendetidos kö
yünü ele geçirmiştir. Viviel del Rio 
bölgesinde, cumhuriyetçiler Mirabuelo 
önünde taarruzlarına devam etmekte
dir. 

Merkez cephesinde Lagranja bölge
sinde düşman, Delreventon sırtlarmı 
de geçirmiştir. 

Diğer cephelerde kayda değer bir 
şey yoktur. 

Düşmanın salı günü Fuebla de Hi-
Jara karşı yaptığı tayyare hücumu es
nasında, hastane tahrip edilmiş ve 105 
hasta ölmüştür. Çarşamba sabahı düş
man tayyareleri Reus üzerine de bir 
hücumda bulunmuş ve 20 kişinin ölü
müne, 25 kişinin de yalpalanmasına se
bep olmuştur. Öğleden sonra da Tor-
tosa bombardıman edilmiş ve burada 
da 18 kişi ölmüş, 50 kadar kişi yara
lanmıştır. 

A r a g o n c e p h e s i n d e 
Dar oka 10 (A.A.) — Havas ajansı 

muhabirinden: 

Frankistler tarafından Aragon cep
hesinde ilkbaharda Ebr vadisi ile Si-
yen-a sen Just arasında 80 kilomet
relik bir cephede giri.şiinıiş olan bü-
jrük taarruzun erazi kazanmaktan ve 
mühim şehirler elde etmekten ziyade 
hükümet ordusunu tahrip etmeği is
tihdaf eylemekte olduğu zannolun-
maktadır. Sahile kadar yalnız son bir 
mâni kalmıştır ki, o da Siyerra Arkos-
dur. 

Hükûmetçilerin geri hatları ile mü
nakaleyi temin edecek vasıtalan pek 
azdır. Güzel havalar, rollerinin çok 
mühim olduğu anlaşılmış olan tay
yarelerin* harekâtını teshil etmekte
dir. 

Büyük umumî karargâh, hükûmet
çilerin cephesinin muhtelif dört mm-
takada yarılmış olduğunu ve Fran-
kistlerin 8 kilometre derinliğinde iler
lemiş olduklarını bildirmektedir. 

Büyük umumî karargâh, hükûmet
çilerin cephesinin muhtelif dört mm-
takada yarılmış olduğunu ve Fran-
klstlerin 8 kilometre derinliğinde iler
lemiş olduklarını bildirmektedir. 

Frankistler, 500 esir almışlar ve çok 
mühim harp malzemesi zaptetmişler-
dlr. 

ingiliz - italyan 
konuşması 

î t a l y a 9 3 6 d e n i z m u a h e d e s i n i 
k a b u l e d e c e k 

Londra 10 (A.A.) — Bahrî mahafil. 
İngilizlerle İtalyanlar arasındaki mü
zakerelerin ilk neticelerinden birisi 
İtalyamn 1936 deniz muahedesini ka
bul etmesi olacagmı beyan etmektedk. 

Bu mahafile göre İtalya bu muahe
dede derpiş edilmiş olan tahditata ri
ayet etmeği bilâmel kabul etmiştir. 
Yalmz Habeşistan fütuhatı tamnma-
dıkça beynelmilel her hangi bir İtilâ
fı İmzalamaktan imtina eylemiş ol
duğunu hatırlatmaktadu:. İngilizlerle 
İtalyanlar arasındaki müzakereler, 
Milletler Cemiyetinin önümüzdeki ma
yıs aymdaki içtima devresinde Habeş 
meselesini halletmesine müsald ola
cak derecede ilerlemesi takdirinde bu 
itiraz ileri sürülecektir. 

Ayni mahafil, İtalyamn Fransa ve 
Almanya gibi zırhhlarm tonajım, otuz 
beş bin olarak tahdid eden maddeyi 
kabul edeceği mütalâasmdadır. 

Yeni sene döviz bütçesi 
Ankara 10 (Telefonla) — 938 sene-

nesi döviz bütçesi hazırlanmıştır. Ye-
Bİ döviz bütçesi hazırlanmıştır. Ye-
buçuk milyon Ura kadar bir fazlalık 
göstermektedir. 

Amerika Milletler 
Cemiyeti 

iki hükümet bu yolda 
teklifte bulundu 

Vaşington 10 (A.A.) — Panameri-
ken Ünyonu. bir «Aemerika Milletler 
cemiyeti» nin kurulması hakkında 
Kolombiya ve Dominik teklifi metni
ni neşretmektedir. 

Amerika Milletler cemiyeti, Cenev
re Ue sıkı münasebetlerde bulunacak 
ve Avrupamn organize edilmiş mesa
isine yardım edecektir. Bu cemiyet, 
Lfthi enternasyonal adalet divanını 
tamyacaktır. Cemiyetin esasında, di
ğer devletlerin dahilî işlerine karış
mamak hakkındaki Amerikan pren-
slpl, sulh esnasında ekonomik iş bir
liği ve harp esnasında da mütecavize 
karşı koUektif hareket mevcuttur. BU 
son şıkta, mütecavizi cemiyet tayiı* 
edecek ve her aza bu mütecavize kar
şı, projede esasları bildirilen, diploma
tik, ekonomik ve malî zecrî tedbirleri 
tatbika mecbur olacaktır. Cemiyet 
hiç bir askerî zecrî tedbir almıyacak, 
fakat ayni zamanda kuvvet ve cebif 
İstimali ile elde edUen fütuhatı tani-
mıyacaktır. Bu yeni cemiyet paktina 
muhahf bulunan bütün muahedeler 
feshedilecektir. 
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Musikiye dair 
Ayrı ayrı telftkkidekl 

karilerimin mektupları 
Söylemiştim: 
Bir dokun bin alı dinle k&Mİ fağfurdânl 
Mıısikid«ı bahsedince, derhal aUff-

ler uyanır. Bu sefer de gene bir QoK 
mektuplar aldmı. 

Bay Senj'Ji Mümtaz S. şöyle dlyon 
. €Nasü ki çürük paraların, piyoM 
çıkınca saf altım tedavül mevkiinden 
kaçırmaJan iktisadi Ur kanunsa, 
ortahğt kaplıyan kötü şarkılar da 
kıymetli eserlerimizi öylece gizlenme 
ğe mecbur etmişlerdi. Meyhanelerde 
Wr sazende yahud hanendenin Wr 
naraya bin kuruş kazanması adet el-
duktan sonra Türkün o ktbar, kuxh 
vetli, sanatlı, ahenkli ra azametli 
eserleri elbette bir kenara çekümsk 
mecburiyetini dymuşlardır. 

vOnlan saklandıkları yerden mejt-
dana çıkarmak için, Mesud Cemil V9 
arkadaşlarının teşebbüslerinde mu
vaffak olmalarını dilerim. Bu işte yal
nız kalmamak, yorulmamak için, 
Suphi Ziya ve Lem'i gibi üsiadlarm 
da fikirlerine ve muavenetine müror 
caat etsinler; elbirliği etsinler... Hat
tâ bir Türk sazı konservatuarı tesisi
ne doğru gidümesine taraftarım. 
Çünkü Garp musikisi denenle bizinv-
kini tevhid imkânı yoktur itikadın-
dayım! Ti 

Geliboludan, Bay S. Doğrul şöyle 
yazıyor: 

«Bir çocukluk arkadaşım vardı. 
Ben Harbiyede okurken o Sultaniye-
ye girdi, sonra da, zengin olduğu 
için Avrupa'ya gitti. Avdetinde esM 
dostumu davet ederek gördüklerinr 
den istifade etmek istedim. Biraz fe
dakârlık edip bir düğün çorbası, bir 
kuzu fınnı, börek, zeytin yağlı dolma, 
tatlı gibi şeyler hazırladım. Yemek
ten evvel, söz Avrupa hayatına inti
kal etti. Züppeleşmiş ve sözüne her 
cümlede Fransızca kelimeler kanştvr-
mağa alışmış olan ahbabım, ecnebi 
adalından ve musikisinden açmasın 
mı? Boyuna onlan medhediyor. Misa
firim olduğu için, nezaketen, itiraz 
etmedim. Vakta ki yemeğe kalktık, 
Avrupa âdabını unutarak, ağzını şa
pırdat a şapırdata çorbayı içti. Te
mekleri de öyle bir iştiha ile yedi de: 
*Monşer.' - dedi. - Bizim yemeklerin 
lezzeti alafranga tabâhatte yok!* Ye
mekten sonra kahveleri içtik; derken 
şurup geldi. Midem biraz hafifleyin
ce: «Size biraz Ney çalayım! Dinler 
misiniz?y> dedim. Şöyle istihfafkâr bir 
nazarla kabul etti. İktidarım kadar, 
Veyle bir taksime başladım. Baktım, 
uyuklıyor. Anladım ki, hoşlanmadı. 
Fazla muazzep etmemek için kestim. 
*yeye bıraktın?* diye gözlerini açtı 
ve gözlerinden yaşlar aktığını göre
rek hayret ettim...* ilh... 

Doktor dS. B.» remzile yazan bir 
Eat da eski bestelerimizin ortasında 
vezni bozuk ve arabî, farisî münase
betsiz kelimelerle bazı güftelerin pek 
sakil olduğunu muhtelif misallerle sa
yıyor. Fakat meşhur şarkılann güf
teleri bundan sonra nasıl değişebilir? 
Bari yenilerini düzgün Türkçe ile ya
palım! Bu da kâfi... 

Dördüncü bir kariim de... 
Beşinci bir kariim de... 
Böylece devam ediyor... Maalesef 

hepsinden bahse yerim müsald değiL 
Ancak birkaç numune neşredebildim... 

Alâkalım derecesini ve akislerin na
sıl muhtelif tabakalardan geldiğini 

Üniversite şirûrfi 
kliniği 

Balkanlann en modern 
klini&i olacak 

Keçlf beddl 398 bin lira olan birin
ci şlrilrjl kliniğinin pazarlıkla ihaled 
14 mart pazartesi günü saat onda 
Üniversite rektörlüğünde yapılacalc-
tır. Bu kliniğin kapalı zaxfla eksilt
mesine kejlf bedelinin eksik olduğu 
ihümalile iştirak edilmemesi üzeri
ne Kültür bakanlığı tedMkat İcra et
tirmiştir. 

Bu tedkikattan anlaşüdığma gör» 
evvelce üıalelerl icra edüen göz pavir 
yonunun metre mikâbma 10,39, kar 
dm hastalıkları ve doğımı operaayon 
paviyonuna 10,80, hariciye anflain» 
10,15 ve tedaviye 12 lira düşmekte
dir. 

Bunlann her birinin yüzde üç bu-
çıüc ve dört eksikle ihaleleri yapüdığı 
.ve birinci şlrürjl kliniğinin keşif be
delinin metre mikâbı 11,80 liraya gel-
diği ve bu itibarla ötekilerden keşif 
bedeliıün eksik olmadığı ve fiatlerln 
hiç de düşük bulunmadığı a n l a ^ 
rmştır. 

Öğrendiğimize göre sonraya bıra
kılan mütemmim kısımları ve tesisa
tı üe beı-aber yedi yüz bhı liraya mal 
olacaJc olan birinci şirürji kliniği ya
kın şarkın ve bütün Balkanlann en 
modem ve muhteşem şirürji kliniği 
olacaktır̂ ^ 

Gazi köprüsü 
Kazıklar çakılmasına dün 

tekrar başlandı 
Gazi köprüsünün Unkapanı tara

fındaki ayaklarma aid inşaat köprü 
müteahhidi tarafından yapılan İti
razlar üzerine durmuştu. On beş gün 
kadar inşaat tatU edUdikten sonra 
müteahhld noktai naqannda ısrar 
etmekten vazgeçtiğinden kazıklarm 
kakümasına dünden İtibaren başlan
mıştır. Bu suretle inşaat normal bir 
safhaya girmiştir. 

Bir res im sergis i 
Paris «Ar a Püblisite» akademisin

de üç sene okuduktan sonra, iki sene 
Fransamn tanınmış ressamlarından 
B. Fol Kolan atelyesinde çahşarak sa
natım ilerleten ressam ve dekoratör B. 
Muvaffak İhsan, Güzel sanatlar aka
demisinde bir sergi açmıştır. 

B. Muvaffak İhsan son defa olarak 
«Paris salon Dezümoristste teşhir etti
ği ayni eserlerle büyük bir muvaffa
kiyet kazanmıştır. Bilhassa, beynelmi
lel siyasî tiplerle, tanınmış sinema yü-
dızlannm fantezi porterleri çok tak
dir edilmiştir. 

Genç sanatkâra muvaffakiyetler di
leriz. 

görüyorsunuz ya... 
Canh ve yepyeni bir Türk musikisi 

doğarsa, hakikî bir teceddüd ve inti
bah devresine girersek halkın rağbe
tini, her türlü sanatkârı itibar ve rağ
betle terfih edecek derecededir. Ne 
mükemmel, ne sevinecek alâim! 

:i::iı:i< 

Marifet Utifata tabise; iltifat var, 
marifet bekleniyor! 

(Vâ-Nû) 

Hakli şikâyetler 
Küçük Ayasofya 

caddesi 
Kadırga civarında Küçük Aya

sofya cadesi adt verüen M dOrt 
bef sokağın temerküz ettiği, MW 
kaldırımlarla yapılmış elıemml-
yetli bir cadde vardır. 

Bu cadd» bundan bir müddet 
evvel tam orta yerinden kanaJİ-
tasyon tesisatı için muhtelif yer
lerinden kazdmış ve taşlar geU^ 
güzel bir halde yerlerine atılnuf-
tır. 

Bu sokağın yeniden muntazam 
surette tefrişi lâzımken, aylar geç
tiği halde, hâlâ bu vaziyette in-
rakümıştır. 

Bir bataklık halini alan bu cad
de geçümez bir şekle düşmüştür. 
O civarda oturanlar bu hususta 
Belediyenin nazan dikkatini ctH-
betmemizi istemektedirler. 

Bu caddenin bir an evvel düzel-
turnesini düeriz. 

İspirto ucuzluyor 
Rakı v e k o l o n y a f iat leri d e 

d ü ş e c e k 
Ucuz ispirto satışlarına önümüz

deki Sah gününden itibaren başlar 
nacaktır. İspirto 140 kuruştan 90 ku
ruşa imniştlr. Kiloda 50 kuruş olan 
bu tenzilât, imalinde ispirto kullanı
lan bir çok maddelerin de daha ucuz 
satılmasını icab ettiriyor. Başta ko
lonya olmak üzere tıbbi müstahzarat 
bu meyandadır. 

Müskirat rakı, şarap likör vesaire 
gibi maddelerin de ucuzlaması icab 
ediyor. Tahminlere göre kilosu 190 
kuruşa satılmakta olan 45 derecelik 
rakılann 160 - 170 kuruş arasmda 
satılması icab edecektir. Diğer cins 
raküar ve içkUer de bu rüsbet dahi
linde ucuzUyacaktır. 

İspirto ucuzladıktan sonra su ka
tılmamış kolonyaların, yani en âlâ-
îarımn, esans kıymetine göre, 130 -
180 kuruş arasında satılması lâzım 
gelecektir. 

tspirtolann ucuz flatle satılması
na pek az zaman kaldığı için kolon-
yacılan telâş almıştır. Bunlan kendi 
aralarında bir toplantı yapıp tktisad 
vekâletine bazı dileklerde buluna
caklardır. Şimdilik şehrimizdeki alâ
kadar makamlara müracaat etmiş
lerdir. 

Pahalı ispirto ile yapılmış bir hayli 
stok kolonya olduğu, ucuz alınan 
ispirto ile çalışacak olan küçük ko-
lonyacüann büyüklere rekabet yapa-
caklan, bunlann satacakları flate 
eski kolonyaların satılması icab etse 
sermayenin büe kurtanlamıyacağı 
iddia edilmektedir. 

Bir kad ın m e r d i v e n d e n dü
şerek yara land ı 

Üsküdarda Solaksinan mahallesin
de oturan bayan Memduha, evinin 
merdiveninden düşmüş, ayak bUeği, 
merdiven kenarındaki bir tenekeye isa
bet ederek kesilmiş, fazla kan kaybet
tiği cihetle Haydarpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Hamamcılar ucuz 
su istiyorlar 

Ankaraya iki kişilik bir heyet 
gönderdiler 

Hamamlara verilecek Terkos su
yundan metre mikâbı başına on ku-
nuf aimmajg şehir meclisince kabul 
edilmiştL Hamamcüar, bu tenzilâtı 
kabul etmemişler, metre mikâbı on 
kuruşa Terkos suyu aldıkları takdir-
de Barar edeceklerini Ueriye sürmüş 
lerdir. Hamamcılar metre mikâbının 
8-4 kuruş olmasuu istiyorlar. 

Hamamcüar, bu noktai nazarlan-
m müdafaa etmek üzere Ankaraya 
01 kişilik birer murEihhas heyeti 
göndermişlerdir. 

A p a r t ı m a n ı n d a k u m a r 
o y n a t a n bir k a d ı n v e oyuncu

lar m a h k û m o ldu lar 
Taksimde, işgal ettiği bir apartııban-

da kumar oynatan madam Agavni Ue 
kumar oynarlarken cürmümeşhud ha
linde yakalanan Salih, Davud, Ham
dı, Riza, Şahap, Esad isimlerindeki er
keklerle Firdevs ismindeki kadın za
bıta tarafından Beyoğlu cürmümeşhud 
hâkimliğine verilmişler, yapılan mu
hakemeleri neticesinde bayan Agavni 
on gün hapis ve yetmiş beş lira para 
cezasına, diğer oyuncular da onar li
ra para cezasma mahkûm edilmişler
dir. 

Kumarhane itihaz edüen apartı-
man dairesi de mühürlenmiştir. 

ftçık flöz hırsız! 
Altın bilezikleri aşınp 

yerine sahtelerini bırakmış 
Samiye admda bir kadm dün Çar

cı içinde kuyumcu Onniğin dükk&p 
nina gitmiş ve altm bUezik alacağı-
m söylemiştir. Kuyumcu Onnlk dük
kânda bulunmadığı için çırağı Keork 
beş altı çeşit atm bileziği Samijrenln 
önüne koymuş, Sanüye bir müddet 
bileziklerle meşgul olduktan som» 
beöenmediğini söyliyerek dükkândan 
çıkmıştır. 

Keork, vaziyetten şüphelenmiş, bt-
lezUderi ani olarak tekrar gözden ge
çirince, bunlardan iki tanesinin de
ğişmiş olduğunu görmüş, dükkân
dan fırlıyarak kauiının arkasından 
koşmuş ve kadım polise yakalatnuş-
tU". 

Kadımn üzeri ararunca, kuyum
cunun altm büezlkleri bulunmuş, 
hakiki altınlan aşınp, yerine altm 
yaldızh büezlkleri bıraktığı tesbit 
edilmiştir. 

Bu açık göz ve eli çabuk müşteri ad
liyeye verilmiştir. 

i t f a i y e y e teşekkür 
Evvelki kün Cağaloğlunda bir yan-

gm çıktığım ve bir ev yandığım yaz
mıştık. Bu münasebetle yangm çıkan 
binamn karşısında oturan deniz bin
başısı B. Cemil Çavuşoğlımdan aldığı
mız bir mektupta yangımn çabuk sön
dürülmesi için itfaiyenin gösterdiği 
gayretten ve polisin inzibati temin fa
aliyetinden takdirle bahsedilmekte ve 
bilhassa itfaiyeye teşekkür edilmekte
dir. 

İSTANBUL HAYATI 
Hangisine inanmalı? 

Artık günefin her tebessümü yasa 
bbr adım daha yaklaştığımızı müjde
liyor. Usandına kıy canımıza tak de> 
diği için fırsat buldukça kendi kendi
mizi aldatarak avunmıya yelteniyo-
nız. Ha düştü, ha düşecek derken 
cemrderin üçünü de savuşturduk. 
Hani, huysuz rüzgâr arasıra acı acı 
isırmasa, sevincimizden paltoları aiap 
ceketle sokağa hrhyacağu. Ah şu ak-
aonklann, öksürüklerin de bir çaresi 
bulunabilse... 

tstanbulım dört bucağmda büyük 
mağazalar, yeni mevsim müjdelerini 
astılar. En küçük dükkânların bile 
vitrinlerine levhalar yapıştınhyor. -
«Mevsim sonu münasebetUe büyük 
tenzilât.» Yünlü, ipekU launaş topla
mım, pamuklu basmaların, hattâ 
ayalckabılann üzerlerine kocaman 
kartonlar konuyor. 

Üst tarafta büyük bir rakam. «500 
kuruş» altta daha büyük bir «350» rak-
kamı yazılı. Sanki ttstttndeid fiat vakti-
le bir heyet huzurunda tesbit edilmiş 
ve, şimdi mevsim değiştiği için mağaza 
sahibi hamiyet kesesinden fedakârhk 
yaparak müşterilerin lehine ikinci 
fiati koymuş. 

Dört tarafına tenzUât IcThalan asılp 
mış bir mağazaya girdim. Tezgâh 
önünde bir elbiselik kumaş pazarlığı 
yapıhyordu. Müşteri, istenilen fiatin 
fazla olduğunu ileri sürüyor. Tezgâh
tar, kumaş topunun ucundan tutarak 
adamm gözüne doğru uzatıyor: 

— Ba]am, şu kumaşa iyi bakınıs. 
Biz değerinden daha ta İstiyoruz. 
Dört gün evvel gelseydiniz bunım met
rosunu sekiz liradan on para aşağı ver
mezdim. Velâkin şimdi mevsh J geçti
ği için metroda iki lira birden kırdık 
Üzerindeki etiketlere dikkat etsenize 

Adam gülüyor: 
— Tahu, bir a5s söyle U, akla vf» 

sim. Koca mevsim dört gün içinde mi 
değişti? 

— Elbette bayım, tstanbulda bir de* 
fa havalar düzeldi mi, artık yaz bulı 
demektir. Dört gfln evvdfaıe kaâşg 
soğuktu. Şimdi bir fey loılmadı, ttr 
daha kış arama... 

Adam gttlflnudyerek bana Ur g<hl 
kırptıktan sonra. 

— Ta, dedi. Demek artık kif gefü 
öyle ise ben de kahn kımıa} almâİE» 
tan vazgeçtim. Bir kaç gfln daha Ml^ 
lerim de, yazlık kumaş alınm. 

Tezgâhtann benzi uçtu. ötede Mj-
reden arkadaşı da ellerini ağsına te» 
yayıp hohhyarak sokuldu, tldsi bir
den kumaşm ucundan tutup adama 
dU dökmeğe başladılar; 

— Bayım. Siz bu kumaştan vaageç-
meyiniz, tstanbulım havasına gttvoı 
olmaz. Bir gün güneş çıkar, ertesi gfln 
lapa lapa kar yağar. Daha önümüzde 
çoook kış var. Baksanıza, dükkânm 
içinde tirtir titreşiyoruz. Bu soğuklar 
kolay kolay bitmez. Bu sözümüz dost 
sözüdür. 

öyle telâş ediyorlardı U, ellerinden 
gelse adamcağızm tepesinden aşağı 
kar yağdıracaklar. Fakat müşteri bİ̂  
daha geriye bUe bakmadan savuştu. 
Ben de, acaba sözlerinin hangirine 
inanmalı, diye düşünerek çıktım. 

Cemal Refik 

İki taksi çarpıştı , ikisi d e 
hasara uğradı 

Şoför Saimin idaresindeki taksi Ue 
şoför Mehmed Alinin idaresindeki tak
si dün köprü üzerinde biribirlerile çar
pışmışlar, her Udsi de hasara uğramış
tır. Şoförler yakalanmış, icap eden 
takibata girişilmiştir. 

Bay Amcaya göre... 

— (Karagöz) meselesi gene hortla-
<h bay Amca!.. 

B. .A.. — Karagöz ölmedi ki meselesi 
hortlasm!.. 

— Evet Hazımdan tut da itfaiye 
müdürümüze kadar herkes onu ya-
şatmıya çalışıyor... 

... Fakat bu mesele Karagözün me
zarı meselesi!.. Bursalılar temaşa 
sanatımızın bu ölmez oğluna bir âbi
de dikmeyi tasarhyorlarmış!., 

B. A. — Güzel bir fikir!.. 

— Oüzel ama ekseriyetin hayal de
diği Karagöze âbide dikmek bUmem 
uygun düşer mi?.. 

B. A. — Elbette düşer!.. Asrımız bir 
çok hayallerin iıakiiuıt olduğu asır 
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Babasını ve kardeşini öldüren gencin 
mulıal(emesine dün devam edildi 

Suçlunun annesi ağlıyarak kendisinin şahit 
diye dinlenmesinden vaz sf^çilmesini istedi 
Suçlunun kardeşi katilin şuurunun bozuk olduğunu 

söyledi. Suçlu ise: "Asıl katil odur„ diye bağırdı 
Bundan bir müddet evvel Kuruçeş-

medeki evinde sabahleyin yataJcta 
uyurken babası Şevketi ve kardeşi Har 
<llyl tabanca İle öldüren Zekinin mu
hakemesine dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edildi. 

Katilin annesi Ue diğer kardeşi şa-
hld olarak dinlenecekleri için birgok 
meraklılar muhakeme salonunu vt 
koridorları doldurmuşlardı. Mahke-
me diğer bir suçlunun muhakemesini 
yaptığı sırada koridorda bakliyen Ze
kinin annesi Emine: 

— Oğlum mahvoldu.. Allah onu aî-
ietıln ^ 

Diye bağırarak ağlıyor, jandanna-
1ar arasmda bekliyen Zeki de arasıra 
kalabalık arasmda: 

— Merak etme anne, adalet kendini 
Ifisterecek, hak meydana çıkacaktır. 

Diye bağırıyordu. 
Muhakeme sırası gelince, Zeld ]an-

tfarmalann arasmda salona girdi. Şa-
tüd annesi Emine çağırıldı. Emine, ko
luna giren mübaşirin yardunile sen-
tteJlyerek ve ağhyarak mahkemeye 
girdi. Bir Isüda verdi. 

Hüviyetini tesbit etmek üzere rel-
Itn sorduğu suallere cevap verirken: 

— Beni bırakınız, gideyim. Benim 
oğlum mahzurdur. Ben onu affettim. 
8k de affediniz., bana bir şey sorma-
fmu.. diyordu. 

Verdiği İstida okundu. İstidasında 
Şuglunun annesi olması dolayısile ka-
İPmvm. kendisine bahşettiği haktan is
tifade ederek kendisinin şahid sıfati-
If dinlenmemesini ve tahkikat esna-
imda Terilen ifadelerin de okunma-
Boasmı İstiyordu. 

Mahkeme, kendisinin dinlenmesin
den vazgeçilmesine karar verdi. Eml-
tM ağhyarak muhakeme salonundan 
çıkfet 

Dinlenen diğer şahid, Zekinin evi
nin yakınmda oturan Mehmed, saba-
|uı karşı sll&h sesleri duyduğunu ve 
Wraa sonra Zekinin kardeşi Sıddık 
kmdl evine gelerek: «Zeki, babaim, 
kardeşimi öldürdü. Beni de öldüre
cek. Korkumdan size kaçtım. Bana 
Wr tabanca ver.» dediğirJ ve pence-
I» perdelerini indirip bir müddet oda
da saklandıktan sonra polisler gelin
ce çıkıp gitüğlni söyledi. 

Bundaiı sonra Zekinin kardeşi Sıd
dık dinlendi. Sıddık muhakeme salo
nuna girdiği sırada Zeki maznun ye
rinde ayağa kalkarak: 

— Bu adam şahid değildir. Asü kar
tlı odur. Benim bulunduğum yere onu 
geürmclldir. 

Diye bağırmağa başladı. Zeki tes
kin edildikten sonra şahid Sıddık şun-
lan söyledi: 

— Vaka esnasında yatağımda uyu
yordum. Annemle, evimizde misafir 
olarak bulunan akrabamızdan Müni-
re teiâş içinde odama geldiler. Zeki
nin babaîm ve kardeşim Radlyl öl
dürdüğünü söylediler. Yataktan fır
ladım. Elbiselerimi giyinirken Zeki, 
yüzü kan bulaşıklarile odaya geldi. 
Elini'arkasma doğru götürerek: «Ba
bamla Radiyi öldürdüm, seni de öldü
reyim mi?» diye beni tehdid etmeğe 
başladı. Kardeşimin şuurunun bozuk 
olduğunu bUdiğim için, kendimi kur
tarmak maksadile onu teskine çalış
tım. Bir taraftan da masanın üzerin
de duralı bıçağı aldım ve Zeld ile ko
nuşarak sofadan geçip bahçeye çık
tık*. O sırada silâh seslerini duyan bir 
polis gelmişti. Ben bu fırsattan isti
fade ederek Zekiyi bıraktım ve kom-
fumuz Mehmedüı evine kaçtım. Ze
kinin beni de vurması ihtimalini dü
şünerek Mehmedden bir tabanca is
tedim, o esnada polisler Zekiyi yaka
layıp bağlamışlar. 

Reis — Bu cinayeti işlemesinin se
bebi ne imiş? 

Sıddık — Zekinin şuurunun bozuk 
olduğımu hepimiz biliyorduk. Üç dört 
«ene evvel bir defa Zeki gene bir aSa-
bî buhran neticesinde bana kızmış ve 
arkamdan bir el silâh atmıştı. Bir de
fa da beni balta üe tehdid etti. Bu ci
nayetin sebebi para olamaz. Çünkü 
kendisinin parası vardı. Bunu şuur 
bozukluğundan mütevelli d bir buh
ran neticesinde yapmıştır. Esasen ba
bam bunamıştı. Zeld kendisini baba
ma! vasi tayin ettirmek istiyordu. Mü-
teaddid defalar Mazhar Osnıanı eve 
getirdi Fakat babam, onu değil, di
ğer kardeşim Radiyi kendisine vasi 
yapacağını söylüyordu. 

o esnada Zeki gene ayağa kalkarak: 
— Bu adamın sözlerine inanmayı

nız. Bunu babam mirasından mah
rum etmişti. Bütün parasını sefahet-
le yemiştir. Asü katil kendisidir. Va
kadan bir hafta evvel de babamı sopa 
De doğmuştu... 

Diye bajınp haykırmağa başladı. 
Zeki teskin edildikten sonra dinlenen 
çahid polis Osman vakayı görmediğini 
söyliyerek: 

— Ben geldiğim zaman Zeld yaka
lanmış, fakat cinayet âleti olan ta
banca bulunamamıştı. Her tarafı araş
tırdık. Nihyet zabıt yazüırken Ze
kinin yattığı odarun yanmdaki odada 
bir sandığm dibinde tabancayı bul
duk. Vakayı sonradan öğrendim. 

DedL Diğer şahidlerin celbi için 
muhakeme başka güne bırakıldı. 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şiçîi: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 

Pinızağada Ertugrul, Kalyoncukuluk-
t* Zaflropulos, Beyoğlu: İstiklâl cad
desinde Galatasaray^ Tünelde Matko-
viç, Galata: Okçumusa caddesinde 
Yeniyol, Fmdıklıda Mustafa Nail, Ka-
«mıpa^a: Mûeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü Hüsnü Onar, Fatih: Saraç
hanede İbrahim Halil, Karagûmrük: 
Mehmed Arif, Bakırköy: HUâl, San-
yer: Aasaf, Aksaray: Nuri, Beşiktaş: 
Hallt, Fener: Balatta Hüsameddin, 
Kumkapı: LAleUde Haydar, Küçük-
pazar: Benaaaon, Samatya: Yediku-
lede TeofUos, Alemdar: Cagaloğlunda 
Abdülkadir, Şehremini: Ahmed Ham
dı, Kadıköy: Altıyol aftzmda Merkez, 
Modada Nejad Sezer, Üsküdar: Çarşı 
boyunda Ömer Kenan, Heybeliada: 
Halk, Büyûkada: Şinası Riza. 

Her (ece açık eczaneler: Tarabya, 
Tenlköy, İmlrgin, Rumelihisarı, Or-
t»köy, AmaTutköy, Bebek, Beykoz, 
Pa«r bahçe ve Anadoluhlsanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: ll/Mart/938 cu-

tOA akşamı sa&t 21 dd Evimiz salonunda 
Bay Muvaffak Uyanık (Uludağ kış spor-
kn) İsimli projekslyonlu bir konferans 
VMHecektir. Konferansa herkes Kelebilif. 

KONSER 
Kadıköy Halkevinden: 12,'T^art/938 Cu

martesi akşamı saat 21 de Evimiz salo
nunda Bayan Leman Dura Pij'ano kon-
-*rl verecektir. Konsere herkes gelebilir. 

B O R S A 
lQ/3/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Izmirumumî 
meclisi 

Bütçe kabul edildi, 
toplantı bitti 

11 I I — . m—•^^~^^~ 

İzmir (Akşam) — Vilâyet umumi 
meclisi dördüncü devre toplantısını 
bitirmiş, vilâyetin yeni sene bütçesini 
2,494,000 Ura olarak kabul etmiştir. 
İzmirin Ağamemnun üıcalarmda ya
pılacak modern tesisat için 150,000 li
raya: kadar bir istikraz akdi hususun
da meclisçe valiye salâhiyet verilmiş
tir. Bu paradan elli bin lira Ağamem
nun ılıcasma sarfedilecek, yüz bin li
ra ile de İzmir - Karşıyaka, İzmir -
Bornova, İzmir - Buca, İzmir - Ağa
memnun ve İzmir - Şaşal yolları as
falt olarak yaptırılacaktır. Meclisin 
yirmi senedenberl azası olan B. Sırrı 
Şener (Foça) ya bir altm saat hediye 
edilmesi alkışlarla kabul edilmiştir. 
Azadan B Münir Birsel söz alarak 
muhtelif icraatından dolayı valiye te
şekkür etmiş, vali B. Fazlı Güleç de, 
meclisin vasfı, medenî cesaretli, fe
ragatli meclis olduğunu söylemiştir. 

Valinin nutkunu müteakip, meclis 
dağümıştır. Ertesi akşam İzmir palas 
salonunda vilâyet umumî meclisi şe
refine bir ziyafet verilmiş ve bu ziya
fette çok samimî duygularla mütead-
did nutuklar irad olunmuştur. 

i z m i r f u a r s a h a s ı n d a fo toğ
r a f ç ı l ı k p a v i y o n u y ık ı ld ı 
izmir (Akşam) — İzmir fuar sa

hasında fotoğrafçılık paviyonunun ça-
tusmı tutan direk yıkılmış ve paviyon 
tamamen yıkılmıştır. O sırada pavi-
yonun yanında duran Ahmed oğlu 10 
yaşında Cemil, başından ağır surette 
yaralanmıştır. 

Pazartesi alcşamından itibaren 

SAKARYA'da 

StLVtA 
SİDNEY 

ve 
HENRY 
FONDA 

Izmirde iki cinayet 
İki genç iki kadını yaraladı 

carihler yakalandılar 

tki aşk kurbanı hastanede: Sağda Mehpare, solda Fatma 

İzmir (Akşam) — Aşk yüzünden 
Ud kanlı vaka olmuş, İM genç kadm 
yaralanmıştır. Bunlardan biri Bas-. 
mahane istasyonımun içinde olmuş
tur. Fatma admda 22 yaşmda bir ka'-
dm, bundan bir sene evvel Şemsi adm
da bir gençle tanışmış ve nişanlanmış
tı. Fatma nişanlısı ile ayni fabrikada 
ameledir. Son zamanda Şemsi ile ni
şanı bozan Fatma, Ali adında başka 
bir amele ile tanışmış, onunla nişanla
narak evlenmiştir. Belediye evlenme 
dairesinde evlenme muameleleri ta
mam olduktan sonra Fatma, Mer
sinlideki evine gitmek üzere Basmaha
ne İstasyonuna gitmiş, orada' Şemsi üe 
karşüaşmıştır. Şemsi, genç kadına, ne
den nişanı bozduğunu, Ali ile niçin ev
lendiğini sormuş, Fatma da: 

— Seni artık sevmiyorum, istemi
yorum. Ali ile evlendim, demiştir. 

Bunun üzerine Şemsi, bıçağım çe
kerek herkesin gözü önünde Fatmayı 

altı yerinden ağır surette-yaralamış
tır. Kadınm yaralan kalbi üzerinde, 
boğazmda, sırtında ve göğsündedir. 
Şemsi yakalanmıştır. 

Diğer vaka Bayraklıda Kiraz soka-
ğmda olmuştur. Mehmed adında biri 
bir müddetten beri nişanlandığı 18 
yaşmda Mehpare adında bir kadınla 
bir evde oturmaktadır. Sen gece eve 
sarhoş bir halde g--<en Mehmed, kadı
nı bulamayınca her /akit gittiği kom
şusu Abdullahın evine gitmiş, orada 
bulmuştur. Mehmed, ısrar ederek 
Mehpare ile Abdullahı kendi evine gö
türmüş, sonra tabancasını çekerek 
Mehparenin üzerine beş, altı el ateş 
etmiştir. Kadın, bir mermi isabetile 
kalçasından yaralanmış ve orada bu
lunan Abdullah evin üst kat pencere
sinden athyarak kaçmıştır. Mehpare
nin üç yaşmda bir de çocuğu vardır. 
Yaralı kadın. Memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmış, Mehmed zabıta
ca yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

tttlkran B4 
dahili 
1P33 İstikrazı 99,50 
thütûrk I 19,32,50 

» n 19,32,50 
» m 19,32,50 

MûmeasU I 40,25 
» n 41,20 
» m — 

t | Bankan 1035 
» hamiline 10,45 
> mfiessis 88 

Türkiye Cum
huriyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
tttlhad Değir
menleri 
Şark Dejir-
menltrl 

101 

23,75 
8,50 

7 
13,15 
12,65 

1,08 

rar» (Çek fUtleri) 
PariA 
Lmdra 
Nar York 
IfiULno 
Atina 
Cenevre 
BrtUcsel 
Amsterdam 

25,24,75 
629,75 

0,79,50 
15,12,50 

86,78 
8,43 

4,70,64 
1,42,38 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
rioti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,51,76 
22,66,75 
1,97,25 

12,38,58 
84,29,93 
4,18.76 
3,98,88 

106,23,25 
23,70 

YAŞAMAK HAKKIMDIR. 
(Fransızca sözlü) 

Silvia Sidneyin ilk çevirdiği en 
kuvvetli ve en büyük bir Aşk 

ve macera dramı. 

YENİ NtŞRÎYAT 

A R 
Büyük bir dikkatle intişar eden Türki-

Tenln yeg&ne sanat dergisi olan AR'm 
İkinci yıl sayı iki münderecatmda Suut 
Kemal Yetkin'in müstakil sanat, Romaln 
Rolland an D. N. Boratav'm - Beethoven'
in Lledleri, Bedri Rahmi - Niziplin dağ
lan, Chrlstian Zervos tan - Pikasso İle 
mülakat, t. Galip Arcan - Thespis'ln ara
bası, Avr. N. Papazaoglu - Yunanistan 
mektuplan, K. Erol - Sinema tarihine aid 
çok kıymetli yazılan ihtiva etmektedir. 
AR'ı okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

yguıını 
JE A 

L E K ̂  t® 
H ARIı o w 

CARİ GRANT 
FRANCHOT TON suzır 

^^^^m filminde ^ ^ ^ ^ > # 

Teşekkür 
Midemdeki yaranm an! olarak delin-

mesile husule gelen ağır rahatsızlığımla 
müracaat ettiğim Beyoğlu Belediye has-
tanesin* kabulüm hususunda gösterdiği 
hışnniık Te cemilcdeu Baştabip ve opera-
tSr Fikret Ue bu büyük ameliyatunı ya
pıp beni muhakkak bir ölümden kurtaran 
Hariciye Polikılinik şefi operatör Dr. Sad-
rettln Onaran Ue vazife sever hastane 
Hemşire ve müstahdimlerlne sonsuı te
fekkürlerimin gazetenizle neşredilmesine 
müsaadenizi rica ederim. 

Kurtuluşta İlia Atanasiadls 

TÜRK sineıuasıııda 
Büyiik ihtilâl — Harp — Heyecan ve aşk filmi 

İ S T İ K L Â L F E D A İ L E R İ 
(FransKca) _ 

Willi Birgel — Victor Staal — Hansi Knotek — Ursula Grabley ı ^ n i ^ 

SÜMER sinemasında 
Henry Bemstayn'm son eseri ve 

tiyatro sahnesinde oynayan 

GABY MORLAY JEAN — PİER-
RE AUMONT ve JEAN GABIN'm 

fevkalâde temsilleri 

Sevgiliden gelen 
• (Mesager) 

I filnüni görenler tiyatrosımdan da-
• ha güzel olduğunu söylüyorlar. 

EBTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Pazartesi (Kadıköy - Sü
reyya) da: (Bu masal 
böyle bitti) büyük vod
vil S perde. Çarşamba 
(Üsküdar) da: Unutulan 
adam S perde 3 tablo. 

^ 

Şehir Tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

F İ D A N A K İ 
dram 3 perde 

Yazan: Pandeli Hom 
Türkçesi: Fahri Kolin 

Komedi kısmı: DALGA komedi 3 perde. 
Yazan: Ekrem Reşid. 

14 Mart Pazartesi akşamı 
saat 9 da Beşiktaş Suat 
Park tiyatrosunda ESKİ 
HAMAIVI ESKİ TAS ope
ret 3 perde. 15 Ivlart Salı 
akşamı 9 da Pangaltı 
Kurtuluş Sinemasında. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr Naşit ve arka
daşları Hakkı Ruşen bir
likte. Rıfkı, Eyüp Sabri 

ve Macar varyetesinin 
Iştirakile 

TATLI GÜNLER 
Komedi 3 perde 

Konferans 
ÎI«U Halkevinden: 

[artın on birinci cuma akşamı saat II 
4» Rallcevlmlzde doktor Niyazi Ali tara
fından (Çocuklarda difteri hastalığı ve 
kocunma çareleri} mevzuunda bir konfe
rans verilecektir. Herkes gelebilir. 

J JP j ^ f^ sinemasında K A H K A H A haftası bugün başhyor 

< ^ ^ 

Dünyanın en büyük komikleri karjı karşıya 
2 BÜYÜK TÜRKÇE KOMEDİ FİLMİ BİRDEN. 

1 — LOREL - HARDI 
FAKA BASMAZ 

(Türkçe sözlü) 

2 - UO AHBAP ÇAVUŞLAR 

Dikkati Fiyatlarda zam yoktur 
(Türkçe sözlü dayanılmaz derecede gülünçlü, 

taklitli komedi) 

Programa bugün matinelerde başlanacaktır. J 



StYASl ICMALı 

ingiliz- Alman konuşması 
netice verecek mi? 

Londraya gelen Almanya Haricty9 
Hazin Ribbentrop şimdiden İngüİM 
Hariciye Nazın lord Halijax ûe tema
sa başkmaşhr. Bu temaslar asü mü-
eakerelere semin hazırhyocaktır. Çün-
kü müzakerenin mevzulan neler ola
cağı hakkında Berlindekt İngiliz «•-
firi ile B. Hitler arasında kati bir asv-
laşma yapûmumıştvr. 

Meselâ Orta Avrupa işlerinin meo-
Suubahis edilmesine Almanya yana^ 
rnak istememiştir. Bahusus Avustur-
ya meselesine her hangi beynelmH^ 
tnüsakerede temas edilmesine Almaatr 
ya katiyen razı cinuyacakttr. İkisi de 
Alman memleketleri bulunduklaraı-
dan, Almanya ile Avusturya araatn^ 
daki münasebetleri BerUndeH d-
inamdarlar; Alman ailesinin husuH 
tir işi saymaktadırlar, 

AlmanAja, Avusturyaya yalnız vJd 

siyasi ve askeri cihetten değü, ayni to 
manda iktisadi noktadan da büyük 
kıymet verdiğinden, bu memleketi» 
olan münasebetlere her hangi yaban
cı bir devletin alâkadar olmsına V4 
müdahale eylemesine raa olacak d»-
ğüdir. Meselâ Almanya, muazzam te^ 
lihat sanayünin en ziyade muhtaç ol
duğu demiri Avusturya/dan temin 
ediyor. Demir madenlerini işleten v 
cevherlerini temizleyip eriten müet-
seselerin hisse senedlerinin yansın
dan çoğu AlmanyadaM büyük şirket
lerin elinde bulunyor. Almanya, Avu»-
turyaya siyasi cihetten nüfuz etmez
den çok zaman evvel iktisadi cihetten 
burada yerleşmiş ve iktisaden hâkim 
olmuştur. İngütere, İtalya gibi Orta 
Avrupadan alâkasıru kesmeği gözün» 
aldırmadıkça Almanya fit anlaşamn-
yacakttr. 

Fejrzullah Ka'zan 
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Diktatörleri sevmiyen sanatkâr! 
Meşhur maestro, Toskanlnl her or̂  

kestra şefine benzemez. Bir kons«r 
idare etmesini rica ettikleri zaman, 
konseri tertib edenlere bin bir gart 
koşar ve bin bir sual sorar. Bir çok 
Orkestra şefleri de vardır ki: «Kaç pa-
ra alacağız? Konserden evvd mi son
ra mı alacağız?..» diye sorarlar. Fa* 
kat Toskanini bunu sormaz. Onun 
asıl meşgul olduğu şey para değildir. 
Toskanini diktatörlerden hoşlanmaz, 
tik suali şudur: 

— Memleketinizde diktatör var mıT 
Toskanini, Salzburg festivaline iş

tirak etmek üzere mukavele imzaladL 
Avusturya diktatörlük d^ffldir. To»-
kanım Avusturyaya gidebilir... 

Derken Şuşnig ile Hitler arasmda 
gizli konuşmalar olduğu duyuldu. 

Toskanini derhal Salzburga şu td-
grafı çekti: 

aÇok müteessifim ama artık mem
leketinize gelmeme ünkân yok.» 

Viyana filarmonik orkestrasınm 
şefi bu telgrafı atanca akh başından 
gitti Fakat üstadı getirtmenin imkâ-
m yoktu. 

Derken ŞıifDİg bir nutuk verdL 
Avusturyanın müstakil bir memleket 
olduğunu, nazi boyunduruğuna gir-
miyeceğini söyledL 

Bundan sonra Viyana fUarmonik 
orkestaa şefi Toskaniniye şu telgrafı 
çektL 

Şuşnigin nutkunun suretini taah-
hüdlü gönderiyorum. Mttlıim yerleri
ne işaret koydum. Kırmuı ile çizdi
ğim kısımlan dikkatli okuyumu. 
Avusturyada nazi nüfuzu bulunmadı
ğımdan gelmenizde mahzur kalmadı
ğını ümid ediyorum.». 

T e r a n o v a ö l d ü 
Geçen gün Nevyork darülacezde-

rinden birinin hastanesinde Ciro Te
ranova adında bir fakir öldü. Bu adam 
bundan birkaç sene evvel Nevyorku 
titreten bir Gangsterdi. Zabıta onu 
pek âlâ tanıyordu. Nevyorklular on» 
«Enginar kralı» ismini vermişti. T»-
ranovadan bir tehdld mektubu gel
diği zaman o mektupta isteıülen ş»> 
yin yerine getirilmesinden başka ç v 
re yoktu. Çünkü hiç bir kimse onun 
arzularma mümanaata cesaret ed^ 
miyordu. Teranovamn mensup oldu
ğu gangster çetesi yalnıa sebzecileri 
ve meyvacüan tazyik ederek para ko
parırdı. Malûm olduğu veçhile gangs
terler taz3ak edecekleri halk sınıflan-
tu aralarmda taksim etmişlerdi. BLr 
grup diğerinin «hakkına» tecavüz et
mezdi. Jimmi Valker Nevyork belediye 
êisi iken Teranova milyonlar kazanmış
tı. Nihayet zabıta gangsterleri sıkıçtav 
öıağa başlaymca Teranova'da kaçma
ğa mecbur oldu. Zabıta bu 10 numa
ralı devlet düşmanııun ba^mı getir»* 
ne büyük bir ikramiye vadetü. FelkMt 
Teranova yakalanamadı. Parasmı 
^kaybettikten ve fakir düşdükten son-
ı̂ a kendiliğinden Nevyoraka döndü y 
geçen gün darülacezede öldü. 

Y ü k s e k k a z a n ç l a r 
General Motors bürosu şefi bay 

Alfred Sloan'm aldığı aylıklar 1936 
senesinde 561,311 dolar tutmuştur. 
Bay Sloan yeryüzünde en yüksdc 
malaş alan adamdır. 

Yeryüzünde en yüksek ücret alaa 
da Harriet Hubbard Ayer şirketinde 
çalışan bayan S. Dodgedlr, Senleik 
ücreti 100,000 dolardu". 

General Motorsda daha hayli yi^ 
sek maalşlar vardır. Meselâ İkinci reli 
459,858 frank ahr. 

Z e n g i n k ö p e k 
Şikago mahkemelerinden biri Ur 

Eskimo köpeğine senede 60,000 frank 
tahsisat bağladı. 

Bu köpek bir mUyonerin köpeğidir, 
vasiyetname Ue bütün servetini kö
peğine bırakmıştır. 

Pek tabu olaralc aile ve varisler bu 
vasiyetnameye itiraz etmişler, mahke
me ölen milyonerin hususî kâtibini ça
ğırmış, kâtip de efendisinin daimai 
«Tek dostum vardır, o da köpeğlm-
dir» dediğini söylemiştir. 

Mahkeme servetin köpeğe kaldığı
na hüküm vermiştir. 

Günde 18.000 esneme 
Londra gazetelerinden biri, bütün 

ciddiyetU, bir Amerikan hikâyeri 
^laklediyor. 

NeV-York, Bekon kasabasında b»-
yon Fanni Morges göriümemiş Wr 
hastahğa yakalanmış. Bir hajtadanr 
>̂eri, güvÂe 18,000 defa esniyörmüşle 

Doktorlar asabidir, tedavisi güçtür 
diyor. 

Bayan Morges çok muztariptlr. 
18,000 defa esnemekten hem cemi»-
ri yoruluyor, hem d» uyku uyvyam»-
yormuşl.. 

BERLITZ 
FRANSIZCA - İNGÜZCA - ALMANCA v. 8.1 

^NBUL- ANKARA- i m 

Fransız edibi Mauroıs 
mesud olmanın ruhî 
şartlarını anlatıyor 

1 

Hayatm ruhi kı
sımlarım tahlil et
mekle şöhret kar 
zanmış olan Fran
sız edibi Maurois 
edebiyatm yarat
tığı eserlerde bu
gün tahlü edilme
si lâzım gelen en 
mühim meselenin 
hangisi olduğunu kendisine soran bir 
gazeteciye şu cevabı vermiştir: 

«Bir müellifin bu zamanlarda da 
meşgul olacağı mesele ezelidir: İki 
İnsanm birbirini bulmasımn ve mü^ 
terek hayatlanna şekil vermesinin 
sim. 

Bütün bir hayatm devam ettiği 
müddet zarfmda mes'ut olan kadın 
Ue erkeğin teşkü ettiği izdivaç dalma 
İdeal bir kan kocahk sayılacaktır. 
Herşeyden evvel, böyle bir İzdivaç 
ha3ratı mevcut mıdır, diye sOTmamn 
lâzımgellr. Büyük fUezof La Roche-
foucaud şu klâsik cümleyi ortaya 
atarak bunu inkâr etti: «İyi İzdivaç
lar mevcut olabilir, fakat hiç bir izdi
vaç yoktur ki bir insamn mütekâmil 
saadetiıü ihtiva eylesin.! 

Bununla beraber tarih La Roche-
foucaud'nvm yanıldığım isbat ediyor. 
Bunun böyle olduğunu bir kaç misal 
Ue izah edebilirim. Meşhur Fransız 
Uim adamı Berthelot kansuun vefa-
tmdan bir İM gün sonra kendisini 
zehirledi. Nazırlardan Sembot'nun 
dul kalan eşi intihar etti. Bunlann 
Udsl de eşlerinin ölümüne tahammül 
edemiyerek dünayaya veda ettiler. 
tngUlz kralhğı hanedamnda en mes
ut izdivaçlara tesadüf oltmur. Yal
nız, kraliçe Vlktorya kocasına pere»-
tiş etmezdi, kral JorJ da kraliçe 
Mari üe İki insanm hayatta erişebt" 
leceği en büyük saadeti temsfl eder
lerdi. İngüiz siyasîlerinden Disraell 
demiştir M: «Zevcemin gösterdiği Ift» 
tuf sayesinde bütün hayatım mes'ut 
seneler süsüesinden İbaretti. Otu» 
sene evliydik, hiç bir gün bUmem k& 
saadetimizi bulandırmış olsun.» 

Bu misaller yalnız tarihin kaydet
tiği mes'ut izdivaçlardır. Demek kİ 
meçhul kalan daha nice mes'ut izdi
vaçlar vardır. Böyle bir mütekâmil 
müşterek hayatın tarihi takfb edUe* 
cek olursa onun evvelâ büyük bir 
ejps\& başladığı, zamanla dostluğs^ 
rikkate ve itimada münkallp olduğu 
göriUür. Bu tekâmül, yegâne doğru 
olan bir evlilik tekâmülüdür, çünkü 
fizik aşk, pek nadir istisnalar lıarlç 
olmak üzere, bütün hayatta devam 
edemez. Omm için kuvvetli bir hli 
yaratacak ve bunu bütün bir hayat 
zarfmda devam ettirecek şartların 
aranması lâzımgellr. 

Her şeydMi evvel öyle zaımediyo-
rum ki temayülün husule gelmed 
için mütekâmU bir gflzeUik değÜM 
bUe her halde bir nevi cazibe elzenv 
dir. Bir izdivaç hayatmm kuvveti 
mütekabU aşkm başlangıçlarına isti-
nad eder. Ben aşk yüzünden değU, 
yTni ve mantık icabatmdan dolayı 
yapılan ban izdivaçlarm mes'ut ol
duğunu bUlyorum. Fakat bu gibüe-
rln sayısı gittikçe azahyor. 

Bu si^erirole hiç bir kimsenin ce
saretini kırmak istemem. Çünktt 
meyU ve tesir kadar esrarU bir mef
hum tasavvur edilemez, bir çok ka-
dmlar vardır ki muhitlerinin naza^ 
nnda çirkin diye bakıldıkları halda 
erkekler nezdinde en büyük muvaf-
falayetieri elde ederi». 

Kadınlann erkekten ilk beklediği 
şey kudret ve kabilljrettir. trıganlar 
en iptidai tarzda yaşarlarken aUeyf 
koruyan şey erkeğin kuvvetiydi, bup 
günkü hayatımızda erkeği kadıns 
sevimli gösteren şey de erkeğin m»* 
nevi kuvveti, metanetidir. Fakat ea 
kuvvetU adamın zayıf zamanlan var
dır. Bu zayıf zamanlar kadına verUen 
katî rol anıdır. Erkeğin bu anlan at
layabilmesine yardım edecek olan 
âmiller kadımn göstereceği nkkat 

Meşhur Fransız edibi Maurois kendisile görüşen 
bir gazeteciye izdivaç ve izdivaçta mesud olmak 
hakkında beyanatta bulunmuştur, izdivaçta aşk 
lâzım mı? Kadınla erkek birbirini kıskanmak mı? 

Yalnız mı yaşamalı, sosyete hayaü mı? 
Edip bunun gibi suallere cevak veriyor 

ve anlayışıdır. Fakat kadımn 3rapâ  
cağı bu yardım hiç kendisini göster
meden olup bitmelidir. Kadm irade
sinin hâkim olduğu bir izdivaç hiç 
bir zaman mes'ut olamaz. 

Tabiî en mes'ut izdivaçlarda bUe 
dostUum intihabı, çocuklann tert)i-
yesi, intflıap olunacak eğlence şekU-
leri gibi meselelerde fikir ihtilâflan 
çıkar. îkl inşam bu gibi İhtilâflan 
atlatmağa saik olacak düstur gülme
sini bUmekten ibrettir. Çünkü aile 
saadeti ancak neş'e atmosferinde bâ  
ka bulabilir. îdeal bir aUede roUer 
kan koca arasmda şu sureUe taksim 
edümelidlr: Harbiye ve hariciye ne
zareti kocada, daıhiliye nezaretUe ço
cuk terialyesl kadmda kalmahdır. 
Ev idaresi dalma kadına aiddlr, çüıv 
kü erkeğin hüsnü tabiatına göre bir 
yurt vücuda getirmek vazifesi kadı-
nmdır. Şayed kadm da hayatım ka
zanmak İçin çahşıyorsa o zaman er
keğin ev idaresi işlerinde biraz mû-
samahah hareket etmesi lâzımgdir. 
Yüzde de yine neş'e çok işe yarar, 
neş'e olmazsa kan koca hiç bir zap 
man anlaşamazlar. 

Şimdi bir mesele kahyor ki o da 
İzdivaç hayatmda bir dereceye kadar 

işvebazlık lâzım 
nudır, yoksa değfl 
midir meselesidir. 
Kadınla erkek bl-
ribiılerlnin hoşu
na gitmeğe ve biri-
birlerinin kıskanç
lığını uyandırma
ğa çahşmah mı, 
yolısa çalışmamah 

im? Bu suallere verilecek cevap insan
ların tabiatma göre değişir. Öyle in
sanlar vardır ki saadeti sulh ve sü
kûnet ve İtimadde ararlar, öyleleri 
de vardır ki sakin bir saadet onlann 
içlerini sıkar. Fakat her halde işve
bazlık tehlikeli bir zehirdir, onu İsti
mal ederken ahnacak pozlara fev
kalâde dikkat etmek lâzımdır. 

Kan koca yalnız mı, yoksa sosye
tede mi yaşamabdırlar? Şimdiye lot-
dar bir çok defa bu sual Ue karşılaş
tım. Ona verüecek cevab şudur: Her 
Izdivacm başlangıcmda nasü olsa 
bir nevi yalnızlık aramr. Fakat son-
ralan fazla yalmzlık bir tehlike teş-
kUeder. 

Son bir mesele olarak ta kan kocar 
İlk hayatmdakl tatillerden bahsede
lim. Bu mesele en müşkül olan aUe 
meselesidir. DenUebilir ki gençlikte 
ayrılık bir tehlikedir, olgun yaşa gir
dikten sonra ise adetâ bir ihtiyaç ha
lini alır. Ben izdivaç hayatında tatUe 
taraftarım, fakat ideal bir Izdivacm 
tatUe ihtiyacı var mıdır? İdeal Izdi
vacm timsali, bilâkis kadımn koca
sında ve kocamn da kansmda daima 
yeni bir mahlûk keşfetmesi deığU 
midir?...» 

Kadıköy Halkevi 
Yeni bina Bahariye caddesinde 

yazhk sinema arsasında yapılacak 

Teni Halkevlnin 6n ve arka tarahndan alacağı sekOve projeyi hamlayan 
mimar B. Rükneddin 

Kadıköyda yapüacak yeni Halkevi 
ye Parti Merkezi binası için açılan 
müsabelıa İmtihanımn neticelendi
ğini yazmıştık. Müsabakaya 17 mi
mar İştirak etmiştir. Bunlann ver-
üMeri projeler, VaU B. Muhlddln 
Üstündağm rdsliğl altmda Partt 
Kadıköy başkam Naci Ali îtoraü. 
Halkevi başkam Celâl Esad, Akade
mi profesörlerinden Bnme Talk, be
lediye tmar müdürü Ziya, güzü sanr 
atlar akademisi profesörlerinden Arif 
Hikmet, profesör Deb'den mürekkep 
Jüri heyeti tedkik etmiştir. 

Bblnclligi 1458, Ddncillğl Çamlı, 
üçüncülüğü su rumuzlu projeler kar 
zanmıştır. BlnücUlğl kazanan proje

yi yapan belediye imar şubesi mfc-
marlaıudan B. Rükneddin Oünâ'dln 
tklncUiği mimar A. Sabri ve Emin 
Onafm, üçüncülüğü mimar Lemen 
Cevadm projeleri kazanmıştır. 

B. Rükneddin Paris güzel sanatlar 
mektebinden mezundur. Parlsten 
geldikten sonra İstanbul konservar-
tuan içtu açılan müsabakaya girmiş, 
müsabakada derece kazanan ecnebi 
mimar ve sanatkârlardan sonra TüıV 
mimarlar içinde eseri en çok beğenil
mişti. 

Yeni Kadıköy Halkevi binası, Ka< 
dıköyünde Bahariye caddesinde es
ki sinema arsasında yapılacaktır« 
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Otobüs münakaşası 

Mahkeme dün de bazı 
şahitleri dinledi 

Diğer şahitlerin çağrılması için muhakeme 
gelecek perşembe gününe bırakıldı 

otobüs münkaşası davasına dün de 
asliye birinci ceza mahkemesinde de
vam edildi. Dünkü celsede hukuku 
âmme nattıma dinlenen şahidlerden 
Tan gazetesi muharririevinden İbra
him Hakkı Konyalı şunları söyledi: 

— Ahmed Emin Yalman aleyhine 
dişçi Avni Bayerin gönderdiği protes
to gazetelerde intişar edince Avni Ba-
yere telefon ederek bir gazete muhar
riri olduğumu bildirdim ve kendisile 
görüşmek üzere randevu aldım. Tan 
gazetesi muharriri olduğumu söyle
medim. 

Ertesi gün muayenehanesine gide
rek kendisile konuştum. Avni Bayer 
bana, arkadaşlarından biri vasıtasile 
Beyoğlunda bir yerde Ahmed Emin 
yalmanı tanıdığını, bir gün yanında 
dört arkadaşile beraber matbaaya 
giderek Ahmed Emin Yalmanla gö
rüştüğünü -ve otobüs ruhsatiyesi al
mak için kendisine bin lira verdiğini 
söyledi. Parayı verirken yanında bu
lunan ve bunu gören şahidlerin isim
lerini sordum. Şahidlerini şim.di söy
lerse Ahmed Emin Yalmanın bu şa-
hidleri kandıracağını ileri sürerek 
Bursada bulunan avukatı Yusuf Ke
nan geldiğinde bunu da bildireceğini 
söyledi. 

Dişçi Avni Bayer, bu şahide itiraz 
ederek dedi ki 

— Söyledikleri hakikate muvafık 
değildir. Bu zat benim muayenehane
me gelmedi. Kendisile konuşmuş de
ğilim. Tan gazetesinin muharriri ol
duğu için, benim aleyhimde söz söy
lüyor. Kendisile telefonda da konuş
muş değilim. Sözleri asılsızdır. 

Şahid olarak çağırılan Akşam gaze
tesi yazı işleri müdürü B. Enis Tahsin 
Til şunları söyledi: 

— Kânunuevvel ortalarına doğru 
bir gün akşam saat yedi buçuk sıra
larında muharrir arkadaşlarımızdan 
Mustafa Ragıp matbaaya geleci, Avni 
Bayer tarafından Ahmed Emin Yal
man aleyhine bir protesto gönderil
diğini, bir nüshasının da valiye teb
liğ edildiğini söyliyerek protestonun 
hülâsasını anlattı. Gazetecilik nok-
tai nazarından bunu ehemmiyetli gö
rerek, meseleyi tahkik etmek istedik. 
Mustafa Ragıp, Avni Bayere telefon 
etti, parayı nasıl ve nerede verdiğini 
sordu. Avni Bayer, sorulan suallere 
verdiği cevapta hulasaten, otobüs 
ruhsatiyesi almak üzere Ahmed Emin 
Yalmanın matbaasına gideıek bin li
rayı verdiğini, Ahmed Emin Yalmanla 
ma:tbaada tanıştığını, parayı dört şa
hid huzurunda verdiği için makbuz 
almadığını, bu hususta daha fazla taf

silât almamız için avukatı Yusuf Ke-
nana müracaat etmemizi söyledi. Bu 
konuşma esnasında muharrirlerden 
Vâlâ Nûreddin de matbaada yanımız
da idi. Telefonda Mustafa Hagıp sual • 
leri soruyor ve aldığı cevapları not 
ediyordu. 

Bundan sonra Vâlâ Nûreddin de 
avukat Yusf Kenana telefon ederek 
protesto ve bin lira meselesi etrafın
da; izahat vermesini rica etti. Avukat 
Yusuf Kenan, malûmatı oırnadığını 
ve bin liranın verilip verilmediğini de 
bilmediğini söyledi. 

Mustafa Ragıp telefonla görüşür
ken, Avni Bayerden fotoğrafını iste
mişti. Biraz sonra bizzat kendisi mua-
yenehaineye giderek Avni Bayerden 
.fotoğrafı aldı. Biz de bu fotoğrafı ve 
Avni Bayerle telefonda konuşulanlan 
ertesi gün Akşam gazetesinde neş
rettik. 

Avni Bayer bu ifadeyi de kabul et
medi: 

— Ben kimse ile görüşmedim ve fo
toğraf ta vermedim, dedi. 

Bunun üzerine müddeiumumi mu
avini sordu: 

— Mademki kimse ile görüşüp bir 
şey söylememiş. Akşam gazetesinde 
kendisine atfen yazılan yazılar çıkın
ca bunları tekzib etmiş mi?. 

— Bu işlerle vekilim Yusuf Kenan 
meşgul oluyordu. Bu yazılan tekzib 
etmesini kendisine söyledim. «Tekzib 
ettiririz» dedi. Fakat yapmamış. 

Reis sordu: 
— Avukatınız tezib etmeyince, uy

durulduğunu iddia ettiğiniz bu yazı
ları niçin tekzib etmediniz? 

— Bilmem. Ben de tekzib etmedim. 
Şahid Ak.şam muharrirlerinden 

Mustafa Ragıp Es'atlı dedi ki: 
— Kânunuevvel içinde bir akşam ü-

zeri Parti m^erkezinde bulunduğum sı
rada, dişçi Avni Bayer adında birinin, 
Ahmed Emin Yalman aleyhine bin 
liralık bir protesto gönderdiğini, pro
testonun bir nüshası vilâyete gönde
rildiğini işittim. Matbaaya geldim. 
Protesto işini mühim bulduğumuz için 
bu hususta izahat almak üzere, Avni 
Bayere telefon ettim. Bu protestoyu 
kendisi çektiğini, ruhsatiye almak 
üzere Ahmed Emin Yalmana bin lira: 
verdiğini söyledi. Mukabilinde mak
buz alıp almadığını sorunca: «Mak
buz almadım amma, iki, hattâ dört 
şahid huzurunda verdim. Matbaasın
da kendisine teslim ettim» dedi. Şa-
hidlerinin hüviyetlerini öğrenmek is
tedim. Buna karşı da: «Ben fazla taf
silât veremem. Avukatım Yusuf Ke-
nandan bu hususta izahat alabilir-

Tayyare piyangosu çekildi 
Bugünkü çekilişte 

^ ^\ â\ d\ d\ n (} il f) it %J \J \J \J \J 
Lira kazaiıan n u m a r a 

O l fi 1% 9 İ o 9 
Bu n u m a r a n ı n son iki rakkamı ile 

nihayet bulan b ü t ü n biletler 20 lira, 
yani 1/10 biletler 2' l ira amort i ka
zanmışlardır . 
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Lira kazanan n u m a r a 

Or'-^ "f /^ SSlln %J^ JL X V/ 
Bu n u m a r a n ı n son iki rakkamı ile 

n ihayet bu lan b ü t ü n biletler 20 Ura, 
yani 1/10 biletler 2 l ira amort i ka
zanmışlardır . 
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Lira kazanan n u m a r a 

13S41 
1000 

Lira kazanan la r 

24870 33689 

500 
Lira kazananlar 

32875 36629 1170 37630 25173 
22132 1507 15690 25016 22095 
22099 2285 65 6460 26854 
30503 
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siniz» dedi. Kendisinden bir fotoğraf 
istedim. Muayenehanesine bir a d a m 
gönderirsek fotoğrafı vereceğini ve sa
a t dokuza kadar gitmemizi, aksi tak
dirde saa t dokuzdan sonra muayene
hanede bulunamıyacağmı söyledi. 
Ben derhal yan ıma kapıcı Ahmedi ala
r a k Avni Bayerin Tepebaşmdaki mu
ayenehanesine gitt im. Kendisini de 
ilk defa orada gördüm. Fotoğrafı ver
di, ben de matbaiaya gönderdim. 

Avni Bayerin bu şahidin sözlerinin 
de aisılsız olduğunu, ne telefonda, n e 
de şifahen hiç kimse ile görüşmediği

ni söyledi. 
Şahidlerden Vâlâ Nûreddin gelme

mişti . Mahkeme kendisinin ihzaren 
celbine ve hazırlık t ahk ika t ında isim
leri geçen diğer şahidlerin çağırılmai-
l a r m a kara r vererek muhakemeyi ge
lecek perşembe g ü n ü n e bıraktır . 
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36113 
24156 

8373 
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20361 
11057 
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7425 
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26294 
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22280 
20264 
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30629 
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33215 
25399 
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28907 
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13407 
39045 
31799 
34503 
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31840 
38942 
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22241 
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22553 
12713 
36930 
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31413 
26575 
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22482 
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2765 
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15446 
23949 
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34443 
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16262 
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21799 
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26878 

37116 
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31314 
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21165 
22231 
38652 
35744 

24369 
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22347 
30995 
20349 
14950 
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12485 
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22643 
36968 
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29479 
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29629 
14845 
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16281 
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32334 
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14455 
34316 
22600 

36921 
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27190 
34564 

1776 
30452 
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17304 
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35767 
16265 
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33642 
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34163 
23162 
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36287 
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38093 
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29512 
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saire bulunur. 

c Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu Tercüme eden: 

Selâm! Sedes 
Tefrika No. 67 mJ 

— Olur. 
Selâm verdi, karısını önden geçirdi 

ve öyle dik bir tavırla çıktı ki, noter 
artık gülümsemez oldu. 

Eve girer girmez Jorj kapıyı kapadı, 
şapkasını yatağın üstüne fırlattı: 

— Vodrekin metresiydin değil mi? 
Başını açan Madölen bir hamlede 

döndü: 
— A!.. Ben mi? 
— Evet sen. Bir insan durup du

rurken bütün servetini bir kadına bı
rakmaz... 

Kadın titriyordu, bir türlü iğneleri 
çıkaramıyordu: 

— Haydi haydi... Deli olma... Sen... 
Sen... Sen de... Daha biraz evvel... Bir 
şey bırakmış olacağını söylemiyor 
mıydm? 

Jorj ayakta, karısının yanında dur
muş. En ufak hareketini gözden ka-
çırmıyordu: 

— Evet, bana bir şey bırakabilirdi... 
Bana... Kocana... Ben senin koçanım... 
Anlıyor musun, bana bırakabilirdi... 
Ama sana... Kanma... Hayır... Arada 
mühim fark var... Herkes ne der? Her
kese karşı... 

Artık Madölen de kocasının gözle
rinin içine bakıyordu: 

— Bana kalırsa, onu» sana miras 
bırakması da çok garib bir şey olur
du... 

Hiddetle sordu: 
— Neden? 
-^ Çünkü... 
Biraz tereddüd ettikten sonra: 
— Çünkü kocamsm dedi. Çünkü 

onu yeni tanıdın... Çünkü ben onun 
çok eski arkadaşıyım... Çünkü ilk va
siyetnamesinde de, daha Forestiye 
sağ iken yaptığı vasiyetnamesinde de 
servetini bana bırakmıştı. 

Jorj odada dolaşmağa başladı: 
— Bu mirası kabul edemezsin. 
Kadın lâkayıd cevab verdi: 
— Pek âlâ. Cumartesiye kadar bek

lemeğe hacet yok öyleyse, hemen La-
manöre haber verelim. 

Karısının karşısında durdu, gene 
gözgöze bakıştılar; düşüncelerini, iç
lerinden geçenleri okumak ister gibi 
bakıştılar. 

Jorj birdenbire: 
— Haydi Vodrekin metresi olduğu

nu itiraf et, dedi. 
Kadın omuz silkti: 
— Çok sersemsin... Vodrek beni çok, 

ama pek çok severdi... İşte bu kadar.,. 
Aramızda başka hiç bir şey yok... 

Jorj ayağını yere vurdu: 
— Yalan söylüyorsun. İmkânsız. 
Kadın sakin cevab verdi: 
— Ama dediğim gibi. 
Jorj bir müddet daha dolaştı, sonra 

gene durdu: 
— Öyleyse anlat bakayım neden 

bütün servetini sana bıraktı? 
— Basit. Biraz evvel söylediğin gi

bi, bizden başka, daha doğrusu ben
den başka dostu yoktu. Beni çocuklu
ğumdan tanır. Annem onlarda otu
rur, annesine yol arkadaşlığı ederdi. 
O da boyuna buraya gelirdi, çoluğü 
çocuğu yoktu, beni düşündü. Her pa
zartesi günü bana çiçek getirirdi. Sa
na getirmediği için hiç hayret etmez
din. Bugün de servetini verdi. Verecek 
başka kimsesi olmadığı için verdi. Sa
na verseydi garib olurdu. Sen onun 
nesisin? 

— Ne olursa olsun bu şartlarla bu 
mirası kabul edemeyiz. Herkes şüp
helenir, herkes dedikodu yapar, her
kes benimle alay eder. Zaten meslek
taşlarım beni kıskanıyorlar. Belki 
Forestiye razı olurdu ama ben ola
mam. 

— Peki canım kabul etmiyelim, ce
bimizde bir milyon eksik olsun. 

Jorj dolaşıyor, kendi kendine hızlı 
söyleniyordu: 

— Evet... Bir milyon... Bu serveti 
bırakırken kırdığı potun farkında ol

mamış... Beni nasıl müşkül vaziyette 
bıraktığını farketmemiş... Eğer yan 
servetini de bana bırakmış olsaydı 
mesele düzelirdi. 

Oturdu, ayak ayak üstüne attı, bı
yıklarını bükmeğe başladı. Cam sıkıl
dığı, endişeli ve düşünceli olduğu za
manlar bıyıklarını bükerdi. 

Madölen ördüğü yün işini aldı: 
— Bana söz düşmez dedi, sen dü

şün. 
Uzun müddet cevab vermedi, niha

yet mütereddid konuştu: 
— Halk Vodrekin sana servetini bı

rakmasını ve benim de bunu kabul 
etmemi anlıyamaz. Bu serveti böyle
ce kabul etmek, senin ölenle rabıtanı 
itiraf etmek olur. Benim de ne vazi
yete düştüğümü söylemeğe hacet 
yok... Halk bu servetin yarısını sana 
yansını bana bıraktığını zannetmeli. 

— Vasiyetname çok sarih, bunu 
nasıl düzeltebiliriz? 

— Kolay. Sen servetin yarısını ba
na verirsin, âlemin ağzı kapanmış 
olur. 

— Nasıl kapanmış olur ki, Vodrekin 
vasiyetnamesi meydanda. 

— Elâleme gösterip duvarlara ya
pıştırmağa mecbur mıyız? Budalalık 
etme. Kont servetinin yarısını bana 
yarısını da karıma bıraktı derim olur 
biter. Bu serveti benim rızam olma
dan alamazsın. Ben de razı oluyo

rum ama, yarısını bana vermek şar-
tile. 

Kadın gene dik dik baktı: 
— Nasıl istersen öyle olsun. Ben ha

zırım. 
Jorj kalktı gene dolaşmağa başla

dı. Yeniden tereddüde düşmüştü, ka-
nsile gözgöze gelmekten çekiniyor, 
söyleniyordu: 

— Hayır hayır... Serveti reddetmek 
daha doğru, daha vakur, daha dürüst 
hareket olur... Ama dediğim gibi ya
parsak kimse şüphe edemez. 

Madölenin önünde durdu: 
— İstersen ben yalnız notere gidip 

işi izah edeyim... Ona düşündükleri
mi anlatırım. Mademki mirasın yarı
sını kabul ediyorum. Bu açıkça: «Ka
rım kabul ediyor çünkü ben kabul 
ediyorum, demek ki ortada şüphe edi
lecek bir vaziyet yok» demektir. YoK' 
sa rezalet olur. 

— Nasıl istersen... 
— Evet. mirası yarı yarıya payla

şırsak mesele kalmaz. Bir dostun''^' 
birimizden birimizi tercih etmeden, 
ikimize de servetini bırakıyor... Kirıi* 
senin bir diyeceği kalmaz. 

— Anladım. Bu kadar izahat ver
meğe lüzum yok. Hemen kalkıp 
re git. 

Jorj kızardı: 
— Hakkın var, gidiyorum. 

(Arkası var) 
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Geçmiş zamanlar r 

Bîr Saray hatırası 
Bir sabah saraydaki vazifem başı

na gelmiştim. Oda kapısmda Mehmed 
ağayı buldum. Âdeti üzere eteklerime 
(»rıldı, arkam sıra odaya girdi. «Aman 
beyim, ah aslanım, ne olursa senden 
olur, evvelâ Allah, sonra sen!» diye
rek bir hayli yalvardı. 

Bu Mehmed ağa temiz, pak yürek
li, Allah nzası için hayra alet olarak 
sevab kazanmak Istlyen Anadolu 
Türklerindendi. Kendisini saraydaki 
odamızın hademesi olarak tanımış
tım, îki üç sene kadar sonra terfien 
köşklerden birine bekçi oldu. Hizme
timizde iken her nasılsa beni sevmiş
ti. Adeti ve merakı üzere arasıra elin
de bir pusla veya arzuhal ile bana 
müracaat eder. Zarurette kalmış bir 
kimsesizin işi İçin bir tavsiyename 
ahr veyahud bir zavallının mütedahll 
maaşlanm vasıtamla tahsil ettirir ve
ya mahallesi fıkarası için atiye aldmr-
dı, fakat bu angariyeleri görmek İçin 
kimseden para almaz mahza hayır 
İşlemek için yapar, bana da bol bol 
dua eder ve - İfadesine göre - bana da 
dua aldınrdı. 

O günkü ricasma mukaddeme ola
rak şunları söyledi: «Haniya bizim 
köşke misafir ettikleri Rodostan geti
rilen mümeyyiz efendi ile Yahudi tel
grafçı yok mu? Gece gündüz ah çekip, 
ağlıyorlar, yemek içmekten kesildiler. 
Halleri pek yaman. Benim aklım er
mez, ama bu adamlar günahkâr ve 
kabahatli kimselere benzemiyorlar. 
Çektikleri kedere dayanamıyacaklar, 
yaşıyamıyacaklar. Aman beyim sen 
merhametlisin, bu zavalhlan kurtar. 
Padişaha da duacı kazandırmış olur-
fiim» dedi ve bu sözleri söylerken rik
kate geldi, gözlerinden yaş akıyordu. 

«Bu adamlarm suçu ne imiş ve iş
lerine kim bakıyor» diye sordum. «Ka
bahatleri ne imiş ve ne gibi iftiraya 
uğramışlar bilmiyorum. Fakat arası
ra mabeyinci Ragıb beyle Bel#r bey 
gelip gidiyorlar» dedi. Bu Bekir bey 
İptida şifre kâtibi olarak saraya alın
mıştı. Sonradan mabeyinciler sırası
na geçirilmişti. Onun yeri de benim 
bulunduğum odada idi. Saf yürekli, 
namuslu ve doğru sözlü fakat pek 
korkaktı. Biraz sonra geldi. Kendisi
ni söylettim. Ketmetmeyip «bu adam-
lann biri Rodosta mektubî kalemi 
mümeyyizi, diğeri - Yahudi - telgraf 
müdürü imiş. Vali Abidin paşa Mısır
da komiser Ahmed Muhtar paşa ile 
gizli muhabere ediyorlar. Muhtar pa
ça taraftar topluyormuş. Elde ettiği 
adamlar Ue bağteten Istanbula gele
cek, îstanbuldaki taraftarları ve Abi
din paşanm bulacağı Arnavutlarla 
padişahı hal'edecekler mealinde Ra
gıb bey marifeti üe Rodos telgraf me-
murlanndan birinin verdiği jurnal 
üzerine isticvab olunmak için celbo-
lunmuşlar» dedi. 

Aklen sıhhatine İtimad olunmak 
İhtimali olmıyan böyle saçma bir ha
beri veren şahsm sözüne Ragıb beyin 
ehemmiyet verip padişaha arzedişine 
şaştım. Canım sıkıldı. Ertesi günü Ra
gıb bey bizim odaya gelmişti. Odamız 
kalabahk olduğu halde dayanama
dım. Râgıb beyi muahaze ettim. Ken
disi ile mektebi sultanidenberi arka-
daşlığ'ımız vardı. «AUahtan korkmaz 
mısın, insanlardan utanmaz mısın. 
Sende vicdan yok mu yahu! Böyle 
saçma sapan sözlere, yalanlara inan
mış gibi görünüp bir takım günahsız 
kimseleri lekelemek, mağduriyetleri
ne sebeb olmak, velinimetin olan pa
dişaha^ beddua aldırmak sana yakı
şıyor mu? »dedim. «Bu adamların 
«uçlu olmadıklanm ne biliyorsun, se
ni kim temin etti» diyince «aklım. 
İzanım Ue hükmettim» cevabını ver
dim. 

îşi etrafile anlatıp biçareleri kur
tarmak İçin maruzatta bulunmak 
Üzere padişahın müsaid bir zamanmı 
konuyordum. Aradan iki gün geçme
den Sultan Abdülhamid bana «haber 
ftldım, Rodostan getirilen adamlar-
<lan dolayı Ragıb beye çıkışmışsm, çat-
Dıışsm. Bu adamları görmeden, söy-
»etmeden verilen habçrin asılsızhğma 
^asıl inanıyorsun. Bir kere git sen de 
*>u adamlar ile ve muhbirleri ile ko-
*^uş. Hakikati ortaya çıkar bakalım» 
dedi. 

Padişahın bu emri üzerine evvelâ 
*»evkuflan isticvab ettim. Her ikisi 
^e kemali sükûnet ve tevazu ile ve 
Samimiyet ile ağlıyarak suallerimin 
^^evablannı veriyorlardı. «Abidin paşa 

ile Ahmed Muhtar paşanın muhabe
relerine vasıta olmak değU hattâ pa-
şalann başka vasıta ile yazıştıklanm 
ye ha,berleştiklerinl duymadık» dedi
ler ve yeminler ettiler. Bu biçarelerin 
kabahatsizliklerine ve iftiraya uğra-
dıklanna bir kat daha kanaat hasıl 
ettikten sonra köşkün diğer bir oda
sına geldim. Muhbiri çağırttım. Ro
dosta telgraf çavuşu imiş, ağzı kala
balık, cerbezeli, şarlatan, kurnaz, boy
lu boslu genç bir şahıs idi. Verdiği 
haberleri süsliyerek saçma sapan ya
lanlar ve tafsilât ilâvesile tekrar etti. 
Ve bana padişaha sadakat dersi ver
meğe ve hainlere taraftarlık ettiğimi 
imaya başladı. 

Söylediği sözleri nazan itibare al-
mıyarak «edebsizlikten, yalanlardan, 
vaz geçerek iftirada bulunduğunu iti
raf eder isen - çünkü dediklerin hepsi 
asılsız olduğu bizce malûmdur - eski 
memuriyetinde kalırsın, ve inad eder
sen Yemene sürgüne gidersin» dedim. 
Bu sözlerime şımarıklık ederek sert
likle ve red ile mukabele etti. İngilte-
rede olsa polis memurları mahud sı
ğır sinirleri ile yapılmış kaim kırbaç
ları ile bu edebsize hakUcati söyletir
lerdi. Fakat bu âdet bizde yoktu. 
Onunla beraber bu kabadayımn an
cak korkutulur İse suçunu itiraf ede
ceğini hissediyordum ve bunım çare
sini aramağa başladım. Odanın şömi
nesi üstünde yeni icad olunmuş bir 
büjrük gramofon olduğunu ve bunun 
ucuna ağzı geniş bir ses borusu takıh 
bulunduğunu gördüm. Hemen muh
bire doğru dönerek «sana iki dakika 
müsaadem var. Verdiğin haberlerin 
asU olmadığını söylersin ve yazmağa 
razı olursun. Ceza görmezsin affolu
nursun. Lâkin inad edersen senin 
başım bu işkence makinesinin içine 
soktururum ve şu gördüğün manive
layı çevirtirim. Her çevirişte başının 
bir tarafı ezilir, kırılır» diyerek mani
velayı bir kaç defa sertçe çevirdim. 
İki dakika falan geçti. Bu melun he
rif hâlâ ikrarda bulunmuyordu. Fa
kat sözlerimi ciddî zannederek son 
derece korkmuştu. Benzi sapsarı ke
sildi; titremeğe başladı. 

Bu halini görünce karşımda duran 
tüfekçilere döneret «tutunuz bu çap
kını! şu borunun içine sokunuz başı
nı!» dedim. Ben de yerimden kalkıp 
manivelayı sert sert çevirmeğe başla
dım. Tüfekçilerin kendisine doğru 
yürüdüklerini görünce: «Aman efen
dim kıymayımz bana! Doğrusunu ye
min ile söylerim ve yazarun ve mü
hürlerim. Tövbeler olsım» dedi ve ken
disinin münhal olan başçavuşluğa 
kaynlmasım istediği halde müdürün 
himaye etmemesinden ve Abidin pa
şanın mümeyyiz efendinin adamların
dan birini tayin ettirmesinden dola]^ 
garez bağlayıp bu yalan haberleri ter-
tib ettiğini söyledi ve bu mealde yaz
dırdığım vesikayı imzaladı. Şahid ol
mak üzere köşke beraber götürdüğüm 
Bekir beyle beraber derhal padişahın 
huzuruna çıktım. Macerayı anlatıp 
vesikayı gösterdim. «Allah o herifin 
ve onun gibi beni günaha sokan fena 
adamlarm belâlarmı versin. Hemen 
git mevkuf olan zavallılara selâmımı 
tebliğ' et. Haklarmı helâl etsinler. îs-
tanbulda hallerine göre istedikleri 
her ne memuriyet varsa yaparım» de
di. Söyledim. 

Mümeyyiz efendi «benün istediğim 
kendilerinin selâmetidir. Rodostaki 
ayni memuriyetimle beni Anadolu-
nun içeri taraflanndaki vüâyetlerden 
birine göndersinler. Başka bir şey di
lemem» dedi. Telgraf müdürü Yahu-
diye gelince «beni sahveriniz. Gide
yim. Başka bir şeyde arzum yoktur» 
dedi. Tekrar padişahın huzuruna gir
dim. Bu adamlann ifadelerini arzet-
tim. «Şaştı. Israrda bulunmadın mı» 
diye sordu. Hiç bir şey kabul etme-
dUclerini tekrar ettim, öyle ise git ce
bi hümayundan para al atiye olarak 
her birine yüzer Ura ver ve bu mağ
durların maaşlarına zam icrasile is
tedikleri yerlere gönderilmesi hakkın
da Babıâliye tebligat İcra edilsin» de
di. 

Hemen çıktım mümeyyiz efendi ile 
telgraf müdürünü odaya getirttin*. 
Atiyeleri verdim. Haklarındaki İrade 
mucibince maaşlarına zammedileceği-
ni tebşir ettim. Yüzleri güldü. Her iki
si de memnun olup dualar ederek 
serbesçe çıkıp gittiler. 

Salih Münir Çorlu 
Mütckaid büyük elçi 

Başvekil B. Celâl Bayarla bîr görüşme 
(Baş tarafı 1 hıci sahlfede) 

sin edilmiş ekonomik bir vaziyete da
yanan tam bir nefse güvenme hissini 
vermiye muvaffak olduğu, Kemalist 
Türklyenin politik havasını aksettir-
mıştir. 

Bugün, Türkiye, esaslı surette Is-
tikranm bulmuş, kuvvetini ve imkân
larım müdrik ve yalmz ekonomik kal
kınma programım takip arzusunda 
bulunan bir memleket olarak gözük
mektedir. 

Esasen, Reisicumhur Atatürk'ün 
ve Başvekil Celâl Bayann, parlâmen
tonun yeni içtima devresine başlama
sı münasebetUe söyledikleri, diğer 
parlamenter memleketlerde âdet o-
lanlan hacim itibarile geçen iki nu
tukta, Türklyenin kendisine olan bu 
güveninin yeni bir tezahürünü daha 
teşkil etmektedir. 

Atatürk, bu nutkunda «ekonomik 
kaUonma. Türklyenin hür, müstakil, 
daima daha kuvvetli, daima daha re
fahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 
Türkiye bu kalkınmadan iki büyük 
kuvvet serisine dayanmaktadır.» di
yor. Ve biraz ilerde sözlerine şöyle de
vam ediyor: «Büyük davamız, en me-
deniğ ve en müreffeh millet olarak 
varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalmz 
kurumlarında değil, düşüncelerinde 
temelli bir inkılâp yapmış olan büyük 
Türk milletinin dinamik idealidir. Bu 
ideali en kısa bir zamanda başarmak 
için, fikir ve hareketi, beraber yürüt
mek mecburiyetindedir» 

Filhakika, Avrupa ve Asyanın bir
leşme noktasında olan bugünkü Tür
kiye, geniş bir inşaat yeri manzarası 
arzetmekte, ve orada, sükûn içinde 
sağlam ve muhteşem bir bina önüne 
geçilmez bir hızla yükselmektedir. 

Başvekille karşı karşıya 
Halen, bu geniş makanizmarun iş

çi basısı olan Başvekil Celâl Bayar-
dan hususî bir görüşme elde etmiye 
çahşmıştım. 

Büyük bağa gözlüklerUe, sakinliği 
ve itidali ile zariflik ve sevimlilik ve 
asalet dolu demokratik tevazuu ile, 
Celâl Bayar, bir Amerikan entellek-
tüeli hissini vermektedir. Celâl Ba
yar, tam, bir modem Türk tipidir. 

Başvekil, beni, saat elinde kabul et
ti. Nazik fakat ayni zamanda katî bir 
ifade ile bana bir çeyrek saat tahsis 
edebileceğinden memnun olduğunu 
büdirdi. 

Eski hatıralar, zihnimde yeniden 
canlanıyor: 

Bu, Celâl Bayar tarafından kabul 
edilmekliğim şerefinin ilki değUdir. 
Bımdan 12 sene evvel, bugün Türk 
bankalan içinde şöhreti dünyaya ya
yılmış en büyüğü olan ve yüzde yüz 
Türk bir müessese teşkil eden tş ban
kasını ilk kurduğu günlerde bir kere 
daha görmüştüm. Arada geçen müd
det zarfmda kendisi imar ve iskân ve
kili, hariciye vekâleti vekili ve iki defa 
da ekonomi vekili olmuştur. Hemen 
ihtiyarlamamış olan yüzü, ayni sakin 
enerjiyi, belki biraz daha fazla olgun
luk ve otorite ile, eskisi gibi muhafaza 
etmektedir. 

İşte yeniden, Reisicumhur Ata
türk'ün yakın bir dostunun, bir ilk 
gün İş arkadaşının, soracağım sualle
re en salâhiyetle cevaplar verebilecek 
adamın, karşısında bulunuyorum. 

Kemalizmin ekonomik 
doktirini 

İlk olarak, zihnimi en ziyade kur-
calıyan su suali sordum: 

— Kemalizmin ekonomik doktrinini 
bana anlatır mısınız? 

Türkiyede vakarı ve soğukkanlılığı 
bir darbımesel teşkil eden ve ismi mu
vaffakiyetin bir müteradifi telâkki 
olunan adam, sualime tereddütsüz ce-
vab verdi. 

Kemalizmin ekonomik doktrinini. 
Cumhuriyet Halk Partisinin progra
mında tarif edilmiş olarak bulacaksı
nız. Kemalist rejim, şahsî mülkiyet ve 
şahsî çalışma prensiplerine hürmet 
esasına dayanmakla beraber, şahsî 
menfaat, millî menfaate tekaddüm 
etmesine müsamaha etmez. «Ferdî 
ben» ile «Sosyal ben» in karşıladığı 
her ihtilâfda Türkiyede, her zaman. 
«Sosyal ben» galip gelir. Biz, her 
şeyden evvel realistiz. Bizi, nazariye
lerden akidelerden ziyade realiteler ve 
başarılar alâkadar eder. 

Liderimiz, Reisicumhur, Atatürk. 
bu prensipi parlâmentonun açılış cel
sesinde söylediği son nutkunda bir 

kere daha sağlarmşlardır. Liderin bu 
sözlerini, size, harfi harfine tekrar et
mekten daha İyi bir cevap veremem: 

«— Biz ilhamlannuzı gökten ve 
gaipten değil, doğruda ndoğnıya ha
yattan almış bulunuyoruz. Bizim yo

lumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurd, 
bağnndan çıktığımız Türk milleti, ve 
bir de milletler tarihinin bin bir facia 
ve ıztırap kaydeden yapraklarmdan 
çıkardığımız neticelerdir. 

Celâl Bayar sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

— Memleketin endüstrUeştirilmesi 
İşine de yine bu pratik düşünceler şekil 
İle başladık ve devam ediyoruz. Biz bu 
meselenin mevcudiyetimizle, istiklâli
mizle sıkı bir surette alâkadar olduğu 
fikrindeyiz. Ekonomik bakımdan ken
di kendimize kifayet edeceğimizi iddia 
etmiyoruz. Kendi kendimizi boş lâfla 
oyalamak emelinde değüiz.» Otarşist 
değiliz. Fakat, ekonomik bakımdan 
İstihsal veya imali lâzım herşeyi 3rap-
maya azmetmiş bulunuyoruz, zira 
Türk müstahsili kendi istihsalinin 
kıymeti fazlalaşması sayesinde, mem
leketin dahilî hayatî ihtiyaçlanra kar
şılayabilecek kabiliyettedir. 

tkinci beş senelik plân 
Başvekâleti resmen deruhte etüğlm 

zaman, parlâmento huzurunda, roar 
lize edeceğimiz ikinci beş senehk plâr 
mn umumî hatlarmı çizdim. 

Gene bu münasebetle madencilik 
plânımızı da anlattım. Bu plânm şim
diden üerlemiş olaiı tatbikatı netice
leri, Türklyenin ekonomik inkişafm-
da bize en mühim tediye vasıtalann-
dan birini temin edeceğini gösteriyor 
ve gittikçe de daha fazla gösterecektir. 
Fakat bu görüşmenin hedefi, size poli-
tiikarmzı övmek değUdir. Şimdiden el
de edilmiş neticelerin bizatihi kâfi de
recede beliğ olduğunu zannediyorum 
veistikbaldeki neticelerin de bunlar
dan daha az beliğ olmıyacağma emin 
bulunuyorum. İsrarla tebarüz ettir
mek istiyeceğim nokta, faaliyetimi
zin muharriki olalı zihniyetin dok
trinimizin, sadece realist bir düşünce
den başka bir şey olmadığıdır. 

Bir devletin ekonomi makinesini, 
hususî teşebbüsü kırmıyacak şekUde 
işletmek lâzımdır. 

Yapıcı ve yaptıncı olan Türk dev
leti, yapanlara: yardım etmekte ve tak
dire lâyık ferdî mesaiyi tanzim ve yo
luna sokmakta ve mahreç bulmakta
dır. Şiddetle murakabe edilen ve ga
yelerinden biri dairelerinden baaüan-
nı pratik uzviyetler haline getirmek 
olan ve mtsraflarmı çoğaltması mem
nu bulunan umumi bir İdare sayesin
de varidat membaJal-ım kıymetlendir
meğe veya servetleri yaratmaya muk
tedir geUr kaynaklanm meydana çı-
kanyoruz. 

Bu prensipi tatbik novkiine koyra-
rak, yalnız raporlar yazmağa alışmış 
bazı memurlan, bu raporları bizzat 
tatbik etmeğe de mecbur ettik. 

Otarşinin hatalarmdan da birçok 
defa intizamsızlık ve isarfın mütera^ 
difi olan ekonomik liberalizmin ifra
tına düşmeksizin kendimizi sakm-
mağa çalışacağız. 

Politik plânda da, dahilde nizam ve 
vekar ve hariçte iş birliği ve taahhüd-
lere hürmet üzerine müesses demok
ratik bir göı-üş esaslarını tarsine gay
ret ediyoruz. 

Bizim için emniyet 
İkinci sual olaıak. Başvekile emniyet 

meselesi hakkındaki düşüncelerini sor
dum. Çok kısa cevap verdi ve dedi ki: 

— Bizim için emniyet, evvelâ kKi-
di kendimizin kuvvetine, sonra İtti
faklarımıza dayanır. Jeografik vazi
yetimiz, Avrupada ve Yakm Şatkta 
müessir bir rol oynamamıza müsaid-
dir. Öyle bir rol ki, her türlü yabancı 
ideolojik ilhamlardan azade bir halde, 
bu ideolojilerin hiçbirine karşı da cep
he almak istememekte ve yalnız sul
hun hizmetinde bulunmayı arzu ey
lemektedir.» 

Balkan antantı 
Başvekil, Balkan Antantı konseyi

nin son toplantısı neticeleri hakmda 
da bir kaç kelime lütfetmesine 
dair olan sualime şu cevabı vermiş
tir: 

— Konsey, Balkan Antantına esas 
teşkil eden fikir ve menfaat birliğini 
bir kere daha teyid eylemiştir. Balkan 
Anatantı, bu toplantıdan da her za
mankinden daha sf.ğlam ve realist po-

ütikasında devama azmetmiş bir hal
de olarak çıkmaktadır.» 

Yabancı sermayeye karşı 
Türk politikası 

Çeyrek saat geçmek üzeredir. Görüş
meyi uzatmak arzuma rağmen, neza
ket kaideleri muhatabımın kıymetli 
zamanını daha fazla işgal etmekten 
beni mentemektedir. Bununla bera
ber, veda etmeden evvel kendisine 
son bir sual daha sormak istedim: 

Başvekile dedim ki: 
— Türkiyede müesses bazı yabancı 

şirketlerin hükümet tarafından satm 
almması, inalî mahafilde Türk hükû- • 
metinin Türkiyedeki ecnebi sermaye 
V© müesseselerine muarız bulundu
ğu intibaım hasıl etmiştir. 

Başvekil telıessümle cevab verdi: 
— Ekonomik politikamızı size umu

mî hatlarUe İzah etmiş olduğumu zan
nediyorum. Telmih etmek istediği
nizi sandığım şirketler imtiyazlı şir
ketlerdir ve İmtiyaz müddetlerinin bit
mesine çok zaman kalmamıştır. Bun
lar memleketin ekonomik kalkınması 
yolunda yapılan gayretleri takib ede
bilmeleri İçin kendi teşkilât ve seı^ 
vlalerini tensik ve ikmal etmek icab 
ettiğini görüyorlardı. Halbuki, bu şir
ketlerden baalannın tesisatı modem 
ihtiyaçlara artık tekabül edemiyecek 
derecede «ski idi. Bazan, tadilâmn 
yeni tesisattan daha pahalıya malol-
dugunu bilirsiniz. Bu şartlar içinde 
mezkûr şirkeöer bizzat kendi arzula-
rlle hükümet trafmdan satm alınma
yı tercih eylemişlerdir. 

Arzu edilmez telâkki ettiğimiz tek 
bir nevi sermaye vardır: Bunlar da 
serseri sermayelerle münhasıran po
litika ve spekülâsyon gayeleri güden 
sermayelerdir. Fakat ciddî sermayeler 
ve şahıslar, kanunlarımıza ve ekono
mik siyasetimize uymak .şartüe, Tür
kiyede dalma en derin anlayış zihni
yetini ve en samimî dostluğu taşıyan 
bir kabul bulacaklardır.» 

Artık ayrılmak zamanın geldiğini 
anladım. Bu mülakattan ve dünya-
lun bu köşesinde topladığım diğer 
bütün intihalardan edindiğim kana 
at şudur ki: Türkleri bu derecelerde 
modern olan bu esld mUleti, her an 
daha ziyade hesaba katmak lâzımdır. 
ve lâzım gelecektir. Onların dostlu
ğu veya düşmanhğı, ihmali ihtiyat-
sızhk olabilecek bir unsurdur. 

Hasad bayramları ve hay
van bukım müsabakaları 

yapılacak 
Ankara 10 (A.A.) — Devlet Ziraat 

işletme kurumımun memelketin müh-
teUf noktalannda vücuda getirdiği 
teşkilât bu mmtakalarda köylülerle 
sıla temasta bulunarak buralarda 
mahsulün daha iyi hazırlanmasına 
hasad ve harmanın daha iyi vasıta
larla ve iyi usullerle yapılmasına, bu 
mmtakalann ağaçlanmasına çalış
maktadır. 

Kurum teşkilâtı mmtakalarda da
mızlık ve irad hayvanları yetiştinnek 
ve bakmak usullerini de göstermekte
dir. 

Bu mmtakalarda her sene hasad 
bayramlan ve hayvan bakım müsa
bakaları yapılacaktır. İyi hayvan ye
tiştiren ve besliyen köylülere bu mü
sabakalarda kazanan muhtelif cins 
hayvanlan için mükâfatlar verile-
cektü-. 

Izmirde bir kamyon kazası 
İzmir (Akşam) — İzmir - Tire şo

sesi üzerinde bir kamyon kazası ol
muş, İzmirden Tireye gitmekte olan 
bir katayon, deveci Kırşehirli İsa oğ
lu Bektaşa çarpmış ve muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralamıştu:. Yar 
ralı deveci, nakledildiği Tire hastane
sinde ölmüştür. Kazaya sebebiyet ve
ren şoför Memduh üe şoför muavi
ni İbrahim, Tire zabıtasmca yakalan
mış ve adliyeye verihnişlerdir. 

Eski keresteciler hâlinin du
varları yıktırılacak 

Yeni yapılacak sebze hâli için tesbit 
edilen arsanın yanında eski keresteci
ler hâli duvarları vardır. Bu duvarlar 

inşaata mâni olduğundan bunlann yık-
tmlmasına bugün başlanacaktır. Du
varın yıktırılması bir ay içinde bitecek 
ve bundan sonra binanın temeli atı
lacaktır. 

Sebze hâli binasının önüne de şim
diki hâl binasının önünde olduğu gibi 
bir rıhtım yapılacaktır. 
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Beşiktaş klubiinde oyuncularla heyeti 
İdare arasında bliyOk Mr İhtilâl 

Mesele takım kaptanı Hakkıya 
yazılan bir mektuptan çıkmıştır 

Gteçen rnzar Taksim stadında yap»-
lan ve l-ı uerabere biten Fenerbah
çe - Beşik.3:ş maçından sonra Beşik
taş klübü idare heyeti ile oyımcular 
arasmda büyük bir ihtilâf çıkmıçtuf. 
Maçtan evvel son günlerde Beşiktaf 
birinci takmmun antrenörlüğünü yar 
pan takmı kaptanı Ha3da İle idare ho-
yeti anlaşarak, Fenerbahçe karşısına 
çıkacak talamı tesbit etmişlerdir. Fa>« 
kat son daldkada Hakkı bazı şahsi 
mülâhazalarla takımı deştirmiş ve 
Beşiktaş takmunm malûm yan mu-
vaffakıyetlizliğinden sonra idare he
yeti Kakkıya kızmıştır. Bu ara umu
mi kâtip Hikmet Balkan, Hakkıya 
- duyduğumuza nazaran - Hakmm 
klüp sevgisizliğinden, doğru hareket 
etmediği gibi, muhteviyatı HaSckı ta> 
rafından ağır görülen muhtelif isnad-
larla dolu bir mektup göndermiştir. 
Mektubu alan Hakkı, takım arkadaiç-
larmı toplıyarak vaziyeti anlatmıştır. 

Hakla ve arkadaşları bunun üznlr 
ne idare heyetinin tarziye vermesini 
kararlaştırmışlar ve keyfiyeti idare 
heyetine bildirmişlerdir. İdare heyeti 
tarziye vermeyi katiyen kabul etmen 
mistir. Bu sırada lisansla^- da ortadan 
kaybolmuş ve duyduğumuza nazaran 
oyunculardan, bu hareketin elebaşı-
lan olanlarm eline geçmiştir. 

Bu vaziyet fcEurşısmda deplasmanı 
organize edecek olan Beşiktaş klübü 
idare heyeti, umumi kâtibi Hikmet 
Balkan vasıtasile valiye müracaat et
miştir. İşi tedkik eden vali, idare he
yeti İle oyunculan uzlaştırmasını bi» 
aıkadaşma havale etmiştir. Fakat bir 
tüllü oyuncularla idare heyetini ua-
la^tırmak mümkün olamamıştır. 
Bunun üzerine idare heyeti bütün fa

al âzalarma müracaatte bulunarak, 
İdare heyetine kaa^ı isyan etmiş va-

Idare heyeti ila aralarında DıtÜfll 
çıkan BeşOrtauy birinci takım oyıUk-

culan ve takım kaptanı HaUa 
ziyete bulunan oyunculan Idüpten Ov-
raç edeceğini bUdirerek yardımlanıu 
istemiştir. Fakat bütün faal âzalann 

birrinci takınu tutmaları üzerine Beşib* 
taş klübü Ankaraya takım göndere
memek vaziyetine düşmüştür. Maar 
mafih son dakikada duyduğumuza 
nazaran Beşildıaş idare heyeti İli 
oyuncular axasm'daki ihtUâfm kalk
ması için yeni teşebbüslerde bulunul
makta ve idare heyett Ue oyuncular 
anlaşmak üzeredirler. Eğer bu anlaj^ 
ma tahakkuk ederse Beşiktaş takımı 
bugün Ankaraya hareket edecektir. 

Beşiktaş klübündekl bu ikiliğin bir 
an evvel kalkmasım bütün samimiye
timizle temenni ederken, diğer taraf
tan da, idare heyetinden hoşlanmıyan 
birkaç Idşinin tesiri altmda kahnif 
bulunmalan muhtemel olan Beşiktaş 
birinci takımı oyuncularına bir an ev
vel idare heyetile barışmalarım tav
siye ederi» 

Dünya şampiyonu 
Jae Luiz 

Geçenlerde 42 nci müsabakasmı N«r 
tan Man isminde genç bir Amerikalı 
boksörle yap^) nakavtla kazanan dün
ya şampiyonu Joe Luiz bu 42 mtisar 
bakanm 37 sini nakvtla, 4 ünü sayı 
hesabüe kazanmış ve ancak birinde 
nakavtla yenilmiştir. 1984 de profes
yonel boksa başhyan Joe Luiz yapUğı 
12 müsabakamn 11 ini nakavtla ve 
birini sayı hesabüe kazanmıştı. 1835 
de Kamera, Levinski, Maks Bir, Pa-
olino gibi meşhur boksörlerin de da
hil olduğu 13 nddpten 12 sini nakar 
vtla ve birini sayı hesabüe yenmşitir. 
Joe Luiz'in yegâne mağlûbiyeti 1986 
senesinde Maks JŞmeling karşısında 
olmuştur. Bu müsabakada 12 İnd 
raımdda nakavt olmak suretile yeıü-
len zenci boksörün kıymetini tamar 
noUe kaybettiği tahmin ediliyordu. 
Fakat yavaş yavaş kendini toplayan 
Joe Luiz geçen sene 22 haziranda Brar 
t'oku nakavt ederek dünya şampiyonu 
r'du. Luiz dünya şampiyonu olduk
tan sonra Tomi FaS* ve Katan Manı 
; anmiştir. Önümüzdelci haziranda 
nıeling ile dünya şampiyonluğunu 
L.taya koyarak karşılaşacak olan zen-
c i boksörün bu galibiyetlerine en par
lağım ilâve edeceşi tahmin edilmek
tedir. 

Takımlar şimdiye kadar 
kaç puvan kaybettiler? 

Güneş S maçta sıfır puan kaybetti 
Beşiktaş 4 > 1 > •» 
O.Saray S » 2 » » 
Üçok 5 » 4 » » 
Harbiye 2 » 3 » » 
Alsancak 3 » 4 > » 
Fener 4 > 7 » »: 
Muhafız 6 » 10 » » 

Yukaarıdaki cedvelde görüleceği veç-
hUe Güneş h«aüz hiç puvan kaybet
memiştir. Beşiktaş ve Galatasaray bi
rer deplasman seyahati yaptıklan 
haldCj siyah beyazlüar yalnız bir, sa
rı kmnızıhbur ise iki puan kaybetmiş
lerdir. 

Ankara takımları içinde Harbiye şim
diye kadar Muhafızgücü ve Galatısa-
rayla oynamış. Muhafızla berabere 
kalmış, Oalatasaraya mağlûb olmuş-
tıur. Buna mukabU Muhafızgücü yap
tığı 6 maçtan 2 sinde berabere kalmış, 
dördünü kaybetmiştir. Bu vaziyete na-
zairan Harbiye henüz fazla maç yap
mamış olmak itibarüe daha müsaid 
vaziyettedir. İzmir takunlanndan 
Üçok, Fenere hükmen bir galibiyet 
kazanmış olmak itibarüe şanslıdır. 

Bu haftaki karşılaşmalar, Beşikta-
şm seyahat maçlai-mı bitirmesi, Alsan
cak takımmm İstanbulu ziyareti iti
barüe çok enteresandır. 

Eli tabancalı bir 
sarhoşun marifeti 
Polis sarhoşu yaralamak 

suretile yakaladı 
İzmir 10 (Telefonla) — Bu gece 

Bşrefpaşada Dolaphkujru mahallesin-
da garip bir hâdise oldu. Abdullah oğ
lu Bekir admda biri sarhoş bir halde 
mahalle kahvesine gelerek oturmuş 
ve müşterilere küfür etmeğe başla
mıştır. MüşterUerden bazıları Bddrl 
avutturmak istemişler: 

— Bu küfürleri sarhoşlukla yaptı-
ğm belli amma ayıptır. Sus demişler 
a* de Bekir İşi azıtmış ve ağıza aîm-
mi3racak küfürler savurmağa devam 
etmiştir. Hattâ bir aralık tabancası-
m çekerek kendisine susmasmı söyll-
yen müşterUere karşı ateş etmiştir. 

Tabanca sesi üzerine jretişen polia 
tbrahim Bekirl tutmak istemiş İse de 
Btidr bu sefer de tabancasmı poliM 
çevirmiştir. Bu vaziyet karşısmda 
poUs İbralıim de tabancasmı çekerek 
Bekire ateş etmiş ve kendisini yarala^ 
mak suretUe tutmuştur. 

Asü işin garip tarafı şudur ki, po
lia tbrahimin tabancasından çıkan 
kurşunlardan biri de kahvenin karşı-
smdaid berber dükkâmnda traş olan 
Hasan admda birine İsabet ederek za
vallıyı yaralamıştır. 

Yaralılar tedavi altma alınımşlar-
aır. Bekirin yarası çok ağırdır. Tıöıkl-
kata devam ediliyor. Müddeiumumi
lik polis İbrahimi serbes bırakmıştır. 

H a l i ç ş i r k e t i u m u m î h e y e t i 
t o p l a n ı y o r 

Haliç şirketi umumi heyeti 17 mart
ta fevkalâde bir toplantı yapacaktır. 
Şirket belediye ile ihtilâf halinde ve 
muhtelif meselelerden davaü bulunu
yor. Haliç şirketi, vapurlarım işleten 
belediye şimdiye kadar toplanan işlet
me hasılatım taleb etmekte, bu parar 
dan ancak yüzde 8 olan belediye hisse
sini belediyeye terketmek fikrinde bu
lunmaktadır. Şirket aynca vapurlarm 
bedelini de istiyor. 

Belediye bu cihetlere itiraz ederek 
masraflar göstermekte, üstelik vapur» 
lan da tamir ettirdiğini AK ettirmekti 
olduğunu söyliyerek şirketin belediye
ye borçlu bulunduğunu ileri sürmekte
dir. 

Haliç şirketi heyeti umumiyesi fev
kalâde toplantısmda bu ihtilâfh mese
leler üzerinde görüşecek ve yeni te
şebbüsler hususunda kararlar alacak-
tu:. 

t n s a a t i ş l e r i h a k k ı n d a k i t a l i 
m a t n a m e h a z ı r l a n d ı 

Bina inşaat işlerinin inşaat mühen-
dlslerile mimarlarm mesuUyetl altında 
idaresi ve inşaat ruhsatiyelerinin aor 
cak bunlara inhisar ettirUmsel hak-
kmdaki talimatname fen işleri müdür
lüğü tarafından hazırlanmıştır. Tali
matname, şehir meclisinin nisan İçtl-
maında miizakere edUecektir. 

Talimatnamede kalfalarm ustabaşı 
nevinden inşaat işlerinde çalışabUeceb» 
lerl kabul edilmiş, bu suretle kalfalar 
rm müktesep haklan tanmmıştır. Far 
kat eskiden olduğu gibi kalfalar üışar 
at ruhsatiyesi alaımyacaklardır. 

B i r g a z e t e sa t ıc ı s ı k ö p r ü d e n 
d e n i z e d ü ş t ü , ç a b u k 

k u r t a r ı l d ı 
Kocamustafapaşada oturan ve g»-

eete müvezziliği yapan Nüıad ismin
deki çocuk, dün köprü üzerinde gaze
te satarken muvazenesini İcaybederek 
denize düşmüş, boğulmak üzere iken 
etraftan yetişenler tarafından kurta
rılmıştır. 

Deri fabrikaları hakkındaki 
tedkik bitti' 

Büyük deri fabrikalarmm beş veya 
daha aşağı beygir kuvvetine küçülme
leri üzerin eyapılan tedkikat bitirilmiş
tir. Dün bu hususta bir toplantı y^ul-
mış, şimdiye kadar olan tedkikatm 
seyri üzerinde görüşülmüştür. Netice
de deri sanayiinin kısa zamanda sürat
le küçüldüğü tesbit edUmiştir. 

Tedkikatı ikmal eden müfettişlerden 
mürekkep heyet raporunu hazırlama
ğa başlamıştır. Yakmda Ankaraya gi
decek ve tktisad vekâletine vaziyeti ar-
zedecektir. Deri sana3riinin küçülme
sine karşı ahnacak tedbirler Ankara-
da tesbit edUecektir. Bu tedbirlerden 
birinin, muamele ve istihlâk resimle
rini küçük fabrikalara da teşmili şek-
hnde olması üıtimal dahilinde görülü
yor. 

Küçük maaşlı memurların buhran ve 
muvazene vergileri lıatifletiiecelı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
neticeler kuvvet, emniyet ve inşirah 
verecek mikdar ve mahiyettedir. Yeni 
senenin varidatım tahmin ederken 
bir taraftan varidatta tesbit olunan 
inkişaf payım gözönünde tutmakla 
beraber diğer taraftan mümkün oldu
ğu kadar realist kalmaği ve yapılması 
mukarrer tahfiflerin tesürlerinl Uımal 
etmemiş bulunmaktayız. 1988 senesi 
İçin tahmin olunan varidat umumi 
muvazene kanunu lâyihasınm ikinci 
maddesinde yazıh olduğu vechUe 248 
milyon 340 bin liradır. Bu mikdar 
1937 senesi miıhammenatma göre 17 
milyon 300 bin lir afazladır. Bu faz
lalık başlıca şu menbalardan gelmdE-
tedtr: Muamele vergisi 5 mUyon lira, 
Gümrük vergisi 3 mUyon, Istüüâk 
vergisi 2 mUyon İnhisarlar safi ver
gisi 2 milyon, Kazanç vergisi 1 milyon 
480 bin, İktisadi buhran 671 bin, Mu
vazene 340 bin. Hava kuvvetlerine 
yardım 530 bin, Damga resmi 935 bin, 
Buğday koruma vergisi 350 bin, Em
lâk saûş bedeli 360 bin vesalr muhte
lif vergi ve resimler 534 bin lira. 

G ü m r ü k v a r i d a t ı 
1937 senesi içinde ithalâta mevzu 

tedijrat genel ithalât rejimi üe yeni 
btr nizamname konulmuş olması do-
layısUe Gümrük varidatmda husulü 
tabU bulunan bir mikdar tezayüd üze
rinde tevakkuf edilmediği takdirde 
8 ayhk tahsUâtm hiç bir vergi teza^ 
yüdüne gidilmeden gösterdiği fazlalık 
umumi ref ahm evvelki senelere naza
ran daha mühim bir inkişaf gösterdi
ğini tebarüz ettirmektedir. 

t ş h a c m i g e n i ş l i y e c e k 
Önümüzdeki sene içinde faaliyete 

geçecek yeni fabrikalar Ue üç senelik 
maden programınm tatbikinden mü-
tevellid faaliyetler memleketteki İş 
hacminin bir derece daha genişleme
sine mühim mikdarda yardım ede
cektir. 

İçinde bıüunduğumuz 1937 mail se
nesi vergi tahsUâtımızm gösterdiği in
kişaf noktasından eski senelere na
zaran daha ümidbahşe bir sene ol
muştur. 1937 senesi 8 aylık tahsUâtı-
mn son üç senelik tahsüât mikdan 
ile mukayesesi bunu açıkça göster
mektedir. 

934 senesinde: SeUz ayllk tabsil&t 
129,566,680. 12 aylık tahsU&t 195,773,258, 
senelik muhammenat 184,081,000, 8 aylık 
tahsilatın muhammenata nlsbetl yüzd» 
70,38, 939 senesinde sekls «ylık tahsil&l 
138,619,938, 12 aylık tahsU&t 207,355,252, 
senelik muhammenat 195,013,000, 8 aylık 
tahsilatın muhammenata nlsbetl yüzde 
71,68, 936 senesinde sekla ayhk tahsUftt 
160,452344.. 12 ayhk tahsil&t 236,560,175, 
senelik muhammenat 212,764,000, 8 aylık 
tahsll&tm muhammenata nlsbetl yttsde 
75,41, 937 senesinde sekiz a^lık tahsiULt 
180,196327, 12 aylık tahstl&t 000,000,000, 
senelik muhammenat 230,020,000. 8 aylık 
tahsil&tm .mhammenata nlsbetl yüzde 7S. 

Tahsilat artıyor 
1934 senesinde yeni bazı vergiler İh

das edilmiş olmasma rağmen sekiz 
tıy zarfmda umumi muhammenatm 
ancak yüzde altmış yedisi tahsU edU-
diği halde bu nisbet 1937 senesinde 
yüzde on iM nisbetinde bir tezayüdle 
yüzde 79 a çıkmış bulunmaktadır. 

Geçen scene tahsüât nisbetinde gö
rülen mühim tezayüdün bu sene biraı 
daha yiUcseldiği görülmektedir. 1937 
senesinin 8 ayhk tahsilat mikdanmn 
sene somma kadar seyrini muhafaza 
edeceği ve sene sonunda bu mikdann 
250 mUyon lirayı bulacağı ümid 
edilmektedir. 

V e r g i l e r d e yap ı l&cak t a h f i f l e r 
önümüzdeki sene başmdan itibaren 

meriyete geçmek üzere muhtelif ver
gilerde yapılmasuu derpiş eyledlğimd 
tahfiflerin kısaca ifadesi şöyledir: 

Buhran ve muvazene vergilerinde 
bUhassa küçük maaşta memurlaıın 
istihkaklarmdan kesilen vergUerln 
tahfif istilzam olunmaktadır. Bu tah
fifi icra ederken resmi ve husus! me-
murlarm istihkaklarmdan kesUmelrte 
^ a n vergUerin hava kuvvetlerine yar
dım vergisi hariç tutularak tevhidi 
muhtelif senelerde tahakkuk ettirile
cek tahfif programınm bu tevhid edi
len mikdar üzerinden icran tarh ve 
tahsil usullerinde besatet ve kolayhk 
temini hususlarma itina olunmuştur. 

Hayvanlar vergisinde 937 senesinde 
yapılan mühim tahfife ilâveten önü-
müzdeld sene de at, katır ve eşelderden 
alınan vergilerin tamamen kaldınl-
ması ve koyundan ahnan verdiden 10 

ve tiftik geçişinden alınan vergiden 
6 kuruş daha tenzil İmkânlan ihzar 
edilmiştir. 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar
dan alınmakta olan istihlâk vergisl-
nin ilgası esası mukarrerdir. 

Oyun âletlerinden alınmakta olan 
resmin Belediyelere terki cihetine gi* 
dilecektir. Yukanki ihzarata aid ka
nunlar pek yakmda Yüksek Meclise 
anedilecektir. 

V a r i d a t n e v i l e r i ü z e r i n d e 
t a h m i n l e r 

£sl)al>ı mucil}eye bağU olan nmnmt 
düşüncelerde ahval ve şerait gözönün
de tutulmak şartüe varidat nevüerin-
den her biri için şu tahminler yapıl
dığı zikredilmelrtedir: 

Hayvanlar vergisi 15 mUyon 400 bin 
kazanç vergisi 21 mUyon 775 bin, ve
raset ve intikal vergisi 450 bin, ma
denler resmi 650 bin, istihlâk ve mu
amele vergisi 49 mUyon 878 bin, da-
hüî istüüâk vergisi 20 müyon 946 bin, 
muamele vergisi 27 mUjron 430 bin. 

B e l e d i y e l e r e t e r k e d i l e n 
r e s i m 

(Kahve ve gazinolarda bulundurulan 
tavla, dama satranç tahtalanndan se
nevi üçer, bUârdolardan beşer lira h»-
salHİe ahnan oyun âletleri resminin 

senelUc hasılatı 30 bin Urayı geçmemek
te olup mahiyeti itibarüe bu resmin 
belediye resimleri araşma konuhnaaı 
daha muvafık görülmüş ve esasen 
3330 numaraü kanımun müzakeresi 
sırasmda bu cihet Yüksek Meclis Umu
mî Heyetince de tasvib edilmiş oldu
ğundan bu fasla 1938 senesi için bir 
varidat konmamıştır.) 

Kara ve deniz avlan vergisi 400 
bin, naldiyat vergisi 900 bin, sefineler 
rüsumu 120 bin, damga resmi 7,350,000 
tapu narçlan ve kaydiyeleri 1,100,000 
mahkeme harçları 1,630,000 pasaport, 
kançUarya ve ikamet tezkeresi harç
ları 9,000,000, motor harçları 521,000 
diğer harçlar 106,000, darphane ve 
damga matbaası hasüatı 10,000, res
mî matbaalar hasılatı 35,000, nnıumt 
mektepler hasılatı 16,000, diğer mü
esseseler hasılatı 100.000, Konjra ovar 
sı sulama idaresi hasılatı 100,000, u-
mumî müesseseler ve şirketler hasılat» 
devlet hissesi, memleketimizde imtl-
yazh demiryolu olarak yalnız cenup 
demiryollan kaldığından bu fasla 
geçen sen olduğu gibi bu sene de va
ridat tahmin edilmemiştir. 

Fenerler idaresi hasılatı mukabiline 
de Deniz Banktan alınacak 650,000 
lira, mükerrer sigorta şirketinden alı
nacak 233,000 lira, mukavelesi mur 
cibince Musul petroUanndan alın»* 
cak 800,000 Ura. 

M ü t e f e r r i k v a r i d a t 
Hazine muamelelerinden mütevel-

lid varidat 1,730,000 lira, tayyare re»-
«Qi 2,600,000, askerlik mükeleflyeti 
1,400,000, kıymetU evrak 2J0,000, 
muayyen masraflar karşıhgl varidat 
17,000, eski alacaklar 60,000, cezalar 
1,640,000, İstanbul Üniversitesi 78,000, 
müteferrik hasılat 2,600,000, iktisadî 
buhran vergisi 13,600,000 muvazene 
vergisi 18 müyon, hava kuvvetlerine 
yardım vergisi 5,400,000, hajrvan sağlı* 
zabıtası 70,000, inhisarlar safi hasılatı 
35,185,000 tütün ve içkiden aünacak 
müdafaa vergisi 3,666,000 kibrit ve 
çakmak resmi 1,229,000 oyım kâğıdı 
30,000, işletilen emlâk hasılatı 285,000 
ve emlâk satış bedeU 1,500,000 lira. 

Devlet demiryollan ve posta telgral 
ve telefon idareleri tachizat ve taslsa-
tim tamamen tecdid ve ikmal etmiş v** 
ziyette bulunmadıklarmdan bu işlet
meler hazineye safi hasılat verecek 
lu^e gelmemiş bulunmaktadırlar. 

D e n i z B a n k a g e ç e n m ü e s s e s i * 
l e r e k ı y m e t t a k d i r i n e 

b a ş l a n d ı 
Deniz Banka geçen müesseseleri 

kıymet takdiri için teşldl edüen ko* 
misyon ilk içtimaını bugün yapacak
tır. Komisyon deniz müesseselerine ai* 
bütün menkul ve gayrimenkuUerin löf* 
metlerini takdir edip bir rapor hazır* 
lıyacaktır. 

Tahminlere göre umumî yekûO 
25,000,000 lirayı bulacaktır. Bu raka
ma btr o kadar daha ilâvesile Denl* 
Bankın sermave.si meydana gele 
tir. 
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Nedimle beraber tünelden çıktık. 
Arkadaşım birdenbire aklına bir şey 
felmlş gibi sordu: 

— Azirim... Sen neyinle konuşur-
•un?.. 

Güldüm: 
— Alay mı ediyorsun allahaçkma?.. 

tnBan neyle konudur?.. 
O gayet ciddî tekrarladı: 

«^ Sözlerimi alay sanma... Rica ede
lim söyle... Ben neyinle konuşursun?. 

— Amma da sual ha:. . Burnumla 
konuşmam ya... Tabii dilimle konu
lurum. 
Kedim bana acır gibi şöyle bir baktı: 
— Zavallı... Zavallı yavrucak... de

d i Acınm sana... 
Şimdi gülmek sırası bana gelmişti. 

Arkadaşım biraz şair ruhlu bir adam
dı. Bu sefer ben ona sordum: 

— Ya sen neyinle konuşursım ba
kalım... 

Azametle cevab verdi: 
— Yerine göre... Arkadaşlarımla 

dilimle konuşurum... Kadınlarla göz
lerimle konuşurum azizim... Gözle
rimle... Genç ve bekâr bir erkeğin aşk
ta muvaffak olması İçin en ziyade 
neye ihtiyacı vardır bilir misin?.. Bir 
erkek için güzellik, zenginlik, şöhret, 
gençlik, İyi giyinme vesaire gibi şey
ler hep ikinci derecede kalır. Bekâr 
bir a;damm her şeyden evvel gözlerile 
konuşmajsmı bilmesi lâzımdır. Bımu 
bümedin mi? Beş para etmez... Bana 
bak... Hayatta pek nadir zamanlarım
da kadınlarla konuşmak için dilimi 
kullanırım. Onlarla daima gözlerimle 
konuşurum, gözlerimle anlaşırım. 
Çünkü dille insan maksadım nihayet 
bir dereceye kadai: anlatabilir. Yük- ' 
»ek derin hisleri kelimelerle, dille an
latmağa İmkân yoktvır. Bunları an-
Oak gözlerinizle karşınızdakine anla-
Ubillsslnlx Bilhassa kadmlaria konu
lurken ağızdaki dil basit, alelade in-
•anlarm konuşma Tasıtasıdır. Yük-
ttk ruhlu, İnce hisli İnsanlar eksen
im gözlerile konuşurla^", gözlerile an-
Uprlar. Marifet gözlerile konuşmağı, 
İûlaşmağı bilmektedir. Meselâ tünel-
Ki karşımızda oturan genç kadm ba
lta ne dedi bilir misin? 

Şaşırâıza: 
• - Ay, sen onunla konuştun mu?,. 

I -~ Bak gen hiç farkmda değilsin... 
pOnkü ben o genç kadınla alelade 
faaanlann anlaşma rasıtası olan dil-
g^ konuşmadım. Biz, uzaktan gözle-
nt t l ı le konuştuk... 

Güldüm, alayla' sordum.: 
• - Eeeh, kadın sana ne dedi baka-

hm... 
— Belki farketmlşsindir. Ben ona 

fBalerlml süzerek çöyle bir baktım. 
O da şöyle etrafına, tüneldeki kala-
fcahga baktı. Sonra gözlerini yere in
erdi . Bu suretle bana ne dedi bUi-
yor musım?.. «Yalmz değilim... Et
rafta tanıdıklar var. Ne yazık ki si
linle görüşemiyeceğim. Buna çok üzü
lüyorum...» dedi. 

— Amma da uzun söylemiş ha.. . 
*nsan 16 daMka: konuşsa bunları an
cak anlatabilir. Halbuki kadmcağız 
bir bakışta bak sana neler söylemiş... 

— Tabii azizim... Her bakışm bir 
«oânajsı vardır. Bazan öyle bakışlar 
bardır M karşısmdaki: «Gel, der, bü-
^ kalbimle seninim..» bazı bakış
lar: «Acurım sana:... der, arkamdan 
»lafiie yere yoşuyorsun... Ben aşk ne-
^ bilmem..» gene öyle bakışlar var-
^ ki «Ben hercaiyim!» diye avaz 
*vaz bağınr. Sen roman da okumıyor-
• ^ galiba... Romanlarda görmez mi-
^ , bazan romancı şöyle der: «Onlar 
tözlerinin dili Ue konuştular, gözleri-
* ^ dili ile anlaştılar...... Demek bü-
JÜk romancılar da gözlerin dili oldu-
• ' ^ u kabul ediyoriar. Fakat gözlerin 
•Üinden aîüamak için insanm çok 
*pkl olması lâzımdır. Çünkü bu dil 
«Cansızca, Almanca vesaire gibi mek
teplerde okutulmaz. Bu dilin basıl-
**^ lügati yoktur. Bu dilden İnsan 
•^cak kendi zekâsile onlıyabillr. Be-
™görmüyor musun? Kadınlarla' göz-
^ ' ^ l e konuşa konuşa artık bu dilin 
^ tad ı , bu dUin bülbülü kesildim. Dai-

a kadınlarla gözlerimle konuşurum. 
Meselâ bir genç kadmla güzel bir 

J*2 gecesi bir sahilde filân yalnızım 
^ 1 1 mi... Ona şöyle bir bakarım, 
»izlerimle: 

•^ Seni seviyorum... derim. 
O da bana derin bakar. Bu bakış

taki mânayı derhal okurum. Genç 
kadın bana: 

— Aşkun senindir... diyor. 
İşte aramızda hiç konuşmadaiı böy

le güzel bir aşk macerası başlar. Bu 
sırada genç bir kadmla karşılaşmış
tık. Arkadaşım bu genç kadına şöyle 
bir baktı, sonra gülümsedi. Ben sor
dum: 

— Kadm sana gözlerile bir şey söy
ledi galiba.., 

Nedim: 
— Evet... dedi, gözlerile bana bir 

şej değil, birçok şeyler anlattı... 
— Aman ne dedi Nedimciğim söy

lesene. .. 
— Bakışlarma dikkat etmedin mi? 

Bu bakışlarda şöyle bir mâna gizli 
Idl. «Kalbim bir çöl gibi bomboş, ha
yatta yapayalnızım...» 

— Bunlan hep gözlerile mi söy
ledi... 

— Vallahi mükemmel lisan yahu... 
Hem de gayetle zahmetsiz bir şey... 
Şöyle bir baktın mı?.. İçindeki her 
şeyi karşındakine anlat... 

— Tabii azizim, tabiî.:. 
Büyük mağazalardan birinin önün-

dKi geçerken bu sefer iki genç ka:-
dınla karşı karşıya geldik. Genç ka
dınlardan biri insanın bir anda başı-
m döndürecek derecede güzeldi. Ne
dim bana fısıldadı: 

— Azizim, şuraya bak şuraya... 
Ne güzel kadın değil mi? 

— Çok güzel... 
Nedim beni kolumdan çekti: 
— Aman şunun gözlerini yakından 

göreyim... Dönelim... 
Ben onu vazgeçirmek için: 
— Bırak canım... Gözlerini görüp 

de ne yapacaksm? 
'— Yoooo... Mutlaka gözlerini ya-

kmdan görmeliyim... Bilirsin göz
lere son derece merakım vardır... 

Nedim ne söylesem dinlemiyordu. 
Nihayet döndük. O genç kadmm tâ 
gözlerinin içine dik dik baktı. Sonra 
bu gözlerden çok derin mânalar çı
karmış gibi bilgiç bilgiç güldü. 

Ben sordum: 
— Eh Nedim... Ne haber bakalım?.. 

Kadm sana gözlerile ne dedi?... 
O yüzüme dikkatli dikkatli baktık

tan sonra: 
— Yoksa, dedi, sen benim, bu göz

lerle konuşmak meselesi hakkındaki 
fikirlerimle alay mı ediyorsun ? 

— Ne münasebet canım?.. Sadece 
öğrenmek istiyorum. Kadm sana ne 
dedi? 

— Gözlerile bana; âdeta şunları 
söyledi: «Gel... Bütün kalbimle, bü
tün aşkımla seni bekliyorum...» dedi. 

— öyleyse" ne duruyorsun?.. Git-
•ene... Madem ki aşk, saadet seni ça
ğırıyor... Koş... 

Nedim yüzünü buruşturdu. 
— Seni böyle yüzüstü bırakamam... 
— Camm sen beni merak etme... 

Ben yabancı değilim... Git sen... Hem 
baaıa gözlerinle hakikaten konuşup 
konuşmadığmı ispat etmiş olursun... 
Fakat hakikaten kadının sana: «Bü
tün aşkuTÜa seni bekliyorum...» de
diğine emin misin? 

— Eminim efendim eminim... Göz
lerin dili bera aldatamaz... 

— O halde git... Aşk seni bekliyor. 
Nedim: 
— Vallahi affedersin kardeşim... 

dedi, ben gidiyorum. 
Böyle Böyliyerek benden ayrıldı. 

tkl genç kadını bir müddet takib et
tikten sonra onlarm yanma yaklaştı. 
Ben onlann arkalarmdan bakıyor
dum. Arkadaşmı genç kadına bir şey
ler söylüyordu. Birdenbire genç ka
dm, gözlerile Nedime: «Bütün aşkım
la seni bekliyorum» diyen genç ka
dm arkadaşımın üzerine atıldı. Elin
deki şemsiyeyi mütemadiyen zavallı 
çocuğun basma indiriyordu. Arkada-
fimm imdadma koştum. Genç kadı-
mn elindeki kendi şemsiyesi kırılmış
tı. Şimdi arkadaşmm şemsiyesini al
mış bımunla Nedimi dövüyor, bir 
yandan da!: 

— Rezü herif, rezil herif!.. Diye ba-
ğmyordu. 

Nedimi kadınm elinden güçbelâ 
kurtardım. Yüzündeki bereleri tedar 
Tİ ettirmek için onu en yakm ecza
neye götürürken: 

— Aman kardeşim... Diyordum, 
sen bir daha gözlerinle konuşma... 
Konuşmak için gene dilini kullan ol-
nutz mı?... (Bir yıldız) 

^^^ciicJlyity 
11 Mart 938 Cıuua 

İttanbnl — öğle nf{riyati: 12,30: Pl&kla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk nefriyatı, 14: SON. 

Akşam negriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musUdai, 19: Konferans: Ali, Kâmi Ak-
yüz (Çocuk terbiyesi), 19,30: Beyoğlu 
Halkevi gösterlt kolu tarafından bir tem
sil, 19,85: Borsa haberleri, 20: Muzaffer 
Güler ve arkadaşları tarafından Türk 
muslklM ve halk sarkılan, 20,30 Hava ra
poru, 20,33: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev, 20,İ5: Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, (Saat ayan), 21,15: Mustafa ve arka-
daşlan taraimdan Türk musikisi ve halk 
»arkılan, 21,50: ORKESTRA: 1 - Çay-
koviskl: Kas nuvazet süvit, 2 - Borodin: 
Dan lazl santral, 3 - Dellbes: Mazurka, 
4 - Slede: Entermezzo, 22,45: Ajans ha
berleri, 23: Plâkla sololar, opera ve ope-

. ret parçalan, 23,20: Son haberler ve er
tesi çûnün programı, 23,30: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Muhte
lif plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahili ve 
harici haberler. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Karışık plâk 

neşriyatı. 18,55 İngilizce ders (Azime İpek). 
19.15 Türk musikisi ve halk şarkıları: 
(Makbule Çakar ve arkadaşları). 20 Saat 
ayan ve arapca neşriyat. 20,15 Saksofon 
solo: Nihat Esengln: Piyano Morsel Bi. 
21 Konferans: Cemal Arıtman (Köy kal
kınmasında hayvan yetiştiriciliği). 21,15 
Plâkla dans musikisi. 22 Ajans haberleri. 
22,15 Yarınki program. 

Avrupa programı 
Saat 28 de 

Viyana 20,25 de radyo orkestrası — 
Deutschlandsender 20,10 da dans muzi-
kası — Berlin 20,10 da opera melodileri — 
Hamburg 20.10 da çeşitli muzika — Ko
lonya 20,10 da çeşitli muzika — Münih 
20,40 de çeşitli muzika — Stuttgart 20,15 
de radyo orkestrası — Saarbrüken 20,10 da 
askerî muzika — Brüksel 20,45 de klarlnet 
konseri — Paris P T T 20,30 da piyaUO 
konseri — Rad. Toulouse 20 de operet, fi
lim ve opera havaları — Londra 20 de ha
fif orkestra muzikası — Orta İngiltere 
20 de askerî muzika, 20,40 da piyano kon
seri — Roma 20,30 da çeşitli muzika — 
Beromünster 2035 de marşlar — Prag 
20,35 de operet havalan. 

Saat t\ de 
Breslau 21 de akşam konseri — Ham

burg 21,10 da «Kuşbaz» opereti — Königs-
berg 21 de hafif orkestra muzikası — 
Leipzig 21 de çeşitli konser — Saarbrüc-
ken 21 de eğlenceli konser — Strasburg 
21,30 da çeşitli konser — National 21,15 de 
askerî muzika — Bari 21,35 de salon muzi
kası — Lüksemburg 2L40 da orkestra kon
seri — Hilversum 21,55 de radyo orkestra
sı — Varşova 21 de senfonik konser — 
Bükreş 21,20 de «Parsefal» operası ikinci 
perde — Sottens 21,35 de Bach'ın eserle
rinden — Brünn 21 de orkestra konseri —, 
Peşte 21,25 de senfonik konser. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de radyo orkestrası — Ham

burg 22 de operete devam — Münih 22 de 
çeşitli konser — Brüksel 22 de «Saraydan 
kaçtık» operası — Paris P T T 22,30 da 
senfonik konser — Strasburg 22,30 da 
«Mekke hacısı» operası — Toulouse P T T 
22,30 da senfonik konser — Rad. Toulouse 
22 de çeşitli konser — Londra 22,05 de 
radyo orkestrası — Roma 22 cîe senfonik 
konser — Milano 22 de operet. 

Saat 23 de 
Viyana 23.20 de Viyana havaları — 

Deutschlandsender 23,30 da çeşitli mu
zika — Berlin 23,30 da ak-sam muzikası — 
Breslau 23,30 da çeşitli muzika — Kolon
ya 23,15 de meşhur operet melodileri — 
Leipzig 23,40 da dans muzikası — diğer 
Alman istasyonlan Berlinden nakil — 
Btrasbug 23 de operaya devam — Rad. 
Toulouse 23,15 de akordeon konseri — 
Natonal 23,40 da radyo orkestrası — Prag 
23,20 de piyano kanseri. 

Saat 24 ten itibaren 
Alman i-stasyonlan dans ve eğlence mu-

zikasına devam — Brülisel 24,30 da 
tSüzan» nın esran — Strasburg 24 de ope
raya devam, 1 de gece konseri — Rad. 
Toulouse 24,15 de konser, 1,35 de gece mu
zikası — Londra 24,25 de dans muzikası, 
1,30 da keman konseri — Roma 24,15 de 
dans muzikası — Strasburg 24,05 de salon 
muzikası, 24,35 de şarkı, piyanoda «Cortot» 
1 den 3 e kadar dans muzikası — Peşte 
24,05 de cazband. 

12 Mart 938 — Cumartesi 
ti^tanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Eminönü 
Halkevi gösterit kolu tarafmdan bir tem
sil. 19 Mandolin ve gitara: Zekeriya Tav-
man ve gitarist Flarder. 19,30 Konferans: 
Üniversite namına profesör Obendorfer 
(İnsan kanseri ve mücadelesi). 19,55 Bor
sa haberleri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk sar
kılan. 20,30 Hava raporu. 2033 Ömer Riza 
tarafmdan arabca söylev. 20,45 Semahat 
Özdenses ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi TC halk şarkıları. (Saat ayan). 
21,15 Klasik Türk musikisi: Nuri Halil 
ve arkadaşları tarafmdan. 21,50 Orkestra: 
1 - Lehar: Vo di lerhe Singt fantezi. 2 -
Vagner: tsoldm llbstod. 3 - Valdenfel: 
Bravn öder Blond. 4 - Glinka: La donte. 
22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 23,20 Son ha
berler ve ertesi günün programı. 2330 Son 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

—» Yazan: l&kender F. Sertclli Tefrika No. 165 — -

Delinin zincirlerini çözdüler, denizcilerden biri bağırdı: 
— Bu adam Filip değil. Ben onu çok iyi tanırım! 

Anglo - Amerikan 
Kütüpiıanesi 

BEYOĞLU TEPEBAŞI, No. 88 

Her tOrlO neşriyat ve 
siparişler kabul edilir 

Mahmud reis, kaptan paşaya doğ
ru ilerledi: 

— Paşam! dedi - Filipi yakaladık 
anuDA bir Aslanı kaybettik. Sinan 
Kefalonya limanında gözcülükle kal
mıştı. Filipin oraya geleceğini ha
ber alarak Uman arkasında saklan-
ımşük. 

Mahmud reis sözünü tamamlıya-
madı. 

Kılıç Ali paşa gözlerini açarak: 
— Ne diyorsun, dedi, Sinam kayıp 

mı ettiniz? 
Mahmud reis devam etti: 
—' Gece birdenbire denizi sis kap

lamıştı, göz gözü gömıüyordu. Bu 
sırada Filip limana girmiş... Sinam 
orada görünce derhal esir almış ve 
bizim oralarda dolaştığımızı tahmin 
ederek geçip gitmiş. 

— Demek şimdi Sinan aranızda 
değil, öyle mi? 

— Hayır, velinimetim! Sinam Fiiip 
Venediğe götürmüş olacak. Fakat, 
Sinan Venediğe götürülmüş olsa bile 
orada fazla kalmamıştır. 

— Nereye gittiğini sanıyorsım? 
— Filip onu panayır hediyesi ola

rak papaya hediye edecekmiş. 
— Vay alçak vay! Papaya hediye 

edecek başka bir şey bulamadı da 
böyle bir aslam mı münasip gördü? 

— Bunu da Kefalonyalılarm ağ
zından duyduk, paşam! Hadiseden 
hepimiz müteessiriz. İçimiz kan ağ-
hyor. Fakat, ne yapabiliriz? 

— Yapüacak çok şey var. İlk önce 
Venedik hükümetinden Sinam iste
riz... 

— Biz de böyle düşündük. Fakat, 
vermezlerse harp mı ilân edeceğiz? 

—Hayır. Harp değil. Bu işi tatlı
lıkla biUrebüiriz. İstanbulda esir ola
rak elimizde bir çok Venedikli var. 
Bize Sinam teslim etmeleri içm, ken-
dUeıine on Venedikli esiri iade ede
ceğimizi teklif ederiz. 

— Hüsrev reis geniş bir nefe aldı: 
— Böyle olursa, işe Venedik hükü

meti derhal el koyar ve Sinan Roma-
ya gönderilmiş olsa bile geri ahr, bize 
teslim ederler. 

Küıç Âli paşa bundan sonra, İs-
tanbuldaki son siyasal durumu an
latarak: 

— Venediklüer yine yalnız kaldılar, 
dedi. tspanyoUarla yaptığımız anlaş
ma yeni imzalandı. Aı-tık Venedik 
hükümeti İspanyadan hiç bir yardım 
göremiyecek. Bunun aksini sezdiği
miz gün İspanyanm dostluğu ve ara
daki muahedeyi tammıyacağız. Ve
nedikliler Avrupada, kendilerine mad
deten yardım edecek başka bir müt
tefik devlet bulamazlar. 

Kıhç Ali paşamn verdiği bu malû
mat bütün reisleri sevindirmişti. Ger
çek, İspanyollar Akdenize inmezler
se, Venedik, kolu kanadı kınlmış bir 
kuş gibi hareketsiz kalacaktı. 

Deniz üstünde geçen bu konuşma 
o gün akşama kadar sürdü. Denizci
ler o geceyi de adanın önünde geçir
dikten sonra, ertesi sabah İtalyan su
larına geçecekler ve donanma uzakta 
bir limanda demirliyerek, Venediğe 
Doğan reisi göndereceklerdi. 

O gece Kıhç Ali paşanın gözüne 
uyku girmemişti. 

Fillpl îstanbula göndermeyi de dü-
şünüjrordu amma, buna henüz bir 
karar vermemişti. 

Sinam almak için, belki Filipi bile 
vermek İcab edecekti. 

Kıhç Ali paşa, Sinanm nasıl olup 
ta Filipin eline esir düştüğüne şaşı
yor ve bunu düşündükçe kafatasımn 
oynadığım hissediyordu. (Kara Mi-
hal) gibi bir deniz canavannı tek ba-
çma yakalayıp îstanbula getiren Si
nan, Koskoca bir donanma ile gider
ken, hasmmın kucağma nasıl düş
müştü? 

Küıç Ali paşa bunlan düşündükçe 
uykusu kaçıyordu. 

— Melun herifin de çüdıracağı tut
muş., bunlar hep hile ve oyımdan 
ibarettir. Ben olsaydım, şimdiye ka
dar onu bülbül gibi söyletmiştim. 
. Diye mınldanıyor ve: 

— Sabahleyin yola çıkarken, ilk 
işim Filipi söyletmek olacak... 

Diyordu. 
Füipin uaun kaytan bıyıkU bir 

adam olduğunu Sinandan duymuş
tu. Gece uyumadan son kararım ver
mişti: 

— Köpeğin bıyıklarını paı-makla-
nma dolayıp çekeceğim. Sinam nere
ye götürdüğünü ilk önce onun ağ-
zmdan duymalıyım... 

• Kılıç Ali paşanın ufak bir şüplıesi 
vardı: 

— Ya Venediğe götürmediyse?... 
Öyleya. Sinan venediğe gitmediyse 

onu Venedikte aramak çok gülünç 
olurdu. Herşeyden önce, Sinam ne-
re3re götürdüğünü FUipin ağzından 
duymak gerekti. Bütün yapılacak iş
ler bundan sonı-a geliyordu. 

* * 

F i l i p i s e r b e s b ı r a k t ı l a r ! 
Donanma, İtalyan sularına inmek 

üzere yelken açıyordu. 
<Paşa gemisi) nden henüz hareket 

emri verilmemişti. 
Kılıç Ali paşa, ertesi sabah, gözle

rini açar açmaz güverteye çıktı. 
Hüsrev, Doğan ve Mahmud reisler 

erkenden kaptan paşayı ziyarete 
gelmişlerdi. 

Kıüç Ali paşa: 
— Bir kere de şu herifin suratını 

ben göreyim, dedi. Güverteye çıkar-
smlar bakalım. Belki ben söyletirim 
Sinam nereye götürdüğünü.. 

Hüsrev reis: 
— Çok uğraştık, diye cevap verdi. 

Günlerce aç bıraktık. Dayak, kamçı., 
hepsini denedik. Aklını kaybetmiş. 
Kendine gelemiyor, paşam! 

Bu sırada bir kaç levend, (Füip) i 
getirmek üzere anbara inmişlerdi. 

İşte bir gürültü., ve acı sesler: 
« — Şövalyenin kızını sevmek gü

nah mı? Beni o da seviyordu...» 
Küıç Ali paşa gülüyordu. 
Filip eli, kolu zencirle bağlı olduğu 

halde güverteye çıkarıldı. Kılıç Ali 
paşa bu azılı korsanla ilk defa yüz 
yüze geliyordu. O güne kadar onu bu 
kadar yakından görmemişti. 

Bir iki adım jürüdü: 
— Hanı bunun kaytan bıyıklan? 
Ve gözlerini açarak ilâve etti: 
—• Yoldunuz mu j'oksa?... 
Hüsrev reis: 
— Onun bıyıklan yoktu, devletlim!' 

FUip geldiği gündenberi bıyıksızdır. 
Nöbetçilerden biri atıldı: 
— Bu adam kösedir., bıyıklan hiç 

çıkmamış. 
Bu sırada güvertede garip bir sah

ne geçti. Kılıç Ali paşanın birlikte 
getirdiği eski yelkencilerden Konyalı 
İbrahim, korsanın j-anına sokuldu ve 
yüksek sesle bağırdı: 

— Bu adam, Filip değil. Ben onunla 
Kiros meyhanelerinde iki defa karşı 
kaı-şıya şarap içtim. Filipi çok iyi ta-
nınm. Alt dudağının üstüne dökül
müş uzun bıyıklan vardı. Hattâ bıyı-
ğınm ucunu kıvırdığı zaman kulağı
na kadar erişirdi. 

Yelkenci gülüyordu. 
Kılıç Ali paşa birdenbire hayretten 

hayrete düştü: 
— Bu ne rezalet, Hüsrev? Donan

mada Filipi j^akından tamyan bir 
adam yokmu idi? 

Hüsrev reisin rengi balmumu gibi 
sapsarı oldu: 

— Kimseyi bulamadık, devletlim! 
Ve sinyor Loredanonun bize böyle bir 
oyun oymyacağı kimsenin aklından 
geçmemişti. 

Kılıç Ali paşa çok hiddetlenmişti: 
— Sizi aldatmışlar... Sizinle alay 

etmişler. Bu zavallı adamın da yok 
yere canım yaktmız! Füip böyle bir
denbire aküm kaybedecek kadar 
korkak bir canavar değildi. Bvmu dü-
şürimediniz mi hiç?... 

Hüsrev reis söyliyecek söz bulamı
yordu. 

Yakalanan adamın Filip olmadığı 
anlaşılmıştı' 

Malımud reis: 
(ArUasi ,...> 
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Avusturya karıştı 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

vardır. Zira beklenmedik ve vahim 
hâdiseler çıkacağı zannediliyor. 

Berlin mahafilinin kanaatine göre 
Avusturya nazileri hariçten bir mü-
dalıale olmazsa en sonuıida vaziyete 
hâkim olacaklardır, j [ 

Berlin matbuatı, Avusturya hâdise
leri münasebetile şiddetli yazılar ya
zıyorlar. 
V i y a n a d a ş i d d e t l i a r b e d e l e r 

Viyana 11 — Dün şehrin merkezin
de bir çok hâdiseler çıkmıştır. Bida
yette polis bu nümayişleri dağıtmış, 
fakat öğleden sonra galeyan tekrar 
başgöstermiştir. Nümayişçiler, şehrin 
diğer bir çok yerlerinde toplanmış
lardır. Polis barajlar kurmak suretile 
nümajişçi grupların birleşmesine mâ
ni olmuştur. ' 

Fakat gece saat 21 de nümayişler 
daha büyük bir şiddetle başlamıştır. 
Naziler, Viyananın mühim bir kahve
hanesine hücum ederek camlarım 
kırmışlar sonra vatanperverler cephe
sinin bir bürosuna taarruz etmişler, 
polisler tarafından püskürtülünce 
Opera meydanında toplanmışlar, âbi
delere bayrak çekmişler, etraftaki bü
tün evlerin camlarmı kırmışlardır. 
Bu esnada naziler ile aleyhtarları ara
sında çarpışmalar olmuştur. Çarpış
malar neticesinde bir çok kişi yara
lanmıştır. Miktarı belli değildir. Polis 
nümayişçileri dağıtmaktan izharı 
aczetmiş ve nümayişler gecenin geç 
vaktine kadar devam etmiştir. 

A v u s t u r y a n ı n d i ğ e r 
ş e h i r l e r i n d e 

Viyana 11 — Viyanadan başka di
ğer şehirlerde de nümayişler olmuş
tur. 

Graç şehrinde vuku bulan çarpış
malarda 10 kişi yaralarimıştır. İns-
brukta polis nazi ve aleyhtarlarının 
nümayişlerini dağıtmağa muvaffak 
olmuştur. 

B . R i b b e n t r o p t e m i n a t 
v e r m i y o r 

Londra 11 — Lord Halifaks, burada 
bulunan Alman hariciye nazırı B. 
Ribbentroptan Almanyanm Avustur-
yada yapılacak reyiâma müdahale 
etmiyeceği hakkmda teminat iste
miştir. B. Ribbentrop, Berline döne
rek B. Hitlerle görüşmedikçe vaziyet 
hakkmda hiç bir şey söyllyemlyeceğl 
cevabını vermiştir. 

R e y i â m t e h i r e d i l m i y e c e k 
Viyana 11 — Vatanperverler cephe

si neşrettiği bir tebliğde, yapılan nü
mayişler üzerine reyiâmm tehir edi
leceği şayialarını katiyetle tekzib et
miş, Almanya ile Avusturya arasın
da aktedilen hiç bir itilâfa karşı mü
teveccih olmadığım tasrih etmiştir. 

B . Ş u ş n i g ' i n n u t k u 
Viyana 10 — Pazar günü Avustur-

yamn idare şekli hakkında halkın reyi 
sorulacaktır. Başvekil B. Şuşnig İns-
bruk şehrinde söylediği bir nutukta 
bundan bahsetmiştir. Başvekil nut
kunda demiştir ki: 

«Uzun senelerdenberi bir plebisit 
yapmamız isteniyor. Bu işin yapıl
ması zamanı şimdi gelmiştir. İşte 
beslenilen akideyi izhar etmenin za
manı... Hepimiz, sulh muahedenamer 
lerinin veya beynelmilel mukavelena
melerin âmir olduğu bir istiklâli de
ğil, hakikî bir istiklâl istiyoruz. Bu
nun teşrihi, benim için hayat, memat 
meselesidir ve zannedersem bu mesu
liyeti deruhde etmek lâzımdı. 

R e y v e r m e ğ e h a z ı r l ı k 
Viyana 10 (A.A.) — Avusturya. B. 

Şuşnig'in davetine cevab vermeğe ha-
zulanmaktadır. İntihaba iştirak ede
cek kütlenin heyeti mecmuasınm 4 
milyondan aşağı olması muhtemeldir. 
Bütün nazan dikat, Plebiste karşı 
hususî bir tarzda nefretlerini izhar et
mekle iktifa ederek bu baptaki hattı 
hareketlerini bildirmemiş olan nasyo
nal - sosyalistlere matuf bulunmak
tadır. 

Dahiliye nazırı nazilerden B. Seys 
Inkar'ın, tertib edilmiş olduğu şekilde, 
Plebisiti kabul etmiş olduğuna dair 
olan şayiaya artık hiç bir kıymet at-
fedllmemektedir. Fakat B. Seys Inkar'
ın bu husus hakkında ortada dolaşan 
şayilara rağmen istifa etmemiş olma
sı keyfiyeti, başvekil tarafmdan ihsas 
edilmiş olan vaziyeti kabul etmiş ol
duğuna delâlet ediyor. Alman mahar 
filinin Avusturyamn vaziyetine karşı 
göstermekte olduğu alâkayı gösteren 

bir hadise vardır. Fon Papenin yeni
den Viyanada görünmesidir. 

Prens Starhembergin de yukarı 
Avusturyada ortaya çıktığı evvelce bil
dirilmişti. 

H ü k ü m e t e m ü z a h e r e t 
e d e c e k l e r 

Viyana 10 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre, eski sosyal hristlyan partisi 
mensupları, katolikler ve kral taraf
tarları pazar günkü plebisitte blok 
halinde hükümetin politikası lehinde 
rey vereceklerdir. 

N a z i l e r i n p r o t e s t o s u 
Viyana 10 (A.A.) — Linz şehri nazi

leri, dün gece pazar günü yapılacak 
plebisit şeraitini protesto eden teza
hürlerde bulunmuşlardır. Naziler, bil
hassa plebisite iştirak etmek için ko
nulan yaş kaydının yüksek olduğunu 
ve plebisit tarihinin çok yakın bulun
duğunu söylemektedir. 

Naziler ile plebisit şerefine bayram 
yapan vatansever cephe mensupları 
arasında bazı çarpışmalar olmuştur. 
Polis tezahürcürleri dağıtmıştır. 

ÖğrenUdiğİne göre, Naziler yukan 
Avusturya hükümeti nezdinde protes
toda bulunmuşlardır. 

Linz 10 (A.A.) — Naziler, plebisite 
iştirak için tesbit edilmiş^ olan yaş 
asgarisi ile plebisitin yapılması tari
hinin pek yakm olmasım protesto et
mek üzere bir nümayiş yapmışlardır. 

Polis, nümayişçileri dağıtmış olup 
yeni nümayişlere müsaade etmiyece-
ğini bildirmiştir. 

B. Şuşnig, nutkunu söyledikten 
sonra Viyana'ya dönmüştür. 

Almanya memnun değil 
BerUn 10 (A.A.) — Röyter ajansın

dan: Avusturya plebisitinin şekli ve 
şartları burada pek gayri müsaid bir 
surette karşılanmıştır. Buradaki siya
sî mahafilde teklif olunan sistem ka
bul olunmakla Avusturya milletinin 
hakikî noktal nazannı ve hissiyatım 
anlamak mümkün olmıyacağı mü-
taleası serdedilmektedir. 

Diğer taraftan plebisit şartlan, tai-
mamile uygunsuz ve tehlikeli diye 
tavsif edilmektedir. Avusturyamn bu 
suretle kendi mukadderatım kendi 
eline almak ve sulh mahkemelerinden 
azade olmak arzusunda bulımduğunu 
göstermekte olduğu nolrtai nazan 11©-
ri sürülmektedir. 

İtalya mahafili hayrette 
Roma 10 (A.A.) — Röyter ajana 

muhabirinden: Avusturyada plebisit 
icrası teklifi, İtalya mahafilini hay
rete düşürmüştür. Gayri resmî msüıa-
filde, bu işin dahilî bir iş ve bu babda 
en iyi hüküm verecek hâkimin Şuş
nig hükümeti olduğu mütaleası İleri 
sürülmektedir. 

Nazilerin karan 
Viyana 10 (A.A.) — Avusturya na

zileri, pazar günü yapılacak plebisite 
iştirakten istinkâf etmeleri için şef
lerinden resmen emir almışlardır. 

Bankerlerimizin 
Londrada temasiarı 

Yapılan temaslar müsbet 
bir şekilde devam ediyor 

Ankara 11 — Londradan buraya 
gelen haberlere göre oraula bulunan 
Merkez, tş ve Eti Bank umum müc 
dürlerinin, İngiliz mail ve iktisadi 
mahafilile yaptıklan görüşmeler mfls-
bet bir şekilde devam ediyor. 

Üç mllU bankamızm direktörieri 
20 martta Londradan tstanbula mtb-
teveccihen hsureket edeceklerdir. 

Ankarada Ulus meydam 
Ankara 11 — Hükümet, Ulus msj-

danımn genişletilmesine karar VMV 
miş, bu husustaki projenin haaıv 
lanması için imar müdürlüğüne Vkr 
zımgelen emri vermiştir. 

B o r s a d a e ş y a m n t o p l a n m a 
s ı n a b a ş l a n d ı 

Ankarada açüacak olan yeni borsa* 
ya nakil hamrlıklan iltrlesnlftJs. 
Kambiyo borsasında eşyalarm toplan
masına başlanmıştır. Borsa komistr* 
llği teşkilâtı eşyalan bu ayın 22 stQ> 
de Ankaraya gönderecektir. Memuz^ 
1ar da bu tarihten birkaç gün sonra 
Ankaraya gideceklerdir, acenteler ajin 
sonlarında taşınacaklardır. 

B. Blum yeni Fransız kabinesini 
teşkile memur edildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
çalışacağı anlaşılmaktadır. Halen si
yasî mahfillerde daha geniş ekseriye
te dayanan bir kabine ihtimali derpiş 
edilmemektedir. 

R a d i k a l s o s y a l i s t l e r B . 
B l u m d a n t e m i n a t i s t i y o r l a r 

Paris 11 (Akşam) — B. Blum dün 
gece geç vakte kadar fırka şeflerile 
müşaverelerine devam etmiştir. Bu 
sabah tekrar müşaverelerine başlıya-
caktır. 

Radikal sosyalist grupu, dün gece 
Daladier'nin riyasetinde toplanmıştır. 
Grup, halk cephesi programına sada
katini teyid etmiş, fakat B. Blumun 
kabinesine müzaheret için evvelce 
ileri sürdüğü ve radikal sosyalistlerin 

şiddetle reddettikleri kambiyo kontro
lünden vazgeçeceğine ve taklb edece
ği haricî siyasete dair teminat verme-
slıü İstemiştir. Radikal sosyalistler, 
katî hattı hareketlerini tesbit için B. 
Blumun vereceği cevabı bekliyorlar. 

Frank tekrar düştü 
Fransız frangı dün Şotan kabinesi

nin istifası üzerine yeniden düşmüş
tür. Evvelki gün Londra borsasında 
bir İngUiz lirası karşıüğı Fransız pa-
rasımn kıymeti 157,3 franktı. Bu su
retle bir gün evvele nazaran 2 frank
tan fazla düşmüştü. Londra borsasm-
da bir İngiliz lirası karşılığı dün 159 
frank olarak kaydedilmiş bu suretle 
Fransız parası kıjmıetinden yeniden 
iki frank daha kaymetmiştir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

8000 
25000 
25000 
1000 
1000 

Top 
» 
» 
» 
» 

660 
660 
660 
480 
660 

X 
X 
X 
X 
X 

700 
700 
700 
650 
700 

25 
30 
35 
45 
50 

I — Şemsipaşa işleme evi ve apartı maninin Pencerelerinin boyanması 
şartname ve keşfi mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 1718 lira 78 kuruş ve muvakkat teminatı 12.89 liradır. 
III — Pazarlık 22/III/938 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de Kaba-

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1204) 

TefrUtli Sigara Kâğıdı 

» » » 
I — Yukarıda miktar ve eb'adı yazıh 60,000 Top tefrikli sigara kâğıdı pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 14/IV/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka-

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1037) 
•Jt 

I — Şartnamesi mucibince İzmir ve Tekirdağ Şarap fabrikaları için 9000 
adet boş küfe pazarlıkla satın almacaktır. 

II — Eksiltme 29/III/1938 tarihine rastlayan sah günü saat 14 de Kaba-
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir, 
rv — îstekUlerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1351) 
• 

I — Şartnamesi mucibince 3 adet elektrik süpürgesi pazarlıkla satm aü-
nacaktır. 

II — EksUtme, 28/III/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

n i — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — Piatsız teklif ve kataloklar tetkik edilmek üzere EksUtme gününden 

bir hafta evvel İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesine verilmiş olmahdır. 
V — İsteklilerin pazarlık İçin tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlUtte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1352) 
• 

I — Üsküdar Depolar grubuna bağü Şark Tütün Bakımevi için satm ah-
nacak 2 tonluk maateferrüat 1 adet yük asansörü şartnamesi tadU edUerek 
yeniden kapaU zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen lıedell 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
III — Eksiltme 21/111/933 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komsiyonunda yapılacak-
tu:. 

IV — Muaddel şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şu
beden almabilir. 

V — Asansör Wertheim, Stigler Schindler, A. T. G. Mühleisen Gottscholç 
Mlchalis, Beck Henkel, Maylauer, Hans Hann Kleckne veya Industrie elektro-
machine «Polonya» markaU olacaktır. 

VI — Eksiltmeye iştirak etmek isteyerüerin fiatsız teklif mektup ve kata
loglarım tetkik edilmek üzere münakaşa gününden en geç bir hafta evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazamnun vesika almalan lâzundır. 

v n — Mühürlü teklif mektubımu, kanunî vesaik ile VI inci maddede 
yazıh eksiltmeye iştirak vesikasmı ve % 7,5 güvenme parasmı ihtiva edecek 
olan kapaU zarflar eksUtme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen 
alım komisyonu başkanhğına makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. (B) (630) PROFILAKSIN 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
13 Mart Pazar günü saat 2,30 te Beyoğlunda 

Ç A Ğ L A Y A 
salonunda bütün maruf sanatkârlann iştirakile mevsimin en parlak 

G A Y L I M U S İ K İ I IAÜSAMERESİ 
I 
tstanbulun en kibar halkı davetlidir. 

Arap raltslan. Milli Zeybek oyunları ve saire. 

i POZ Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, d ve ayak parmaklaruun arasındaki kaşıntılar. Dolama, 
meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk 

altı çıbanlan. 

Tedavisini en eriıen ve en emin bir surette temin eder. 
Şark İspençiyari laboratuvan Istanbui 

10'3'938 Perşembe ffüntt 
İstanbul Hâlinde toptan satılan y%9 

ve meyra fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En 

flaU 
Pırasa Kilo t — 
İspanak > 8 — 
Lahana V > 9 — 
Havuç > S — 
Kereviz kök » 9 — 
Kereviz yaprak demftt S — 
Pancar » S — 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Turp 
Maydonoz 
Elma Amasya 

» • İnebolu 
Armut Ankara 
Ceviz 
Kestane 
Kuru incir 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Turunç 
Portakal: 

> Dörtyol 64 lük sandık 

100 aded 
demet 

KUo 
> 
» 
» 
> 
» 

aded 
100 > 
100 » 

» 
Alanya 

> 

Fenike 
Rize 

> 
» 

Mersin 
» 

> 

80 lik 
100 lük 

64lük 
80 lik 

100 lük 
160 Uk 
64 lük 
80 İlk 

100 lük 
128 lik 
160 Uk 
206 İlk 

9 — 
1 -
60 — 
— 7» 
— M 
— 40 
1« — 
8 — 
14 — 
6 — 
7 — 
6 — 
2 

200 — 
138 — 
1 — 

300 — 
280 — 
2S0 — 
350 — 
300 — 
200 — 
500 — 
150 — 
120 — 
88 — 
100 — 
900 — 
900 — 

sebM 

yüksel 
Flata 
• -
8 — 

? : 
u -
4 -^ 
8 M 

W -
2 J - -

130 — 
1 — 

-M 
40 — 
25 — 
35 — 
7 — 
9 — 

12 — 
10 

S50 
175 

1 

60 10 — 

68 

326 
300 
240 
400 
350 
275 
650 
165 
140 
100 
1100 
1000 
1000 

BURSA 
DOKUMACILIK VE TRİKOTAJ 

TÜRK ANONİM ŞtRKETt 
(tpekiş) Meclisi idaresinden: 

1 —. 31 Mart 1938 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat onbirde şirketi
miz heyeti umumiyesi senelik alel
ade içtimaunı aktedecektir. 

2 — Bu alelade heyeti umumiye iç
timai İstanbulda şirketin merkezi o-
lan Yeni Postahane arkasmda Aşır-
efendi caddesinde İhsaniye ham bi
rinci katmda İpekiş bürosunda ya
pılacaktır. 

3 — Ticaret kanuna ve esas muka
velenamemize tevfikan sahibi rey bu
lunan hissedarlarımızın esaleten ve
ya vekâleten içtimada hazır bulun
maları ve bunlardan hamiline ait 
hisse sahiplerinin hisselerini l&akal 
bir hafta evvel şirket merkezine tevdi 
ile mukabilinde rey pusulası almalan 
lâzımdır. 

RUZNAMEt MÜZAKERAT: 
a) 1937 yılına ait mecllâ idare ve 

murakıp raporlanmn kıraat ve tasvibi 
b) 1937 yıhna ait bilanço ve kâm 

zarar hesaplanmn tetkik ve kabulfl 
ile meclisi idare ve mürakiplerlnln ib
rası. 

c) Müddetleri hitam bulan meclisi 
idare âzalanmn yerine yenilerinin 
intihap 3rapılması 

ç) 1938 senesi mürakiplerlnln tayini 
d) 1938 senesi heyeti umumlyeslne 

kadar muteber olmak üzere mecUsl 
idare âzalanmn hakkı huzurları ila 
1938 senesi murakip ücretlerinin tes-
blti hususlarmdan ibarettir. 

MECLtSt tDARE 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruf 2700 kuruş 
6 AYLIK 750 » 14&0 > 
s AYLIK 400 > 800 » 
1 AYLIK 150 » — » 

Posta ittihadına dahil olmıy&n 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı aylığı 1900. Oc 
aylığı 1000 kuruştus. 

Adrea tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek I&zımdır. 

Muharrem 8 — Ruzıkasmı 124 
a Im—k C«BH 0|U İkiadi Akfuı Tatn 

I E. 1032 12,08 6,14 9,32 12.00 1,311 
I Va. 4,42 6,18 12,24 15.42 18,11 10,42 \ 

ldar«han«ı Babıâli chran 
Acımıuluk So. 

No. 1» 

Dr, Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassisi 
Cenevre Üniversitesinden mezun 
İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-

ağa daireleri, öğleden sonra 
Triefon: 23565 
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TtCARBT T« ZAHİRE BOR8AB] 
10/3/938 

r 1 A T L A a 
OİNSİ Malı vukuı 

KI. F». Kr. Fa. 

I«t<bi7 punusak e 28 i 32 
•ıfday aert 6 lo t 20 
Ai|>a yemlik 4 18 
Talat 4 29 
Koıdlr tohumu 18 — 
Nohut e 85 
U tm±k 83 20 
flaaam 16 82 
tatik Kostamonu 140 — 
Tapak Anadol 66 — 68 — 
Ti4>&k Trakya 70 — 74 — 
Z. TaSı yemeklik 40 — 43 — 

O B L I M 

Buğday 
ün 
B. Peynir 
Mohut 
İ9 fındık 
FMUlye 
BL rmdık 
ÎO ceviz 
Atyon 

60 Ton 
16 
• 
e 

46 
11 1/4 

8/4 
179 Kilo 

Q t D I N 

Tiftik 
iBusam 

a 
15 

Ton 

D I | f t A T L A B 

Buğday: Urerpul 6,06 Kr. 
Buğday: Şikago 4,07 
Buğday: Vlnlpek 6,66 
Arpa: Anvers 4,12 
M[ısır: Londra 8,88 
K*ten T.: Londra 7,66 
n&dık a.: Hamburg 39, 
Fmdık L.: Hamburg 38, 

tl^nÖCSSIR İL ACIDIR 

B>\Q. KAVANOZ T O K A L O N K R ^ ^ 
ALINIZ MUe>AE)AKA NETİCES ' ıNDE 
TEVZİ E D Î L E C E K 2 Q O P A P C A Kiy, 
HETU E&VADAN BîRiNS VEVAMUT m KELVINATOR 

S P A P T O N 
KAZANAftiLiRSiNi Z. 

Preventorium - Sanatorium direktörlüğünden 
Mııhammen keşfi Teminatı muvakkatası 

Lira Krş. Lira Krş. 
1005 69 136 

14/Mart/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Yüksek Mektep
ler mııhasebesindeki eksiltme komisyonu odasında 1005 lira 69 kuruşluk keş
fi bulunan Haydarpaşa Valde bağında Preventorium ve Sanatoriumda yapı
lacak mecra ve temizleme kuyusu inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
kavele eksiltme Bayındırlık İşleri genel ve husus! ve fennî şartnamelerle pro
je ve keşif hülâsası ve buna müteferri evrak Bayındırlık Direktörlüğünde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 136 liradır. İsteklilerin en az sekiz yüz lirahk bu işe 
Benzer İş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Baymdırhk direktörlü-
jtlnden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarile gelmeleri ilân 
oİTinur. (988) 

istanbul erkek öğretmen okulu satın alma 
komisyonundan 

Okul talebesi için diktirilecek olan elbise imaliyesi hakkındaki ilân bugün
kü Kurun gazetesinde neşredilmiştir. (990) 

mmmtmmmmtmtmmmmmımtmmmm 
İNŞAAT MÜHENDİSİ ARANIYOR 

SÜMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Bankamız merkezinde ve fantiyelerimîzde istihdam 
edilmek üzere diplomalı ve tecrübeli inşaat Mühendis
leri alınacaktır. 

Kendilerine ehliyetlerine göre ücret verilecektir. Ta
lip olanlar 20 /3 /938 tarihine kadar tahsil ve hizmet 
vesikalarile birlikte AnkaraMa Umumî müdürlüğümü
ze müracaat etmeleri. 

mmtmtmmmtmmmtm t mmmmtm 
Açık Eksiltme ilânı 

Haydarpaşa Lisesi Satm^lma Kurumundan 
21 Mart 1838 pazartesi günü saat 16 de İstanbul Kültür Direktörlüğü 

binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Komisyonda 1994 
lira 68 kuruş keşif bedelli Haydarpaşa Lisesi çatı tecridi işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavelename, Eksiltme Bayındırlık işleri Genel, hususî ve fennî ş;:ırt-
nameleri, proje, keşif hulâsasiyle buna müteferriğ evrak Haydarpaşa Lisesin
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Direk
törlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almış olduğu müteahhitlik 

ve Ticaret odası vesikalariyle birlikte gelmeleri. «1209)) 

Devlet Demiryolian ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazıh 3 gurup malze
me her gvurup ayn ayrı ihale edilmek tizere 24/3/938 perşembe günü saat 10,30 
on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin.her gurup hizasında yazılı muvakkat teminat 
ve kanımun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaaûan lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. " 
1 — Numunesi ve krokisi ve^^e 80 çift makas ökçe takozu muham

men bedeli 1060 Ura muvakkat teminatı 78 lira 75 kuruştur. 
2 — 1200 deste san büyük zarf, 27200 deste elvan zarf muhammen be

deli 1639 Ura 20 kuruş muvakkat teminatı 115 Ura 44 kuruştur. 
S — 660 adet (takriben 39 ton) muhtelif şekil ve eb'atta lokomotif ateş 

tuğlası: Muhammen bedeli 1872 Ura ve muvakkat teminatı 140 Ura 40 kuruş
tur. (12Ö3) 

Uzun Taksitle Satılık Kıymetli Arsalar 
T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

Kadıköyünde Göztepe istasyon meydanmda fevkalâde nezaretU ve havadar 
mûfrez arsalar toptan ve parça parça beş seneye kadar vade üe ve taksitle sa
tılacaktır. Arsaların bulımduğu Göztepe istasyon meydanmm önünden otobüs 
geçmekte. Tramvay durağı ise dört dakika mesafede bulunmaktadır. Tren is
tasyonu arsalann yanında olup her iki taraftan tren yoluna merdivenle inil
mekte ve her arsa zeminden denizi görmektedir. 

Bu kolaylıktan istifade etmek ve daha fsızla malûmat almak isteyenlerin 
Bankanm Zirai krediler servisine müracaat etmeleri. (1183) 

E ENTERNASYONAL MUHABERE KULüBO 
Kulüple münasebet tesis etmek ve tamşmak isteyen bay ve bayanlar 
i olunabilirler (Posta kutusu 285 LA HAY-HOLANDA) adresine gön-
ecek bir cevap kuponu mukabilinde mcccanî malûmat ve tafsilât verilir. 
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Sanife 12 A K Ş A M 11 Mart 1938 

MES'UD Güzeller 

Yüzün siizellîgini her $eyden evvel temiz, beyaz ve za
rif dişler gösterir. 

Simanızın ve dişlerinizin giLcdi olmasım İstiyorsanız sabah T« 
akşam her yemekten sonra RADTOIİN ile fırçalayınız. 

Sarfiyatının çokluğundan her zaman taze olarak satılan yegâne sıhhi 
diş macunudur. 

Tabiat; insan nüvesini bütün kudret ve letafetile yala
yacak bir şekilde yaratmıştır. 

Bilmemezlik veya ihmalimizin eseri olan hastalık, ta
biat kanunlarına aykırı hareketimizin cezasıdır. 

Sayın Bayanlar; bu sonsuz ağır cezalara çarpılma
mak ve d a i m a hayat ın bütün lezzetlerini tadarak yaşamak 
için 

F E M I L kullanınız! 

istanbul inhisarlar bapüdiirlliğlinden! 
Piyasada satılmakta olan ispirtolann satış fiatlan, 15/Mart/938 tarihin

den itibaren indirilecektir. 
Dükkânlannda yakılacak İspirto «Boyalı kamineto ispirtosu» ve şişe için

de tuvalet ispirtosu satanlar; mevcutlarım birer beyanname ile 14/Mart/938 
akşamma kadar «Yakılacak ispirtolara aid olanlar Kabataşda kâin Başmüdür
lüğe ve şişeli tuvalet ispirtosuna aid olanlar da en yakın satış depolarma» bil
direceklerdir. «1184» 

Çil 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşulduk 

Pörsüklük 

itıtiyarlık 

izale eder 

Beyaz bir çelıre 

Lâtif bir CİM 

Mû bir ten 

Gergin bir 
vücud 

Cazibeli 

Güzel bir yüz 

Paluze gerdan 

temin eder 

FOSFARSOL 
Kan kuvvet ve iştah kaynağı 
Kansızlık, iştihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevras

teni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan 
hazımsızlık ve kabızlarda, üç günde şayanı ha3n*et tesirini 
gösterir. 

(FEMtL) lâboratuvarı bu kuvvet ilâcım sayın müşte
rilerine tamtmakla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanakla
ra, dudaklara, pembelik, cilde taravet, saçlara ve gözlere 
ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcını afiyetle 
kullanınız. Her eczanede bulunur. 

Yorgun ve bitkin 
Asab ile 

vücud nasıl çalışur? 
Ferahlık verip asabı dinlendiren 

hafakan ve heyecan defeden 

KARDOL 
isminde ilâç var. 

Ö K S Ü R Ü K Ş U R U B U 

ZAYİ — İstanbul liman dairesinden al-
mı* oldu&um liman cüzdanrau zayi ettim. 
Yenisini alacagmıdan eskisinin hükmtt 
yoktur. 

Esad otta Ali 
Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevlıet Rado 
Akşam Matbaası 

Eiı muannit öksürüklerle 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün katî üâcı-
dır. Göğüsleri zayıf olan 
lara vikaye edici tesiri 

sayam dUckattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BULUNUR. 
tngUiz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 
sf^^::0M!, 

Mühendis aranıyor 
Zonguldak amele birliğinden: 

Zongıüdakta Amelebirliği ve sağlık teşküâtına aid her türlü inşaat ve te
sisata müteallik plân ve projeleri tanzim etmek, inşaat ve fennî tesisat işlerinim 
kontrol ve murakabesini yapmak üzere aylık ücretle ve hitammda yenilenmek 
üzere senelik mukavelelerle bir mühendise ihtiyaç vardır. Bu mühendisin in
şaat işlerinde çalışmış olması şarttır. İstekli olanların evsafı matlûbeyi haiz bu-
lunduklarmı gösterir vesaik suretlerini göndermeleri, isteklileri aylık ücret 
miktarım ve varsa başkaca şartlarım bir mektupla Zonguldukta Amelebirliği^* 
martın sonuna kadar bildirmeleri ilân olvmur. (1234) 

VenOs 
Knai 

Terkibindeki hususî mad
deyi lıayttiye dolayısile cildi 
besler, teravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asrî kadın güzelliği
nin bil tılsimıdır; 

Venüs 
PiHİrası 
Terkibi altm kremli 

24 saat havalandırümış 
fevkalâde ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt düayanm en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Alhiı 

Her cUdin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cUde fevkalâ
de tabiî bir renk verir; teıü 
bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 

Son moda ve gayet cazip 
renklerüe kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar fanülyalarm kullan-
düEİan yeg(ûıe rujdur. 

Venüs I Venüs 
Kolonyası Sürmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere 
zaarar vermez. Venüs sürme-
sUe tuvalet gören kirpikler 
büyür ve küzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

Çam ve limon çiçeği ko* 
lonyalan hususî bir tipt^' 
O kadar ki; en büyük zevl* 
ehlini ye müşkülpesent ol* 
makla tanınmış kimseief* 
bile hayrette bırakır. 


