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Sıra ÇekoslovaKyaya mı geldi? 
Almanyamn Avusturyadan 

sonra bu hükümete karşı 
harekete geçeceği sanılıyor 

Almanyamn, Italyanm son vaziyeti tasvib etmesi için bu hükümete 
İspanyada yahut Tarablusgarbe komşu bir mmtakada 

müzaheret vaadetmiş olması muhtemel görülüyor 
Londra 17 — Almanyanuı Avus

turya meselesinden sonra Çekoslo
vakya işi ile meşgul olacağı tahmin 
edilyor. Bu yüzden bir hâdise çıkar
sa İngilterenin nasü bir vaziyet ala
cağı her tarafta mtmakaşa edilmek
tedir. Umumi kanaat tngilterenin 
Orta Avrupada vaziyetin değişmesi
ni istememekle beraber Çekoslovak-
yaya karşı bir taahhüdü «İmadığı 
merkezindedir. Lordlar kamarasında 
yapılan müzakerede azadan bir çoğu 
«ÇekoslovakjKfi himaye etmek bi
zim için bir vazife değildir» demişler
dir. 

Buradaki kanaate göre Avrupa va
ziyeti çok karışık ve nazik bir devre
ye girmiştir. 

A m e r i k a n m a h a f i l i n i n 
k a n a a t i 

Vaşington 17 (A.A.) — Bilhassa 
salâhiyettar olan yan resmî niahafi« 
le mensup bir zata göre, Hariciye Ne
zareti Avusturya hâdiseleri dolayı-
sile pek bedbindir. 

Haricye Nezareti, Avusturya istik
lâlinin halihazırda hukukan mevcut 
Ve fakat fiUen ortadan kalkmış ol
duğu fikrindedir. Amerikan Harici
ye dairesi, Almanyamn önümüzdeki 
manevi|asımn Çekoslovakya istika
metinde çevrileceğini tahmin etmek
tedir. 

Çekoslovakyanm merked Pragdan bir görünüş 

Burada yapılan tahminlere göre 
Avusturya vakajrli, demokrasilerin ve 
bilhassa İngilterenln bir çok sene
lerden beri işlerini sürüncemede bı-
rakmalctan ibaret olan usullerinin 
ve zaaflarmm bir neticesidir. Şimdi 
diktatörlüklerin terakkilerine mâni 
olmak için vakit geçmiştir, meğer ki 
bir harp göze aüna. 

Bu şerait dahilinde Amerikan ef-
kân umumiyesinin ekseriyetinin in-
firad politikacılannm tezlerine işti
rak edeceği tahmin edilmektedir. Bu 
tezlere göre Amerikamn menfaati, 
Avrupayı kendi derdlerile başbaşa 
bırakmağı âmirdir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Otobüslerin daraltılamsı 
kolay bir iş inidir? 

Otobüsçüler: "Bunun için en az 1000 lira 
masrafa ihtiyaç vardır,, diyorlar 

Bir durak yerinde 
Yeni zabıtai belediye talimatname

sinin bir maddesi de otobüslerde ge-
*̂ i?liği tahdid etmektedir. Talimat-
•^^nienin şehir meclisinde müzakere
ci sırasmda belediye makine şu'oe ı̂ 
l^üdürü bu cihete temas ederek oto
büslerde mevcut 2,30 metre genişli-
'̂•̂  2,10 metreye indirilmesi lâzım 

bekliyen otobüsler 
geleceğini söylemiş ve bu cihet mü
nakaşalara yol açmıştı. 

Şehir Meclisi azalan haklı olarak 
hiç sebebsiz yere gene bir otobüs me-
selesüe karşüaşmak veyahut böyle 
bir mesele çıkarmak istemiyorlar. Bu 
münasebetle encümene havalesi t©-

(Devanu 4* üncü sahifede) 

İktisadî tetkikler 
tktisad Vekili dün Başyekile 

izahat verdi 
Ankara 17 (Telefonla) — I^e böl

gesinde tedkikatta bulunduktan son
ra buraya dönen İktisad Vekili B. Şa-
klr Kesebir bugün Başvekil B. Celâl 
Bayan evlerinde 2âyaret ederek Ege 
bölgesinin İktisadî vaziyeti hakkm-
daki müşahedelerini izah etmiştir . 

Amme İşlerinden kâr 
otomobillere kırılmaz cam takıl

ması mevzuu bahsediliyor. ^Travmay-
lara da konulsun!» deniyor. 

Otomobillerin ayni renkte boyan
ması isteniyor. 

Bunların kimi mantıklı ve lüzumr 
tu, kimi de lüzumsuz ve mânâsız tek
liflerdir. 

Hayatımızın medenileşme için 
pek çok şeyler lâzım! Fakat her yeni 
tasavvurun ileri sürülmesini mütea-
kib, arkadan da - velev bedhahane 
maksadlarla - bir de dedikodu çıkar: 

— Bu cins ıslahatı yapmak için 
lâzım gelen malzeme ancak piyasor 
da şu firmanın elinde m^vcuddu. 
Ekmeğine yağ sürüldü! 

Öyleyse, amme işlerinde böyle mu
azzam paralı yenilikler yapılırken, 
Belediyeler ve devlet daireleri icab 
eden malzemeyi önceden tedarik et-
tirşeler de bu gtbi kârlar âmme hiz
metindeki müesseselere kalsa; dedi
kodular kökünden halMunsa^, — - . 

•iar 

Yapı ve yollar kanununda 
büyük değişiklik yapıldı 

Bir cadde veya meydan açıldığı zaman Belediyenin 
yapacağı masraftan bir kısmının iki taraftaki bina 

sahipleri tarafından verilmesi düşünülüyor 
Ankarada Dahiliye Vekâletinde 

toplanan bir komisyonun (Yapı, yol
lar kanunu) nu son ihtiyaçlara göre 
tedkik ederek yeni bir kanun lâyihası 
projesi hazırlıyarak Dahüiye Vekâ
letine verdiği malûmdur. 

Hazırlanan bu proje kabul edilir 
de kanunî bir mahiyet alırsa şehir
lerin imârl işleri gerek teknik, gerek 
mali bakımdan kolaylaşacaktır. 
Şimdi meri olan ve 933 tarihinde neş-
redüen (Yapı, yollan kanunu) 54 
maddeden ibarettir. Bu kanıma göre 
şehirler bir mütehassıs tarafmdan 
hazırlanacak ve Ankara imâr mü
dürlüğü tarafından tetkik ve tasdik 
edilecek plânlara göre imâr edUecek-
tir. Fakat bu esas kabul edildiği hal
de kanunda imâr plânım hazırlıya-
cak mütehassısın serbesçe hareket 
etmesine mâni teşkil eden kayıdlar 
yardır. Meselâ kanun sokakların ge
nişliği, binalann yüksekliği, sahiller
de ve tren yollan üzerinde yapılacak 
binalar hakkmda bir takım hüküm-
İçr koymuştur. Mütehassıs, kanunun 
bu hükümlerine tamamile riayet et
mek suretüe plânım yapmağa mec
bur olmaktadır. Mütehassıs, ancak 
kanunim hükümlerinden yüzde iki 
nisbetinde aynlarak takdir hakkını 
kullanabUecektir. 

Halbuki imâr plânlan yapılacak 
şehirlerin iklimleri, tarihî, coğrafî, 
içtimaî, iktisadî vaziyetleri birbirine 
Ujnnaz. Mütehassıs, herşeyden evvel 
plânım yapacağı şehrin hususî vazi
yetini göz önür.e almağa mecburdur. 
Kanunda caddelerin genişliği, bina
lann yükseklik vesairesi hakkında 
hükümler mevcut oldukça mütehas-
sısm şehrin hususiyetlerine ve ihti-
yaçlanna göre mutabık bir plân ha
zırlamasına imkân yoktur. 

Dahiliye Vekâletinde toplanan ko
misyon (Yapı, yollar kanunu) nun 
bu gibi kayıdlan tamamUe kaldırmış 
ve imâr plânlan yapacak mütehas-
sıslan serbes bırakmıştır. 

Bundan başka yeni kanun proje
sine imâr plânlarmm tanzim ve tat
bikini kolaylaştıracak maddeler kon
muştur. Türkiye belediyelerinin en 
zenginleri bile - bugünkü gelirlerine 
göre - gerek istünlâk, gerek imâr ba
kımından yapılacak masraflan kar-

Buhran, muva
zene ve hayvan 

vergileri 
Tenzilât miktarı hak

kındaki tedkikler 
bitmek üzere 

Ankara 17 (Akşam) — Buhran, 
muvazene ve hayvan vergilerinin 
indirilmesi etrafındaki tedkikler 
bitmek üzeredir. TenzUât nisbeti 
yeni sene bütçesi bağlandıktan son
ra belli olacaktır. 

Mevsuk bir membadan öğrendi
ğime göre yapılacak tenzilâttan 
bütün memurlar ayni derecede is
tifade edeceklerdir. Tenzilâtın şu 
veya bu derecedeki memurlar için 
daha az ve daha çok yapılması 
mevzuu bahis değildir. 

Kazanç vergisinin nisbet ve mat-
rahlannda tenzilât yapılacağı hak
kındaki haberlerin doğru olmadığı 
alâkadarlar tarafmdan beyan edi
liyor. 

şıUyacak malî kudrette değildirler. 
İmâr plânlarmm tatbikinde en büyük 
masraf, istimlâk işleri içindir. Yeni ka
nun projesi istimlâkden doğan malî 
külfetleri hafifletecek tedbirleri ihti
va etmektedir. Bu hususta komis
yonda hâkim olan fikre göre yeni bir 
cadde veya meydan açüdığı zaman 
o cadde üzerinde bulunan binalann 
kıjmıetleri ve şerefleri artmaktadır. 
Binaenaleyh bu cadde ve meydanm 
açılması için belediyenin yapacağı 
istimlâk masrafımn bir kısmını o 
cadde veya meydan üzerinde bulu
nan binalann sahiplerine yüklemek 
lâzımdır. 

İşte bu düşünce ile yeni kanun lâ-
yıhasma mühim bazı kayıdlar ko
nulmuştur. Bu kayıdlara göre imâr 
plânııun tatbiki sırasmda açılacak 
bir cadde ve meydanda yapılacak is
timlâklerin bina kısmma gidecek 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Walt Disney, Hikmet Feridun Es'e 
çok enteresan beyanatta bulundu 

AKŞAM karileri için büyük bir başlık yaptı, bu 
başlığın küçük bir klişesini yukarıda neşrediyoruz: 

Hollivutta bulunan muharririmiz Hikmet Feridun Es büjrük ressam 
Walt Disney Ue uzım bir mülakat yapmıştır. Artist, muharririmize çok ente
resan şeyler söylemiştir. Bu arada fare ile dostluğunun ne zaman başladığını, 
muhtelif hayvanlar hakkmda fikirierini anlatmıştır. Ressamm bühassa Nas-
reddin hoca ve Karagöz hakkmda söyledikleri çok mühimdir. Bü3rük ressam 
bunlara hayran olduğunu anlatmıştır. 

Müiâkab, dahî ressamın yaptığı boydaki başlıkla 
berber yann neşredeceğiz. 

KÜTÜPH«E ' 
_ANKARA 
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IHin Creceki v e B u Salbahki Haberleı^ 
Avrupada bir harb çıkarsa 

ingiltere ne yapacak? 
Hariciye mOsteşan: "Harei(etimizi 

o zamanld şeraite göre 
itararJaştıracağız,, diyor 

Londra 17 — Dün akşam, Lord 
lar kamarasında haricî siyaset 
müzakerelerini açan Lord Amold 
demiştir İri: «İginterenin haricî si
yasetinin iki mühim esası vardır: 

1 — İngilterenin haricî siyaseti 
Milletler cemiyetine dayanmaktadır. 
Bu, Milletler cemiyeti paktı muci
bince taahhüdlerimize sadık kalaca
ğız demektir. 

2 — İngilterenin haricî siyaseti, 
ikinci temel olarak, Fransa, Alman
ya, Belçika ve İtalya ile olan taah
hütlerimize dayanmaktadır. 

Fakat, yedi büyük devletten yal
nız üçü bugün Milletler cemiyeti 
âzasıdır. 
İngiltere, Çekoslovakyada harbe ka

dar götürülebilecek mahiyette me-
nafie mailk değildir. İngiliz - Alman 
münasebetlerinde bir selâh vücuda 
getirilmeksizin Avrupada devamlı 
bir sulha imkân yoktur. Fransa -
Sovyetler birliği paktının, İngiliz -
Fransız ittifakının tehlikelerinden 
birini teşkil eylediğini kabul etmek, 
hayatî mahiyette bir mecburiyettir. 
İngilterenin haricî siyaseti, gittikçe, 
kollektif emniyetten ayrılmaktadır. 
Fakat bu aynlma lüzumu kadar ça
buk ve serî değildir.» 

Bundan sonra söz alan Lord Pon-
sonby de demiştir ki: 

«İngiliz hükümeti de, bugün, kol
lektif emniyetin imkânsız olduğunu 
tamamile anlamış bulunmaktadır. 
Küçük devletlere boş yere ümit ver
mek doğru değildü'.» 

Lord Cecil ise, yaptığı beyanatta 
demiştir ki: 

«Milletler cemiyetinin yalnız mu-
vaffakiyetsi7liğinin tebarüz ettiril
mekte bulunduğu şayanı teessüftür. 
Bunun yanında Milletler cemiyeti
nin bir çok muvaffakiyetleri de var
dır ve bunlar nazan dikkate almma-
maktadır. 

Burada hiç kimse, «Çekoslovakya-
yı himaye temek bizim için bir vazi
fedir» diyemez. Fakat, enternasyonal 
işlerde yeni bir nizam tesis etmek, 

ezcümle, Kellog paktını müessir bir 
hale koymak üzere şiddet hareketle
rine mani olmak için elimizden ge
leni yapmak, vazifemizdir.» 

Lord Cedi'den sonra hariciye müs-
teşan Lord Plymouth söz almış ve 
hükümet namına yaptığı beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

«Harpten evelki, vaziyete rücuu 
teklif etmek, ancak bir bedbinlik si
yasetidir. İngiltere hükümetinin fik
ri, daima enternasyonal iş birliği 
prensiplerine kıymet vermek için 
Milletler cemiyetinin şimdiye kadar 
bulıman en iyi müesseseyi teşkil ey
lediği merkezindedir. Milletler cemi
yeti âzası sıfatlarile bazı taahhütler 
almış bulunduğumuz inkâr edilmez 
bir hakikattir. Fakat şurasını tekrar 
edeyim ki Milletler cemiyeti paktı, 
bize başkalan hesabına silâha sarıl
mak için her hangi bir otomatik 
taahhüdü vermemektedir. 

Lord Amold'un ile''i sürdüğü infi-
rad siyasetine gelince, hükümetin 
fikrince, böyle bir siyasetin takibi 
katiyen imkânsızdır. 

Hakikî sual şudur: Eğer bir havp 
çıkar ve Fransa muhasamata karışır 
ise, İngiltere ne gibi bir hattı hare
ket takib edecektir? Bu takdirde, 
İngiltere hükümetinin, hareketini, 
bu muhasamatın çıkması şeraitine 
göre tanzim edeceği tamamile bedi-
hidir. 

Almanya ile daha iyi bir anlaşma 
meselesi hakkında ise B. Eden'in ge
çen Cumartesi günü bütün Milletlerle 
dostluk yapılması hakkındaki beya
natında lâzım gelen bütün izahat 
mevcuttur. 

Müstemlekeler meselesi hakkında, 
Fransız nazırlarının son zamanlarda 
Londrada bulunduklan esnada neş-
redUen tebliğe ilâve edilecek hiç bir 
sözüm yoktur. 

İtalya ile olan münasebetlere ge
lince, yapılacak her hangi bir anlaş
ma, tam olmaJıdır. Meseleyi kısım 
kısım halletmek üzere yapılacak 
gayretler, faydasız olacaktır.» 

Başvekil yarın 
Istanbula geliyor 
Dün Ankara Türkkuşanu 

teftiş etti 
Ankara 17 (Akşam) — Başvekil B. 

Celâl Bayar, yann akşam Istanbula 
hareket edecektir. B. Celâl Bayar, 
bugün TürkkuşuiKun meydan ve sa
hasını ziyaret etmiş, tedkiklerde bu
lunmuş, müşahade ve tedkiklerin-
den çok memnun kalmış, uçuş ya
pan gençleri tebrik etmiştir. 

Başvekil Türkkuşımdan ayrılacak
ları sırada dedi ki: 

— Ayrı ayn hepinizi tebrik ederim. 
Çalışmalarımzdan büyük bir zevk 
duydum, sizi sık sık ziyaret edece
ğim. Vasıtaları arttıracağız ve hava
cılığın yurd için iftihara şayan bir 
hale girdiğini görmekle bahtiyarlık 
duyacağız, hepinizi tebrik ederim. 

E m i n ö n ü m e y d a n ı i s t imlâki 
hakkındaki menaf i i umumî

y e kararı b e l e d i y e y e bi ldiri ldi 
Ankara 17 (Telefonla) — Dahili

ye Vekâleti Eminönü meydanının açıl
ması için yapılacak istimlâk hakkın
daki menafii umumiye kararmı İstan
bul belediyesine tebliğ etmiştir. 

Bir kad ın y a n a r a k ö l d ü 
izmir Yi (Telefonla) — Kemalpa;-

ifa kazasmda Hasibe adında ihtiyar 
bir kadın yalnız bulunduğu evinde 
ocaktan üzerine sıçrıyan ateşten ya
narak ölmüştür. 

Yeniden kırk iki 
Halkevi açılıyor 
Dahi l iye Veki l i pazar günü 

bir nutuk irad e d e c e k 
Ankara 17 — 20 şubat pazar 

günü saat 15,30 da Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. genel sekreteri B. Şükrü Ka
ya Ankara Halkevinde vereceği bir 
söylevle yeniden 42 Halkevini açacak 
ve bu suretle sayılan 209 u bulan 
Halkevlerinin altıncı yüıldönümünün 
kutlama töreni yapılacaktır. 

Şehir tiyatrosu artistlerile Halkevi 
amatörlerinin temsil edecekleri «Ti
mur» piyesi ile merasime nihayet ve-' 
rilecektir. 

A n k a r a d a D e n i z Bank için 
b ina tutuldu 

Ankara 17 (Akşam) — Deniz Bank 
için Yenişehirde bir bina tutuldu. Ha-
zırhk bitinceye kadar umum müdür 
ve bürolar İktisad vekâletinde ayrılan 
dairelerde çalışacaktır. 
Gümrükler u m u m müdürü 

İzmirde 
îzmir 17 (Telefonla) — Gümrükler 

umum müdürü B. Mahmud Gündüz 
tedklkatta bulunmak üzere buraya 
gelmiştir. Yarın <bugün) gümrük
lerde tedkikat yapacaktır. 

J a n d a r m a u m u m k u m a n d a n ı 
t z m i r d e 

izmir 17 (Telefonla) — Jandarma 
umum kumandanı general Naci jan
darma! teşkilâtını teftiş için buraya 
gelmiştir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 
Bolşeviklerin siyasetinde 

mühim bir değişiklik 
Bolşevikler yeniden siyaset değiştirir 

gibi görünüyorlar ve buna bütün dünya 
- bahusus faşistler - fevkalâde elıemmi-
yet veriyor. 

En müfrit nazariyelerle iktidar mevkii
ne gelen Rus komünistleri hudud ve mil
liyet gözetmeksizin lııütün içtimaî sınıfları 
ilga etmek,istihsal vasıtalannı umumîleş-
tirmek istiyorlardı. Fakat 1921 de Lenin'in 
«yeni iktisadî politika» sile bir mutedilleş-
me başladı. Mütemadiyen tabiye değişti
rerek, Sovyetler, hariçteki propaganda ve 
teşkilât faaliyetlerini azalttıkça azalttılar. 
Bütün kudretlerini dahilî kalkmmalarına 
sarf ediyorlardı; kendi hududları içinde 
ideallerini tahakkuk ettirmeğe uğraşıyor
lardı. 

Geniş Sovyet topraklarında kauçuktan 
maada her şeyin yetiştiğini nazarı itibara 
alarak, Stalin, bu ideali mümkün buldu 
ve «Bir kauçuk için de harbedecek deği
liz!» dedi. Bu sebeple, Sovyetler dış siya-
Betlerinde sulhperver oldular. Fakat ko
münist aleyhtarı misaklarla, birçok hu
dud hâdiselerile, mütevali siyasî nutuklar
la, meydana vurulan plânlarla, Rusya git
gide daralan bir siyasî çember içine alındı. 

Şimdi, birdenbire bunun aksülâmelile 
karşılaşıyoruz; Son zamanlara kadar an
cak müdafaa manzarası arzeden bolşevik-
lerden, evvelâ, «bize saldıran olursa, onu 
kendi topraklarında ezeriz!» gibi sözler 
duyuldu. Sonra, denizcilikte büyük iddia-
lan ortaya atıldı: «En birinci tahtelbahir-
clyiz; büyük bir donanma hazırlıyoruz!» 
dediler. Ve nihayet Stalin'in son açık 
mektubu bütün dünyanın dikkatini cel-
betti: Bolşeviklerin lideri, burjuva memle
ketlerindeki proleterleri Sovyetler aleyhi
ne bir hareket vukuunda istinadgâh sa
yıyor; bunlar üzerindeki propaganda ve 
teşkilâtm arttırılmasını tavsiye ediyor. 

Demek ki, Rusların son zamana kadar 
kendi içine inhisar eden faaliyetleri, bir
denbire, gene beynelmilel sahaya tevec
cüh ediyor. Hatâ, Berlin menabii, buna, 
tîşte Troçki'nin dediğini yapıyorlar!» bile 
demektedir. 

Şu veya bu, her ne olursa olsun, Sovyet 
Rusyanm siyaset ve tabiyesindeki bu de
ğişikliğin izhar edilişi mühim bir hâdise
dir. Merakla ve alâkayla netayicini ve mü
tekabil aksi tesirlerini dünyanın muhtelif 
memleketlerinde beklemek ve takip et
mek gerektir. F. Tanur 

Toprak kanunu 
Bir komisyon tarafından 

yeni baştan gözden 
geçirilecek 

Ankara 17 (Akşam) — Ziraat vekâ-
letindeki komisyonun hazırladığı top
rak kanunu projesi İktisad vekilinin 
tedkikine arzedildi. Vekilin tedkikin-
den sonra projenin, teşkil edilecek bir 
komisyonda yeni baştan gözden geçi
rileceği anlaşılmaktadır. 

Yapılan bir istatistiğe göre 1930 dan 
1937 ye kadar yedi sene zarfmda top
raksız çifçiye 4,623,965 lira kıymetin
de 1,290,881 dekar toprak dağıtılmış
tır. 

Son dakika 
Avusturya Milletler Geml-
yetinden çekilecek mi? 

Viyana mâhafili Almanya-
nm böyle bir talebinden 
haberimiz yok diyorlar 
Viyana 18 ( Akşam) —.Almanya-

nm Viyana hükümetinden Milletler 
cemiyetinden çekilmesini taleb ettiği 
rivayet edilmektedir. Salâhiyettar 
Viyana mâhafili, Almanyanın böyle 
bir talebinden haberleri olmadığım 
beyan ediyorlar. 

B . Hit ler in nutkunu 
d i n l e m e k için 

Berlin 18 (Akşam) — B. Hitlerin 
pazar günü irad edeceği nutkun bü
tün Almanlar tarafından dinlenmesi
ni temin etmek için o gün saat on bir
den on yediye kadar yapılması mu
karrer bütün spor temasları tehir 
edilmiştir. 

TroçkininoğFu niçin öldü? 
Ailesinin talebi üzerine 

iç azalan ahndı 
Paris 18 (A.A.) — Troçkinin evvel

ki gece Paris hastanelerinden birinde 
, ölen oğlu Leon Sedofun ölümü sebe

bini araştırmak için adlî tahkikat 
açılmıştır. Otopsi, peritonit alâmetle
ri göstermektedir. Ailenin arzusu üze
rine, hastanın iç azası alınmış ve ze
hirlenme emareleri araştmlmak üze
re muayeneye gönderilmiştir. 

ingiltere ve Fransa Berlin-
de teşebbüste bulundular 

Auvsturya kabinesindeki Nazi Nazır, B. 
Hitlerle görüşmek üzere Berline gitti 

Londra 17 — Avusturya maslahat
güzarı Dr. Kuntz bu sabah Hariciye 
Nezaretine giderek, Avusturya - Al
man itilâfmm metni hakkmda Avus
turya hükümetinin bir tebliğini tev
di etmiştir. Avusturya hükümeti bu 
tebliğinde B. Hitlerin ültimatom.u 
karşısında B. Şuşnigin boyun eğmeğe 
macbur kaldığı, fakat buna rağmen 
Alman taleplerinden ancak birkaçını 
kabul ettiği izah edilmektedir. 

Avusturya sefiri bu sabalı Viyana-
dan Londraya dönmüş ve öğleden son
ra B. Edeni ziyaTet ederek Avusturya 
hadiseleri hakkmda mütemmim iza
hat vermiştir. 

Sefir lerin bir teşebbüsü 
Berlin 17 — İngiliz sefiri sir Neville 

Henderson Almanya Hariciye Na
zırı nezdinde yaptığı bü* te
şebbüste son Almanya - Avustur
ya hadiseleri ve B. Hitlerin Avustur-
yaya aid-niyetleri hakkında izahat 
istemiş ve İngilterenin her ne pahası
na olursa olsun, Avusturya istiklâl ve 
tamamiyetinîn muha:fazasına ehem
miyet verdiğini ihsas etmiştir. Fran
sa sefiri de ayni teşebbüste bulun
muştur. Viyanadaki İngiliz ve Fransız 

sefirleri de Avusturya hükümeti nez
dinde bu teşebbüsü tekrarlamışlardır. 

N a z i nazırı Ber l ine gitti 
Londra 17 — Viyaüadan bildirildi

ğine göre, B. Hitlerin inhası üzerine 
Avusturya Dahiliye Nezaretine tayin 
edilen B. Seiss İnquart, bu sabah 
8,30 da Berline varmtştır. Mareşal 
Groering, B. Şuşnig ile görüşmek için 
martta Viyanayı ziyaret edecektir. Ya:-
kında Avusturya ile Almanya arasın
da ya ticarî veyahut askeri bir pakt 
akdedilmesi bekleniyor. 

Berlin 17 (A.A.) — Bu sabah Ber
line gelmiş olan yeni Avusturya Da
hiliye Nazırı B. Arthui' f.eiss İnquart, 
B. Hitler tarafından kabul edilmiştir. 
İyi malûmat almakta olan bir mem
badan öğrenildiğine göre, Avusturya 
Dahüiye Nazırı, B. von Ribbentorp ve 
B. Goering'i de görecektir 

Avus turya mecl i s i toplanıyor 
Viyana 17 — Meclis 2 3 şubatta iç

timaa davet edilmiştir. B. Şuşnig, bu 
münasebetle bir nutuk irad edecek ve 
bu nutuk ihtimal B. Hitlerin bu ayın 
20 sinde Reichstag'da söyliyeceği nut
ka cevap* teşkil edecektir. 

30 liraya kadar işçi ücret
leri tıaczeJilemiyecek 

Maliye Vekâleti bu husus
taki maddeyi teyid etli 
Ankara 18 (Telefonla) — İş kanu

nu otuz liraya kadar olan işçi üc
retlerinin haczedilemiyeceğini âmir 
bulunmaktadır. ELanunun bu sara
hatine rağmen bazı devlet daireleri, 
devlete ait borçlar için otuz liraya 
kadar olan işçi ücretlerini haczedi
yorlar. 

Maliye Vekâleti, bu husustaki alâ
kalılara gönderdiği bir emirde bu
nun önüne geçümesini ve otuz lira
ya kadar işçi ücretlerinin haczedil-
memesini büdirmiştir. 

Fındık fabrikası yand ı 
Trabzon 17 — İş Limited şirketinin 

fındık fabrikası dün gece yanmıştır. 
Fabrikada bulunan binlerce çuval 
fındık ve mısır kurtarılamamıştır. 
Yanındaki diğer fabrikalar kurtarıl
mıştır. 

Buğday fiatleri 
Bakanlık istanbul değir
mencilerine 5 kuruş 60 

santimden buğday veriyor 

Ankara 18 (Telefonla) — Bayram 
dolayısüe vilâyetlerden İstanbula 
memleketin muhtelif yerlerinden gel
mekte olan buğday, bir mikdar azal
mış olduğundan İstanbul piyasasın
da buğday fiatleri 6 kuruştan yuka
rı yülcselmişti. İstanbul ekmek fi-
atlerini bir seviyede tutmak ve buğ
day üzerinde yapüabilecek ihtikârı 
önlemek üzere Ziraat Vekâleti yal
nız İstanbul değirmencilerine veril
mek üzere Haydarpaşada mevcut Bar 
kanlığm stok buğdayından kâfi mik-
dannm 5,60 kuruştan piyasaya çı-
karılmasım kararlaştırmıştır. 

Brükse l e l ç imiz vaz i f e s ine 
sridiyor . 

Ankara 17 (A.A.) — Brüksel elçisi 
B. Cemal Hüsnü Hariciye île olan te
maslarını bitirmiş ve Başvekil Celâl 
Bayar taiafmdan kabul edüerek bir 
müddet alıkonulmuştur. Bay Cemal 
Hüsnü bu ziyaretten sonra mahalli 
memuriyetine gitmek üzere Ankara-
dan ayrılmıştır. 

Tiran elçimiz 
Ankara 17 (Telefonla) — B. Fuad 

Hülûsinin Tiran elçiliğine tayini yük
sek tasdike iktiran etmiştir. 

Beyrut askerî 
depoları yandı 

Samda 12, Beyrutta da 
100 kişi tevkif edildi 

Paris 18 (A.A.) — Beyruttan bildi
rildiğine göre, bu şehirdeki askerî de
polar evvelki gece bir yangın netice
sinde harab olmuştur. 
Beyrut ta v e S a m d a tevki fat 

Beyrut 18 (A.A.) — Muhalefet li
derlerinden birinin Suriye hükümeti 
tarafından tevkifi bazı tezahürata se-
beb olmuş ve yüz kadar tezahüratçı 
tevkif edilmiştir. 

Şam 17 (A.A.) — Muhalefete men-
sub 12 mühim şahsiyet dün gece bu
rada tevkif edilmiştir. Bunlar beyan
nameler dağıtarak halkı karışıklık 
çıkarmağa teşvik etmekle ittiham 
ediliyorlar. Muhakemelerine bu haf
ta içinde başlanacaktır. 

Kabine, bu sabah toplanarak em
niyet tedbirleri almıştır. Millî blok 
bugün muhalefet aleyhinde bir nü
mayiş tertib etmiştir. 

Eğede fırtına 
Küçük M e n d e r e s taştı , iki 

k ö y su a l t ında ka ld ı 
izmir 17 (Telefonla) — Müthiş lo-

dost fırtınası yüzünden Çeşme kazası 
iskelesinde demirli bulunan, Ayvalık 
limanında mukayyed Mehmed kapta-
nm otuz tonluk Hamiyetibahrî motö ) 
rü demir tarayarak karaya düşmüş 
ve parçalanmıştır. 

Gene Çeşme kazasmda bir eve yıl
dırım düşmüş ve duvan tamamen yı^" 
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Küçük Menderes nehri fazla yağ
murlar yüzünden, Tire kazası dalıi-
linde mecrasından taşmış. Subaşı ve 
Tulum köylerile ovayı sular basmış
tır. 

A s k e r î ma lû l l er için bir 
lâyiha 

Ankara 17 — Askerî malûller ka-
nunımu tadil eden bir kanun lâyiha
sı hazırlanmakta bulunduğu söyleni' 
yor. Bu lâyihanın muvakkat bir mad
desine göre malûl askerî memur ve 
subaylar kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç yıl içinde heyeti sıhhiyece 
muayene edileceklerdir. 
Y e m i ş ' t e bir dükkân yand» 

Bu sabah Yemiş iskelesinde 32 nu-
marah ve üç katlı Hacı Kâmil ve or
tağı Aliye ait yemişçi dükkânı j'an-
mıştır. İtfaiye ateşin etrafa sirayetine 
meydan vermeden yangım söndür
müştür. Yangının alt kattan elektrik 
kontağından çıktığı zannedilmekte
dir. Polis tahkikata başlamıştır. 
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Ford̂ un tetkikleri 
Dünyanın mukadderab 

fasulyeye mî bağlanıyor? 
Mektepteyken bi> 

Ke bol bol fasul' 
jre verirlerdi. O-
nun için bu muh* 
terem nebatın adı* 
nı «velinimet» 
koymuştuk. Me
ğer o çocuk ak-
bmızla aldanma-
tmşız! 

«Ziraat devri, 
sanayi devri, sa
nayiin de petrol 
devri» diye, mede
niyet merdiveni- * 
ni kademe kade
me çıkarken, bir de 
Önümüzde yepyeni bir basamak: 

Fasulye devri! 
Şaşmaymız... Lâtife ediyorum san-

mayımz... Hoş, aşağıdaki izahattan da 
işin ciddiyetini anhyacaksınız ya... 

Henry FORD 
görüyoruz? ne 

* 
Otomobil sanayüle meşhur olan şu 

milyarder Amerikah Henry FORD, ay -
ni zamanda içtima! fikirleri ve teşeb-
büslerile medeniyet âleminin dikka
tini celbetmiştİT. 

Bir taraftan muhtelif siyasî mezhep 
ve meşrepteki fu'kalar, inkılâblarla, 
ihtilâllerle uğraşıp dururken, o, cemi
yetin düzelmesini bambaşka bir yol
da aramıştır: İşçilerine âzam! refahı 
temin ederek... Meselâ, müesseselerin
de, amele gündeliği, bizim paramızla 
dokuz liradır... Böylelikle, ameleyi re
faha ulaştırarak onu mühim bir müş
teri haline sokmuştur... Buhran ge
lip çatmca, ve dünya piyasasmda oto
mobile talep azalmca adamlarını ka
pı dışan etmemek için, Ford,vasi tar
lalar almış, çiflikler kurmuş, böyle 
buhranh devrelerde işçilerini, - ken
dileri istihsal edip yemeleri için - zi-
raate sevketmiştir. Onlara traktörle
rini kullandırmıştır... Bu tecrübeler 
esnasmda da şu meydana çıkmış: 

«Soya» fasulyesinin sanayi için en 
elverişli nebat olduğu! 

Asya menşeli olan bu nebat, bildi
ğimiz diğer fasulye kardeşleri gibi 
yenmeğe mahsus değildir. Bundan çı
karılan yağdan bir de boya istihsal 
olunuyor ki, bütün Ford arabalannm 
boyanmasına daha şimdiden yara
maktadır. Keza, soyanın elyafı sağ
lam ve elâstiki bir madde husule ge
tirmektedir. Bu da arabalann tahta 
aksamı yerine kullanıldığı takdirde 
hem dışannm soğuğunu ve sıcağım 
içeri geçirmiyor, hem de daha daya
nıldı oluyor. Soya elyafı mamulünün 
pek yakmda çelik aksam yerine hat
tâ tekerleklerde kullanılacağı da u-
muluyor. 

Dahası da var: Bir takım tecrübe
ler, tahliller neticesinde, çifliklerdeki 
istihsalât sayesinde benzine de ihti
yaç duyulmıyacağı anlaşıhyor. 

Ve işte, bu, asrımız sanayinin dö
nüm noktasını teşkil edecektir. Zira, 
dünyanm en büyük petrol mambalan-
na sahip olan Amerikada bile, • bu
günkü sarfiyata göre - ancak elli se
ne müddetle kullanılacak kadar aı 
petrol kalmıştır. Bir asır sonra tabi-
atteki kömür stokunu da tüketen be
şeriyet, müthiş bir mahrukat buhra
nına düşecektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
(Vâ - N) 

Belediye suçları 
Para cezalarından 

bir kısmı 
artırılıyor 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 
belediye suçlarım yapanlar hakkmda 
verilen maktu para cezalan 25, 50 ve 
100 kuruş gibi az miktarlara inhisar 

ediyor. Belediye bu miktarlara göre veri
len para cezalanmn müessir olmadığı
nı gözönüne almış ve bunlan arttır
mıştır. Daimi encümen, bir kısım par 
ra cezalarmm arttınlmasım kabul et
miş, bir kısmım da fazla bulduğundan 
tenzil etmiştir. 

Maamafih para cezalannda yapılan 
bu tenzilât şimdi tatbik edilen beledi
ye talimatnamesine taallûk ediyor. 
Şehir meclisinde yeniden müzakere 
edilen yeni talimatnamedeki maktu 
para cezalan büsbütün yeni esaslara 
göre tajdn edilmiştir. Belediye, bele-
ye hüküm ve tenbihlerine aykın ola
rak, hareket eden suçlulara verilen ce-
zalann müessir olabilmesi için bun-
lann miktarım arttırmıştır. 

Iktisad Vekâletine bağlı 
müesseseler 

Nisanda hepsi Dördüncü 
vakıf hana taşınacak 

îktisad Vekâletine bağlı şehrimiz-
deki dairelerin aralannda sıkı bir ir
tibat ve bina klralannda da tasarruf 
temini gayesüe bir bina içinde top-
lanmalan üzerinde tedkikler yapıl
mıştı. Bu tedkikler neticesinde îkti
sad Vekâleti bütün binalarm dör
düncü vakıf handa toplanmalarım 
münasib görmüştür. 

Daireler Nisanda borsanın Anka-
raya naklile boşalacak olan dördün
cü vakıf hamn zemin, asma ve birin
ci katlanna taşınmağa başhyacaJc-
lardır. Ticaret odası, Türkofis, Sana
yi müfettişliği vesaire gibi resmi 
daireler esasen dördüncü vakıf han
da bulımuyorlardı. Geri kalan, ölçü 
ve ayarlar başmüfettişliği, İş dairesi, 
Afyon inhisarı, Tahlllâtı tüccariye 
lâboratuan gfibi daireler de ayni ye
re ıtaşınacaklardır. 

l l k m e k t e p mual l imler in in 
k ı d e m zamlar ı m a r t t a n 

i t ibaren ver i l ecek 
Geçen sene terfi eden ilkmektep 

muallimlerinin kıdem zamlan bütçe
de tahsisat olmadığı için bir seneden 
beri verilemiyordu. Belediye muhase
be müdürlüğü, terfi eden muallimle
rin inkıtaasız olarak bu haktan isti
fade edebilmeleri için yapılan zamla
ra göre para temin etmekle meşg^dü. 
Şimdiye kadar on beş bin lira temin 
edilmiştir. 

Ancak bu istihkaklan tamamlle tes
viye edebilmek için on bin liraya daha 
ihtiyaç vardır. Bu miktar da bu ay so
nuna kadar temin edilecektir. Terfi 
eden muallimler, mart başmdan iti
baren terfi derecelerine göre zamdan 
istifade etmeğe başüyacaktır. 

Muallimler bir senedenberi terfi et
tiklerine göre bir senelik birikmiş is
tihkaklarım, tahsisat bulundukça, ile
ride alabileceklerdir. 

Haklı şikâyetler 
Yemiş pahalılığı 

Esld liatleri bOe dehşetli bu
lurduk, halbuki bu sene yemiş 
büsbütün pahahâvr. Portakallar, 
evvelki yulara nisbetle yüzde yüz 
fiatli. Amasya elmasının küosu 
toptan 45 kuruşa diye Üân edilir 
yor. Perakendesi tasavvur edil
sin. 

Netice ne oluyor? 
Değü fakir fukaranın, orta hal

lilerin büe «Adam sen del Yemin
siz de oluruz!* demeleri. 

Topraklarımız kâfi derecede 
meyva rm vermiyor? Meyva olu
yor da eski devirledeki gibi nakli
yat vasıtamız mı yok? 

Ne o, ne öteki... 
Teşküâtsızlığtn, kontrolsuzLur 

ğun ve beher kilodan çok kâr 
edeyim derken umum satıştan 
ziyan eden akUstz muhtekirlerin 
nanna yanıyoruz. 

Müstahsü zararda, müstehlik 
mahrum! 

Yemiş fiatlerinin beşte biri
ne indirilerek sarfiyatın beş mis
line çıkanlmast lâzımdır. Ve bu 
mümkündür! 

Lâmia Ç. 

Sebze hâli 
Yeni bina ihale edildi, 

temel atma resmi 
yakında yapılacak 

Sebze hâlinde yapüacak yeni bina-
mn münakaşası ilân edilmişti. Daimi 
encümen 74 bin liralık keşif plânına 
göre yüzde on iki buçuk noksanile ta-
Ubine ihale etmiştir. Binanm temel at
ma merasimi yakmda yapılacak ve 
bina altı ayda ilanal edilecektir. Yeni 
pavyon yapıldıktan sonra şimdiki ah
şap baraka jnkılacaktır. 
Et komisyonunun e n c ü m e n i 

d ü n top landı 
Evvelki gün ilk toplantısım yapan 

et komisyonu, almacak tedbirleri tes-
bit etmek üzere bir encümen ayırmış
tı. Bu encümen, dün öğleden sonra 
parti merkezinde toplanmış, etin on 
kuruş ucuzlatılmasmı temin için alına
cak tedbirler etrafmda bazı kararlar 
vermiştir. Ucuzluk karannm şehrin 
her tarafmda tatbik edilebilmesi için 
yapılacak kontrolün şekli tayin edile
cektir. 
Bir çocuk b a ş k a bir çocuğun 

dişini kırdı 
Beykozda oturan 14 yaşlannda Ke

mal isminde bir çocuk 12 yaşmda Be-
dia admda bir kızla kavga etmiş, ag-
zma bir yumruk vurarak bir dişini 
kırmıştır. 

Polis, Bediayı tedavi altma aldır
mış, Kemali de yakalıyarak hakkuv 
da takibata girişilmiştir. 

D o k t o r A h m e d A s ı m Onurun 
konferans ı geri ka ld ı 

Ortaköy Şifa yurdu sahip ve baş
hekimi doktor Ahmed Asım Onur ta
rafından dün Eminönü Halkevinde nü
fus meselesi ve çocuk doğtımu hak
kmda bir konferans verilecekti. Salon
da elektrik tertibatı bozulduğımdan 
konferans geri kalmıştır. 

Belediye bütçesi 
Ankaradan cevap 
gelince şehir meC' 

lisine verilecek 
Her a/sti's şubat devresi başmda ş»-

hir meclisine t)elediye ve vilâyet büt
çelerinin verilmesi mutaddL Etin cm 
kuruş ucuzlatılması karan üzerine 
mezbaha varidatmda husule gelecek 
noksamn masraf bütçesindeki akisleri
ni koruyabilmek İçin bütçede bazı ta
dilât yapmak icap etmiş, bu itibarle 
belediye bütçesi henüz meclise veri
lememiştir. 

Masraf bütçesindeki açığm bir kıs
mı hükümet tarafmdan temin edile
ceğinden belediye hükümetten tali
mat istemiştir. Ankaradan henüz ce
vap gelmediğinden bütçede tekemmül 
ettirilememiştir. Maamafih bugün
lerde cevabın gelmesi ve bütçenin kısa 
bir zamanda hazırlanarak meclise ve
rilmesi ümid ediliyor. 

Ölen annesini 
bahçeye gömmüş 
Ramide garip bir 

vaka tahkik ediliyor 
Eyüp jandarma kumandanhğı ga

rip ve esrarengiz bir ölüm hadisesi 
tahkikatma elkoymuştur: Ramide bir 
evde elli yaşlannda bayan Seyyide üe 
otuz yaşlanndaki oğlu Hamid otur
maktadırlar. Evin iaşe ve sairesini bar 
yan Seŝ yide temin etmektedir. Oğlu 
Hamidin işi yoktur. 

Bundan birkaç gün evvel bayan Sey^ 
yidenm hafif bir rahatsızhğa tutul
duğunu komşular duymuşlar, fakat 
ağır bir hasatalık olmadığım da tes-
bit etmişlerdir. 

Dün bayan Sesryidejri ziyaiete gelen 
komşıüardan biri kendisini evde bular 
mamış, araştırmış, beklemiş, fakat 
kadınm meydanlTarda olmadığını ge
rerek meraklanmıştır. 

Ziyaretçi komşu, hafif rahatsız olan 
kadının meydanlarda olmadığım gft-
ğundan şüphelenmiş, diğer komşulan 
da haberdar etmiştir. Bütün araştır
malar fayda vermemiş, nihayet jan
darma; idaresine malûmat verilmiştir. 

Jandarma, ilk iş olarak oğlu Ha-
midi sorguya çekmiş, Hamid, Jandar
maya garip bir İfade vermiştir. Hamlr 
din sözlerine nazaran, bayan Sejryide 
hafif rahatsıhğına rağmen âni olarak 
ölmüş, kendisi de anasmı çok sevdiği 
için kimseyi haberdar etmeden, evle
rinin avlusıma bir mezar kazarak orar 
ya gömmüştür. 

Bu şekilde ölümün haber verilme
mesi ve cenazenin evin içine gömül
müş olması şüpheler uyandırmış, av
lu kazılarak bayan Seyyidenin cesedi 
meydana çılcaîılmıştır. Hamid, neza
ret altma alınmış ve cesed de ölümün 
sebebini tayin İçin morga kaldırılmış
tır. Morgun vereceği rapora göre, bar 
yan SeyyidMiin nasıl öldüğü taayyün 
edecektir. 

H a l k e v l e r i kongre ler i 
Mart ayı içinde bütün Halkevleri 

kongreleri yapılacak, kongre neti
cesinde yeni idare heyetleri seçimleri 
yapılacaktır. 

İSTANBUL HAYATI 
Hamamlara rağbet 

Istanbulda son senelerde yapüafl 
binalarm hepsinde hamam, banye 
teşkilâtı bulunduğu için hanuuncılai; 
halkm dışarda hamama gitmediğinp 
den ve bu yüzden kendüerinin muta
zarrır olduklanndan şikâyet ederler. 

İlk bakışta akla, manttka uygunca 
görünen bu iddia, binu düşünülürse 
pek yerinde olmasa gerek... İstanbul 
giU, muhtelif kazanç seviyelerinde 
bir milyona yakm nüfusun toplandı
ğı bir şebirde evlerin hamam teşkilât 
larmın, hamamcdan zarara sokacak 
deıecede halkm ihtiyacma kâfi ge-
lemiyeceğl muhakkaklar. Fakat şu da 
muhakkaktu: ki, halk dışardaki ha
mamlara hakikatm rağbet etmiyor 
veya edemiyor. SebeM gayet basit. 
Anlatacağım misal, bunu izaha kâ
fidir zannederim: 

Bir hamama gittim. Kapıdan gi
rince yandaki camekâmn önünde 
oturan ceketsiz, kollan sıvah bir 
adam hafifçe yerinden kımıldanarak 
ağız ucUe: 

— Buyurun. 
Demek lûtfunda bulundu. Ortada

ki havuz başında duran peştemallı, 
takunyah bir adam da, yüzüme bil* 
bakmadan kafasuu yukanya kaldı
rarak seslendi: 

—< Hizmetçi Baya bak. 
Ve gene sırtım dönüp çekildi. 

Merdiven basamağmda bir müddet 
bekledikten sonra elinde, içleri mas
mavi yosun bağlamış, derileri kuru
yup biribirine yapışmış bir çift terlik
le bhi geldi. 

Zorlukla ayaklarımın ucuna geçir
diğim terlikleri sürükliyerek merdi
venden çıktım. Dapdaracık bir odaya 
girdim. Köşede biryanı bayırlaşmif 
bir sedir, ötede, kınk bir ajrna, kılla-
nnın yalnız delikleri kalmış bir fırça, 
tektük kalmış dişlerinin aralan kir 
dolu bir tarak, odanın mobilyasını 
teşkil ediyor. 

Soyundum, aşağıya indim, kum 
kayışlan tahtalarına yapışmış bir ta
kunyayı parmaklannun ucuna fll^ 
tirdim. Mermer taşlar üzerinde pati
naj ekzersizleri yaparak hamama 
girdim. Peştonalh hizmetçi tası, sa
bunu bırakıp gitti. Evvelâ, oturma 
taşlarım, sonra da kendimi yıkadım. 
Sıra, sarmıp çıkacak havluya gelmiş
ti. Etrafa bakındım. Hizmetçiye ben
zer kimseler yok. O sırada bir şangır
tı koptu. Karşıda oturan bir adam 
elindeki tası olanca kuvvetile kuma-
nm kenarma vuruyordu. Bu, kurunu 
vustâdan kalma zU usulünü ben de 
tatbik etUm. İkimizin birden çarptı
ğımız taslardan çıkan şangırtı ha
mamı çınçm çınlatıyordu. Fakat, ne 
gelen var, ne giden. Islak peştemaUa 
dışanjra çıkıp seslenmeğe mecbur 
kaldım. 

Bin müşkilâtla giyinip veznedana 
önüne geldim. Meğer müşteriye rağ-
l>et ancak temizlendikten sonra baş-
hyormuş. Etrafımı saran yalınajrak, 
başıkabak, peştemalh bir sürü çıplak 
adanun arasmda kendimi eski arab 
şeyhlerine benzetiyorum. 

Hamamcı, verdiğim liradan otus 
kuruş alarak üzerini iade etti. Parar 
yi avucuma alırken burnuma doğru 
Ur sürü eller uzandı. Eü-afımdakİ 
çıplak yaverler hep bir ağızdan bağ-
nşıyoriardı: 

— Sıhlıatlar olsun bayım. Allab 
ömiirier versin. 
Liranm üzolni de bu avuçlara tak

sim ederek kendimi dışanya attım. 
Cemal RefUc 

Bay Amcaya fiföre... 

CS^.^-.aXArt=-tÂ.>jJ^ZX!t^^ 

İfl 

^- cBaşbaşa» adında bir dalış icad 
edilmiş bay Amca.w 

... Amma bu yeni dans, Nasreddln 
hocamn dediği gibi kırpılarak yüdıı 
yapılmış ay eskisine benziyor... 

... Eski rumba İle eski zeybeğin ksC-
nştınlmasmdan meydana (ikan bir 
dansi... 

... Bana öyle geliyor ki bu bizim 
zeybek oyvmvmun ihtişamım boza
cak!... 

B. A. — üzülme, ortada dolaşan 
zeybek oyunu zaten zeybeklikten çıl^ 
mıştı!... 
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Otobüslerin daraltılması 
kolay bir iş midir? 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
k a r r ü r eden bu mesele Vali ve Bele
diye Reisi B. Muhiddin Üs tündağm 
huzuri le m ü n a k a ş a edilecektir. 

Otobüslerde genişliğin tahdidi me-
Belesinnin encümene havalesi sebeb-
lerinden biri de makine şubesinin b u 
tahdide neden lüzımj gördüğünün 
ma lûm olmamasıdır. Çünkü bu mese
le mecliste münakaşa edilirken ge
nişliğin 2,30 metreden 2,10 metreye 
indirilmesi sebebleri anlaşı lamamış
tır. Bugünkü genişliğin bir tak ım 
mahzur lar ı mı vardır? İki otobüs 
bazı dar ceddelerimizden geçerken 
çarpışmak tehlikesine mi maruzdur
lar? Yoksa fazla genişlik sakil duru
yor da b u n u n için mi böyle bir tedbi
re lüzum görülmüştür? 

Bu mevzu üzerinde a lâkadar lar şi-. 
kâyetlerde bulundular . B u n u n üzerine 
yaptığımız tedkikata göre meseleye 
ehemmiyet vermek lâz ım geliyor. 
Çünkü bir iki h a t t a işlemekte olan 
otobüslerin genişlikleri yeni zabıtai 
belediye ta l imatnamesinin istediği 
şekilde olduğu halde bir çokları çok 
geniştir. Ta l imatnamenin bu mad
desi kabul edildiği ve derhal ta tb ika
t a geçildiği takdirde geniş otobüsler 
darlaştırı lmcaya kadar da r otobüs
ler faaliyetlerine devam edecek, di
ğerlerinin de işlerini yapmak suret i le 
biraz daha fazla kâ r temin ederler
ken, taidlle u ğ n y a n l a r iki taraflı ve 
iki ka th zarar göreceklerdir. 

Birinci zararlar ı tadi lât esnasında 
çalışamıyacakları günlere aiddir. 

İkincisi ise yapılacak -tadilâtm bir 
hayli masraflı olmasıdır. Gerçi maki 
ne şubesi m ü d ü r ü meclisteki kısa iza-
h a t m d a bu tadi lâ t ın kolayhkla ve 
çok ucuza çıkacağını söylemiştir. Fa
ka t otobüsçüler diyor lai" ki: 

— Herşe]^ söylemesi kolay a m m a 
yapması güçtür . İskelette h e m e n 
hemen küçük bir tadi lâ t la is teni len -
darlık meydana getirilmez. Karose-
riyi t emamen sökmek ve yeniden 
yapmak lâzımdır. Sizin otobüs dedi
ğinizin iki kısmı vardır. Biri makine
si, diğeri karseri . Bunlar ın ikisi de 
kıymetli, yani otobüs bedelinde en 
m ü h i m yekûnlar ı tu ta r l a r . Ta l imat 
n a m e n i n dediğini yapmak için asga
rî 1000 l iraya ihtiyaç vardır. B u n u n 
hesabını yapmak da m ü h i m birşey 
değildir. Yalnız hesap etmek kâfidir. 

î^mirden gelen otobüslerin baz ı lan 
daldır . 2,10 metredir . Bunla r Kur tu 
luş - Beyazıd h a t t m d a işliyorlar. Va
ziyet t a m a m e n diğer otobüslerin za-
r a n n a olacaktır. Zaten otobüs işini 
yakında belediye üzerine alacak. 
Binaenaleyh verilecek k a r a n n bade
m a getirUecek olan otobüslere teş
mili d a h a muvafık olur.» 

Otobüsçülerin bu h u s u t a belediye
ye m ü r a c a a t etmeleri de muhtemel 
dir. Esasen zabıtai belediye ta l imat 
namesinin bu maddesi henüz kabul 
edilmiş değildir. Kabul edilse bile 
şimdiden sonra getirilecek otobüs
lere teşmil edileceği m u h a k k a k görü
lüyor. 

Sıra Çekoslovakyaya mı geldi? 
E c h o d e P a r i s ' n i n b i r 

m a k a l e s i 
Paris 17 — Echo de Paris diyor ki: 

«Avusturyaya karş ı Alman t a a r u z u 
muvaffak olur olmaz derhal Çekos-
lovakyayar karş ı t a a r ruz başlıyacak-
tır. Bu meseleyi İngil tere ve F r a n s a 
ciddî suret te görüşmek ve diğer dev
letleri de bu görüşmelere iş t i rak et
t irmek mecburiyetinderdir . Vakit 
dardır. Tereddüdü bırakıp acele bir 
ka ra r vermek lâzımdır.» 

İ t a l y a n ı n v a z i y e t i 
Londra 17 — Or ta Avrupadaki son 

vaziyet üzerine İngü te re ile F r a n s a 
aras ında konuşmala ra devam edili
yor. İngiliz Nazı r lan aras ında iki 
cereyan vardır. Bir kısmı Almanya 
ve İ ta lya ile yak ın laşma teşebbüsle

rine devam etmek, bir kısmı ise bun
d a n vazgeçmek fikrindedir. 

İ ta lyanın son vaziyeti tasvib etme
si büyük endişe uyandırmışt ı r . İ ta l 
yan ın böyle bir vaziyet a lması için 
Almanyanın İ ta lyaya Akdenizde ya 
İspanyada, y a h u t Tarablus Garba 
komşu bir mın takada müzahere t va-
detmiş o lmasmdan korkuluyor. 

İ t a l y a n ı n A v u s t u r y a h u d u d u 
n a a s k e r g ö n d e r d i ğ i d o ğ r u 

d e ğ i l 
Roma 17 (A.A.) — İta lyanın , Avus

t u r y a - İ ta lyan h u d u d u n a iki fırka 
göndermiş olduğu hakk ındak i ya
bancı memleketlerde neşredilen ha 
berler, bu rada ka t î su re t t e tekzib 
edilyor. 

Deri fabrikaları 
Gerilemenin sebebini 

araştırmak için bir 
heyet geldi 

Deri fabr ika lannm küçülmesi üze
r ine sanayi u m u m m ü d ü r ü şehrimiz
de tedkikler yapmıştı . Deri fabrika
l a n n m muamele ve istihlâk vergUeri 
meselesinden küçü ldüğünün tesbit 
edilmesi üzerine mahal l inde esasU 
tedkikler yapmak üzere Ankaradan 
şehrimize bir heyet gönderilmiştir. İk-
tisad Vekâleti müfettişlerinden B. Ab-
dülhaiiz İle B. Tevfikten müteşekkil 
heyet Ticaret odasında kendilerine 
tahs is edilen büroda çalışmağa baş
lamışlardır . 

Heyet evvelâ evrak üzermde tedkl-
k a t yapıyor. Bu münasebet le fabri-
ka la rm, u m u m î vaziyetleri, imal 
kudret ler i hakk ında müfettişlere lâ
zım gelen m a l û m a t verilmiştir. Ev
r ak üzerindeki tedkikler b i t t ik ten 
sonra heyet Yedlkuleye giderek ma
hall inde tedkiklere ba^ ıyacakt ı r . 
Muamele ve ist ihlâk vergilerini ver
memek için büyük fabrikaların beş 
beygir kuvvetine inmek suretile kü
çülmeleri bir nevi vergi kaçakçılığı 
şeklüıde tefsir edilmekle beraber 
deri sanayiinin inkişaf yerine gerile
mekte o lduğuna d a bir delil ola
r ak gösterilmektedir. İkt isad Vekâ
leti bu ciheti nazar ı dikkate almış
t ı r . Şehrimizde tedkikler yapan he
yet deri f ab r ika l annm küçülmesinin 
önüne geçici tedbirleri de tesbite ça
lışacaktır. Bir h ^ a k a d a r devam 
edecek olan bu tedkikat sonunda he
yet bir rapor hazırlajnp İkt isad Ve
kâlet ine arzedecektir. 

Yapı ve yollar 
kanunu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
masraflar ı doğrudan doğruya bele
diye bütçesinden temin edilecek, ge
rek boş, gerek üzerinde b ina olan ar-
s a l a n n ist imlâk bedelleri de ist imlâk 
muameles inden sonra açılacak cadde 
veya meydanlar üzerinde bu lunacak 
b ina sahiplerinden tahsi l edilecektir. 

Yeni k a n u n ist imlâk masraf ım bu 
suret le hafifletmekle beraber diğer 
t a ra f t an - evvelce yazdığımız gibi -
is t imlâk k a n u n u n d a yapılan tad i lâ t 
ile yüzde beş veya alt ı faizli bono
lar la şehir p l ân ımn ist imlâke aid 
masra f l an temin edilecektir. 

Şimdiki Yapı ve yollar k a n u n u 
büyük, küçük he r şehir ve kasaban ın 
bir mütehass ısa behemehal bir imâr 
p l âm yapt ı rmas ım mecbur etmekte
dir. Komisyon Türkiyedeki belediye
lerden bir çoğunun m u t a d işlerini 
bile göremiyecek kada r fakir bütçe
lerle idare edildiklerini görmüş ve 
nüfusu mahdud , varidat ı az beledi
yeleri imâr plânı yap t ı rmak külfe
t inden kur tarmış t ı r . Proje Dahiliye 
Vekâletince tedkik ve tasdik edildik
ten sonra Heyeti Vekileye sevkedile-
cektir. 

Şehremini Halkevinden: 
20 Şubat 1938 Pazar günü Halkevlerinin 

yedinci dönüm 3nlı saat 14 te Evimiz salo
nunda aşagıki programa göre kutlanacak
tır: 1 — Ankara radyosunu dinleme, 2 — 
İstiklâl marşı, (Evimiz fanfan ^ tarafm-
dan), 3— Söz: Halkevleri, Emin Âli Yasin. 
4 — Söz: Evimizin bir yıllık verimi. Ev 
başkanlığı, 5 — Şirr: Halkevleri, 6 — Gös-
terit, 7 — Komedi. 

Gösterit aralarında Evin fanfan millî 
havalar çalacaktır. 

Şehzadebaşı F E R A H Sinemada 

Büyük Türk sana tkâr ı Profesör 

Z A T İ SUNGrlIIt'un 

AYRICA TELEPATİ TECRÜBELERİ 

5 inci yeni progrannı 
Profesör gördüğü rağbet ten cesaret a la rak seyircilerini bir k a t daha mem
n u n e tmek gayesile bu programını fevkalâde numara la r l a süslemiştir. 

Bir kızın vücudun' ' :n destere ile 11T u m u m î ta lep 
ikiye bölme ilüzyonu f|_ üzerine 

Lütfen dikkat : Telepati tecrübeleri bi lhassa talebelerin isteği üzerine ilâve o lunmuştur . 
B u haf ta ~~~~~ 
Sinemada 

3 
filim birden 

Mû ciceği 
Frans izka Gaal 

yen i k o p y a 

Uok yuzu 
Ateşler i ç inde 

H e y e c a n ve 
d e h ş e t f i lmi 

Ölüm yolu 
J a n Vayne 

A m e r i k a n 
Kovboy f i lmi 

Cumartes i ve Pazar mat ineler inde üâveten: ZATİ SUNGUR 

LUCİEN BAROUX gibi meşhur Fransız ar t is t ler inin zaferi 

OASİESOİA PARİS EĞLENİYOR 
görenleri eğlendiriyor. Parisin eğlence ve gece alemleri - nefis mevzu, güzel müzik 

^ ^ i ^ - ^ ^ ^ " i " " i " T Ü R K Sinemasında • ^ • • • • IBMİ I İ İMMBIMM 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ford^un tetkikleri 
Dünyanın mukadderatı 

fasulyeye mi bağlanıyor? 
(Baş tarafı 3 ü n c ü sahifede) 

Eski mimarlar , eserlerini yaparlar
ken nasıl gelecek nesilleri de düşünü
yorlarsa, Amerikan sanayii de ayni 
kemale erdi mi acaba ki, onun en mü
h im mümesil lerinden olan Ford, gele
cek asırları şimdiden düşünüyor?. . . 

Mahruka t ı a r t ık madenlerden değil 
de, çifliklerden, - yani tükenmez bir 
m a h r u k a t membaı olan güneşten, ne
b a t a t vasıtasile - elde etmek!... İş te fi
kir budur!. . . Zira maden stoku bite
cektir, tenebbüt ise daimidir, devri 
da im halindedir! 

Amerikada yalnız FORD değil, ra
kibi olan GENERAL MOTORS t a bu 
hedefin istihsaline çahşıyor. Onun 
için, hesab etmişler, amelenin senede 
56 g ü n çifliklerde çalışmasım zi raa t 
için kâfi bulmuşlar . Fabr ikadan iki 
ay kadar k u r t u l u p ta r la işlerile uğ
raşmak, amelenin ayni zamanda ho
şuna da giden bir şekil! 

Z i raa t ve sanayideki fennî tedkikat 
için Ford ' ım muavini Ket ternig, mü
esseseyi senevi bir milyar dolar sar-
fettirerek beş yüz labora tuar çahştır-
m a k tasavvurundadır . Bu sayede, iş 
hacmi de ar tacakmış . 

Hasıh, yeni tasavvura göre, ziraat-
le sanayi kombine bir şekilde devam 
edecek, çiflik kuvvet'i , fabrika âlet ' i 
t emin edecek... Ve «tükendi, tükene
cek, hang i memleket te petrol var?» 
endişesine de hace t kalmıyacak! 

B a k a h m medeniyetin bu safhasını 
ne zaman idrak edeceğiz? 

(Vâ - N) 

• • • • 

OLUM 
Doktor ibrahim 

Şazi Sirel 
Şubat ın 17 nci günü akşamı 80 

yaşında olduğu ha lde i r t ihal etmiş
t ir . Mumaileyh Samsun Mebusu 
Doktor Asım Sirel 'in amcası . 

İş Bankasmda murak ıp Enver Şa
zi Sirel'in, 

Öğretmen Ressam Har ika Sirel 'in 
Heykeltraş Profesör Nijat Sirel ' in 
Abdur rahman Naci Demirağ mu

hasiplerinden Nihat Sirel'in ve 
Tüccair komisyoncu Bedi Şazi Si

rel ' in baba lan , 
Heykeltraş Nermin Sirel 'in ve 
Merhum Ressam Avni Lifgij'in ka-

ym babalarıdır. 
Cenaze b u g ü n k ü c u m a g ü n ü Ni-

ş an t a şmda Güzel Bahçe sokağmdaki 
8 numara l ı hanes inden ka ld ın la rak 
Teşvikiye camiinde öğle n a m a z ı m 
müteak ip namaz ı k ı l ınarak Edirne-
kapı şehitliğindeki ebedî r a h a t yerine 
götürülecektir . 

Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Bu alîşam saat 20,30 da 
P E R G Ü N T 

Dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen. 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 
Komedi kısmı: Bu gece saat 20,30 da 
(SÖZtÎN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schön tahan, türkçesi: S. Moray. 

• Fransızca sözlü bir şaheser. Baş rollerde: WILLI.AM POWELL — 
I CAROLE LOMBARD 

Mevsimin en orijinal... E n çüzel ve mükemmel filmi 

LÜKS HAYAT.... 

BORA CHARLES 
BOYER 

Filmi görülmemiş bir muvaffakiyetle 

M E L E K'te devam ediyor 
ilâve olarak İSTANBUL Senfonisi, Dikkat : BORA filmi bu sene Beyoğhuv 

da başka hiç bir s inemada gösterilmiyecektir. J 
â \ 

ROBERT STOLZ'un en güzel öper eti olup Viyanada 500 defadan fazla 
temsil edilen 

AŞK MANEVRALARI 
s filmi bu hafta S Ü M E R sinamasmda 

Güzel şarkı, dans ve neş'e meraklı lar ını koş turmaktadı r . Baş rollerde: 
İDA WÜST — LEO SLEZAK — HANS SÖNKER 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

17/2/938 
P 1 A T L A A 

CİNSt 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Yulaf 
Darı s a n 
Susam 
iç fındık 
Tiftik oğlak 
Keçikıh 
Yapak Trakya 

AfaSı Tukan 
Kr. Pa. Kr. P«. 

5 28 
5 25 
4 17i 
4 6 
4 25 
4 — 
4 30 

16 20 
33 — 

130 — 
58 — 
64 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Kepek 
Z. Yağı 
Susam 
P. Yağı 
tç fmdık 
B. Peynir 

267 
30 
15 

6 8 
5 32i 

, 
4 8 
4 35 
4 10 

17 — 
34 20 

59 — 
67 20 

V 

Ton 
> 
t 

90 3/4 » 
90 t 
21 1/2 > 
25 
64 

> 
> 

11 1/2 » 
9 3/4 » 

O t D E N 

İç fındık 5 

D I Ş F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık: Hamburg 
Fmdık: L.: Hamburg 

5,15 
4,28 
5,82 
4,47 
3,96 
7,75 

— 

Ton 

Ton 
» 
B 

» 
> 
» 

B O R S A 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr NAŞİD ve ar
kadaşları, Ertuğrul Sadi 
Tek arkadaşlarile birlikte 

2 oyun birden 
CEHENNEM piyes 3 per
de — DENGİ DENGİNE 

büyük komedi 
Fiatlerde zam yoktu. 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid birlik-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ te bu gece Şehzade-
^ B B J H H I J ^ ^^^ (Turan) tiyatro-

'^mj^^ajlf sımda: 
^ • 9 ^ ' C E H E N NtllVI 

^ H | F ^ piyes 3 perde 
V ^ DENGİ DENGİNE 
^ ^ vodvil 2 perde 

istikrazı 93 
dahUl 
1933 İstikrazı 98,50 
Ünitürk I 19,02,50 

> II 19,02,50 
» III 19,02,50 

Mümessil I 40 
» n 40,70 
» i n 

iş Bankası 10,20 
> hamiline 10.25 
> müessis 85 

M 

17/2/938 
(AKŞAM KAPANIŞ F İ A T U ; R t ) 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Türkiye Cum
huriyet Merkes 
Bankan 
Anadolu His. 23,76 
Telefon 7,75 
Terkos 7,29 
Çimento 13,10 
tttihad Değir- 12,50 
menleri 
Şark Değir- I r -
menlerl 

Para (Çek fiatleri) 
PaPris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,27 
630 

0,79,70 
15,17,75 
86,74,60 

3,43 
4,69,26 
1,42,36 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,69,84 
1,97,10 

12,38,10 
34,24,60 
4,21,58 
3,99.68 
106.19 

23,60,50 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim Kürkçüyan, 
Firuzağada Ertuğrul, Kalyoncukul-
lukta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkoviç, Galata: Okçumusa cadde
sinde Yeniyol, Fındıklıda Mustafa 
Nail, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Ha-
lıcıoğlunda Barbut, Eminönü: Salih 
Necati, Fatih: Hamdi, Karagümrük: 
Ahmed Suad, Bakırköy: Hilâl Sarı
yer: Asaf, Aksaray: Etem Pertev, 
Beşiktaş: Hallt, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Kumkapı: Belkls, Küçük-
pazar: Yorgi, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Divan-
yolunda Esad, Şehremini: Topkapıda 
Nazım, Kadıköy: Pazaryolunda Rifat 
Muhtar, Üsküdar: İmrahor, Heybeli-
ada: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık ecıaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Arnavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

Mevlûd 
Esbak Işkodra valisi ve Mora Yeni

şehir eşrafından Bay Safiettin M a " ' 
çonun ru l ıuna itlıaf edilmek üzere 
20/2/938 Pazar g ü n ü öğle namazın
dan sonra saa t 2 de Şehzade c a m ü Ş ^ 
rifinde mevlûd okunacağından 
venlerin teşrifleri rica olunur . 

s©-



SlYASt İCMAL! 

Avusturyadaki değişiklik 
B. Hitler Almanyamn dahilinde 

ve haricindeki Almanları siyasî ve 
içtimaî fikir ve akidede birleştirmek 
için millî sosyalist partisinin progra
mı olarak kararlaştırmış olduğu esas
tan nihayet Avusturyada da tahak
kuk ettirmiştir. İkinci bir Alman 
devleti bulunan Avusturya da Alman-
yada olduğu gibi B. Hitlerin partisi 
süratle vaziyete hâkim oluverdi. Fa
kat İtalyamn Orta 'Avrupadaki bü
yük nüfuzu ve burada bir çok müt
tefiki bulunan Fransantn muhalefe
ti ve İngilterenin müsaadekâr olmt-
yan politikası Avusturyadaki müli 
sosyalistlerin ne intihap ne de darbei 
hükümet yölıyle hükümeti ellerine 
geçirmelerine mani olmuştu. Başta 
İtalya olduğu hâlde devletlerin mü
dahalesi tehdidi karşısında o zaman 
henüz lâyıkile silâhlanmıyan Al
manya; Avusturyadaki taraftarları
na müessir bir yardımda bulunamam 
mıştt. 

Şimdi ise vaziyet değişmiştir. İtal
ya Orta Avrupadan ve bahusus Avus-
turyadan elini çekmiş ve Almanyayı 
serbest bırakmıştır. Fransanın mevkii 
ve nüfuzu çok sarsılmıştır. İngiltere 
ise Almanya ile dost geçinmek isti
yor. Diğer taraftan Almanya üç se
ne içinde silâhlanmasını ikmal ede

rek dünyanın tekrar en büyük askert 
devleti olmuştur. 

Almanyadaki son değişiklikler üze
rine orduyu tamamile eline alan B. 
Hitler, Aımsturyanın mukadderatı er
linde bulunan Başvekil Şuşnig'i nez-
dine davet ederek ültimatom şeklinde; 
Aımsturya hükümetinin dahüiye ve 
emniyet ve emsali en mühim işleri
nin miUî sosyalistlerin liderlerine 
tevdi edilmesi ve bunlara karşı yapı
lan takibata nihayet verilmesini ve 
mevkufların saltverümesini taleb et
miştir. 

Bu ültimatom verildiği zaman Al
man orduları, yeni Başkumandanltlc 
şefi General Keitel'in ve Çekoslovak
ya ve Avusturya hududlanndaki Al
man orduları grupu yeni kumanda
nı General Röchenau'nun idaresi 
altındaki harekete hazır bulundurul
muştu. Avusturya Ba^veküi, Cumhur 
reisi ve diğer erkân üe istişare ettik
ten sonra B. Hitlerin taleblerini kOr 
bul ederek derhal tatbik etmiştir. 
Avusturyadaki Hitler partisinin bal
lıca lideri Seiss şimdi Avusturyanm 
hem dahüiye hem de emniyet nor 
zındır. Şuşnig'in adamları müsteşar
lıklara tayin edilmişlerdir. Avustur
ya artık Hitler partisinin eline geç
miş bulunuyor. FejrzuUah KaJsan 

imparatorluk meclisi 

Japonya, Japonya oldu olalı «impa
ratorluk meclisi» dört defa toplan-
mıştı. Beşinci içtimauu da geçen ay 
yaptı. 

İlk defa 1894 - 1895 Rus - Japon 
harbi için toplandılar. Bu toplantıla
rın üçüncüsünde Tokio, Ausyaya harb 
ilân etti. 

İmparatorluk meclisi dördüncü 
toplantısında 1914 harbine girmeğe 
karar verdi. 

Bu seferki beşinci toplantıya impa

rator Hirohita iştirak etmedi, üç mü
messil gönderdi Mecliste imparatoru 
prens Kotobito Kamir, Hiroyasu Fus-
himi, Faminaro Konoe temsil etti. 

Bunlardan birincisi 1895 -1905 har
binin başkumandamdır. 72 yaşmda-
dır. 

İkincisi donanma amiralidir, 62 ya-
şmdadır. 

Üçüncüsü başvekildir, 46 yaşmda-
dır. 

O n s e n e d e 1 4 0 b i n k i l o m e t r e 
Yaya olarak devri âlem seyahatine 

çıkanların sayısı çoktur. Fakat bu 
adamların başlarından geçen macera
lar hakkında hiç bir şey işitildiği yok
tur. Yaya devri âlem seyahatinde mu
vaffak olanlardan biri Çekoslovak 
Boytekdir. Bu adam on sene yaya ola
rak dolaştıktan sonra geçenlerde 
Transvalın Kap şehrine vasıl olmuş
tur. Boytek 1927 senesi bir temmu
zunda yaya olarak devri âlem seyaha
ti yapmak üzere memleketinden çık
mıştır. Şimdiye kadar 140 bin kilomet
re katetmiştir. Bu mesafe kürei arzm 
mihverinden bir kaç misli fazladır. 
Boytek vasatı olarak günde 40 kilo
metre jrürümüştür. Bütün dünya be
lediyelerinin mühürlerini taşıyan ka
lın kitabı bulunduğu yerlerden haki
katen geçtiğini ispat etmektedir. 
Boytek seyahati esnasmda sattığı 
kartpostallar ve verdiği konferanslar 
sayesinde hayatım kazanmağa mu
vaffak olmuştur. Yaya olarak devri 
âlem seyahati yapmak herhalde sıh
hat noktai nazarından çok faydalı bir 
Sey olsa gerektir. Çünkü 52 yaşını bi
tiren Boytek çok dinç ve genç görün-
ûıektedir. 

B i r k ü t ü p h a n e n e l e r a n l a t ı y o r 
Prag kütüphanesinin 2 milyon kita

bı vardır. Bir sene zarfında kütüpha
ne 840 bin okuyucu tarafından ziyaret 
edilmiştir. Okıman kitapların bÜ3rük 
kısmım edebî eserler teşkil ediyor. 
Ondan sonra seyahat kitapları, hatı
ralar ve tarihî eserler geliyor. En çok 
okunan hatıra, müteveffa cumhurreis 
Mazarikin hatıratıdır. Felsefe, ilim ve 
fen kitapları daha az okunmuştur. 
Yapılan bir istatistiğe nazaran bir se
ne zarfında kütüphaneden ödünç ki-
tab alanların yüzde yetmişi erkektir. 
Meslek sahibi olan kadınların okuma 
nisbeti yüzde 13 dür. Amele smıfı yüz
de 25 dir, memurlar ise jrtizde 28 dir. 
Okuyucular arasında çocuklarm faz
la miktarda kitab okumağa karşı he
ves göstermeleri dikkati celbetmiş tir. 
Bir sene zarfında kütüphanenin ço
cuklara mahsus olan kısmına müra
caat eden çocukların adedi 50 bindir, 
ödünç aldıkları kitab adedi ise 45 bin
dir. Kitapların en ziyade kânunusani
de ve en az ağustoste okunduğu da 
ucşrolunau istatistikten ania^üıyor. 

Riviera uzun bir uyuşukluk 
devresinden sonra tekrar 

canlanmağa başladı 
Fransanın ce

nubundaki Nis 
şehri ve havalisi, 
kıçm havaısmm 
çok mutedil oUna-
sile meşhurdur. 
Burada sıcaklık 
gündüzleri ekse
riyetle 17 - 18 de
receden algıya 
düşmez. Bu sebeb-
le Umumî harbdeı* 
evvel bütün dün
ya zenginleri kışı 
ılık bir hava için
de, bin bir türlü 
eğlenceler arasm-
da geçirmek için 
Riviera denilen bu 
mmtakaya gider-
dL 

Umumî harb se
nelerinde Riviera-
ya seyahat eden
lerin arkası kesil
di. Büyük oteller 
birer hastane hali
ne kondu. Fakat 
harb biter bitmez 
derhal her taraf
tan bu mintakaya 
akm başladı. O 
kadar ki Nis şehri 
bir kaç misli büyüdü, civanndakl köy
ler büyük birer şelıir halini aldı. 

Bu hal dünya buhranmm başladığı 
929 senesine kadar sürdü. O tarihten 
sonra seyyahlar birdenbire azaldı. He
le 931, 932 senesinde Riviera âdeta 
bomboş, cansız bir hal aldı. 

Rivieraya gidenlerin çoğtı tngiliz-
lerdi. Bımlar bir taraftan harice para 
gitmemesi, diğer taraftan frangın 
kıymetinin yüksek olması yüzünden 
memleketlerinde kalmağı tercih etti
ler. Altı yedi sene Fransamn cenu-
bımda hemen hemen İngilizler görül
medi. 

Fakat geçen senedenberi vaziyet 
değişti. İngiltere iktisadî buhrandan 
ve para sıkmtısmdan kurtuldu. Fran
gın kıymetinin düşmesi Fransada 
ucuzca vakit geçirmek imkâmnı te
min etti. Bunun üzerine İngUizler ye
niden Rivieraya akın etmeğe başladı
lar. 

Meşhur İngiliz muharrirlerinden 
Tuohy bu kış Nis havalisine giderek 
bu havalinin nasıl yeniden canlandı
ğım tetkik etmiştir. Muharririn tet
kiklerine göre Riviera henüz harbden 
evvelki parlaklık devrine kavuşma
mıştır. Fakat bir kaç sene evvelki ölü 
halden kurtulmuştur. Bir zamanlar 
burada Almanlara ve İspanyollara 
çok tesadüf edUirdi. Şimdi bunlar 
yoktur. Riviera İngiliz ve Fransız ya
tağı olmuştur. İngilizler eskisi gibi 

Fransanın cenup sahilleri kışın bütün dünya zengin
lerinin rağbet ettikleri yerlerdi. Son senelerde 
iktisadî buhran yüzünden buralan mevsiminde bom 

boş kalıyordu. Bu yüzden bir çok müesseseler 
iflâs etmişti. Son zamanlarda Riviearaya yeniden 

seyyahlar âkın etmeğe başlamıştır 

Nİs'de meşhur Promenade des Anglais caddesi te bfiyfik otdler 
buraya akm ediyorlar. Fransızlara ge
lince, yeni çalışma kanunlan ameleye 
ücretli tatil hakkı verdiğinden bunlar 
tatillerini geçirmek üzere grup grup 
Rivieraya gidiyorlar. 

Fransız amelesinin buraya rağbet 
gösterebilmesi sebebsiz değildir. Çün
kü şimdi Nis havalisi yüz senedenl)eri 
misli görülmiyen bir ucuzluğa maa-
har olmuştur. Frangm kıymeti dü^ 
tüğü halde eşya, otel ve nakliye fiat-
leri hemen hemen jrükselmemiş gibi
dir. Bir İngiliz sarfettiği bir sterlinle 
frank farkmdan jrüzde yüz kâr etmek
tedir. Evvelce iki İngüiz lirasına tut
tuğu odayı şimdi bir İngUiz lirasına 
tutmaktadır. Eşyayı da ayni ucuzluk
ta satm almaktadır. 

Fransamn diğer yerlerinin hilâfına 
Riviera oteicUeri, eğlence yerleri sar-
hibleri, mağaza sahibleri fiatleri asla 
yükseltmemişlerdir. Bunlardan baş
ka eskisine nazaran bunlar ecnebUe-
re karşı daha cemilekâr ve nazik dav-
ramyorlar. 

Fransayı kasıp kavuran içtimaî ka
rışıklıklar ve sermaye ve sfty mücade
lesi eseri Rivierada gözükmemektedir. 
Patronu olsım amelesi olsun yalnız 
buraya ecnebi rağbetini artırmağı 
düşünmektedirler. Hava da gayet mü-
said gitmektedir. Bütün kânunusa
nide ancak üç gün kapah ve yağışlı 
geçmiştir. 

Vaktile zarafet ve kibarlık merkezi 

olan Nis, şimdi bu 
mahiyetini kaybet> 
miş ve yerini Can-
nes ile Montekarlo 
işgal etmiştir. Bu
ralarda yeni bir 
spor rağbet bul
muştur. Bütün 
gençler omuzla^nn-
da (Sky) kayak 
olduğu halde gez
mekte ve sahil
de kaymaktadır
lar. Montelcarloda 
kumar gazinosun-
daln ziyade spor 
klübü rağbettedir. 

Gazinoda artık 
büyük paralar ü-
zerine oyım oynan
mıyor. Bakara ve 
rulet esldsi kadar 
hararetli müda -
vimler bulmamak-
ta;dır. Oynıyanlar 
da son paıasmı bi-
tirinciye kadar o-
yunda ısrar etmi
yorlar. Zarann 
ve kâıın azı Ue 
iktifa ediyorlar. 
Frank ecnebi par 

rasına nazaran jrüzde elli ucuz olduğu 
halde bunun tasiri kumar gazinosun
da görülmemektedir. Oazinolann bu 
vaziyette nasd idare edildiği şaşılacak 
bir şeydir. 

Rivleranm yaz, yani banyo mevsi' 
mi en ziyade Menton ile Saint Raphar 
el arasmdaki yetmiş küsur mfl 
uzunluğundaki sahilde civcivli olo-
yor. 

Bu sahilde dizilen tabi! ve suni laaf-
1ar seyyahlan cezbediyor. Riviera bvdi-
ran senelerinde çok sarsılmıştır. Bir 
çok müesseseler iflâs etmiştir. Bir 
çok eğlence yerleri kapanmıştır. Kar 
palı duran köşk ve kâşaneler mahal
leler teşkU ediyor. Bu tahribatm bir* 
denbire tamir edUeceği beklenemes. 
Maahaza ıslah yolu başlamıştır. Ziyar 
retçiler mirasyedilik tarzmda sarfiyat 
yapmıyorlar. Lâkin muktesidane ya
şasalar da buraktıklan paralar büyük 
yekûn teşkil ediyor. 

Nis kibar halkm merkezi olmaktan 
çıkmakla beraber çok büyümüştür. 
1900 senesinde 30.000 nüfusu olan ba 
eğlence yeri şimdi bütün Fransamn 
dördüncü şehri olmuştur. Nüfusu 
264,000 olup Bordoyu da geçmJştL 

Rivieradaki buhran yol cihetinden 
memleketin imanna mâni olmamış
tır. Geçen bir kaç sene içinde iki bin 
kUometreye yakm yeni yol inşa edil
miş yahud eskileri asrileştirilmiştlr. 

F. 

Ziraat kongresi 
Dün ticare t odasında 

bir toplantı yapıldı 
Ticaret odası, Ankarada toplanacak 

olan bü3rük ziraat kongresine arzet-
mek üzere bir rapor hazırlıyacaktır. 
Bu münaseljetle tedkiklere başlan
mış ve dün de bazı sanayicilerin işti-
rakile iki saat süren bir toplantı yapıl
mıştır. 

Dünkü toplantıda bilhassa sebze ve 
meyva istihlâki bakımından konserve
cilik üzerinde görüşülmüştür. Bu ara
da konserveciler bazı dileklerde bu
lunmuş, konserve imal ve istihlâkinin 
çoğaltılması için istihsal masraflarım 
azaltıcı tedbirler alınmasını istemişler
dir. Konserveciler bu cihetin temini 
için de bazı ziraî maddelerden ahnan 
vergilerin tenzil edilmesi lâzım gele
ceğini ileri sürmüşlerdir. Bu vergilerin 
en ehemmiyetlisi konservecilere göre 
muamele vergisidir. Dünkü toplantı
da konservecilerin bu dilekleri kongre
ye arzedilmek üzere tesbit edilmiştir. 

Ticaret odası tedkiklere devam ede
rek diğter ziraî maddeler ve kullandık
ları sanayiin vaziyeti hakkında kong
reye izahat verici raporunu tamamlı-
yacaktır. 

Kral Zogu kontesle 
evlenemiyecek mi? 

Kontes katolik olduğu için Papanın 
izdivaca mani olacağı söyleniyor 

Vatikan mahafüinden İngiliz ga
zetelerine yazıldığma göre papahk 
maluum iarai Zogu Ue kontes Geral-
dine Apponyi'nin evelenmelerine mâ
ni olmak istemektedir. Papa, müslü-
man olan kral Zogu ile katolik olan 
kontesin evlenmelerine muvafakat 
etmek için aşağıdaki vesikalann her 
ikisi tarafından imzalanmasım şsiri 
koşmaktadır: 

Evlenme merasimi Roma küisesi-
nin kayıtlan ve şartlan altmda icra 
edilecektir. 

Katolik gelin hiç bir zaman dinini 
değiştirmiyecektir. 

Doğacak çocuklar katolik dinine 
göre okutulacaklardır. 

Kontes tarafından papalık maka
mına verilen istida sekiz kardinaidan 
mürekkep bir heyet tarafından ted-

kik olunmaktadır. Bu tedldkler bife-
tikten sonra keyfiyet papaya arzedi-
lecekür. Fakat paparun kral Zoguya 
karşı istisnaî bir muamele yapmıya-
cağı ve yukandaki şartlara riayet 
olunmasmı istiyeceği söylenmekte^r. 

Diğer taraftan kral Zogu'nun papa 
tarafmdan konulan şartlan hiç Ur 
zaman kabul etmiyeceğine şüphesiz 
nazarile bakümaktadır. Kral Zogu Ue 
kontes Apponyi papanm itirazına 
rağmen evlenmeğe karar vermişler
dir. Kral müslüman ve kraUçe kato
lik kalacaklar, doğan çocuklara islâm 
terbiyesi verüecektir. 

Papa, bundan evvel de Bulgar kraü 
Boris bir İtalyan prensesile evlenmek 
istediği zaman ayni şartlan koşmuş, 
kral Boris o şartlan kabul etmiş ve 
fakat doğan çocuklara ortodoks ter
biyesi verilmişti 
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Kuruçeşme 
cinayeti 

Babasile kardeşini öldür
mekten suçlu Zekinin 

muhakemesine başlandı 
Kuruçeşmedeki evinde babası Ha

cı Şevketle kardeşi Radiyi tabanca 
kurşunile öldürmekten suçlu Zeki
nin mevkufen mulıakemesine dün 
ağır ceza maiıkemesinde başlandı. 
Zekinin hüviyeti tesbit edildikten son
ra son tahkikatın açılmasına dair ka
rarname okundu. 

Krarnamede Zekinin bu cinayetleri 
İşlediği gerek tahkikat ve gerekse ken
disinin tevilli ikrarı ile sabit oldu-
gtodan, kendisinin ceza kanununun 
450 nci maddesine göre cezalandınl-
ması isteniliyordu. 

Bunun üzerine reisin sualine kar
gı Zeki dedi ki: 

— Kardeşim Radinin, beni sinirlendiren 
tahrikleri ile düştüğüm asabî buhran için
de ne yaptığımı bilmlyerek kardeşim Ra
diyi vurdum. Fakat babamı ben vurma
dım. Kardeşim Radi İle kavgamızı müte
akip ben bayılmıştım. Bu cinayet işte o 
baygmlık esnasmda olmuş. Kardeşim Sıd-
dık, benim baygınlığımdan İstifade ede
rek gidip babamı vurmuş olacaktır. Bu ci
nayetle benim alâkam yoktur. Hazırlık 
tahkikatmda verdiği ifadeleri de temami-
le kardeşim Sıddığm tesiri altmda verdim. 

Bımdan sonra Zekinin Tıbbı adlîde 
yapılan müşahedesine aid raporla 
doktor raporu okundu. Bu raporlarda 
Zekinin aklî muvazenesinde bozukluk 
olmadığı bildiriliyordu. 

Zeki, bu raporlara karşı bir diyece
ği olmadığmı söyledi. Reis B. Refik 
«ordu: 

— Baban, seni bazı işlerde ihmal 
eder mi idi? 

— Evet, babam, ekseriya kardeşim 
Radinin tesiri altmda kalarak beni 
İhmal ederdi. 

Zeki mahkemeye bir istida verdi ve 
okundu. Bu istidasında, babasını öl
dürmediğini, kardeşi Sıddığm bu cina -
yeti işlediğini iddia ederek bu cihetin 
tesbiti için tahkikatın genişletilmesini 
İstiyordu. 

Bundan sonra dinlenen şahid En
ver, ölen Hacı Şevketin komşusu ol
duğunu, Zekiyi, Radiyi ve Sıddığı ta-
mdığlım, vaka esnasında tabanca ses
leri duyduğunu ve biraz sonra da Sıd
dığm koşa koşa gelerek: «Kardeşim 
Zeki, babamı ve kardeşim Radiyi ta
banca ile öldürdü, beni de öldürecek» 
dediğini, bundan başka bir şey bilme
diğini söyledi. 

Gelmiyen şahidlerin çağırılması için 
muhakeme başka güne bırakıldı. 

İki kişi bir kadını yaraladı 
Kenan ve Mustafa isimlerinde iki 

kişi, Pakize adında bir kadımn her 
Iklsile de münasebettar olmasına hid
detlenerek Pakizeye hücum etmişler 
ve Kenan tokat ve demirle, Mustafa 
da yumrukla kadını yaralamışlardır. 

Vakaya polis müdahale etmiş, kadı-
m tedavi altına aldırmış, iki erkeği 
de yakalıyarak mahkemeye vermiştir. 

yARfM ÂDAMCAn 
Yazan ve resimlerini yapan; Cemal Nadir, 

— 2 

Marangoz Feyzi usta 
Taş kahvenin köşesini dönünce ma

rangoz Peyzi ustanın dükkâm görü
nür. 

Camekânlan daima kapalı terzi ve 
kebabcı dükkânlarmm ortasındaki bu 
dükk^, iki ketum ve zeki insanın 
arasında, ağzını poyraza açmış, apdal 
insanları hatırlatır!.. 

Sokağm en göze çarpan dükkânı 
marangoz Feyzi ustamn dükkânıdır. 
Öteki dükkânlar arşın arşm, renk 
renk tabelâlarla kendilerini gösterme
ğe çalıştıkları halde o hiç böyle külfet
lere lüzum görmemiştir. Onun buldu
ğu pratik, kolay bir usul vardır: 

Sabahları «bismillah..» diyip dük
kâm açtı mı, içeride ne var, ne yok 
hepsini dükkânın önüne yığar, bir ta
rafa hamur tahtalannı, çamaşır tek

nelerini, beşikleri 
yerleştirir, bir ta
rafa oyuncak'ara-
basmı, çıkınklan, 
sofra kasnaklan-
m, delikli çocuk 
iskemlelerini ko
yar, hepsinin üs
tüne de henüz 
sırtının kaplama

ları yapıştırılmamuş bir tambur iske
leti oturtur!.. Ve bu suretle en çığırt
kan reklâmların bile yapamadıkları 
işi yapmış olur!.. 

Dükkânın içi de dışı gibi bir mezad 
yermi andırır. Her şey ayakta ve kar
makarışıktır. Yerler, tezgâhın üstü, 
duvarlar, köşe bucak, buradan kaçıp 
gitmek için daima tetikte, kıl üstün
de duran eşya ile doludur. 

Burada sanki daimî bir muallimler 
kadrosu hükümrandır!.. 

Dükkânda eşya, alât ve edevat na
rama ne varsa durmadan yer değişti
rir!.. Bir gün kapımn yanında görü
len su testisi birgün dolabın ta üstün
de görülür, bir „j.,,, 
gün tezgâhın bir ij(jl|iv • 
başında asılı du- lllll!;i''i\' 
ran demir men
gene ertesi gün 
kapımn arkasın
da, saplı süpür
ge ile koyunko-
yunadır!.. 

Bu kargaşalı
ğa rağmen dükkânın içinde yerinde 
tutunabilen bir tek şey vardır: 

Feyzi ustanın tamburu!.. 
O, kirli, siyah kadifeden torbası 

içinde, iltimaslı bir memur gibi her 
fırtmadan uzak, çivisine takıh, mağ
rur ve memnun göbeğini şişirir!.. 

Sık sık yerdeki talaşlar arasında 
kaybolan şu başlı cedvel, şu demir 
gönye, şu çekiç onun talihine ermek 
İçin kimbilir neler feda etmezler?.. 
Ama ne yapsınlar!.. Hiç biri onun gi

bi dilbaz değü!.. O her akşam, tombul 
vücudunu siyah gömleğinden sıyırıp 
Feyzi ustanın dizlerine oturdu mu, 
ne diller döker, ne bayıltıcı sesler çı
karır!.. Bazan kendilerinin bile ondan 
çıkam seslerle inledikleri olur.. Mese
lâ şu, rafın üstündeki ispirto şişesi, 

şu teneke su ib
riği!.. Bımların 
da onunla bera
ber mırıldandık
ları az mıdır?.. 

Halbuki kendi
leri kuru bir tah
ta, paslı bir de
mir parçasından' 
başka nedir?.. 

O halde Feyzi ustamn ona göster
diği itibarı çok görmemeli. Az bile!.. 
Böyle içli, ince bir alet buraya hiç ya-
raşnuyor. Zaten o da buradan uçup 
gitmek isterken uçkuru çiviye takılıp 
kalmışa benziyor. Duvarın yarısına 
kadar çıkmış, orada asıh kalmış!.. 

Feyzi usta da eşyadan farksızdır. 
Onun da hiç yeri belli değildir. Kâh 
tezgâhın başında çalışır, kâh kapının 
önüne çıkar, orada işini görür.. Ger
çi bir marangoz dükkânında perükâr 
salonu intizamı olmaz ama «yahu, 
Feyzi usta, pek dağınıksın camm!.. 
Şu dükkânı biraz derleyip toplasan!.. 
Yarüağyar seni mecnun sanacak!..» 
diye akıl öğretenler olur. 

Feyzi ustamn en çok kızdığı insan
lar bunlardır. Onları: 

— Allah aşkına beni kendi halime 
bırakın!.. 

Diye tersler ve kalın dudaklarından 
şu mısralar dökülür: 
«Aynası iştir kişinin lâfa bakılmaz 
Şahsm görünür rütbei akli eserinde 
Ben her ne kadar gördüm ise bazı 

mazarrat 
Sabit kidemim gene bu rejdn 

üzerinde..» 
Bir bakıma Feyzi ustamn hakkı da 

vardır. Meselâ dükkânın önünü süs
leyen tahta eserler değme marango
zun başaramıyacağı işlerdir. Hele şu 
cıgara iskemlesi, şu beşik başh başına 
birer şaheser!.. Ve bu marifetleri o, 
dostlarının beğenmedikleri şu çıfıt 
çarşısı gibi dağı
nık, karmakarışık 
dükkânın içinde 
yapıp ortaya koy
muştur. 

Esasen o bu 
yaştan sonra in-
tizarm kendine 
yakıştıramaz da!. 
Ellisine merdiven 
dayamış, yek at, yek mızrak bir adam 
nizam, intizam için ne diye tatlı ca
nını sıkıntıya soksun?.. 

Ara sıra kendisine akıl öğretenler 
oldukça elinin tersini kır bıyıklarmm 
üstünde dolaştırarak: 
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— Adaaaam sende «mihneti kendü-
ye zevk etmedir âlemde hüner, gamu 
şadii felek böyle gelir, böyle gider!» 
Beğenmiyen küçük kızını vermesin!., 
der, geçer!. 

Hulâsa Feyzi usta dükkâmndaki 
eşya kadar avare, dükkândaki eşya 
Feyzi usta kadar intizamsız, yaşar 
giderler. 

Feyzi ustanın marangozluğu tak
ma saç gibi musiki istidadmm üstüne 
geçirilmiş bir göstermelikten başka 
bir şey de değildir. Tezgâhının başın
da elinde testere, yahud rende, tahta
ları kesip yontan ellilik marangozun 
içinde apayrı, bambaşka bir dünya 
vardır. Onun iç dünyasını görmek 
için Feyzi usta çalışırken bir kerecik 
kulak kabartmalı!.. Elindeki bıçkı, 
bir İhlamur tahtasmın damarları üs
tünde gelip giderken dili, acem şalları 
gibi süslü bir beste üstünde dolaşır!.. 

Musiki ile Peyzi usta ikiz kardeş gi
bidirler. Analarından beraber doğmuş, 

beraber teneffüs 
etmiş, beraber 
büyümüş iki kar
deş!... 

Fakat hayat 
bu!.. Hangi iki 
kardeşi beşikten 
mezara kadar bir 
yerde barındırır?.. 
Ya bir iş bahane-

sile biri bir tarafa, biri bir tarafa gider, 
ya bir miras meselesinden ötürü biri 
öteki dünyayı, biri hapishaneyi boy
lar!.. Yahud biri 
âmir, biri memur 
olur!.. Yahud, hiç 
değilse .birine pi
yango çıkar, öbü
rünü tammamaz-
lıktan gelir!.. 

Feyzi usta ile 
musikinin arası 
da küçüktenberi 
böyle arızalarla dolu geçmiştir. Oün 
olmuş ki Feyzi usta hafızhğln basma 
kahb musikisi içinde günler geçirmiş!. 
Gün olmuş ki ailenin şahlanan taas
subu karşısında iki kardeş, biribirinl 
kaybetmişler!.. 

Tekrar buluşabilmek için merhale
ler aşmak, köşeler dönmek, hatlft ha
yat değiştirmek icab etmiş ve günün 
birinde keyfine göre bir tambur yap
mak için eline aldığı marangoz alet
leri Feyzi ustamn kabiliyetine maske 
olup kalmışlar. Günden güne kuvvetle
nen bu maskenin arkası onun sanat 
perisile hembezm olduğu en emin bir 
yer olmuş!.. Her devletten ve her ik
balden uzak, çekiç, rende takırdılan 
arkasında kurduğu bu âlemde iki 
kardeş bir daha biriblrinden ayrılma
mak üzere buluşmuşlar!.. 

I (Arkası var) 

c Tazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu 

Tefrika No. 48 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Zannetiğime göre biraz akılhyım, 
azmim de var, tuttuğum yol da iyi bir 
yol; yeni yola çıkan bir erkeğin nere
lere varabüeceği bilinmez. Ya fena 
olur, ya iyi olur. Bir gün size, en bü
yük emelim sizin gibi bir kadınla ev
lenmektir demiştim. Bu arzumu bu
gün tekrar ediyorum. Cevap verme
yiniz. Bırakınız devam edeyim. Sözle
rimi bir talep telâkki etmeyin. Bu an 
bu yer, bu talebi iğrenç yapar. An
cak bir kelime ile beni mesud 
edebUeceğinizi haber veriyorum. 
Şimdi cevap vermenizi İstemiyorum. 
Parlste görüştüğümüz zaman ka-
rannızı ihsas edersiniz. O zamana ka
dar artık buna dair tek kelime konuş-
ımyahm olmaz mı? 

Bütün bımları, önüne bakarak, 
aanki geceye lâf yetiştlrlyormuş gibi 
«öylemiştl. Kadm da sanki anlama
mıştı, o kadar hareketsiz, o da önüne 
bakarak, mehtablı görüjrü seyrederek 
durmuştu. 

Uzım müddet yanyana durdular. 
Dü-sek dirseğe, sessiz ve düşünceli... 

Kadın nihayet: 
— Biraz soğuk diye söylendi. 
Döndü, yatağa doğru üeriledi. Du-

»oy peşisıra jrürüdü. 
Yatağa yaklaşmca Forestier'nin 

koktuğunu duydu, bu pis kokuya ta
hammül edemiyeceği için koltuğunu 
uzaklaştırdı: 

— Sabah olur olmaz tabuta koy-
ma1ı. 

Cevap verdi: 
— Evet, sekizde marangoz gelecek. 
Duroy «Zavallı Forestier» deyip içi

ni çekince, kadm da kaderine rıza gös 
terir gibi göğüs geçirdi. 

Konuşmuyorlar, gözlerini kapama
dan bekliyorlardı. Gece yansına doğ
ru evvelâ Duroy uyuya kaldı. Uyandı
ğı zaman bayan Forestier'nin de uyu
duğunu gördü; koltuğtma biraz daha 
yerleşti ve :«Vay canına!.. Allah İnsa-
m yatağından ayırmasın» diye homur
dandı. 

Bir gürültü Ue sıçradı. Hastabakıcı 
girdi. Ortalık aydınlanmıştı. Karşıkl 
koltukta uyukhyan genç kadm da Du
roy kadar şaşalamıştı. Geceyi koltuk 
üstünde geçirmiş olmasına rağmen; 
biraz solgundu amma; gene güzel, 
sevimli, terütaze idi. 

Duroy cesede bakınca tüyleri ürper» 
di, haykırdı: 

— Aman!.. Sakah!.. 
Taaffun etmeğe başlıyan etlerde, bir 

kaç saat İçinde, canU bir insanın yü
zündeki gibi sakah çıkmıştı. 

Bu ölüde devam eden hayata şaşıp 
kaldılar. 

İkisi de odalarına gidip on bire ka
dar diıüendiler. Sonra Charles'i tabuta 
koydular, ve omuzlarından ağır bir 
yük kalktı. 

Yemekte karşı karşıya oturdular, 
mademki ölüyle işleri bitmişti, hayata 
girmek ister gibi, teselli edici, şen şey
lerden konuşmak arzusuna düştüler. 

Açık duran pencereden, ilkbaharm 
ılık havası doluyor, kapı önündeki 
karanfillerin güzel kokusunu etrafa 
yayıyordu. 

Bayan Forestier bahçede bir gezinti 
teklif etti. Ağır ağır. okaliptüs ve fiam 

Nazilli basma 
fabrikası 

O muhitte yeni bir hayat 
ve faaliyet yarattı 

Nazilli (Hususî) — Nazilliden Boz
doğana geçen yolcular, şehirden çı
kıp da Menderese doğru uzandıktan 
bir müddet sonra kendilerini yepyeni 
bir âlemin ortasmda bulurlar. Şose
nin iki yanında yeni, büyük ve aydm-
İlk binalarile büyük bir hareket v9 
canlılık kaynağı, geceleri buna ekle* 
nen ve ta uzaklardan gözalan ışıklar* 
n ile de nurla bezenmiş hissini veren 
yeni bir âlem. -. 

Bu nur kaynağı, bu yeni âlem, da
ha bir kaç ay önce en büyüğümüzün» 
Atatürk'ümüzün yaratıcı eliyle açı
lan Sümer Bank'm Nazilli Basma* 
fabrikasıdır. 

Cumhuriyetimizin yeni bir sanat 
âbidesi olarak Nazilli ovasına kurdu
ğu ve memlekete hediye ettiği S. B. 
Basma fabrikası, gün geçtikçe hız a-
lan ve yerli yabancı piyasaların dik
katini çeken bir köşe oluyor artık. 

Açılışı daha sayılı bir günü geçmi-
yen S. B. Basma fabrikası, tam yolu 
ile çalışmasına girmiş ve iki ekible de 
geceli gündüzlü çalışmasına başla
mıştır. Bu durumdan çalışmanın mU"" 
vaffak eserleri şimdi Ankara, İstan
bul ve İzmirden başlıyarak ilk Türk 
basmasmı bu güzel yurda arzetmiş, 
tahmin edildiğinden çok fazla-
sUe de beğenilmiştir. Zaten bu güzel 
ve verimli ym"dda hangi iş o en 
büyüğümüzün kudretli ve sihirkâr 
eli değmiş de böyle muvaffak olama
mış ki.. 

Nazilli Basma fabrikası, başmala* 
rmdan başka muhitinde yem bir ha^ 
yata yol açan, çevresinde hemen her 
bakımdan büyük hareketlere âmil 
olan bir hayat ve medeniyet kaynağı 
da oluyor. 

Fabrika, şehirden üç küometre ka^ 
dar uzakta olduğu için, bütün işçi» 
memur ve teknisyenlerini barmdıra-
cak, istirahat ettirecek ihtiyaçlarını 
temin edecek evlerile, apartımanla-
rile, Nazilli ovasında yeni bir şehiü 
halini alıyor ve gün geçtikçe büyüyof< 

Sümerlilerin kurdukları Sümer 
Sporları, Türk spor kurumunca da 
tescil edilmiştir. Spor çalışmaları ka
dm - erkek, bütün mensuplarının 
spor ihtiyaçlarmıa cevap verecek bir 
genişlik ve zenginlikte, şehrin uzak 
kalışmı düşünerek, C. H. P. de fabri
kada Sümer semt ocağım açmıştı, 
şimdi de bu ay içinde, Sümerlüerin iş 
haricindeki çalışmalarmı toplu biJf 
yolda kıymetlendirmek için 20 Şubat* 
ta Sümer Halkevi açılacaktır. Sü-
merüler, kendi evlerinde plânlı v0 
toplu çalışma imkân ve vasıtaların» 
bulacakları için, bu çahşmalar daha* 
verimli olacak, güzel Eğenin bu şirirt 
köşesi çalışkan ve ateşli Atatürk ev* 
lâdiarnm hareketlerile, canlı sesleril» 
yeni bir hayata kavuşaktır. 1 

kokularını ciğerlerine si^dire sindire 
dolaştılar. 

Kadın, birdenbire, Duroyun yüzüne 
bakmadan konuştu: 

— Beni dinleyiniz, iyice düşündüm... 
Bana yaptığınız teklifi düşündüm bi
le, size cevap vermeden gitmenizi iste
medim. Bekleriz, daha da düşünürüz, 
birbirimizi daha iyi tamnz. Siz de iyi 
düşününüz, însan kolay sürüklenir, 
sürüklenmeyiniz. Size bunlan daha 
zavalh Charles'in cesedi toprağa in
meden söylüyorum, çünkü benim kim 
olduğumu bilmeniz ve beni anhjracak 
kabUiyette değilseniz teklifinizden sar
fınazar etmeniz lâzım. 

İyi dinleyin, İzdivaç benim İçin zin
cir değU, ortakhktır. Harekâtımda, te
şebbüslerimde tamamlle serbes kalma
lıyım, istediğim zaman İstediğim ye
re gidebilmeliyim. Harekâtım hakkın
da kontrol, münakaşa, kıskançlık çe
kemem. Tabiî ismini taşıdığım adamı 
hiç bir zaman gülünç etmemeği taah-
hüd ederim. Amma o adam da beni 
kendislle müsavi tutmalı, beni kendl-
sHe müttefik telâkki etmeli, ve tabiî 
her söze peki diyen, kendinden aşağı 
bir kadm saymamahdır. Filvaki her
kes benim gibi düşünmez amma. ben 
böyleyim ve bu fikirlerimden dönmem. 
tşte söyllyeceklerim bundan ibaret. 

Ve ilâve edeyim: 
1— Cevap vermeyiniz, münasebetsiz 

ve lüzumsuz olur. Birkaç zaman K>n-

ra görüşürüz ve tekrar bunlardan b&iv 
sederiz. Haydi artık siz gidip biraz ge* 
ziniz. Ben tabutun yanma gidiyorum* 

Duroy uzım uzun kadımn elini öp* 
tü. Kadın başka birşey söylemeden yiV 
rüyüp gitti . f 

Gece yemek zamanı buluştular, îkt* 
Sİ de öyle yorgımdu ki, yemek yerve* 
mez odalarına çekildiler, '• 

Charles Foreştie ertesi gün mera* 
slmsiz Cannes mezarhğma gömüldiJ* 
Georges Duroy, bh- buçuk trenile P** 
rlse hareket etmek istedi. 

Bayan Forestier gara kadar geW** 
Treni bekliyerek dolaşıyorlar, şundafl 
bundan konuşuyorlardı. ' 

Tren geldi. Gazeteci yerini ayudı v< 
biraz daha konuşmak için gene indiJ 
«anki llelebed aynhyormuş gibi â™ 
bir yeise kapılmıştı. 

Memurlardan biri seslendi: 1 
• — Marsilya, Lyon, Paris kalkıyoi'l) 

Duroy bindi ve birkaç kelime dah«l̂  
konuşmak için kapıya dayandı. Lo*** 
motif öttü, tren kalktı. 

;J 

Ik ıncı kısım 
— 1 — 1 

Georges Duroy eski hayatına atı** 
mıştı. ' 

Constantinople sokağmdaki apart*' 
mamna yerleşmiş, kendine yeni bi* 
hayat hazırlayan insan gibi uslu aki»^ 
İl yaşıyordu. (Arkası va»"* 
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Otobüs meselesi 

Dün mahkeme Recaî 
Nüzhet Babanı dinledi 

Protesto nasıl yazılmış? Kendisi ne suretle 
haberdar olmuş? Para teklifi meselesi 

Muhakeme, şahitlerin dinlenmesi için 
gelecek perşembe gününe bırakıldı 

otobüs ruhsatiyesi almak ûzera 
kendisine bin lira verdiği iddiasile 
Ahmed Emin Yalman aleyhine pro
testo çeken dişçi Avni Bayer ile bu 
işte alâkadar olduğu söylenea Reçai 
Nüzhet Baban aleyhlerine B. Ahmed 
Emin Yalman tarafmdan açılan har 
karet davasile d i ^ Avni Bayer ve 
Recai Nüzhet tarallarmdan Ahmed 
Emin Yalman aleyhine çaılan dava-
larm tevhiden rüyetine dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde devam 
edildi. 

Recai Nüzhet Babanla Ahmed 
Emin Yalman ve vekili Na2ani Nuıt 
muhakeme salonuna girdiler fakat 
diğer suçlu Avni Bayerle vekili Nuri 
gelmemişlerdi. Mübaşirin müteaddid 
defalar seslenmesine rağmen ikisi de 
gelmeyince iddia; makamı bunlar 
hakkmda muhakemenin gıyaböu 
yapılmasmı istedi. Mahkeme bu hu
susta karar vereceği şurada evvlâ 
Avni Bayer, biraz sonra da vekili 
Nuri mahkemeye geldiler. 

R e c a i N ü z h e t B a b a n ı n 
i s t i cvab ı 

Muhakeme baŞlaymca, evvelki cd-
sede gelmyien Recai Nüzhet Babanm 
maznun sıfatUe hüviyeti tesbit edil
di. 

Recai Nüzhet Baban Taksimde 
oturduğımu, evli ve çocûklan oldu
ğunu söyledikten sonra: 

— Ne işle meşgu&ün? 
— Sabık vilâyet mektupçusuyum 

ve, bir kaç güne kadar çıkacaJc olan 
müstakbel (Banş) gazetesinin sahi
biyim. 

Bundan sonra Müddiumumiliğin 
18,1/938 tarihli iddianamesi okundiL 

İddianamede Recai Nüzhet Baba
nm, 11/12/937 tasrihinde dördüncü 
vakıf hanımn altmdaM kahvede 
Zühtü ve İhsan adlarmda iki kişiye; 
Ahmed Emin Yalmana bin lira ver
diklerini söyledikleri takdirde 350 
lira mükâfat ve Belediyede 150 Ura 
toıaaşlı bir iş bulacağmı söylediği ve, 
Avni Bayer tarafmdan Ahmed Emin 
Yalmana çeküen protestonun yazıl
masında ve keşidesinde fiilen yardı
mı olduğu, dinlenen şahid İhsan, 
Zühtü, Galib Bingöl, Celâl ve Hasa
nın şahadetlerile sabit olduğu bildi
rilerek Recai Nüzhet Babanm, ceza 
kanununun 65 inci maddesinin üçün
cü bendi yoüle 480 inci maddeye gö
re cezalandırılması isteniliyordu. 

R e c a i N ü z h e t n e d i y o r ? 
iddianamenin okunmasmdan son

ra reis, bu hususta bir diyeceği olup 
olmadığmı Recai Nzhet Babana sor
du. Recai Nüzhet Baban: 

— İddianamede ceza kanununun 
480 inci maddesüe mahkemeye sevk-
ediliyorum. Protestoda Avni Bayere 
yardım ettiğim büdirilyor. Bu işin 
eveliyatı vardır. Bunlan etrafile an
latacağım. 

Diyerek Tan gazetesinde otobüs 
münakaşası etrafmda yapılan neşri
yatı, valinin sualini, Ahmed v.Tnin 
Yalmarun cevabım anlatmağa ba^ 
ladı. Reis B. Sadeddin: 

— Siz bu teferruatı bırakmız da 
esas meseleye geliniz. Dişçi Avni Ba-
yerin Ahmed Emin Yalman aleyhine 
İşlediği söylenen suçlarda sizin de 
feran suçlu olduğunuz iddia ediliyor 
buna ne dersiniz? 

Recai Nüzhet; Baban şu cevabı 
Verdi: 

— Ben, eski bir gazeteciyim, 
^ m e d Emin Yalmanla beraber ve 
Y^ masada çalışarak gazeteciliğe baş
ladık. Otobüs münakaşası günün me
selesi olduğu için ben de tabiatUe 
^âkadar oldum. Ahmed Emin Yal-
'^lanin aldığı iddia edilen bm lira me
selesi etrafmda da ötede beride ko 
oluşuluyordu. Ben, Ahmed Emin Yal-
^anm bu bin lirayı tramvay şirketin-
**en aldığını duydum. Bu hususta 

ötede beride bir çok kimselerle de 
konuştum. 
Avni Bayerie, avukat Yusuf Kenaran 

odasmda buluştum. Beraber notere 
gitmekliğim, para vermekliğim, l^fc-
tâ protestoyu yazmış olmam bUe bir 
suç teşkü etmez. Bunlan yapmış olar 
bilirm. 
P r o t e s t o d a i ş t i r a k i var m ı ? 

Reis — Siz, sorulan suale cevap 
veriniz. Avni Bayerin çektiği protesto
da ve paramn verilmesinde iştirakin 
vax mıdır? 

Recai Nüzhet — Ben kimseye para 
ve maaş teklif etmedim. B«ı Beledi
yenin mümessüi değilim. Bir gün 
ben, Yusuf Kenaıun yazıhanesinden 
iniyordum. Aşağıda Avni Bayere tesa
düf ettim. Bana, bin Itra meselesini 
anlattı. Elinde protestonım arap harf-
lerile yazümış bir sureti ve daktilo ile 
yazılmış bir de ash vardL Bana, «Ben, 
kendi bUdiğim bir notere gittim, me
murlar gelmemişlerdi. Bu protestoyu 
çekmek istiyorum. Seninle beraber 
notere gidelim.» dedi. 

Benim yanımda iki tapu senedi 
vaJrdı. Bunlan vermek üzere altmcı 
noter Galib Bingöle gidecektim. Av
ni Bayerle beraber notere gittik. Avni 
Bayerin muamelesini yapmasmı söy
ledim onlar da yaptılar. Avni Baye
rin yanmda ufak para bulunmadığı 
içUı 230 kuruş kadar tutan protesto 
masrafmı da ben ödedim. Sonra A\^ 
ni Bayer bu parayı bana verdi. Ortar 
da bir cürüm yoktur. 

Protestonun altmdaki imza Avni 
Bayerindir. Ben buna şerik olamam. 
Bilâkis bu meselede tahkir edUen 
benim. Ben, güya şuna buna maaş 
ve para teklif etmişim. Ahmed Emin 
Yalman da bımu bilir ki, vali bu par 
rayı devlet kasasmdan çıkanp da 
veremez. Ben, Yusuf Kenaiun yazı
hanesine her zaman giderim. Beraber 
yaptığımız işler vardır. O gün de ge
ne yazüıaneye gittiğimde Avni Ba
yerle buluştuk. 

Reis — Protestoyu Mm yazmış, 
Avni Bayere sordunuz mu? 

Recai Nüzhet — Hayır sormadım. 
Reis — Protest03ru siz okudımuz 

mu? 
Recai — Evet, okudum. 
Reis — Bu protesto kaç nüsha idi? 
Recai — Bımu hatıriamıyorum. 

Para teklifi meselesi 
Reis — Siz bazı eşhasa para teklif 

etmişsiniz doğru mu? 
Recai — Ben kimseye böyle bir tek

lifte bulunmadım. Yalnız, bu hâdise 
günün meselesi olduğu için ötede be
ride konuştum. 

Reis — Nerede konuştunuz? 
Recai — Her tarafta konuştum. 
Reis — Siz, valiye atfen kimseye 

beyanatta bulımdımuz mu? 
Recai — Kimseye böyle bir beya

natta bulunmadım. Bu beyanatı bar 
na atfederek yazan gazeteler de er-
tesi günü tekzib ettiler. Ben, valinin 
vekili değilim. 

Reis — Avni Bayeri talıır mısınız? 
Recai — Ailesini 15, 20 senedenbe-

ri tamnm. 
Bundan sonra Recai Nüzhet Babar 

mn hazırlık tahkikatı esnasmda Müd
deiumumîlikte verdiği ifadesi okundu. 

Bu ifadede Recai Nüzhet Baban, 
Avni Bayerle sokakta buluştuğunu 
ve, Zühtü tarafmdan verilen ifadeyi 
de reddederek evvelce kendisi t)skü-
dar polis merkez memuru iken polia 
olarak maiyetinde bulunan Zühtü-
nün bu defa şahsî garazla kendisi 
aleyhinde ifade verdiğini ileri sür
müştü. Recai Nüzhet Baban bu evrar 
ka kaı-şı bir diyeceği olmadığını söy
ledi. Reis sordu: 

— Zühtüyü tamr mısm? 
Recai — Ben mütarete senesinde 

Üsküdarda merltez memuru iken 
Zühtü de maiyetimde polis idi. Ba&a 
tehdid mektubu yadzL Daha bir t»-

Deli tütün ihracatı 
Gaziantepte bir ihracat 

birliği kuruluyor 
Gaziantep (Akşam) — Deli tütün, 

ekimi, kanımu mahsusla şehrimize 
tahsis edilen kıymetli bir ihracat ma
lımızdır. Nikotini çok olduğundan içil
mez ve binaenaleyh memleketimizde 
istihlâk edilmez. Biricik satf yeri Mı
sırdır. Mısırda Deli tütünü cevza de-
nUen nargilelerde tömbeki yerine kul
lanırlar. 

Deli tütün orta bir hesapla senede 
ekicilerine 100 bin lira bırakır. Çöple
rinden ayırmak, sımflandırmak, am
balaj yapmak için her sene 20000 ame» 
I&* ve bir o kadar da kadm amele 
çalışır. Amelenin aldığı 25-35 bin lira 
ile tüccarm kazancı -da hesap edilirse 
Ddi tütün her sene memleketimize 
(150) bin liralık döviz getirmektedir. 
Deli tütün evvelleri mahdud miktar
da ekilir, kötüleri yaküır, İyileri ha
rice gönderilerek fazla para getirirdi. 
Son zamanlarda ekimi ve ihratı kon
trol edilemediğinden kilosu 30-40 ku
ruşa satılan Deli tütünleri geçen sene 
15-20 kuruşa düşmüştür. 

Tütünün günden güne kıjraıetten 
düşmesini ve Mısırdaki yerini Şamlı 
ve Amerikalı rakiplerine kaptırmasmi 
gözönünde tutan Ticaret odamız, 3018 
numaralı kanuna dayanarak tütün ih-
racatçılan arasmda bir birlik kurmuş, 
nizamnamesini yaparak tasdik için 
îktisad vekâletine göndermiştir. Ve
kâletin tasdikile birlik resmen kurul
muş olacak, bu birliğe girmeyen ihra
cat tacirleri Deli tütün ihracmdan 
menedileceklerdir. 

Birliğin başlıca hedefi. Deli tütün 
ekim ve ihracım tahdid etmek, müş
terek bir sermaye meydana getirerek 
bu mahsulümüzün Mısır sermayedar-
lanna karşı kıymetini korumaktır. 

B e l e d i y e n i n o t o b ü s h isses i 
Belediye, otobüs biletlerinden ve 

gayri safi irad üzerinden aldığı yüz
de on hisse için geçen seneki bütçeye 
on bin ifra muhammen varidat koy
muştu. Bu sene içinde yeni ruhsatiye
ler verildiğinden 938 senesi otobüs his
sesi miktan elli bin liraya çıkanlmış-
ür. 
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kim yolsuzluklarım gördüğüm için 
polis üçüncü şube müdüriyetine mü
zekkere yazarak kendisini. vazifeden 
attırdım. Bu müzekkerem de poll* 
müdüriyetinde mevcuttur. İhsanı ve 
Hüsameddini de tanımam. 

Avni Bayer tairafmdan Ahmed 
Emin Yalmana çeküen protesto 
okundu. Reis sordu: 

— Avni Bayerin elinde gördüğün 
protesto bu muydu? 

Recai — Bu idi. 
Bu sırada Avni Bayerin vekili Nuri 

kalkarak heyeti lıâkimeye: 
— Müddeiumumîliğin iddianame

sinde bizim, Ahmed Emin Yalmana 
neşriyatla hakaret ettiğimz söyleni
yor. Biz, ne üe neşriyat ve hakaret 
yapmışız? 

Dedi. Reis sordu: 
— Sen kimin veküisin? 
— Nuri Avni Bayerin vekiliyim. 
Reis — Sen şimdi yerine otur. Av

ni Bayeri müdafaa etmek sırası ge
lince bu iddialarını da söylersin. 

Mahkeme, iddia makamımn da ta-
lebile, hazırlık tahkikatında ifade 
veren şahid Kâzım, Tevfik, Adnan, 
Zühtü, İhsan, Andon, Yasef ve Gali
bin çağnlarak dinlenmelerine karar 
vererek muhakemeyi gelecek per
şembe gününe bıraktı. 

A v n i B a y e r i n y e n i b i r d a v a s ı 
Mehmed Lûtfi admda birine 270 

lira borcunu ödememesi üzerine hacir 
cdüen eşyayı Kasımpaşadaki Trayko 
apartımanmdan kaçırdığı iddiasile 
dişçi Avni Bayer ve apartıman sahibi 
Trayko aleyhlerine açüan hukuku 
amme davası münaSebetile Avni Ba
yer taraıfmdan Tan gazetesi aleyhine 
dün bir dava daha açılmıştır. 

Avni Bayer istidasmda, dayısmm 
oğlu olan Mehmed Lûtfi ile aralann-
da ailevi mahiyette olan alacak d»-
vaama aid tafsUâtm Tan gazetesinde, 
Icendisine hakareti mutazammm şe-
kUde yazüdığmı iddia ederek Ahmed 
Emin Yalmanla neşriyat müdürü 
Sabit Salimin cezalandınlmalannı 
ve elli bin Ura da tazminat İstemek
tedir. Müddeiumumilik bu istida üae-
rinde tedkikata başlamıştır. 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika Na 87 

Küçük kervan geceleyin ilerlemeğe başladı 
Büyük kervandan hiç bir iz yaktu 

Nihayet yolda 
rasgeldikleri bazı 
çobanlardan al-
dıklan izahattan 
büyük Ur kerva-
mn garb tarafına 
doğru gittiğini ha
ber almağa mu
vaffak oldular.-
Tahkikatı dMin-
leştirince bu ker-
vamn Hasan beyin 
kervanı olduğuna 
kanaat getirdUer. 
Bunun üzerine iki 
gün daha şimal is-
tikamettnde 3rürü-
m ^ e ve büyük 
kervanns garbe 
saptığı noktaya 
kadar aıtander-
yayı takibe karar 
verdü^r. 

Bu esnada kar-
şüanna çıkan iki 
çöl klavuzu Gül-
dostun zihnini alt
üst etti. Çünkü o 
klavuzlar da bü-
3rük bir kervan 
aramakta olduk-
larmı ve fakat gün-
lerdenberi dolaş-
tıklan halde bu
lamadıklarım söy
lediler. Güldost 
klavuzlardan biri
sine hitabla: 

— Aradığınız ker
van nasü bir ker- Bir 
vandı? Sizi o kervana klavuzluk et
mek için kka gönderdi? diye sorunca 
klavuz cevab vermedi. Arkadaşmın 
yüzüne bakarak sustu. 

Bir müddet sonra ikinci klavuz de
di ki: 

— Biz Kaşgarlı Haa Mehmed İsa-
mn adamlanndanız. Onım kervanım 
arıyoruz. 

Güldost bımu işitince benzi kül gibi 
oldu. Mertona dönerek ingilizce: 

— İşte bütün korirtuklanm çıktı, 
dedi. Hacınm gönderdiği klavuzlar 
Hasan beyi bulamadılar. 

Bımu söyledikten sonra klavuzlara 
dönerek: 

— Madem ki, siz Hacı Mehmed İsa-
mn adamlansmız, o halde siz de bi-' 
zim aradığımız kervamn peşindesiniz. 
Geliniz, beraber anyalım. dedi. 

Klavuzlarm Hasan beyi bulamadık
ları haberi Güldostta olduğu kadar 
Mertonda ve Ahmed Abudda da derin 
bir tesir hasıl etti. Herkes biribirine 
bakıyor ve: 

— Acaba kervan nerede? Pusuya mı 
düştü? Çinlilerin eline mi geçti? diye 
soruyordu. 

Fakat, bu sualler cevabsız kahyor-
du. Küçük kervan bir gün daha yürü
dükten sonra da Hasan beyden hiç bir 
ses çıkmayınca Güldostun endişesi 
artık korlnıya dönmeğe başladı. Bu 
korkımun yavaş yavaş nevmidi şekli
ni alması da muhtemeldi. Ahmed 
Abud kızı teselli etmeseydi ve herhal
de bulunacağmı günde birkaç defa 
tekrar etmeseydi, nevmidi çoktan baş-
göstermiş olacaktı. 

Klavuzlara rasgeldiğinin ikinci gü
nü çobanlardan alman haberler Gül-
dostu a3mi zamanda hem ümide dü
şürdü, hem de korkusunu arttırdı. 
Çünkü çobanlar bü3mk bir kervanm 
o yoldan gitmekte iken kendüerine 
iltihak eden iki klavuzun tavsiyesi 
üzerine istikametini değiştirdiğini ve 
garbe dönerek tekrar çölün içine dal
dığım söylediler. 

Merton bu haberi işitince dedi ki: 
— Bu klavuzlann sahte klavuzlar 

olduğuna ve düşmanlarımız tarafın
dan gönderildiğine şüphe yok. Onlar 
Hasan beyi korkutmuşlar, bu taraf
larda tehlike olduğvmu söyliyerek bü
tün kervam çölün içine doğru sevket-
mişler. Kervan bu itibarla büyük bir 
tehlike içinde bulımuyor. Ya düşman-
larımızm ehne geçmiştir, yahut geç
mek üzeredir. Madem ki şimdi kervar 
nm hakild istikametini öğrendik, bi
zim için yapılacak şey süratle o isti
kamette üerliyerek kervana yetiş
mektir. 

Güldost ta Mertonım bu izahatını 

Kırga jordunım tçerid 
ve teklifini makbul buldu. Kız zaten 
muhakeme edebilecek bir lıalde olma
dığından artık her nedense her şeye 
peki diyordu. 

Küçük kervanm süratini arttırmak 
için Hacı Mehmed İsanm klavuzlan 
için de iki ha3rvan tedariki lâzımdı. 
Çünkü onlar yaya yürüyOTİardı. Ço
banlarla uzmı müddet pazarlık edü-
dikt^ı sonra nihajret iki at tedarik 
olunabildi. Kervan bu sayede daha 
hızU üerliyerek bir müddet sonra 
Hasan beyin Hotanderyayı terkettiğl 
çobanlar tarafından iddia olunan ncdt-
taya varıldı. 

Burada durularak karargâh kurul
du. Çünkü gerek insanlarm gerekse 
hayvanlarm bir gece istirahat etmele
ri lâzımgeliyordu. Ortalık karannca 
gecenin serinliğinde on saatlik bir çöl 
mmtakası katedilerek Hotanderyadan 
Karakaş nehrine geçilecekti. 

Küçük kervan bütün gününü istl-
rahatle geçirdikten sonra akşam üstü 
tekrar yola çıktı. Klavuzlar, nehrin 
bir iki saat daha aşağı tarafında Ka
rakaş nehrine olan mesafe daha kısa 
iken büyük kervanın oradan gitmeyip 
te bulunduklan noktada Hotanderya
dan a3rnlımş olmasına hayret ettikle
rini söylediler ve: 

— Bu işte mutlaka bir yanlışlık var. 
Çobanlar bize doğruyu söylemediler. 
Geliniz bizim bildiğimiz mahalle ka>-
dar gidelim de ondan sonra Hotan
deryadan ayrılalım. Bu suretle yolu 
yanya İndirmiş oluruz, dediler. 

Fakat, Güldost onlan dinlemedi. 
Dedi ki: 

— Bu kadar uğraştıktan sonra Ha^ 
san besrin izini bulmuşken o iz üzerin
de yürümekten başka bir şey 3rapıla-
maz. Bu istikametten aynlmıyalım. 
Belki yolda yeni bir haber daha ahrii 
Hasan beyin bilmiyerek düşmanlan-
mızm eline geçtiğine hiç şüphe etmi
yorum. 

Merton da klavuzlar gibi düşündü
ğü halde Güldostun ısran üzerine o 
noktada Hotanderyajn terkederek çö
lün içerisine daldılar. 

Küçük kervan karanlıkta süratle 
şimale doğru ilerilemeğe başladı. Ah
med Abud arada sırada kum tepele
rinden birine çıkarak etrafı dinliyor 
ve bir ses, bir deve çıngırağı sadası 
kapmağa çalışıyordu. Beyhude bir ça
lışma! Büyük kervandan hiç bir iı 
yoktu. Bir aralık bir miktar kuru ka
mış topladılar, bunlan bir tepenin üs
tüne yığ^arak yaktılar. Çıkan aler 
uzaktan görülür, Hasan beyin adam
ları yakında ise bize bir işaret verir
ler, dedüer. Fakat bu tedbirden de bir 
netice çıkmadı. (Arkası var). 
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»Sitl i- * <̂  A K Ş A M 

l]< En kısa boylu insanlar 
Hepsi tayyareye biniyor, fakat 

otomobilden ödleri kopuyor 
9 yaşında evleniyorlar ve aile kurarak 

çoluk çocuk sahibi oluyorlar 

10 yaşında bir anne ve çocuğu 

AvustralyaJim şimalinde Yeni Gine 
adında büyük bir ada vardır. Burası 
büyüklük itibarile dünyanın ikinci 
adaşıdır. Ada çok büyük olduğu gibi 
içinde aşılması imkânsız dağlar, çen-
gelistan denilen dikenli ve içine giril
mesi kabil olmıyân ormanlar vardır. 
Bu sebeple her tarafı medenîleşeme-
miştir. Elan bu adada yamyamlar 
vardır. 

Yeni Ginede yamyamlardan baş
ka dünyanın en kısa boylu insanları 
da oturmaktadır. 785 bin kilometre 
murabbaı genişliğinde olan bu adada 
4300 metre irtifada dünyanın en yük
sek şehri kâindir. Vatut ismini taşı
yan bu şehir münhajsıran cücelerle 
meskûndur. Bu cüceler altın ara
makla hayatlannı kazanırlar. Natut 
şehrine çıkmak için tayyareden baş
ka vasıta yoktur. Denizden şehre ka
dar bir yol inşası için Manş denizi al-
tmdan açüacak tünele gidecek para
dan ziyade inşaat masrafını göze al
mak lâzundır. Çünkü yolda birçok sık 
ormanlar, yüksek dağ silsileleri var
dır. 

Bu sebeple gerek eşya, gerekse eş
has nakli için tayyareden istifade edil

mektedir. Vatut şehri, gayet iptidaî 
tarzda inşa edilmiş olan ahşap bara
kalardan ve balçıktan kulübelerden 
müteşekkildir. Binaların irtlfaı iki 
"»letreyi geçmez. Yalmz Vatut'daki tn-
gı-iz valisi Tompson'un evi beyaz bal-
danasile dikkati celbeder. Asırlardan-
btiii Vatut'un bu manzarası hiç değig» 
memiştir. 

Şehirden bir iki kilometre uzakta 
> 

büyük bir saha açılarak tesviye edil
miştir. Burası Vatut şehrinin tayya
re meydanıdır. Natut'da bir de tek bir 
otomobil vardır. Bu otomobil parça 
parça tayyare ile şehre nakledilerefe 
orada, yerlilerin huzurunda bir maki
nist tarafmdaiı kurulmuştur. Maki
nist otomobili işletir işletmez bütün 
yerliler feryad ve figan içinde kaçıp 
evlerine gizlenmişlerdir. O zamandanı 
beri makinist Vatut şehrine ayak ba-
salnamaktadır. Çünkü yerliler onu gö 
recek olurlarsa sihirbaz diye derhal 
linç edeceklerine hiç şüphe edilme
mektedir. Yerliler otomobili bir heyülâ 
zannetmektedirler. Cücelerin tayya
reye binmekten hiç çekinmedikleri 
halde otomobilden korkmaları onla
rın nazarında tayyarenin eski, otomo
bilin ise yeni bir icad olmasmdan ile
ri gelmektedir! Vatut'da birçok yerli 
pilot bulunduğu hlade tek bir şoför 
bile yoktur. 

Altm madenleri kooperatiflerinin 
müteaddid tayyareleri olduğımdan 
bu pilotlar nöbetle tayyareleri idare 
etmektedirler. Tayyareler atoeleyl ma
den ocaklanna kadar taşımaktadır. 
Cüceler hiç korkmadan tayyarelerle 
uzak mesafelere ka;dar seyahat ediyor
lar. Hattâ en yakm limana kadar te> 
reddüdsüz gidip gelmektedir. 

Vatut cücelerinin geçirdiği hayat 
gayet basittir. Altm aramak işi çok 
zor olduğundan mütemadiyen çalışır
lar. Kazançları ise hemen hiç denile
cek kadar azdır. Bir kere yevmiyeleri 
kendilerine nakden değU, eşya şeklin
de tediye olunur. Haiıgi cüce fazla eş
yaya malikse o zengin sayılır. Meselâ 
bir cücenin on on iki saati, bir o kadar 
kemeri, yüzükleri ve sair kıymetsiz 
boncuklan varsa o, Vatut'un zengin 
eşrafı sınıfına mensup demektir. 

Vatut cüceleri çok yaşamazlar. Bu
na mukabil çok çabuk olgunluk çağı
na vasıl olurlar. Daha dokuz yaşmda 
iken aile kurarak müstaldl hayat ya
şamağa başlarlar. Fakat içinde yaşa
dığı kulübe altm arayıcı kooperatifle
rinin malıdır. Cüce öldüğü zaman ku
lübe gene kooperatife intikal eder. 

Görülüyor ki, bu kooperatifler hiç 
zorluk çelaneden daima tedavül eden 
birkaç yüz lira sayesinde büyük işler 

Yeni Ginede Çengelistan Te aşılması 
imkânsız yüksek dağlar 

görmeğe muvaffak olmaktadır. Yal
nız tayyare pilotlan gördükleri hizme
tin kıymetini takdir etmekte ve hiz
metlerine mukabil fazla ücret iste
mektedirler. 

Vatut cüceleri arasında kadın ve 
erkek ayni işleri görürler. Kadınlarm 
işleri ayırd edilmesi onların hatırları
na bile gelmez. Çocuklar da dört beş 
yaşmda iken çalışmağa başlarlar. Son 
yapüan nüfus tadadmda cücelerd^ı 
â ncak yüzde üçünün okuyup yazma 
bildiği meydana çıkmıştır. 

Bayburtta dağcılık klöbü açıldı 

Bayburt dağcılık klübü reisi müddeiumumi B. Hayrl Ertürk re Bayburt 
civarında kış sporu 

Bayburt (Akşam) — Bayburtta 
bir Dağ klübü teessüs etmiştir. Baş-
kanlığma müddeiumumi B. Hayri 
Ertürk, kâtibi umumîliğine fransız-
ca öğretmeni B. Muzaffer Üzel seçü-
mişlerdir. Klübün fahrî reisliğine de 
spora ve kültüre çok alâka gösteren 
valimiz B. Ferit Nomer intihab edil
miştir. Klübün vilâyet tarafından te

min edilen kayak takunlan vardır. 
Bütün Bayburt halkı bu spora büyük 
rağbet gösteriyor. Kayakla kayanla-
nn yanmda eski kızaklar ve konga 
denilen demir patenlerle kayanlar 
görülmektedir. Bu İdmanlara alayın 
çok iyi yetiştirilen erleri de iştirak 
ediyorlar. 

Samsunda 
Halkevi seçimi 

Evin başkanlığım bizzat 
vali üzerine aldı 

Samsun (Akşam) — İki yülık müd
deti sona eren Halkevi şubeler komite 
azalan seçimine iki gündenberi de
vam edilmektedir. Halkevi çalışmala-
rma bu yıl iyi bir düzen vermek için 
komitelere yeni ve değerli elemanlar 
seçilmiş, bu çalışmalarla dalıa yalan
dan alâkadar olabilmek üzere Halkevi 
başkanlığı bizzat vali B. Fuat Tuksal 
tarafmdan deruhte edilmiştir. 

Valinin nezareti altmda yapılan in
tihapta şube komite azalıklanna aşa
ğıdaki zevat seçilmişlerdir: Dil, Tarih 
ve Edebiyat koluna: Galip An, öğret
men Faruk, Şevket, Meliha Oktav, 
Necdet Diniz. Ar şubesine: Kemal Se
zen, Reşat Seser, İhsan Bengü, İRah-
mi Güneri, Şahin Özgü. Gösterit ko-
lıma: Rasim Ozantürk, Lûtfi Tekin, 
Didar Demirgüç, Sabiha Varol, dok
tor Adnan. Spor koluna: Necdet Me-
rey, Hulusi Tokay, Ahmet Ergim, Na
ci Duru, Naim Erim. Kitapsaray ve ya-
ym koluna: Ali Ertan, Zarifi Atamer, 
Şefik Alışık, Hüsnü Hasekioğlu, Rifat 
Akar. Sosyal yardım kolıma: Dr. N. 
Divitcloğlu, Aliye Olgaç, Ayşe Yeğen, 
Öğretmen Şemseddin Yavuz, Zihni Ze
rin. Halk dersahaneleri ve kurslar ko
luna: Saffet Ertenk, Hulusi Sürmen, 
öğretmen Hüseyin. Lâtif Güngör, Ens-
pektör Halil Seven, Köycülük koluna 
da Osman Cudi Gürsoy, Riza Kiper, 
Lûtfi Deveci, Sait Coşkun ve Eczacı 
Münir Kemal Akay seçilmişlerdir. 

Yeni komite azalan valinin davetile 
akşam Halkevinde bir toplantı yapa
rak yeni devre çalışma programı üze
rinde müzakere ve musahabede bulun
muşlardır. Toplantıda Halkevlerinin 
yedinci yüdönümü münasebetUe şeh
rimizde yapılacak törenin bu yıl her 
seneklnden daha üstün bir şekilde kut-
lulanmast iğin zengin bir program 
da hazırlanmıştır. 

Belçika Lândru^su 

Brüksel polisi birçok cinayetler 
işllyen bir genci yakaladı 

Katil şimdiye kadar 3 cinayeti itiraf etti. Fakat 
diğer cinayetler de işlediği tahmin ediliyor 

Brüksel zabıtası, son günlerde Bel
çika Landrusunu yakalamağa ve 
şimdiye kadar işlediği bir çok cinayet
leri meydana çıkarmağa muvaffak 
olmuştur. 

Bu cani, evlidir. Kısa boyludur. Göz« 
lüklüdür ve meşhur komik Harold 
Lloyda şayanı hayret derecede ben
zer. 

Bru admdaki bu canavar, evvelâ 
Anvers civarmda 20 yaşında genç ve 
çok güzel bir kadını öldürmüş, cese
dini de bir tarlanın içinde gömmüş
tür. Katil, genç kadım âşıkane bir te-
nezzüh için sürüklediği tarlada öldür
dükten sonra cesedini, çalılar arasın
da saklamış, sonra şehre dönerek ev
velden tedarik ettiği kısa küreği kol
tuğunun altına alarak cinayet yerine 
dönmüş, cesedi açtığl çukurım içine 
gömmüştür. Katil, tarladan avdette 
yolda polislerle karşılaşmıştır. Polis
ler, katilin koltuğu altmda taşıdığı 
kısa küreği şemsiye zannederek vazi
yetinden hiç şüphelenmemişlerdir. 

Bu İlk cinayetten sonra Brunun 
Oand şehrinde kabare işleten Bertha 
Petiti ve Brüksel şehrinde de Amelle 
namında hafifmeşreb bir kadım da 
öldürmüş olduğu tahakkuk etmiştir. 
Fakat caninin daha bir çok kadmlann 
canma kıydığından şüphe edUmekte 
ve tahkikat bu noktadan derinleştiril-
mektedir. 

Katilin itirafları 
Cani, kurbanlarım boğmak sureti-

le bu cinayetleri işlemiştir. Bru, Gand 
şehrinde işlediği ikinci cinayet hak
kında şu itiraflarda bulımmuştur: 

— Kabareci Berthanm yanında 
hizmetçilik eden annemi ziyarete git
miştim. Bu sayede Bertha ile tanış
tım. Biribirimizden hoşlandık. Gece 
kabareyi kapadıktan sonra beraberce 
geatmeğe çıktık, bir çok yerlere uğra
dık. Körkütük sarhoş olduktan sonrjı 
Berthanm evine döndük. 

Ertesi sabah muhibbemden para 
istedim. Aramızda kavga çıktı. Başı
na şişe ile vurdum. Genç kadın bayı
larak yere yuvarlandı. Ben de üzerine 
çullanarak kendisini çoraplarile boğ
dum. 

Katil Brükselde bir otelde öldürdü
ğü Amelle hakkmda da demiştir ki: 

— Amelle İle beraber geceyi geçir
mek için otele gittik, yedik, içtik, son
ra henüz hatırlamadığıma bir sebeb 
yüzünden aramızda kavga çıktı. Kav
ga esnasında boğazım fazlaca sıktım, 
oluverdi. 

— Kaduun boğazım çoraplarile ni
çin bağladm? 

.y.j&. ifii^^tij^ 

Belçika Lândrusu Bm 

— Nefes alamıyacağmdan emin ol
mak için. 

— Kollarım niçin arkasına bağla
dın? 

— Cesedini iskemleye oturttum, ye
re düşmemek için de ellerini arkasın
da bağladım. Cesedi mümkün merte
be geç bulmalarını temin için de oda
da bulunan paravanı önüne koydum. 
Filhakika, zavallı Amelienin cesedini, 
ertesi günü akşam üzeri odada otelin 
hizmetçi karısı bulmuştur. 

Belçika zabıtası, faUleri esrarengiz 
kalmış daha bazı cinayetleri tenvire 
çalışıyor. Ezcümle biri 1937 senesinde 
Liege, diğeri Strasbourg şehrinde, ay
ni şekilde öldürülmüş olan iki kadı
nın Bru tarafmdan öldürüldüğü kuv
vetle tahmin edilmektedir. 

D e n i z d e b o ş b i r s a n d a l 
b u l u n d u 

Evvelki gece saat on dokuza doğru " 
Üsküdar ile Beşiktaş arasındaki de
niz sahasından Beşiktaş sahiline doğ-,, 
ru boş bir sandaUn dalgalarla sürükle» 
nerek geldiği görülmüş, bir polis me
muru sahilden bir kayığa atlıyarak 
boş sandala yanaşmıştır. 

Kırmızı boyah, çifte kürekli ve 669 
plâka numaralı olan sandal yedeğe 
ahnarak Beşiktaşa getirilmiştir. San-
dalm içinde yapüan araştırmada baş
ka bir eşyaya ras gelinmemiştir. 

Sandal muhafaza altına almmı? ,̂  
olup sahibi ve hangi saik altında de-'*' 
nlzde başıboş kaldığı araştmlmakta-
dır. 

Foto İskender (Sebah Juaye) 
Gaziantep saylavı B. Ali Kılıcın hemşirezadesi bayan Berin Kılıç ile B. E^' 

ver İnsel'in nişan resimlerinin evvelki gün kutlandığını yazmıştık. Yukandah* 
resimde genç nişanlılar Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya ve B. Ali Kıhçla birlikt* 
görünüyorlar. 
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Güzel bir filim: Fanny Elssler 
Yeni filim Kongre Eğfieniyor 

tarzında büyüiı deicorludur 
il 

Yeni fOmde Panl Hoffmanıı 
Son zamanlarda Berlin ciTannda, 

Keubabelsberg'deki Ufa atelyelerinde 
farkılı ve danalı büyük bir filim yapıl-
taUftır. Bir zamanlar büyük oir zevkle 
•eyrettlğimiz «Kongre Eğleniyor»u ha* 
ttrlatan bu filmin adı Fanny Elssler*-
dir, 

Fanny Elasler bundan yüz sene ey-
Tel dünyanm her tarafmda, bUhassa 
^yanada büyük bir «öhret kazAnnuş 
'̂'ian güzdL bir dansözdür. Dansözün 

^ ^ t m ı kuaca anlatahm: 
Napoleon muharebderi yeni bitmiş, 

Avrupaya yeni bir şelol vermek için 
^yanadat bir kongre toplanmıştır. 
Sükûnete kavuşan bu güzel şehirde 
herkes musiki Ue meşgul olmaktadır. 
Bchunaann, Beethoven, Mozart, Haydu 
^ çok sevilen, eserleri mütemadiyen 
^*krarlanan bestekârlardur. 

Fanny işte bu musiki ve sanat ha-
»aa içinde büyümüştür. Hayduta hi-
toayed alfanda o zamanm en büyük 
balet üstadı dan Aumer'den ders al-
**öŞ ve Porte de Carinthie tiyatrosun-
^ raksetmeğe başlamıştır. Barbeja 
•dında bir îtalyan simsar Fanny'nin 
'•'idadmı görer^ kendisini almış, Na-
PjÜye götürmüştür. NapoUnin slhir-
*ftr siması alfanda yaşıyaiı genç kız 
"'I aşk ve şür memleketinde bir İtal-
y*Q prensi üe sevişmiştir. Prensin bir 
*J*J*asayı sevdiği haber alınınca ken-
°**i uzaklaştırılmış, Fanny de Viyana. 
y* dönmeğe mecbur olmuştur. Rakka 
** Viyanada Gentz isminde genç bir 
^ P i e tanışmış ve sevişmiştir. Fakat 
^»«ntz çabuk ölmüştür. Rakkasa bu 
• w hiç bir zaman ımutmamıştır. 

Fanny Viyanada birçok alkışlar top-
r^* tan sonra Avrupanm başUca mer
mer in i geziyor, sonra Amerikaya 
^%or. Amerika, artiste emsalsiz bir 
f*̂ ^ resmi yapıyor. Genç kadın her 
VÎ^ '̂ta alkışlamyor. Amerikadan dön-
. î**fn sonra Moskovaya gidiyor. Halk 
^ ^ ğ i kızağm atlarını çözerek kızağı 
5^«iyor. 
^ Birçok edipler, şairler genç rakkase-
J!J^ bahsetmişlerdir. Meşhur Fransız 
^ i TheophUe Gautier, Fanny Elssler 
^««kında birçok sahifeler yazmışür. 
dan^ ^^^^ mevzuu bu artistin hayatm-
*^ alınmış ve şu şekle konmuştur: 

»lef ^^^^ kongresi zamanı... Napoleon 
jjj^^^l'üği adada ölmüş. Avrupa ge 
*^bir nefes almıştır. Fakat oğlu dük 
. Reichstadt hayattadır. Avusturya 

Paratorunun hafidi olduğu için 

Lilian Harvey dans ederken 

Avusturya ordusuna alman ve Viya
nada yaşamağa mecbur tutulan genç 
dük'ün bir gün Parise kaçarak Fran
sız tahtma oturması ve Avrupanm b«ı-
şma bir belâ açması ihtimali vardır. 
Acaba dük böyle birşey düşünüyor 
mu? Prens Mettemich bımu anlamak 
istiyor. Bunım için en münasip yol bir 
genç kızı dükle tanıştırmak, bu suret
le malûmat almak olduğunu düşünü
yor. Derhal aklma Fanny Elssler geli
yor. Fanny genç, güzel, sevimli ve çok 
zeki bir kızdır. Kendisine verUen ro
lü muhakkak iyi bir surette yapacajc-
tır 

Teni filmde LİUan Harvey 
Mettemich bir akşam evinde bir 

suare tertip ediyor. Fanny'yi de rak-
setmesi için suareye çağırıyor. Raks 
bittikten sonra baron Gentz genç kız» 
la, suareye von Mödling adUe gelen 
dük'ü biribirine takdim edecektir. 

Bu vazife baron için çok ağırdır. 
Çünkü genç rakkaseyi sevmektedir. 
Sevdiği kızı başkasile sevişmeğe teş
vik etmek tabi! can sıkıcı bir şeydir. 
Fakat memleket menfaati için buna 
katlanmak lâzun... Gentz suvareye ge
len kıza kendisini bir gençle taimştı-
racağını, bu gencin dük de Reichstadt 
olduğunu, Fransaya kaçıp tahta otur
mayı düşünüp düşünmediğini anla
ması lâzım geldiğini söylüyor. 
Fanny buna fena halde kızıyor: «Ben 
bir artistim başka birşey bilmem» di
yerek hiddetle çekiliyor. Baron için
den bıma memnun oluyor. 

Bu sırada suareye gelen dük ka
pıdan içeriye girerken birdenbire fik
rini de^ştiriyor. Serbes bir gece geçir
mek istiyor. Orada duran ve hareket 
etmek üzere bulunan bir arabaya at
lıyor. Fakat dikkat edince içeride bir 
kadmm bulunduğunu görüyor: «Affe
dersiniz, arabayı boş zannetmiştim!» 
diyerek aşağıya ineceği sırada arabacı: 
«Canım sen de bini ver, parayı yarı yar 
nya verirsiniz!» diyor. Genç kız ses 
çıkarmayınca, dük arabaya biniyor. 

Arabadaki genç kız konaktan hid
detle dışarıya fırlayan Fanny idi. Dük 
kendisini Franz von Mödling diye 
takdim eder. Genç kızla aralarmda 
bir dostluk teessüs eder, bu dostluk 
aşk halini alır. 

Bir müddet sonra Tuna üzerindeki 
adada diplomatlara büyük bir eğlen
ce verilmektedir. Eğlencenin en par
lak zamanmda dük de Reichstadt'm 
Parise kaçfağı ve Bonapartistlerin ba
sma geçtiği haber almıyor. Ortalık ye
niden karışıyor. Fanny Parise gidiyor, 
dükle görüşüyorlar. Bu sırada baron 
Gentz Parise geliyor, duka h«ıüz Pa
rise kaçfağınm duyulmadığmı, Viya-
naya avdet etmesi lâzım geldiğini 
söylüyor, tehdidlerde bulımuyor. Dük 
Viyanaya dönmsğe mecbur oluyor ve 
bir müddet sonra ölüyor. Fanny bir 
akşam dansa çıkacağı sırada bunu ha
ber alıyor ve sahnede en hazin, fakat 
en mükemmel surette raksediyor. 

Filimde Fanny Elssler rolünü Lillian 
Harvey yapmakta ve çok muvaffak 
olmaktadır. Birçok güzel rakıslar var
dır. 

Pariste bir kan koca, para için 
iiıtiyar lıir kadını öidördöler 

Cinayeti itiraf ettiler ve ellerine ancak 
otuz beş frank geçtiğini söylediler 

Geçen hafta Pa
riste esrarengiz 
bir cinayet içlen
miş, bayan Rault 
nammda altmış 
baglik bir kadm, 
dört odalı apartı-
manmda, vahşiya-
ne bir şekUde öl
dürülmüş olarak 
bulunmuştu. Mak
tul kadmm daire
sinde dul gelini, 
biri erkek öteki kız 
iki kiracı oturu
yordu. Kadmm ge
lini Ue kiracılan 
erkenden işleri ba
sına gittiklerinden 
evde ihtiyar kadm, 
bütün gün tek ba
şına yalnız kalı
yordu. 

İşte meçhul katU veya katiller, ih
tiyar kadınm yalnız bulunduğu bir 
şuada eve girmişler, parasım almak 
İçin kendisini öldürmüşler, fakat mü
him bir para bulamadan çıkıp gitmiş
lerdir. 

Cinayet evinde katillerin hüviyetini 
meydana çıkaracak hiç bir iz elde edi
lememişti. Fakat tuhaf bir tesadüf, 
kan kocadan ibaret olan iki genç kati
li zabıtanm eline düşürmüştür: 

Paris zabıtası Saint - Denis'de Ber-
nler nammda bir kadmm evine gire
rek 4000 franklık eşya çalmış olan 
Bauyssi6 namında 22 3rajfmda bir sa-
bıkah Ue kendisinden İM yaş büyük 
olan kansı Leonieyi bu sirkatin faili 
olmak töhmetile arıyordu. Polisler, 
bu hırsız kan kocanm sık sık otel de
ğiştirdiklerini tesbit etmişler. Fakat 
son ikametgâhlarım bulamamışlar
dı. 

Geçen gün bunlan yakalamağa me
mur sivil memurlar, sokakta dolaşır
larken, kolkola giden bir delikanlı Ue 
bir kadımn aradıkları hırsızlara ben
zediklerini görmüşler ve adım adım 
takibe başlamışlardır. Polisler tarafin-
dan takib edildiklerinin farkma vara-
mıyan Bouyssie Ue kansı bir otele gir-

KatlI kan koca 
mislerdir. Kan koca, biraz sonra an-
sızm oda kapışım açan polisler tara-
fmdan yakalanmışlardır. Delikanlı 
üe karısı, karşılarında polisleri gö
rünce: 

— Eyvah yandık, yakayı ele verdik 
diye haykırmışlardır. 

Genç kan koca, karakola götürül
müşler ve evvelâ Saint - Denis'deki 
sirkat hakkında sorguya çekilmişler
dir. Müteakiben komiser, ihtiyar ba
yan Rault'un öldürüldüğü zaman ne
rede bulunduklarını sorunca, tirtir 
titremeğe başlamışlar, biraz sıkıştı rı-
İmca ihtiyar kadını öldürdüklerini 
itiraf etmişlerdir. ^ 

Katil kan koca, apartımanın pen
ceresinde kiralık levhasını görünce 
belki çalacak bir şey bulurlar ümidile 
kapıyı çalmışlardır. İhtiyar kadm, 
kendilerini içeriye alnuş, evde kendi
sinden başka bir kimse bulunmadığım 
görünce üzerine çullanmışlarciır. 
Bayan Raulet bağırmağa başladığın
dan evvelâ ağzım bir peşkir ile tıka
mışlar, sonra ağır bir cisimle vura 
vura kafatasmı patlatmışlar ve bu 
şekilde öldürmüşlerdir. Katil karı ko- '.• 
ca, bu feci cinayetten ancak 35 frank, 
elde etmişlerdir. 

Asrî evlenme akademisi 
Macarlstanda kocalara iyi bir eş 
hazırlamak için bir mektep açıldı 

Bu mektebin gördüğü rağbet üzerine erkekler 
için de bir mektep açılması kararlaştı 

Dünyada sanat öğretici mektebi en 
çok olan şehirlerden biri muhakkak 
Paristir. Akla ve hayale gehniyen sa
nat mektepleri bu şehirde bulunur. 
Meselâ, komisyoncu mu olacaksmız, 
mektebi vardır. Ahçıbaşı mı olmak is-
tiyorsımuz, mektebi vardır. Fakat ne 
Pariste ve ne de Avrupanm diğer bü
yük şehirlerinde «Bir kocaya iyi bir eş 
hazrrlayıcı» mekteb yoktur. Böyle bir 
mektep geçenlerde Macaristanm 
Keçskemet şehrinde büyük merasim
le açılmıştır. 

Etrafı ormanla çevrilmiş bir tepe
ciğin üstünde kurulan bu mektep bi-
nasmm kapısmda <Asrî evlenme Aka
demisi» yazısı vardır. Dünyada ük de
fa olarak tesis edilen bu nevi mek
tepte, aşktan ve bir kadmm bUmesi 
lâzım gelen şeylerden açık olarak 
bahsedUmektedir. 

ÖğretUen dersler şunlardır: Evlen
me hususunda genç kızlann hülya-
lan tahakkuk edebilir mi? Evin ida
resi içm bütçe nasü tanzim edilmeli
dir? Bir çocuğım odası nasü olmalı
dır? Müşterek hayatta armoninin 
muhafazası. Eûadm da çalışarak, pa
ra kazanmalı mıdır? Evin estetiği. 
Bir kadm, evine yorgım gelen koca-
smı, nasıl karşıiamalıdır? Kadm kıs
kanç olmalı mıdır? Bir ailenin 24 saa
ti nasü geçmeUdir? 

tik ders son derece enteresan geç
miştir. Hocalannm sözlerini büyük 
bir itina ve zevkle dinliyen genç tale

belerden sanşm bir güzel, her halde 
çok sabretmiş olacak, ayağa kalka
rak uzun münakaşalara yol açan şu 
sözleri söylemiştir: Eskiden âşıklar,!, 
tahil şevkle birbirlerine yaklaşırlardı. 
Kadın elli adım atınca, erkek te ona' 
varmak için aynen elli adım atardı. 
Halbuki şimdi, erkek yirmi adım atar
ken, kadınm seksen adım atması lâ
zım geliyor. 

Göreceksiniz, bundan bir müddet 
sonra, erkek şimdi bin müşkülâtla 
attığı bu yirmi adımı da atmak ist3-
miyecek, bütün yolu kadm katede-
cektir. Hocam size soruyorum bu va
ziyet karşısında, kadın, ne yapmalı
dır? 

Samiin arasından muzibin biri 
«Dünyaya kadm gelmemeğe gayret 
etmelidir» cevabmı vermiştir. Salonu 
dolduran yüzlerce talebe ve samiin 
gülmekten kendilerini tutamamışlar
dır. 

Derslere olan rağbeti nazarı itiba-
re alan Akademinin idare heyeti bir 
iki gün evvel müdürün riyasetinde 
içtima ederek, ijekâr erkekler içinde 
bir mektep açmağa karar vermiştir. 
Bundan da maksat model koca yetiş
tirmektedir. 
Ders programı tatbik edilip te kurs

lar bitince, evlenmeye namzed genç 
kız ve erkekler toplanarak bir kongre 
aktedecekler ve bu kongrede mektep 
programında tadilât yapılıp yapü-
maması görüşülecektir. 



Sahife 10 A K Ş A M 

Bu hafta yapılacak milli küme maçları 
Yarın tstanbulda F. Bahçe, Muhafızgücü ile, 
Izmirde de Beşiktaş, Alsancakla karşılaşıyor 

Geçen hafta mahalli karşılaşmalar 
şeklinde geçen millî küme maçları 
bu hafta İstanbulu Aı^sara ve îzmlr-
liler ile karşı karşıya getirmektedir. 
Bu sene Ankara ve İzmir millî küme
ye yeni takımlar ile iştirak ettiğin
den bu hafta; yapüacak olan maçlar 
nn alâkası bir kat daha artmaktar 
dır.. 

Ankaradan şehrimize gelen Mu-
hafızgücü takımı ilk maçını yarm 
Fenerbahçe ile yapacaktır. Geçen 
hafta Güneş karşısmda farkh bir 
mağlûbiyete uğnyan Sanlâciverdli-
lerin tasnifdeki vaziyetlerini düzelt
mek için Muhafızgücünü muhakkak 
yenmeleri lâzımdır. Ankata takımı 
nm oyununu bilmediğimiz için bu 
maçm neticesi hakkmda katî bir tah
min yürütmeğe imkân olmamakla 
beraber daha tecrübeli ve iyi oyun
culardan mürekkeb olan Fenerbah-
çenin kazanmasmı bekliyebilirz. 

Muhafızgücü ikinci maçmı Pazar 
günü İstanbul şampiyonu Güneş Ue 
yapacaktır. Birinci maçtan nefesleri 
ne kadar kuvvetli olursa olsun, yoru
lacak olan Ankaralılann bu maçta 
iyi bir netice alabUmeleri için daha 

çok çalışmaları lâzımdır. Geçen 
hafta yaptığı maçla formımun en iyi 
devresinde bulımduğımu gösteren 
Güneşlilerin kazatımak ihtimalleri 
çok kuvvetlidir. 

Fenerbahçe ve Güneş Muhafızgücü 
ile oynarken Beşiktaş da ilk seyahat 
maçlannı îzmirde yapacaktır. îzmi-
re en kuvvetli kadrolarile giden Si
yah beyazlüar ilk maçlarmı Alsan-
cak, ikincisini de Üçok karşısmda 
yapacaklardır. İzmir takımlarının 
kıymeti hakmda hiç bir fikrimiz ol-
madığmdan bu maçlar hakkmda da 
bir tahmin yapmak imkâm yoktur. 
Fakat her halde İkinci maç Beşiktaş 
için daha zorlu olacaktır. Zira geçen 
hafta kısmen şanslı bir oyunla Alsan-
cağı yenen Üçokun bir gün evvel yap
tığı maiçtan yorulan Beşiktaş karşı
smda bir galibiyet daha elde ederek 
ilk günlerden itibaren umum! tasnif
te iyi bir yer tutmak Istiyeceği tabii
dir. 

Bu haftaki maçlardan sonra Be-
şlktaşm bir fazla maiçla Güneş önün
de tasnifin basma geçeceği muhak
kak gibidir. 

Ingilterede kupa maçları 
Arsenal tasfiyeye oğradı 
Ingilterede kral 

kupası maçlarmda 
Arsenal'in Preston 
N. E. tarafmdan 
tasfiyeye uğratıl* 
ması günün hadi» 
Besi olmuştur. BO' 
tün tahminleri 
altüst eden bu ne
tice bilhassa Eig*' 
bury stadım dol* 
duran 72000 seyir
ci tarafından hig 
te memnuniyet
le karşılanmamış
tır. Arsenalliler bu 
mühim maça şu 
kadro ile çıkmış
lardır: 
Swindin - Male, 
Hapgood - Cray»-
ton. B. Joy, Cop-

Arsenal - Preston: 
Drake Preston 

ping - Kırchen, Hunt, Drake, Jones, 
Bastin. 

Şiddetle esen rüzgâr altmda oyna
nan maçta Preston takımı yerden oy
namak suretüe iyi bir tabiye tatbik 
etmiştir. Buna mukabü Arsenalin geri 
hatlan muhacimlerini havadan bes
lemek suretile bir taktik hatasına 
düşmüşlerse de muhacimler de hiç 
müessir olamamışlardır. Kirchen ve 
bilhassa meşhur merkez muhacim 
Drake çok fena oynamışlardır. Oyu
nun yegâne golünü ikinci devrenin 
18 inci dakikasmda Preston merkez 
muhacimi yapmıştır. 

Diğer maçlann neticeleri: 
Brentford - Manchester U. : 2-0 
Charlton Ath. - Arton Villa: 1-1 
Chesterfield - Tottenham Hotspur: 2-2 
Huddersfield T. - Liverpool: 1-0 
Manchester City - Luton T. : 3-1 
Sunderland - Bradford : i-o 

1 - 0 — Arsenal merkez muhacimi 
kalecisi Holszrost ile seldşiyor. 
York City - Middles Brough : 1-0 

Diğer taraftan kopaya iştirak etmiş 
takımlar da İlk maçlanna devam et
mişlerdir. Neticeler: 
Chelsea - Portsmouth: 3-1 
Derby Co. - Blackpool : 3-1 
Grimsby T, - Birmingham: 4-0 
Leeds Utd. - W. B. Albion: 1-0 
Leicester C. - Bolton W.: 1-1 

Takımlarm puvan vaziyeti 
M. P. 

Brentford 28 35 
Wolwerhampton 25 34 
Leeds 28 33 
Arsenal , 27 32 
Preston 27 31 
Charlton 25 30 
Bolton 26 30 
Smiderland 27 28 
Derby 26 28 
Blackpool üe Portsmouth 21 rer pu-
vanla en sondadır. 

Dünya kupası 
5 martta final müsabaka
larının kurası çekilecek 
4 Haziranda Fransada başlıyacak 

olan dünya kupası final müsaba
kaları yaklaşmaktadır. Bir çok grup
lar gal!blerini vermişlerdir. 5 Martta 
dünya kupası organizasyon komitesi 
Uk ma:çlarm kurasını çekecektir. Yal-
mz bu sefer çekilecek olan kura di-
ğerkiler gibi olmıyacaktır. Kuvvetli 
takımların daha ilk turda karşı kar
şıya gelmemesini temin maksadile 
en kuvvetli takımlardan sekiz tanesi 
alınacak ve bunların karşısında oy-
nıyacak olan diğer sekiz takım da 
kuraya tabi tutulacaktır. 5 Martta 
toplanacak olan organizasyon komi
tesinin sekiz kuvvetli takımı şu şekil-

P a r i s - B u d a p e ş t e m a ç ı 
Bu Palzar Pariste yapılacak olan 

Paris - Peşte maçı için Parisliler aşa
ğıdaki kadroyu seçmişlerdir: 

Gonzales (R. S.) - Dupuis (R. S.), 
Zabalo (Rac.) - Meuris (R. S.), Jor-
dan (Rac.), Diagne (Rac.) - Meulet 
(R. S.), Simonyi (R. S.), Couard 

(Rac.), Keenan (R. S.), Vinante (Rac.) 
Takımda altı Red Star'h ve beş 

Racing'li oyuncu yer almaktadır. 
de seçeceği tahmin edilmektedir: 

İtalya, Çekoslovakya, Almanya, 
Avusturya, (Bu ilk dört takım 1934 
de dömi finalist olmuşlardır.) Arjaiı-
tin ve Brezilya, Macaristan, Fransa 
(Bu son iki takım bu mevsim bidaye
tinden beri hiç yenilmemişlerdir.) 
Kardöfinal müsabakalan mutlak bir 
kura' ile yapüacaktır. Bu şekil yalnız 
Uk tur içindir. 

0^cti<;Jyc> 
18 Şubat 938 Cuma 

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâp dersi: 
Üniversiteden naklen Recep Peker tara
fından, 18,30: Plâkla dans musikisi, 19: 
Ali Kâmi Akyüz (Çocuk terbiyesi), 19,30: 
Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tarafmdan 
bir temsil, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Mustafa ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarlolan, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan arab-
ca söylev, 20,45: Muzaffer Güler ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Saat asran), 21,15: Necmed-
din Rıza ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Keler - Bela: Fauste ouvertur*. 
2 - Gounod: Le Trlbut de Zamora, 3 -
Volsteds: Perers Joyeux valse, 4 - Rah-
maninof: LTlot, 5 - SUeu: Melodle, 22,48: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalan, 23,20: Son haber
ler ve ertcad fünün programı, 23,30: SON. 

Ankara ^ öğle neşriyatı: 1230 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı. 12^0 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan. 
13,15 - 13,30: DahiU ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: Saat: 18,30-18^5 Plâk 
neşriyatı. 18,35-19 İngilizce ders: Azime 
tpek. 19-1930 Türk musikisi ve halk sar
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 1930-
19,45 Saat ayan ve arabca neşriyat. 19,45-
20,15 Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Servet Adanan ve arkadaşlan). 20,15 -
2030 Konferans: Parazitolog Nevzat. 2030-
21 Saksofon solo: Nihat Esengin. 21-21,15 
Ajans haberleri. 21.15-21,55 Karışık plâk 
neşriyatı. 21,55-22 Yannkl program ve İs
tiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Frankfurt 20,10 da eğlenceli konseC — 
Kolonya 20,10 da mandolin konseri — 
Königsberg, Münih ve Breslau 20,10 da 
radyo orkestrası — Stuttgart 20,15 de eğ
lenceli muzika — Saarbrücken 20,10 da 
marşlar — Paris P T T 20,45 de piyano 
konseri — Strasburg 20,30 da konser — 
Radio Toulouse 20 de dans muzikası — 
National 20,25 de salon muzikası — 
Londra 20 de radyo orkestrası — Orta İn
giltere 20 de viola kanseri — Roma 2030 
da eğlenceli muzika — Hilversum 20 de 
hafif muzika — Bükreş 2030 da «Faust» 
operası. 

Saat 21 de 
DeutBchlandsendef 21 de askeri mu

zika — Berlin 21 de orkstra konseri — 
Hamburg 21 de çeşitli konser — Leipzig 
21 de orkstra konseri — ToulSuse P T T 
21 de operet havalan — Radio Toulouse 
21,15 de operet havalan ve konser — 
National 21 de «Satılan gelin» operası —• 
Orta İngiltere 21.30 da eğlenceli muzika— 
LOksenburg 21,40 da konser — Varşova 
21 de senfonik konser — Bükreş 21 de ope
raya devam — Peşte 21,15 de senfonik 
konser. 

Saat 22 de 
Deutschlandsender 22,15 de salon muzl-

kaa — Frankfurt 22,10 da salon muzika
sı — Kolonya 22,10 da yeni karnaval sar
kılan — Stuttart 22.30 da salon muzika
sı — Brülcsel 22 de eğlenceli konser — 
Lyon P T T 2230 da salon muzikası — 
Nls P T T 22,30 da senfonik konser — 
Paris P T T 2230 da senfonik muzika — 
Radio Paris 22,15 de keman konseri — 
Strasburg 22,30 da salon muzikası — 
National 22 de operaya devam — Londra 
2230 da eğlenceli muzika — İskoçya 22,46 
de radyo orksetrası — Roma 22 de Lehajf 
m «Eva» opereti — Milano 22 de senfo
nik konser — Bükreş 23 de operaya devam. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de senfonik konser — 

Berlin 2330 da gece muzikası — Breslau 
23,45 de salon muzikası — Frankfurt 23,45 
de eğlence ve dans — Hamburg ve Kolon
ya keza — Leipzig, Saarbr ve Stuttgart 
istasyonlan Berlinden nakil — Radio 
Toulouse 23,15 de akordeon muzikası — 
National 23,40 daradyo orkestrası — Roma 
23 de operaya devam — Peşte 23,20 de 
cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Deutschlandsender dans muzikası — 

Brüksel 24,10 da dans muzikası — Radio 
Paris 1 de gece konseri, Strasburgdan 
naklen — Radio Toulouse 24,15 de kon
ser, 1,15 de operet havaları, 135 de gece 
muzikası — Londra ve diğer İngiliz İs
tasyonlan 2435 de dans muzikası — Roma 
24,15 de dans muzikası — Lüksenburg 

. 24,15 de salon muzikası. 
19 Şubat 938 — Cumartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 
Türk musikisi, I23O: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 1330: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19 Vedia Rıza ve arkadaşlan ta
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
1930 Konferans. Selim Sim Tarcan (Spor 
pedagojisi). 19,55 Borsa haberleri. 20 Sadi 
Hoşses ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 2030 Hava ra
poru. 20,33 Ömer Rıza tarafından arabca 

söylev. 20,45 Semahat Özdenses ve arkadşa-
lan tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları. (Saat ayan). 21,15 Klasik Türk 
musikisi: Okuyan Nuri Halil, Kemen Re
şat, kemence Kemal Niyazi, tanbur Dürrü 
Turan, ney Tevfik, kanun Vecihe. ut Se
dat, tanbur Refik, kemence Fahire, ut 
Cevdet Kozan, nısfiye Selâhaddin Can
dan. 

21,15 ORKESTRA: 1 - Herold: Zampa 
Ouverture. 2 - Strauss: Zigeunerbaron, 
Potpourri. 3 - Hans May: Serenade. 4 -
EUenberg: Le moulin de la foret. 6 -
Delibes: Valse de la Poup6e. 6 - Smet: 
Promenade en mer. 

22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 23,20 Son ha
berler ve ertesi günün programı. 2330 
SON. 

18 Şubat 1938 

Aman, korkdum! 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ. 

Eskiden tanırdım bir «Boğos ağa» 
Kendini sanırdı sanki bir boğa!.. 
Daima en büyük aynayı seçer, 
Kaş çatar, gururla önüne geçer, 
Bakarken haline hajrran olurdu; 
Kendini fil kadar güçlü bulurdu!.. 
Gülerken andırır ağzı kayığı, 
Burardı o koca pala bıyı^, 
Aynada aksine hitab ederdi: 
— Hey Boğos!.. Ne büyük adamsın, 

derdi. 
Yiğitlik havası esiyor serde; 
Bu gövde var mıdır bir başka erde?.. 
Aceb kim getirir sırtüstü seni. 
Pehlivan bükemez kahn enseni!.. 
Uzansan güneşi bile tutarsm, 
Ayı da leblebi gibi yutarsın!.. 
Nereden almıştır gövden bu şekli, 
Lânganın marulu g;ibi göbekli!.. 
Baksana, korkuyor senden mahalle, 
Evleri temelden sökersin elle!.. 
Kim hayran olmaz ki böyle pazıya?.. 
At gibi almışsın gemi azıya: 
Halis kan yiğitsin, cins: kahramansm; 
Hey Boğos! Dünyada teksin, yamansın-

— 2 — 
Boğosun pek fazla yoktu kuvveti. 
Kendinden menkuldü bu kerameti. 
Cesur da değildi, kuru sıkıydı. 

Fakat onun kızı canlara kıydı. 
En güçlü erlere okudu meydan. 
Bu genç kız değüdi akılh, şeytan. 
Pek toydu, çok saftı, oldukça böndü. 
Fakat çok erkeğin başlan döndü. 
Onu bir atletten zorlu buldular. 
Kıza: Pes!.. dedUer, mağlûb oldular. 
O ne can yosmaydı, ne güzel şeydi, 
Kalçası genişti, beli hıceydl. 
Vücudu her nazh hareketinde 
Kıvrılan bir kızdı ^alık etinde. 
O uzun kirpikli gözler yeşildi, 
Aşkile gençlerin kalbi deşUdi: 
Gönlünü kaptıran, can veren dolu. 
En fazla tutgundu komşunun oğlu: 
«Eliz» in gözüne, hilâl kaşına 
Âşıktı... Darısı dostlar başına!.. 

_ 3 — 
Bir gece; mahalle uykuya dalmış, 
Saatte yelkovan hızım almış. 
Vakit tam bulmuştu iki buçuğu. 
Boğosun yatmıştı çoluk çocuğu, 
Kansı, kendisi ne lâzım bize. 
Gelelim genç kızı güzel Elize: 
Yirmi bir yaşında., büyüdü gajrri, 
O yalmz yatıyor, odası ayn. 
Alt katta, pencere bahçeye yakın. 

Yaklaşıp içeri bakmayın sakm. 
Deli kız yatıyor pek dökük saçüc: 
Bacaklar çok düzgün, ayak ufacık. 
Galiba sıcak var, açılmış göğsü. 
Çözülmüş saçının çifte örgüsü. 
Yastığa ipekler gibi yayılmış. 
Gördüğü rüyaya Eliz bayılmış. 
Uykuda titriyor, gülüyor joizü. 
Mehtab var, andırmış gece gündüzü. 
İçeri vuruyor aym ışığı. 

Bu gece Elizin eski âşığı 
•ıınHiuıııııııınıuıııııııııııııııuııııııııuııınııııımuıiHiıııııııııtıııiMiuaıııiHiyıiHiııııııııııııuıuıuıuuıınHiıııııııııınnnınııınıiHnuıı 

Tahammül etmedi artık hasret«w 
Cesurdu, gelmişti o harekete, 
Ayrılık denilen şeddi devirdi: 
Duvardan atlayıp bahçeye girdt 
Sevinip yolunu gösteren aya, 
Kanadı açınca girdi odaya. 
Elizi kaldırdı gencin busesi 
Bağırmak ne gezer, çıkmadı sesi. 
Elele, başbaşa aşka daldüar, 
Felekten bir güzel gece çaldılar. 

Kız önce etmedi gence itiraz. 
Giderken dedi ki: 
• • — Bana bak biraz. 

Bu senin yaptığm çok kötü iştir! 
Bu eve başkası hiç girmemiştir!.. 
Doktmdu bu benim onörüme pek: 
Bir suçtur bu eve gizlice girmek!.. 
Benim babam Boğos çok kahramandi7ı 
Suçunu duyarsa işin dumandır!.. 
Bu nasıl cesaret, bu nasü şaka?.. 
Ona vereceğim haber mutlaka!.. 

Elizden bunları duyduğtı zaman 
Gülerek yalvardı genç: 

— Korktum, amanla 
Sakın ha söyleme, Boğos yamanmış. 
Kendinden işittün: Cins kahramannııf 
Beni ele verme, atma aleve; 
Mademki suç yaptım girip bu evê  
Karşılık yaparak benden bir öc al: 
Bir gece gizlice bizim eve dal. 
Suç bence Boğosa böyle ödeniri. 

Bu güzel teklife karşı ne denir, 
Bir gurur duyarak kabul etmişU, 
Genç kız da bir gece ona gitmiştL 
İkinci tuzaktı bu da Elize: 
Onunla oturdu adam dizdize. 
Yeniden alevli buseler aldı. 
Felekten ikinci geceyi çaldı. 

— 4 — 
Bir gündü., mağrurdu gene bay BoğoS» 
Diyordu: 

— Vurursım bir koç gibi tos, 
Kaçarlar sen tozu dumana katsan, 
Değme at duramaz bir çifte atsan!.* 
Hey Boğos! dedik ya: Teksin, yamansu» 
Halis kan yiğitsin, cins kahramansın-* 

Boğosun nutkunu dinledi Eliz, 
Bağırdı: 

— Şerefli bir aUe3nz; 
Korkuda geliyor adm birinci: 
Üç buçuk atıyor komşunım genci. 
Çok büyük adamsın baba inan kll-

Kahraman şaşırdı: 
— Ne olmuş sanki?-

Olam, biteni kız anlatmıştı, 
Duyımca Boğosta şafak atmıştı 
Kız, gurur içinde, etti ilâve: 
— Korkudan beni de o aldı eva* -

Bay Boğos kendini minderde buldOı 
Kırk yüda bir defa samimi oldu, 
Bağlrdı: 

— Hey Boğos!.. Yüce namın vtf» 
Korkudan kızım kucakhyorlar!.. 

Kadıköy Halkevinden: 
Halkevlerinin jnldönümü mDnasebetlle 

20 Şubat 938 Pazar: 
1 — Saat 14 te Evimiz salonunda koral 

«heyetinin 4 sesle okuyacağı İstiklâl mar^l-
le merasime başlanacak. Kütüphane ve 
Yayım kolu başkanı İffet Halim Oruz ta
rafmdan söylev, 

2 — Saat 15 te Evimiz spor şubesinin ye
ni açtığı Güreş salonunda güreş müsaba
ka ve gösterileri. 

3 — Saat 16 da Evimiz Ar şubesinin ter
tip etiği Resim sergisinin açılışı, 

4 — Saat 16,30 da Evimiz Temsil kolu ta
rafmdan (Ceza Kanunu» Kuşdili tiyatro
sunda, 

5 — Saat 21,30 da Süreya salonunda: 
1 — İstiklâl marşı, koro orkestra ile Zeki 
Mandolin heyeti konseri. 

Şef: M. Hülûsi öktem 
Piyanoda: Fulya Akaydm 

2 — Faust ttMarche» , koro piyano ile 
Gounod. 

3 Geçmiş zaman, koro piyano üe 
Gevaerd. 

4 — Pmarbaşı «Halk komedisiı koro pi
yano ile M. Hülûsi Öktem. 

5 — Çingeneler, koro piyano İle, Chu-
mann. 

6 — Büyük Önder, koro orkestra ile, M. 
Hülûsi öktem. 

7 — Bayrak, koro orkestra İle, Schubert. 
8 — Mavi Tuna, koro orkestra İle, Schubert 

ORKESTRA: 
Şef İskender Ardan 
Birinci keman: Behzat Anksoy 

1 — Eski Yuva, F. Lehar. 
2 — Dans İspanyol, Albenlz. 
S — Piyano solo. Fethiye Çmar. 
4 Bitmemiş senfoni, F. Schubert. 
Caz ve dans. 
TmesU ve konser davetiyelerinizi idare

den ahnız. 

17/2/938 Perşembe gönâ 
İstanbul Hâlinde toptan satılan ysf 

ve meyva fiatleri; 
Cinsi Emsali En aşağı En 

fiatı 
Kr. S. 

KUo 4 >— 
8 — 

Pırasa 
İspanak 
Lahana > 4 — 
Havuç » 8 — 
Kereviz kök » 0 — 
Kereviz yaprak Demet 3 — 
Pancar > 2 50 

Enginar Aded 6 — 
Karnabahar » 6 — 
Yeşil salata 100 » 60 — 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 
Elma Ferik 
Elma İnebolu 
Armud Ankara 
Ayva 
Kestane 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Portakal: 

» Dörtyol 64 lük sandık 350 — 
> Dörtyol 80 lik sandıfc 250 — 
» Dörtyol 100 lük sandık 210 — 
> Dörtyol 150 lik sandık 210 >— 
» Alanya 48 İlk sandık 350 — 

> Alanya 64 lük sandık 350 — 
> Alanya 80 İlk sandık 250 — 
> Alanya 100 lük sandık 200 — 
* Rize 64 lük sandık 125 — 
> Rize 80 lik sandık 110 — 
» Rize 100 lük sandık 65 — 

Mandalin: 
» Alanya 100 Aded 225 — 
, Rize 100 Aded 100 — 

Demet — 80 
— 40 
— 60 

Kilo 20 — 
8 — 
7 — 

15 — 
6 — 
6 — 
3 — 

100 Aded 180 — 
100 Aded 130 — 

jlatt 
Kr. * 

» - -
P -

10- -
»«• 
s --

10 -
1 3 -

— «O 

4 5 -
2 1 -
20 -
8 0 -
1 0 -
8 -
6 -

8 0 0 -
1 6 0 -

8 7 9 -
275 — 
2 2 0 -
260 -
4 0 0 -
4 0 0 -
8 5 0 -
240 — 
150 -

80 -

3 6 0 -
1 2 0 -
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Samsunda büyük bir 
kültür çalışması var 

Vilâyette 147lll(, 3orta okul ve lılr İlse var 
k sene Çarşambada da bir orta okul açılacak 

Bu sene yapdan Çarşambu Kuıtuluf ilkokulu 
Samsun (Akşam) — Vilâyet dahi

linde kültür çalışmalarından çok iyi 
neticeler alınmaktadır. Son bir iki 
yıl içinde talebe mikdarınm artması 
üzerine vilâyet ve kültür bütçesine 
konan fazla tahsisatla gerek merkez 
ve gerekse kaza ve köylerde yeni yeni 
mektepler yaptırılmış ve dershaneler 
açılmıştır. 

Bugün Samsunda köyler de dahil 
olmak üzere tekmil vüâyet mıntakası 
dahilinde 147 ilkokul vardır. Bunlar
dan (26) sı kasaba merkezlerinde, 
121 tanesi de köylerdedir. Kasaba 
merkezlerinde bulunan 26 okuldan 
on ikisi Samsun merkezinde, üçü 
Çarşambada, dördü Bafrada, biri Te-
remede, biri Kavakta, biri Lâdikte, 
İkisi Havzada diğer ikisi de Vezirköp-
rüdedir. 

Kaza merkezlerinde 7754 talebe 
köylerde de 7278 talebe olup tekmil 
vilâyet mm takasın da 15032 çocuk 
okumaktadır. Bu mekteplerdeki öğ
retmen mikdarı da 262 dir. Bımlatm 
134 dü kaza merkezlerindeki okullar
da 128 tanesi de köylerdedir. 

Orta tedrisata gelince: Samsun 
merkezinde orta kısmı da ihtiva et- J 
mek üzere tam devreli bir lise vardır. 
Lisenin müdavim talebesi de 854 dür. 
Bımda'n başka gene Samsun merke
zinde bir orta ticaret okulu vardır. 
Bunun da 190 talebsi vardır. Gene 
merkezde müstakil bir ortaokulda 
607 çocuk okumaktadır. Bafra hal-
kmm teberrüü ve hususî muhasebe-
hln yardımile vücude getirilen ve bu 
yü tedrisata başlanan Bafra ortaoku
lunda da 260 talebe vardır. Bu suret
le vilâyet dahilindeki orta tedrisat 
müesseselerine devam eden 1861 ta
lebe olup 534 dü kız ve 1327 si erkek
tir. 

Bunlardan başka kaza merkezle
rinde her yıl vatandaşlar için ulus . 
dershaneleri açılmakta ve bu dersha
nelere binlerce vatandaş devam et-
*û€ktedir. 

• 
Samsunda henüz nüve halinde bu

lunan bir vüâyet müzesi ve bir de 
İ̂Çki dikiş yurdu vardır. Vilâyet mü-

2^1 için ilçelerden ve diğer yerlerden 
^Ir çok kıymetli asar toplanmakta-
^- Toplanan izerler arasında Etile-
^, Romalılara ve Selçuklara aid kıy
metli eserlerile Samsun tarihi ile alâ-
^ a t ve eski Türklere aid altm ve 
Sümüş pEiralar bulunmaktadır. Vilâ
yet müzesi gayet zarif ve güzel bir bi
nada muntazam bir şekilde hazırlan
dı? olup hemen her gün halka açık 
bulundurulmaktadır. 

Her yıl 20 - 30 mezun veren biçki 
1̂6 dikiş yurdu ise memleket kızları 
'Çin çok istifadeli ve faydaU bir te
vekküldür. 

Bunlardan başka Samsun Halkevi 
*^slar ve derthaneler şubesi tarafın-
^^ da orta ticaret okulunda fran
g a , almanca, ticaret bilgileri, ste-

nc^jafi ve daktüografi kmslan açıl
mıştır. Bu kurslara altmışı kız, 57 si 
erkek olmak üzere 135 vatandaş de
vam etmektedir. 

Her sene artan ilkmektep mezun-
lannm ortaokıü ihtiyacmı göz önün
de tutularak bu yıl Çarşambada da 
bir ortaokul açüması hakkında lâzım 
gelen teşebbüs yapümış ve kültür ba
kanlığı önümüzdeki ders 3rüında bu 
mektebin açılmasmı tespit etmiştir. 
Samsun ortaokuluna devam eden 
Çarşamba çocukları da bu suretle 
gelecek seneden itibaten yeni mek
teplerinde okuyacaklardır. Çarşam
badan Samsun ortaokuluna her gün 
gidip gelen talebe mikdan yüze ya
landır. Bunlar için Devlet demiryol-
lan 250 kuruş ücret mukabilinde ay
lık pasolar vermektedir. Bu sene or
ta mekteplere fazla talebe tehacümü 
olmuş ve bu vaziyet karşısında orta-
okıüda çifte tedrisat sistemi tatbik 
edilmiştir. Bu vaziyete sebeb binasız-
lık olmuştur. Fakat vilâyetin ve par
tinin müzaharetlerile ortaokula civar 
olarak müstakil bir bina bulunmuş 
ve içinde gerekli tadilât ve tamirat 
yapıldıktan sonra 1 ikincikânun 938 
tarihinden itibaren çifte tedrisata 
son verilmiştir. Bu meyanda vilâyet 
mmtakası teftiş yönünden üç bölgeye 
ayrılmıştır. İlk tedrisat okulları üç ens-
pektör tarafından daimî surette tef
tiş ve murakabe edilmektedir. 

Yaban domuzları 
Bu yıl Çanakkalede 7000 

domuz avlanacak 

Çanakkale (Akşam) — Mahsulleri
mize birçok zararlar veren yaban do-
muzlarile mücadeleye, geçen sene ol
duğu gibi bu sene de vilâyetimizin her 
yerinde devam edilmektedir. Bu mü
cadeleye geçen seneden daha fazla 
dikkat ve ehemmiyet verilmektedir. 

Geçen sene vilâyet sının içinde av
lanan domuz miktarı, 5,000 idi. Vuru
lan bu beş bin yaban domuzu, kimse 
tarafından kaldınlmıyarak vuruldu
ğu yerde bırakılıyor ve sadece kuyru
ğu vüâyet Tarım direktörlüğüne tes
lim ediliyordu. 

Bu yıl, Hasan Derici adile meydana 
çıkan uyanık bir Türk genci, bunlann 
kıymetlendirilmesine ve memlekete 
hiç yoktan oldukça büyük bir serve
tin girmesine yai'dım etmiştir. Vuru
lan bu hayvanlann beher kilosunu 
6 kuruştan 10 kuruşa kadar almak 
suretile hem mücadeleyi arttırmak ve 
hem köylümüze oldukça mühim bir 
para temin etmek gibi yardımda bu
lunmuştur. 

Bu yıl avlanacak domuzlar adedinin 
7,000 e çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Ağaç dikme ve 
aşı kursu 

360 koy mümessiline 
Balıkesirde konferanslar 

veriliyor 
Balıkesir (Ak- • 

fam)] — Geçen
lerde köy muh-
taltlanna Sıhhat, 
Sosyal ve Kültü
rel bakımdan bir 
JEUIS açılmış ve 
bu kurs sekiz gün 
devam etmişti. 
Bu sefer de, mer
keze bağlı 360 
köyden gelen bi
rer mümessilin 
Iştirakile Halke-
vinde ağaç dik
me, aşı ve yetiş
tirme kursu vali 
B. Ethem Aykut 
tarafmdan açılmıştır. 

Şehir ve köy işlerini kalkmma 
progranunm en basma koyan valimiz, 
bu münasebetle, köylülere çok güzel 
bir konferans vermiş, ağaç yetiştirme
nin faydaJarmı, hükümetin bu husus
taki düşüncelerini açık bir lisanla an
latmıştır. 

Kurs 10 gün devam edecek ve köy
lülere ziraat fidanlığmda ziraat mü
dürü tarafmdan amelî dersler göste
rilecektir. 

Vali, şehir ve köy işlerine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. İmair husu-
sımda bü3rük bir canlıhk gösteren Ba
lıkesir şehrinin belediye İşleri de vali
mizin kıymetli direktifile idare olun
maktadır. 

Çukurovada 
sulama tesisatı 

Tarsus ovasında merasimle 
işe başlandı 

Balıkesir valisi B. 
Etem Aykut 

Merasimde bulımanlardan bir grup 
ve vali kordeleyi keserken 

Mersin (Akşam) — Tarsus ovası-
nm sulama tesisatına başlanması 
münasebetile Polatlı köyünde bir te-
melatma meraSsimi yapüdı. 

Adanadan gelen ve Mersinden gi
den davetlilerle Tarsustan iştirak 
eden yüzlerce halkın şenlendirdiği 
bu töreni su işleri müdürü bir söylev
le açtı, bunu ziraat odası reisinin gü
zel nutku takib etti. 

BUâhare vali ve parti başkanı bay 
Rükneddin Nasuhioğlu bir hitabede 
bulunarak alkışlar arasında korde
leyi kesti. 

Sulama işleri Tarsustan geçen <Ber-
dan» ırmağı üzerine kurulacak olan 
regülatörle idîU"e edilecek sağ ve sol 
cenahlarda kalan topraklar açılan 
kanallar vasıtaslle sulanacaktır. 

Bu suretle Tarsus çifçUeri için zeri-
yata çok müsait şerait hazırlıyan bu 
su tesisatı hiç şüphe yok ki şimdiye 
kadar bin bir korku ve ızturap için
de geçirilen kuraklık mevsimlerin 
doğurduğu acı günleri unutturacs* 
ve böyle bir zamanda bütün ümidini 
göğe bağlıyarak bir damla yağmur 
bekliyen yorgun gözlere yeni bir ha
yat ve solmaz bir renk verecektir. 

Bayraklı vapuru Izmire geldi 

ttmir (Akşam)' — tzmir liman iş
letme idaresi tarafmdaiı Karşıyaka 
yolcuları için Londradan 18500 İngi
liz lirasma satm alman vapur, niha
yet limanımıza gelmiş, tesellüm edil
miştir. 45 metre uzunluğunda olan va
pur, mevki ve güvertelerine 500 yolcu 
alabUecek vaziyettedir. Adma (Bay-
rakU) denilmiştir. 15 gün tersanede 
muhtelif ilâveleri tamamlandıktan 
sonra İzmir - Karşıyaka arasmda işle
meğe başlıyacaktır. Mazutla İşliyen 
bu küçük vapur, 400 beygir kuvvetin
de ve çift uskurludur. İçinde radyosu, 
salonlarında üç hoparlörü, vestiyeri, 

büfesi vardır. Yazm Çeşme plajı sefer
leri için de uygun vaziyettedir. 

Vapur, Londradan kalktıktan sonra 
45 günde İzmire gelebilmiştir. Manş 
denizinde müthiş bir fırtınaya tutu
lup karaya oturması yetmiyormuş gî  
bl kızaklanıp tamir edildikten sonra 
İspanya sularında meçhul bir denizal
tı gemisile karşılaşmış, dört saat ta
kip edilmiştir. Fakat saatte 14 mil sür
atle yol aldığı için kaçıp kurtulmuş
tur. Yeni satın alman bu konforlu 
nakil vasıtasına yakmda merasimle 
Türk bayrağı çekilecektir. 

Adana mensucat fabrikası 

Adana millî mensucat fabrikası re direktörü B. Nuh Naci 

Adana (Akşam) — Adana mensu
cat fabrikası Çukurova nuntakalsmda 
kısa bir zamanda inkişaf etmiş bir 
türk müessesesidir. 

2500 işçiyi sinesine toplamış, bun-
larm iğnesinden ipllğme, berberine, 
hamamına, terzisine, meyva', sebze 
ve kasaba kadar her türlü ihtiyaçla
rım temin etmiş. Amelenin aileloile 
beraber ikametine tahsis edilmiş ev
ler, bekâr işçüerin de yatıp kalkma-
laımM mahsus paviyanlar inşa ettir
miştir. 

Son zamanda Memleket hastanesi
nin halkm ihtiyacmı ka:rşılıyamadığı 
düşünülerek fabrika çerçevesi dahilin
de 160 bin lira sarfile fennî ve modem 

bir şeküde tam te,^küâtlı bir de hasta
ne yaptırılmıştır. Fabrika direktörü 
B. Nuh Naci diyor ki: 

— Biz işçilerimizin dertlerile yakın
dan alâkadarız. Yaptırdığımız hasta
nede yalnız işçilerimizle fabrika müs
tahdemini tedavi edilmiyecek küçük 
bir ücret mukabilinde kendilerini te
davi ettirmeğe vakitleri müsaid olan 
Adana halkm^ian müracaat edenler 
için de hastanemiz açıktır. Hattâ muh-
tacln için de bir kovuş ayırmış bulu
nuyoruz. 

Yalmz bir mektebe ihtiyacımız 
kaldı. Tam devreli bir Ukmekteb in-
şasmı fabrikanın bu seneki imar pro
jesine ithal ettik. Onu da yapacağız. 

tnuir 15 (Akşam) — Karşıyaka müzikseverler sosyetesi tarafından Karşı-
yakada klüb binasında bir maskeli kıyafet balosu verilmiş ve 3rtıksek alâka ile 
karşılanmıştır. Baloya, bilhassa millî kıyafette iştirak edenler çoktu. Nezih bir 
şeküde sabaha kadar eğlcnilmiştir. Yukarıda baloda bulunanlaı-dan bir grup 
görünüyor. 
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Ç O C U K L U K ARKADAŞI U 
Ferhunde ile aram gayet iyi idi. Bu 

nefis kadmın pek yakında hayatıma 
iyiden iyiye gireceğini anlıyordum. 
Saadet parmaklarımın ucuna kadar 
yaklaşımştı. Biraz elimi uzatırsain 
onu tutabilecektim. 

Fakat birdenbire Ferhundenin ba
na karşı vaziyeti değişti. Artık bana 
son derecede soğuktu. Ondaki bu se
bepsiz, bu büyük değişikliğe şaşmış 
kalmıştım. Çaylarda, toplantılarda 
yanıma bile yaklaşmıyördtl. Eskiden 
mütemadiyen benimle dans ederdi. 
Halbuki şimdi benimle dans etmemek 
için vesileler arıyordu. Nihkyet uzun 
uzun çalıştıktan sonra onunla beş on 
dakika başbaşa konuşmak fırsatım 
buldum. İlk sualim şu oldu: 

— Anlıyamıyorum... Bana karşı 
birdenbire bu kadar soğuklaşmanın 
sebebi nedir?.. 

Ferhunde kurnaz kumaa güldü ve 
bana gayet garib bir cevab verdi: 

— On üçüncü sevgiliniz olmak İs
temedim... Bay «Landru» ... 

Şaşırdım: 
— On üçüncü sevgili mi?.. Bu da 

nereden çıktı?.. Sonra bay «Landru» 
da kim?.. 

ijerhunde bayağı sinirli sinirli ce
vab verdi: 

— İnkâr mı ediyorsunuz?.. Tamam 
12 sevgiliyi, 12 metresi^ birden idare 
ediyormuşsunuz... Siz Bîr îcadmı ele 
geçirinciye kadar yüzüne gülermiş-
siniz. Sonra ona son derece kaba 
muamelede bulunurmuşsvaıuz... On
lara işkence edermişsiniz... Hattâ met
reslerinizi dövdüğünüz, onlara küfür
ler ettiğiniz olurmuş... Bunun için 
sizin isminizi «Landru» koymuşlar... 

Hayretimden dilimi yutacaktım: 
— Bütün bunlan ben yaparmışım 

ha... Kadınları kandırıp tuzağuna 
düşürdükten sonra onlara ben işken
ce edermişim öyle mi?.. Ben Landru 
ha... Peki bunlan size söyliyen kim? 

Ferhunde güldü: 
— Sizi son derece yakından tanı

yan biri... Gördünüz mü? Seviyenizi 
öğrendim... Allahaısmarladık bay 
«Landru» ... 

Böyle söyliyerek yanımdan uzak
laştı. Arkasmdan bakakaldım. Son 
2amanlarda hakkımda o kşdar garib 
şayialar, öyle inanılmaz dedikodular 
çıkıyordu ki bunlara herkfeten ziya
de ben şaşıyordum. 

Ne zaman bir güzel kadınla ahbap
lığı biraz fazlaca ilerletsin meçhul 
bir ağjz yeni sevgilimin kulağına hak
kımda müthiş bazı şeyler fısıldıyordu. 
Benim için söylemediğini bırakmı
yordu. Bunnu üzerine ahbap oldu
ğum güzel kadın benden derhal uzak-
laşıyordu. Bu meçhul ağız baklam
da neler söylemiyordu. Güya ben 
Ferhundenin dediği gibi kadmlan 
ancak ele geçirinciye kadar yüzlerine 
gülermişim. Ondan sonra tuzağıma 
düşürdüğüm biçare kadınlara neler 
neler yapmazmışım... Ne işkenceler
de bulunmazmışım... Sal-höşmuşum, 
hercaimişim, on iki sevgiliyi birden 
idare edermişim, hangi kadınla dü
şüp kalkmışsam sevgililerimi nasıl 
ele geçirdiğimi, nasü seviştiğimizi 
en mahrem, en küçük teferrüatma 
kadar herkese anlatırmışun, bu su
retle tuzağıma düşen biçare kadm-
ları elâleme karşı kepaze edermişim... 

Tabiî bunların hepsi, baştan aşağı 
yalandı. Fakat dehşetli merak etti
ğim bir nokta vardı. Acaba; bu müt
hiş yalanlan kim uydunıyordu? Ve 
ne maksatla uyduruyordu?. 

Nihayet bir tesadüf bunu bana öğ
retti. Feride adındaki genç bir ka
dınla tanışmıştım. Ufak tefek, pek 
güzel bir kadındı. Hoşuma gittiği için 
kendisile biraz fazla meşgul oluyor
dum. 

Hiç unutmam. Bir akşam bir top. 
lantıdaydık. Baktım Feride ile benim 
tâ küçüklüktenberi tamdığım, bera
ber büyüdüğümüz Selma en dipteki 
küçük salonda bir köşeye çekilmL^ 
1er... Selma, Ferideye hani hani 
bir şeyler anlatıyor. Feride gözleri 
fal taşı kadar açılmış, hayret ve deh
şet içinde Selmayı dinliyor. Ara sıra 
da bana bakıyorlar. Şaşırmıştım. On
lara hissettirmeden küçük salona geç
tim. Tam arkalanndaki geniş kana-
peye oturdum. Bu oturduğum kana-
penin arkalığı o derece yüksekti ki 
beni görmelerine imkân yoktu. Baş
tan aşağa kulak kesilerek çocukluk 

arkadaşım Selmanm sözlerini dinle
meğe başladım. Selma diyordu ki: 

— Onu benden iyi kimse tanıya
maz. Tamam yirmi senedenberi be
raberiz... diyorum ya... O hakikî bir 
«Landru» dur... Tuzağma düşürdüğü 
kadınlan döver... 

Feride şaşkm, dehşet içinde sordu: 
— Döver mi?!... 
Selma sesini müthişleştirerek: 
— Hem de ne dövme, ne dövme?.. 

Ne tekmeler... Ne yumruklan!.. Ma-
cide isminde bir arkadaşım vardı. 
Zavallı kızcağız... Bunun yaldızlı ke
limelerine, şairane cümlelerine, gü
zel yüzüne, boyuna boşuna; gönlünü 
kaptırdı... Zavallı Macidecik bu hain 
adamdan ne dayaklar yedi... 

Feride nefretle fısıldadı: 
— Vay canavar adaml... 
Selmanın hakkımda söylediklerini 

dinlerken hayretimden donakalmış-
tım. Ne yalanlar kıvınyordu. Bari 
onun Macide isminde bir aî-kadaşım 
filân tanısam... Selma sözüne devam 
ediyordu: 

— Sonra dehşetli kabadır. Küfür-
bazdır... Onun büyüyünce ne kaba, 
ne küfürbaz bir adam olacağı daha 
çocukluğundaki belliydi. Biliyorsun 
ya... Biz Kerimle beraber büyüdük... 
Daha yedi sekiz yaşında iken bize, 
bütün arkadaşlarına öyle küfürler 
ederdi ki... Sokaktan geçen satıcılan 
taşa tutardı. Bacak kadar boyile evi
nin cumbasına çıkar sokaktan gelip 
geçenlerin başlanna tükürürdü. Ar
sız, sümüklü bir çocuktu... 

Hele Selmanm bu sözlerini işittik
ten sonra az daha saklandığım yer
den kahkahayı koparacaktım. Selma
nm, bütün bu çocukken benim yaptı
ğımı söylediği şeyler hep kendisinin 
marifeti idi... Yedi sekiz yaşmda iken 
semtteki biz erkek çocuklann gözlerini 
yıldırtacak derecede haşan bir kız
dı. Satıcılan kendisi taşa tutardı. 
Evinin balkonundan sokaktan geçen
lerin başlarma kendisi tükürürdü... 

Selma sözüne devam ediyordu: 
— Kadınlara işkence edeceği, bü

yüyünce son derecede kaba bir adam 
olacağı daha bacak kadar bir çocuk
ken belliydi... On yaşında' iken bir taş 
atmış benim başunı yarmıştı... 

Aman ne kuyruklu yalan... Hal
buki 10 yaşmda iken o attığı bir taş
la benim başum yarmıştı... 

Selma Ferideye anlatıyordu: 
— O derece edebsiz bir çocuktu ki 

hepimiz kendisinden tiril tiril titrer
dik... 

Bu da tamamile aksiydi. Bizim semt
teki erkek çocuklar, hepimiz Selma;-
dan, bu acar kızdan korkar, tiril tiril 
titrerdik... 

Selmanm uydurduğu bu yalanlar 
karşısmda hayretimden ne yapaca
ğımı bilmiyordum. Oturduğum yer
den yava;şça kalktun. Tekrar büjrük 
salona geçtim. Şimdi onlar da ko
nuşmalarım bitirmiş olacaklar ki 
kolkola büyük salona geldUer. Feri
de artık jrüzüme büe bakmıyordu. 
Karşüaşsıcak olursak bana gayet so
ğuk davranıyordu. 

Selma, Ferideyi-benden soğuttuğu 
için son derece memnundu. Âdeta 
saadet içinde idi. Bir aralık Feride 
Ue dans etmek için yanma yaklaşa
cak oldum. Feride hemen aarkasını 
çevirdi. Küçüklüktenberi yirmi sene 
hemen her günümüz beraber geçen 
çocukluk arkadaşım Selma yanıma 
yaklaşarak bir kadım dansa davet 
eden bir erkek tavrile: 

— Bendenizle dans etmek lütfun-
da bulunmaz mısuuz?.. diye bana 
sordu. 

Dans ederken onun yüzüne ilk d&> 
fa olarak bir erkek gözile bakıyor
dum. Şimdiye kadar ona hep bir ar
kadaş gözUe bakmıştım. Hakikaten 
çok güzel bir kızdı. Şimdiye ı«>4j|wr 

çocukluk arkadaJşıma neden hiç dik
kat etmemiştim. Fakat bu küçük, bu 
kıpkırmızı, bu sipsivri dilini acaba 
niçin daima benim aleyhimde söyle
mek için kullanıyordu?... 

Selma bir aralık alaycı bir gülüm
seme ile: 

— Pek üzgün görünüyorsun.. Fe
ride de artık sana iltifat etmez oldu... 
dedi. Sesimi çıkarmadım. Danstan 
sonra arkadaşım Naci ile karşüaştım. 
Naci 57 - 58 yaşında hayatı baştan 
aşağı kadın maceraları için de geç
miş, kadın ruhunu çok iyi anlamış 
bir romancı idi. Ona işi anlattım ve 
sordum: 

— Allahaşkma bu genç kız benden 
ne istiyor? Güzel kadınlara karşı hak
kımda neden bu derece olmıyacak 
şeyler uyduruyor?... 

Naci güldü: 
— Bunu bUmiyecek ne var?.. Ço

cukluk arkadaşın senin için çıldın-
yor. Senin için deli divane oluyor... 
Seni bütün güzel kadmlardan, ah-
baplığm pek samimî olan genç ka
dınlardan kıskanıyor... Ona derhal 
ilânıaşk et... 

Nacinin sözlerine benim de aklım 
yatmıştı. Selmayı küçük salonda kıs
tırdım. Çıplak güzel kolundan tuttum. 
Bir deniz kadar yeşil büyük gözlerirü 
hayretle açtı... Çocukluktanberi de
diği gibi: 

— Ne oluyoruz? diye sordu. 
— Hain «Landru» seni pençesine 

almak istiyor... 
Bundan sonra onun kulağına ak

lıma gelen en güzeP cümleleri söyle
dim. Gözlerini kapadı: 

— Ne mesudum... Ne mesudum 
Kerim... dedi. 

Evlendik, şimdi mesuduz. 
(Bir yıldız) 

AKŞAM 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

—> Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika Na 146 - « -

kbone ücretleril 
Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
S ATLIK 
S ATLIK 
1 AFLIK 

1400 lEuru4 2700 kuru) 
750 > 1450 > 
400 » 800 > 
İSO > — > 

Posta ittihadına dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: Benellji 

3600. altı aylığı 1900. ûg 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili için yirmi be; 
kuruşluk pul göndermek Iftzmıdır. 

Zilhicce 17 — Ruzıkasım 103 
S. İmMk CfiBH Ctl( İkiaJI Ak|aa Yttıı 

E. 11,27 1,04 6,42 9,39 12,00 1,311 
V. 5,13 6,50 12,28 15,25 17,47 19,18 | 

İdarehane: Babı&li civan 
Acımusluk So. 

No. IJ 

TÖREN 
Şişli Halkevinden: 
Halkevlerimizln kuruluş yıldönümü mû-

nasebetUe şubatm 20 ncl pazar günü ve 
gecesi Halkevimizde büyük bir tören yapı
lacaktır. Gündüz programı saat 15 te : 
(1) İstiklâl marşı, (2) Söylev, Halkevi baş
kam tarafmdan. (3) Millî konser. (4) 
«Dünyanın sonu nasıl olacak?» mevzuım-
da bir konferans, Profesör Salih Murad 

k-rafmdan. (5) Diploma tevzii. (6) Şiir, Öğ
retmen Kenan Saner tarafmdan. (7) 
Konser. 

Gece programı saat 21 de: (1) İstiklâl 
marşı. (2) Muallim Mühendisoğlu idare
sindeki Halkevimiz orkestrası tarafmdan 
konser. (3) Dansh eğlenceler. 

KURBAN GÖNDERENLER 
Şişli Halkevi Başkanlığmdan: 
Şişli civanndaki ilkokullarda okuyan 

yanüma muhtaç ve fakir (310) çocuğa 
her gün verilmekte olan sıcak yemeğe ilâ
ve edilmek üzere Bayan Eşref Cevad Ver
gin tarafmdan dört, Radyolin sahiplerin
den bay Cemil tarafmdan dört. Eczacı l>ay 
Asım tarafmdan iki, bayan Besime Fehmi 
İsmail tarafından bir, müteahlüd mühen
dis bay Asaf İlbay tarafmdan bir, bay Yu
suf Karaca tarafmdan bir, merhum bay 
Murad namma bir kurban gönderilmiştir. 
Alenen teşekkür olunur. 

Nisanın yirnnl ikinci günü Korkunç 
Filipe bir baskın yapmağa karar verildi 

Bas, ĉ S) nezle, grip, romatizma, nevralji, kınklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser, tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

Kefalonyaya doğru.. 
Şaşı Vasilin sözlerini Hüşrev reise 

anlatmışlardı. 
Kefalonyanm 21 nisan panayırı

na yetişmek üzere, şimdilik Rodosa 
gidecekler, orada bir kaç gün kaldık
tan sonra, Kefalonyaya dağru dümen 
kıhp açılacak'ardi. 

* 
Donanma, nisamn on beşinci günü 

Rodosa geldi. Limanda demirledi. 
Şaşı VasU: «PUip Kefalonya pana-

yınııda üç günden fazla kalmaz!» 
demişti. 

Türk denizcileri Kefalonyaya nisa
mn yirmi ikinci günü baskın yapma
ğa karar verdiler. 

Vasil serbes kalmak umgusüe bü
tün bildiklerini söylüyordu. Üç yüdır 
işkence görmekten sırtı nasırlaşmıştı. 
Gözünde hâlâ sevgüisinin hayali do
laşıyor ve kendi kendine: 

— Çok yakında kavuşacağız birbi
rimize... 

Diye söyleniyordu. 
* 

Donanma Rodosa gelince yeni bir 
hadise ile karşılaştı. 

O günlerde Çanakkaleden hareket 
eden peksimet yüklü bir gemi Rodo
sa gelirken, yolda büyük bir karsan 
gemisi tarafından çevrilip soyulmuş
tu. Tıpkı dört yıl önce Kılıç Ali paşa-
nm Rodosa gelmesine sebebiyet ve
ren peksimet hadisesi gibi... 

Fakat bu sefer korsanlar Türk 
yelkenlisini batırmamışlar, içindeki 
3dyecekleri alarak gemiyi: «Haydi 
şimdi istediğin yere git!» diye serbes 
bırakmışlardı. 

Bu vaka o kadar yeni olmuştu ki, 
Hüsrev reis Rodosa geldiği zaman, 
hâlâ dillerde dolaşıyordu. 

— Acaba donanma bu mesele için mi 
geldi? 

Diyenler bUe vardı. 
Rodos beyi Mustafa bey - donanma 

demirleyince - derhal paşa gemisine 
giderek: 

— Hoş geldiniz! 
Dedikten sonra, Hüsrev reise sordu: 
— Korsanlara yolda Taslamadınız 

mı? 
— Hangi korsanlara?... 
Rodos beyi birdenbire şaşaladı: 
— Bir kaç gün evvelki hadiseden 

haberiniz yok mu? 
— Hayır... 
Mustafa bey, Hüsrev reisin birşey-

den haberi olmadığım anlayınca, 
vakayı anlattı: 

— Biz sizi bımun için geldiniz san
mıştık! 

Dedi. 
Hüsrev reisin büsbütün beyni at

mış ve: 
— O halde tam vaktinde gelmişiz. 
Diyerek, korsanlar tarafından so

yulan denizcileri amiral gemisine ça-
ğırtmıştı. 

Hüsrev reisin maksadı korsanlarm 
hangi mülete mensup olduğunu an
lamaktı. 

Denizcilerden biri: 
—f Ben çoktanberi denizde dolaşı

rım. Deniz kurtlaıınm hepsini tam-
nm. O gemide (Korkunç Filip) in 
adamlan vardı. Bunlardan birini çok 
iyi tammıştım, dedi. 

Hüsrev reis: 
— Demek aradığımız çaylak baş 

ucumuzda dolaşıyor!... 
Diye başım sallamıştı. 
Öteden bir başka gemici de şu iza

hatı verdi: 
— Ben de uzım yülardanberi Ak

deniz dalgalarım başıma yastık et
mişimdir. Bu çaylaklann hangi mev
simde nerelerde uçtufelanm çok iyi 
bilenlerdenim. Fakat, ısrar edebili
rim ki, o gemide (Korkuç Filip) yok
tu. «Nereden anladm?» diye sorar
sanız, cevab vereyim: Filip bugünler
de Kefalonya pana3rınna baskına ha-
zırianmakt^r. İzini belli etmemek 
için, gördüğü yelkenUlerin hepsinden 
kaçar. 

Hüsrev reis bu tecrübeli denizcinin 
sözlerini dikkatle dinliyordu. 

— Hakkm varl dedi. Ben de bu fl-
klrdeyim. Filip şimdi panayıra hazır-

lamyor. O halde bu yelkenlide kimler 
vardı acaba?... 

— Papanm adamlarım gördüm ben 
o gemide. 

İlk defa söz söyliyen denizci atıldı: 
— Ben yalan söylemiyorum ya. 

Benim gördüğüm denizcUer de Fili
pin adamlarıydı. . 

İkinci denizci cevab verdi: 
— Korkunç Filip zaten en çok papar 

dan yardım görmektedir. Hattâ pa
panm hazinesine her yü gemi dolusu 
hediye gönderir. Bu vurgunu yapmak 
için, adalılara ne işkence yapmaz... 
Papanın donanmasına mensup olan 
bu gemide elbette FUipin adamlan 
da bulunacak. 

Hüsrev reis ikinci denizcinin söz
lerini hakikate daha uygun bulmuştu-

— Sen gözü açık bir adama benzi-
yorsun! dedi. Biz bir kaç gün sonra 
Kefalonya ' panayınna gideceğiz. 
Haydi sen de bizimle beraber geL 
Belki orada, sizi yolunuzdan çeviren 
ve peksimetleri alan korsanlarla kar
şılaşırız. Bize onlan tamtmış olursunl 
S i n a n p a ş a n ı n b i r s ö z ü : 

« R o m a y ı i şga l e d e l i m , 
ş e v k e t l i m ! » 

Mısırlı Ahmed o gün amiral gemi
sine yerleşti. 

Ahmed, Mısır valisinin maiyetinde 
çok seneler çalışmış, arabca öğren
mişti. Ona arkadaşlan (Mısırlı) der
lerdi. Halbuki Ahmed İstanbulda 
doğmuş bir türktü. 

Hüsrev reis: «İkinci peksimet hadi
sesi İstanbula aksederse, İspanyol-
larm üç yıl uğraştıktan sonra, bin 
müşkilâtla yaptıklan anlaşmanın bir 
anda suya düşeceği muhakkaktır!» 
diyordu. 

Korkunç FiUpin son aylar içinde 
hangi tarafa hizmet ettiği, kimin he-
sabma çaUştığı bir türlü anlaşılama
mıştı. 

Gerçi İspanya krah Filip, son ye
diği dayaktan sonra Türklere: 
«Aman» demiş ve bir anlaşma yap
mağa muvaffak olmuşsa da, bunla-
rm dostluğuna güvenilmiyeceğini de 
herkes bilirdi. Greguvar gibi azgm bir 
Türk düşmanı olan eski bir engizis
yon papazı Romada papahk maka
mım işgal edip dururken, Akdenizde 
uzun müddet sulh ve selâmet aramak 
ne kadar abes ve gülünç olurdu! Bu
nu Hüsrev reis gibi, donanmamn dü
mencisine kadar herkes bUirdi. 

Veziriazam Sinan paşa, donanma 
İstanbuldan hareket etmeden önce, 
üçüncü Murada: 

«— Şevketlim! Tâ Yemen çöllerine 
kadar gidip şan ve şevketinizi ora
larda gösterdik. Tunus kalelerini fet
hederek Türk denizcilerinin kudret ve 
cesaretini dünyaya yaydık. Şu bir 
el ayası kadar yer olan Komaya da 
bir sefer yapsak, vallahi eminim ki, 
bütün dünyanın parmağı ağzında 
kahr ve en çok atıp tutanlaruı büe 
korkudan dudakları değil, ödleri pat* 
1ar!» 

Demişti. Sinan paşa bu sözleri pa
dişaha söylerken, Hüsrev reis veziri
azamın bir adım gerisinde duru
yordu. 

Hüsrev reis o zaman bu sözleri pek 
mevsimsiz, hattâ biraz da mânâsız 
bulmuştu. 

Fakat yolda gelirken, İmroz ada-
smda sinyor Veneyro hakkında duy-
duklan; Filipin hazırhğı ve son pek
simet hadisesi Hüsrev rpisi de Sinan 
paşa gibi düşünmeğe mecbur etmişti-

Hüsrev reis Rodos önünde yatar
ken, kendi kendine: 

— Öyle ya, diyordu, şimdi Avrupa^ 
lılann biribirine düştükleri bir güıı-
dür. Böyle bir günde Romaya bir 
akm yapsak, Venediği yakıp yıksak, 
bize kim ne der? Bir avuç Venedik 
senatosile gladyaton taslaklanndan 
mı korkacağız? Hele papamn Roma
da kaç kişilik bir kuvveti vardır? UÇ 
dört bin denizci Ue bir yürüyüş ya
pıp, dünjraja zaman zaman kana bo-
jrayan (Vatikan) kUisesinin çanları-
m yere vurmak için, bundan daha 
iyi bir fırsat ele geçer mi? 

(Arkası var) 
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Galatada Tabir ban S üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - S 

Bvenska Orient Linien Gotbenbnrf 
Ctothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Odynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanları çark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasında 15 günde bir azimet 
ve avdet İçin muntazam postalar. 

Gdynla - Dantzlg - Gothenburg vo Oslo-
«lan beklenen vapurlar. 

Bardaland vapuru 20 şubata doğru. 
Gotland vapuru 28 şubata doğru. 
Nordland vapuru 14 Marta doğru 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynla Gothenberğ, 
Bantzlg - Stokholm. ve Oslog limanlan 
ICln hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 17 Şubata doğru. 
Bardaland vapuru 20 şubata doğru. 
Gotland vapuru 28 Şubata doğru 
ra«la tafsilât İçin Oalata'da Tahlr han 

t üncü katta kâin acentalıgma müracaat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Kolaylıtc-ŞıKlık 
Har f tyd tn ıvv t l lıel«ylıtı ara

ban >por maraklııı Bayanlar, onlır 
İCİB »apılmı* olan bu »aalü'-l ' ' ' -
•olları giyarak f lk l l j l da lamlB ol-
mlf olurlar. Mutulu Incalllr Vü
cudun tanaıObOnO dOıallir «a an 
aadld harakatlarda blla Jıat ' lnaa 
kaymaz. 

Fiyatı : 7 I f l liradan llibaran. 
S a t ı f yrt y « l n ı ı ı 

İSTANBUL, Beyoğlu 
TOnat maydanı 12 No. lu. 

Mağaıamızı ılyaral adlnlı vaya 
14 No.lu (arlfamlıl lataylnlı. 

' Flyallarıınızdı bOyOk tanılUt. 

İ r r İHAD Değirmencilik 
Türk Anonim Şirketinden; 

Ticaret kanunile Dahilî nizamna
memiz ahkâmma tevfikan İTTİHAT 
DEĞİRMENCİLİK TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ hissedarlar umumî heyeti 
1938 senesi Martının 22 nci Salı günü, 
saat onda Galatada Ömer Abit ha
nında 12, 13, 15 numaralı yazıhanede 
adiyen içtimaa davet olunurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1) — Meclisi İdare raporunun kı

raat ve kabulü. 
2) — Murakıp raporunun kıraat 

ve kabulü. 
3) — 31 Birincikânun 1937 bilan

çosunun tasdikile temettüün sureti 
tevzii ve işbu devrei muamelât için 
Meclisi İdare âzalarınm zimmetleri
nin ibrası. 

4) — Meclisi İdare âzasmdan müd
deti hitam bulan âzanm intihabı. 

MUHTIRA: Şirketimizin iç nizam
namesinin 34 üncü maddesi hükmü
ne uyarak asaleten veya' vekâleten en 
aşağı on hisse senedine malik olan 
hissedarlar mezkûr meclis içtimamda 
bulunabilmek üzere içtima gününden 
evvelki on gün zarfında hâmil olduk
ları hisse senetlerini şirketin veznesi
ne tevdi eylemeleri lâzımdır. Malî mü-
esselere yatırılan hisse senetlerine mu
kabil alman vesikalar kabul olunur. 

MECLİSİ İDARE 

1938 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yümm tarihî, en meşhur 

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

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arajonız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KÜRÜMÜ - Taksim 

MODERN 

T Ü R K İ Y E 
Mecmuasının okuyucularına bir hizmeti: 

BİR DAVANIZ MI VAR? 
BİR HASTALIĞINIZ, StHHATINIZA AİT BİR DERDİNİZ 

GİZLİ BİR ENDİŞENİZ Mİ VAR? 

BİR EV Mİ YAPTIRMAK İSTİYORSUNUZ? 
E V I N I Z D E TADİLATA YAHUT BİR BİNA ALMAK İÇİN 

BİK MİMARİN MÜTALÂASINA MI MUHTAÇSINIZ? I 
TAKİP EDİLECEK BİR İŞİNİZ 

HUSUSİ BİR MESELENİZ Mİ VAR? 
GİZLİ BİR KALB ÜZÜNTÜSÜNDEN, 

BİR AİLE SARSINTISINDAN. EŞİNİZE AİT BİR ŞÜPHEDEN... i 
NİŞANLINIZA AİT BİR MESELEDEN Mİ MUZTARİPSİNİZ? 

BİR ECZACİ¥E, BİR RESSAMA MI İHTİYACINIZ VAR?" 
1 Martta çıkacak olan modem TÜRKİYE mecmuasının avukatı, dokto
ru, mim^i , komisyoncusu, ressamı, eczacı ve kimyageri, gönül ve aile 
işlerinde tecrübe sahibi en emektar bir muharrir arkadaşı devamh oku
yucularının EMRİNE HAZIR OLACAK... onlarm bütün müşküllerim 
ücretsiz hatta külfetsiz halledeceklerdir 

Modern TÜRKİYE mecmuas ı 
Bugünkü Türkiyenin yalnız en modern değil, en mütenevvi ve okuyu

cularım heyecan v<> alâka ile en çok kendine bağlayan mecmuası 
olacaktır. İdaresi: Yeni Postahane arkasmda Basiret hanı 

26 — 27 — 28 Tel: 23125 

Eti nUESSİR İLACIDIR 

,CARMEN PADY. 
idaresindeki TAPIA - COLMAN orijinal 

Küba orkestrası, her akşam: 

P A R K O T E L İ N D E 
takdir alkışlarile karşılanmaktadır. 24 Şubat tarihini hatırınızda tutunuz ve bu ta

rihte verilecek ve kibar âlemimizde unutulmaz bir hadise teşkil edecek olan: 

KÜBA KARNAVALI kostümlü Suvare 
için masalarınızı evvelden temin ediniz. Zengin Kotiyonlar 

Eğlenceler - Dekorasyon - Sürprizler 
Hamiş Bayan CARMEN PADY, TAPIA - COLMAN orkestrasmdan bazı sanat

kârlarla beraber CONGA ve RUMBA'yı öğretmek arzusunda bulunduğundan, hen 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 16 - 18 arasında otelin ziyafet salo
nunda meraklıların emrine amade bulunacaktır. 
TAPLA - COLMAN orkestrası, her akşam tiyatro ve sinema çıkışından sonra hu-

• • • • • • • • • • • suâî ve müntehab repertuvar çalmaktadır. • • ^ • • • • • • • İ H İ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Ankara İstasyonunda Devlet Demiryolları umumî idare binasmm şehir 
cephesindeki parke kaldırım üzerine asfaltla kaplanması işi ile arka cephesin
de asfalt kaplamalı bir meydan yapılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

I — Bu işlerin keşif bedeli (12,600) liradır. 
II — İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet DemiryoUannın 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 63 kuruş mukabilinde alabilir, 
III — Eksiltme 28/2/1938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları yol dairesinde toplanacak merkez birmci komisyonunca 
yapılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle birlikte 
aşağıda yazıh teminat ve vesr.iki ayni gün saat 14 de kadar komisyona tevdi 
etmiş olmaları lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanım ahkâmına uygun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazıh vesikalar. (340) (730) 

Devlet Demiryollan 10 cu İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeU «1800» lira olan «200)) çift içi keçeli lâstik çizme idare-

mizdeki numunesi evsafına uygun olar ak 22/2/938 salı günü saat 15 te Erzu-
rumda 10 cu İşletme binasında İşletme Komisyonu taı-afmdan açık eksiltme ile 
ve Erzurumda teslim edilmek üzere mubayaa edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunî vesikalarile birlikte ve % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerile komisyona müracaatlan ilân olunur. Şartnameler parasız olarak 
Erzurumda İşletme komisyonunda, Trabzonda Devlet otobüs durağmdan ve 
Haydarpaşada Devlet Demiryolalrı satmalma komisyonımdan tedarik edilebi
lir. <731) 

* 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazı

lı iki liste muhteviyatı kaynı traversler 22/2/938 sah günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü Ue Ankarada İdare binasında satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizasında yazıh muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir veznele
rinde satılmaktadır. (726) 
Eksiltme Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 
listesi Adet bedeli teminatı 

No. 
1 Kaym 111.000 324.120 16714,80 lira 
2 Kayın 33.000 94.710 5985,50 lira 

i s t a n b u l D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 
Sultanahmette Üçler mahallesinin Atmeydanı caddesinde kapalı zarf 

usulUe yıkılması eksiltmeye konan Umumî Hapishane binasından tahminen 
çıkacak 3800 metre mikâb taşın beher metre mikâbı iki lira otuz kuruştan 
88511 adet tuğlamn beher bin adedi on beş liradan 15000 adet kiremidin beher 
yüz adedi sekiz kuruştan ve 58,459 metre mikâb kerestenin beher metre mi
kâbı otuz liradan ve bunlann haricinde çıkacak çinko, kurşun ve saire gibi 
malzemenin de bilâhare tarafeyn arasında takarrür edecek bedel üzerinden 
ahcıya verilme işi kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin ve 
şeraitini öğrenmek isteyenlerin muhammen bedel olan 12959 lira 35 kuruşun 
% 7,5 nisbetinde 972 liralık teminat akçeleri makbuzlarile teklifnamelerini 
21/2/938 pazartesi günü saat on djrde kadar Millî Emlâk müdürlüğünde top
lanacak komisyon başkanhğma tevdiJeri ve saat on beşte de zarflar açılırken 
hazır bulunmaları. (M.) (611) 

PR-OFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Beyhude ıztırap çekmeyinizl 

SEFALİN 
varken ıztırap çekmek gOnahtır. 

BAŞ-DİŞ 
NEZLE-GRİP 
ve OşOmekteıı husule gelen 

Bütün agrı ve 
SANCILARI 
derhal geçirir i 

Taklitlerinden sakınınız ve eczanelerden ısrarla 
1 -12 lik ambalajlarını arayınız 

^̂ Adeta bîr harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bir Hafta Zarfında 
Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaşları, sayani hayrel; 

tenine gıpta ediyorlardı. 

II 

Bayan JALE'nin bir haftalık 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evvelki hakild 
fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor; «Benim için 
bu, bir harikadu:» bir hafta zar-
fmda bu derece cazib bir şekil ala
cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar
kadaşlarım, daha genç ve daha 
sehhar göründüğümü söylüyorlar. 
Cidden şayani hayret olan böyle 
bir teni temine muvaffak olduğu
mu gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evvelâ, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanmız. Bu kremin 
terkibinde. Viyana Üniversitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara-
fmdan keşfedilen ve «Biocel» 
tabir edilen gençlik cevheri mev-
cuddur. Siz uyurken, cildinizi 

i 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemiş hakiki fotoğrafı \ 

besler ve gençleştirir ve yüzdd i 
çizgi ve buruşukluklan izale eder. 
sabahleyin kalktığınızda daha 
genç görünürsünüz.' 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremini kulla
nmız. En sert ve esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlatır. Siyah ben
leri eritir ve açık mesameleri 
kapatır. Yalnız Tokalon kre
minin temin ettiği bu cazib, seh
har ve güzel tene malik olunur. 

Yüksek Mühendis mektebi satmalma 
komisyonundan 

Mektebin 937 malî senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 17000 kilo ekmek açıM 
eksiltmeye konulmuştur. .İlk teminatı 141 lira ve beher kilosunım muhammen 
bedeli «11» kuruştur. Eksiltmesi: 11/3/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmesine 
gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki ko
misyona müracaatları ilân olunur. (885) 

Kimyager Alınacaktır 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

ICınkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 
kimyager alınacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanlann vesikalarile 
Umum müdürlüğe şifahen veya tahriren Müracaatları. (830) 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 

Neden 
irin ? 

Çûnku ASPİRİN 
denberi her •ûrlûjsoğukal-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
, fesirl jfaşmaz bir ilâç olduğunu 
isbaf etmiştir» 

A s P i R i N in tesirinden 

emin olmak îçin lütfen 

sına dikkat ediniz* 

marka» 

I !#-1 ? MIJ :< 
U K S U R U K Ş U R U B U 
En muaımit öksürOMerlQ 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün kati İlâcı
dır. Göğüsleri zayıf olan; 
lara vikaye edid tesiri 

sayam dikkattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BULUNUR 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

•«HM» 

»»D»"» 

W^\ 
WÂ 

^̂  trfm:ff^i: 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu İlânları: 

1 — 379965 lira 88 kuruş kegifll îstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde ya
pılacak Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe aid ve şartnameler şunlardır: 
A —. Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Baymdırlık genel şartnamesi 
D — özel şartname 
E — Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mesaha cetveli. 
P — Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nlsbe-

linde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 
3 — EksUtme 24/2/938 perşembe günü saat 18 da Üniversite Rektörlüğün

de yapılacaktır. 
4 — EksUtmeye girebihnek İçin isteklUerin 18 bin 950 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lâzımdır. 1937 
senesine aid 150 bin liralık Baymdırlık Bakanlığından alınmış İnşaat müteah
hitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse İnşaat 
müddetince fennî mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimann 

Î
ıoterden tasdikli senedini veyahutta bir mühendis veya mimarla müştereken 
aahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 — Teklif mektupları 3 üncü maddede yazıü saatten bir saat evvel ek
siltme komisyonu başkarüığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 11« 
gönderilecek mektuplarm en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zaıfınm mühür mumu İle İyice kapatılmış olması şarttır. Posta
lda gecikmeler kabul edUemez. (722) 

İstanbul kambiyo müdürlüğünden: 
Türk parası kıymetini koruma hakkmdakl 18 numaralı kararnameye ek 

kararnamenin hükümleri dairesinde altm ticareti ve altm alış verişi ile meşgul 
olan hakikî veya hükmî şahıslarm mezkûr kararnamenin dördüncü maddesi 
mucibmce tutmak mecburiyetinde oldukları defterlerin nümımeleri haznlan-
mıştır. 

I Altm ticareti yapmak üzere Maliye vekâletince mezun kılmmış olan ban
kalarla kuyumcu ve antikacılar gibi san'at ve ticaret erbabımn ve dişçilerin ve 
hurda veya masnu altm alım ve satmamı san'atı mutade halinde icra eden ha
kikî veya hükmî şahıslarm azamî bir hafta içinde idaremize müracaat ederek 
mezkûr numuneleri almaları ve defterlerini ona göre hazırlayarak tasdik edil
mek üzere müdüriyetimize ibraz eylemeleri lüzumu ilân olunur. 

^ir îş Adamı JOHyor Ki 
İyi bir inSrekkttbİi kalem 
iateoildi^iada ftkla Parker 

lulemİMİ ş imdidi r . 

Her tarafta! 
Temeyyüz etmiş 

Parker Vakumatik kalemlerinin en son şeklinden 
birisine sahib olmağa çalışınız 

Elde ve cepte fazla yer tutmaması 
için azami kısaltılmış ve inceltil
miş olmasına raĝ men bir dolduruşta 
% 102 daha fazla mürekkeb alan 
bu kalemlerle 1600 kelimelik bir 
kitab yazabilirsiniz. 

Şeffai mürekkeb haznesini dol
duran diyagfram, hariçten ve dahil
den tamamen ayrılmış oldug;undan, 
hiçbir sebeple,bozulmasına imkânı 

olmayıp k a m i l e n teminattı ve 
Parkerin patentidir. 

Bizzat kullanmak veya hediye 
vermek için Parker Vakumatik 
kalemlerini tercih ediniz. Onun 
cazip sedefli renkleri, mOstesna 
şekli, ince bir zevk mahsulü ok 
şeklindeki klipsi m û r e k k e b l i 
kalemciliğin asaletinin bir tim
salidirler. 

quinK 
Mürekkebi y a t a r k * * 
kalemi temizler (evka> 
lâde modern bir Durak*, 
kcbdir.'' 

l a rker 
•lOıktlat» ıaa*4*aaı 

AT ALI BETTER DEALERS 

' ^ . 
MORIKKKP 

Maior 
Maxima 

ıa.— T. 
• o . ^ T. 

^DtSrt. bpyda ^öl«n bu kalemler 
Blandarfl 10 ,— T. L*'' 
ealanoar . «a.ao T . ^_ 

Umumi acanta ve aatif yari : 
İEMROCLU HAMDI, RİTASlHtMltAŞMU 1. NİKİTİTS ERSEN 

Tul PMlaaaaa cadtfcıl Ha n Sıktt kıya, Arpıcıltr c*d«Mİ I3'ts «• hail* «Kıa taparf' 
Irldyumdı» 

İhtiyarlıkta rahat e t m e k isteyenler 
Yaşı İlerlemiş olanlarda müzmin boronşitler, balgamlı öksürükler göğüs nezleleri, mesane nezleleri ve geceleri 

ncak yataktan bir kaç kereler kalduran idrar zorluklan, böbrek ütihaplan eksik olamayacağmdan bu rahatsızlıklar
dan kurtulmak için yegâne çare tıbbm ehemmiyetle tavsiye ettiği nebatî katranlardan yapümış KATRAN HAKKI 
EKREMİ kullanmaktır. 

NKxdeK me^^cLubolı 
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TÜCCAR ve MUHASiB 
Saat 17 den 19 ve 19-21 e kadar haftada 2 ders yaparak, 4 ayda tüccarlık 

öğraımek ve muhasebeci şehadetnamesi alarak bankalarda ve ticarethaneler
de çalışmak için, Alemdar caddesinde No. 23 AMERİKAN LİSAN VE TİCARET 
DERSHANESİNE başvurup bir program almız. Hususi ders de verilir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numunesi mucibince (1265) adet Bayi levhası pazarlıkla yaptırıla

caktır. 
n — Pazarhk 24/11/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ka-

tataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
rv — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (758) 
• 

I — Şartnamelerine ekli liste de cins ve miktan yazılı 15 kalem şarap ec-
iaa pazarlıkla satm alınacaktır. 

II — Pazarhk 24/11/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka-
bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir, 
rv — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (759) 
-k 

I — Şartname ve projesi mucibince Maltepe deposunda yaptırılacak demir 
İskele pazarhk usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 2502.79 lira ve muvakkat teminatı 188 liradır. 
m — Eksiltme 21/11/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 

müdürlüğü inşaat şubesinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar

lar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B) (699) 
• 

500 kilo çekerinde 1 adet baskül 
300 kilo çekerinde 1 adet baskül 
I — Yukarda tartma kabiliyeti yazılı 2 adet baskül şartnamesi mucibince 

l>azarlıkla satın almacaktır. 
II — Pazarlık 7/III/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Kaba-

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alûn komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. (888) 
İstanbul Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan 
İbaret bulunan Sultanahmette Üçler mahallesinin Atmeydanı caddesinde kâin 
Umumî Hapishane binasının yıkılma işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin keşif ve şartnamesini görmek isteyenlerin teklif mektub-
larüe bu işe benzer iş yaptığına dair vesika ile Ticaret odası vesikasını ve 
1722 liralık muvakkat teminatlannı 21/2/938 pazartesi günü saat on dörde 
kadar Milli Emlâk müdürlüğünde topla]:ıan komisyon başkanlığına tevdileri 
y« saat on, beşte de zarflar açılırken hazır bulunmaları. (M.) (610) 

Mastarcı Tesfiyeci Alınacak 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkkalede Topçu mühimmat fabrikası için beş biı-inci sımf Mastarcı 
tesfiyeciye ihtiyaç vardır. Yol masraflan kendilerine ait olmak üzere yapıla
cak imtihanda takdir olunacak gündelikle çalışmayı kabul edenler imtihan 
İçin nüfus ve askerlik, tahsil ve sanat vesika ve bon servisleriyle doğruca fabri
ka müdürlüğüne müracaatlan. (748) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
(Kili Nazırı Mustafa Ağa) vakfı Mütevelli 

kaymakamı Kâzım'a 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mütevelli kaymakamı bulunduğunuz (Kili Nazın Mustafa ağa) vakfının 

Uzunsenelerdenberi hesabmı vermediğiniz ve Uânen yapılan mehilli tebliğlere 
rağmen de müracaat etmediğiniz cihetle kaymakamlıktan azlinize Vakıflar 
Umum Müdürlüğü müdürler encümenince 6/1/938 tarihinde karar verilmiş ol
duğu ikametgâhınızın meçhuiiyetine binaen Uânen tebliğ olunur. (880) 

Belediye sular idaresinden 
İdaremizin Terkostaki Fabrikası için bir Doktora ihtiyaç vardır. Daima ora-

öa bulımacak olan doktorun meskeni idarece temin edilecektir. İsteklilerin şe
raiti anlamak için Taksimdeki İdare merkezine müracaatları. (889) 

*-

Galatasaray Lisesi direktörlüğünden 
üçüncü taksit zamanı 1 mart 938 dir. Vaktinde taksitlerin yatırılması lüzu-

tou ilân olunur. (869) ^ 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahîiUeri ve (tDRAR VASITA-
StLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu ! Taktime giderken Meşelik 
•okağı Ferah apartımanı Tel. 40534 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM ne5-
Myatı» Bursada münhasuan Atatürk 
•^desl Okullar Pazarında satılmak
tadır. tAKŞAM» abonelerine hususi 
t*nrtlât yapılır. Sahibi ^ y Esada 
•»üracaat. 

Dr, Mehmed 
Osman Saka 

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

ağa daireleri. Öğleden sonra 
Telefon: 23565 

ZAYİ — Fatih malmüdürlütünden oğ
lumun maaşını almakta olduğum maaş 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin değeri yoktur. 

Cibali Demirhon mahallesi Kurakçeşme 
Sokak 2 numarada Hayriye 

Dr. A. K. KUTiEL 
Kaıaköy Topçular cad. 43 

Emniyet Sandığından: 
Galatada Gümrük karşısında kıymetl i bir irad 

L O i T H A N I N I N 
Yarım hissesi 

Sekiz taksitle satılıktır 
1 — Muhammen kıymeti (25,000) liradır. 
2 — Arttırma 21/2/938 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin 

üzerinde kalacaktır. 
3 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. 
4 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşm, geri kalam sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8 

faize tâbidir. 
5 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. (463) 

r-
Kumbara, biri 

i 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden 

Kunış 
YENİ HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 50 
Tavuk hastalıklan 25 
Tavuklan çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli? . 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı?, 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
« m ?. 25 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır? 25 
N««ıl tavukçuluk yapdmalıdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sabf yeri: İKBAL idUbevi 

İzmitte Şark Fazan Sadeddln 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satı; 
yeri. Her nevi kırtasiye çekileri, 
Nauman diki; ve yazı makineleri, Ko-
û»k fotofraf makine ve ICTazum 

saire bulunur. 

YAPI İŞLERİ İLÂNi 
Nafia Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çankaya Jandarma Bölüğü inşaa-
tıdu*. Keşif bedeli: 26.408 lira 12 kuruştur. 

2 — Eksiltme 2/3/1938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 132 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden almabilir. 

4 — EksUtmeye girebilmek için isteklilerin 1980 lira 61 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden ahnmış yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci madde de yazın saaııen bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (390) (824) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

5. cı- Keşide 11/Mart/938 dedir, 

[Büyük İkramiye: 5 0 ı O 0 0 li»**^»'*- Bundan başka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden: 
Gemilerimizde istihdam edilmek üzere iki doktor alınacaktır. İsteklüer ş©-

raiti öğrenmek üzere 28 Şubat 93G tarihine kadar idaıemiz Baş doktorluğlm» 
müracaat etmelidirler. (787) 
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HASAN 
TÜRKİlTENtN VE BÜTÜN DÜNYANIN EN MÜKEMMEL TRAŞ BIÇAĞI 

! « « f-I«Jr!...*,, 

İsvçe çeliğinden yapılmıştır, lOd defa traq huzur re kolaylıkla re n««« içinda yapar, HASAN TRAŞ bı^ainun yalnu bir adedini/umda sırada bardak içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür. 
A Ğ I D I R 

K E S K İ N L İ K 

MOKEİUIMELİYET 

UCUZLUK 
SIHHAT 

• • SURAT 
T E İ U İ İ Z L İ K 

Z E V K 
R A H A T L İ K 

PASLANMAZ HASAN TRAŞ BIÇAĞI 
bir şaheserdir. Traş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabim içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz: Bu dünyanın hiçbir traş bıçağma nasib olmayan bir harika 

dır. H A S A N T R A Ş bıçaklarile traş olanlar kat'ijryen bir daha başka bıçağı istemezler. H A S A N Ue traş olmak büyük bir zevktir. 
HASAN TRAŞ bıçafı 10 adedi 35, paslanmaz nev' kuruştur. Mutlaka HASAN ve PASLANMAZ markalarma dikkat. Taklitlerinden sakmma ve mutlaka HASAN isteyiniz. HASAN Deposu 

1 

^^/;^<^"<r 

Niçin lıerl(es tarafından terciiı edilir? 
Vunku 
Gripin 
Bütün ağrılara, hastalık 

başlangfiçlanna karşı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç 

zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

OF!BAŞIM-

^ ^ I KAŞE 

EOKALHİHA 
GRİP,NEZLE, 

IAŞVEDİŞ,KIRIKLIK 
BUTUN fidmiRRI OlNDİRlR . 

G R İ P İ N 
Nezle, soğuk a lg in i^ , grip rahatsızlıklannda, baş, diş, mafsal 

romatiama, âsab ve adale Sığnlannda icabında günde 3 
• kaşe kullanabilirsiniz. _ _ _ ^ ^ ^ « _ _ _ _ _ _ 1 

Taklitlerinden sakınınız ve lıer yerde ısrarla 
6 R I P I N isteyiniz. 

B U G Ü N Ç ı K T I II inci 
sayısı 

Bu sayıda: Kanser o derece korkunç değildir. Prof. Dr. Tevfik Remzi'nin 
her kadınm mutlaka okuması iâzım gelen bir yazısı — Çocuklarımız 
için yün başlık ve patik — Yemek takımı örtüleri — Çanta ineliği — 
Ressam Münif Fehimin güzel bir salon yastığı — El örgüsü şapka — 
Kışlık erkek süeteri — Çocuk terlikleri — Aşçı başının öğütleri — Yap
ma çiçek dersleri — Beşik takımı — Salon ve yemek odası takımı — 
Ev bilgileri — Güzellik öğütleri — Bunları biliyor musunuz? Erkek
ler gülen kadmlardan hoşlamr. — Yemek adabı — Armuttan neler 
yapıhr? Jimnastik — Kadın dünyası — Kedimiz — Çamaşır — Gö

ğüs — File — Dantel — El işi örnekleri. 4 renk — 40 sahifa — Bir pafta 

Ayrıca 8 sahifeUk bir ek 
Fiatı 15 kuruştur. 

Silko 
Romatizma, lûm-

bago, siyatik, sinir 
ve soğuk algmliğm-
dan ileri gelen şid
detli ağrıları teskin 
ve izale eder. 

Taküt hiç bir zaman 
aynı olamaz. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en ûstûn 

kremdir 

Gaip bilezik 
Bayramın 2 rici günü sabah saat 

5 de Tokatliyan otelinden çıkarken bir 
bilezik kaybolmuştur. Manevî kıyme
tinin büyüklüğü dolayısile getiren faz-
lasile memnun edilecektir. 

Mehmet Kâzım Eczanesi 
Eminönü 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

İle niçin dişleri f ırçalamak lâzımdır 

:ûınılkyı 
Radyolin dişleri temizliyerek sağlık 

ve güzellik vermekte, sizi şu veya bu 
diş macununu deneyerek dişlerinizi 
bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha-
lisiyetine rağmen azamî ucuzluğu V3 

azamî tazeliği temin ederek sizi yVf 
bancı ve pahalı macunlardan kurtar-
mıştur. Radyolin mikroplan öldürerek 
diş etlerine ve bütün ağıza temizlik 
ve sıhhat kazandırır ve bu neticeyi 
garanti eder. 

D a i m a R a d y o l i n 
ile fırçalayınız 

Emniyet Umum Müdürlüğiinden 
Emniyet Umum Müdürlüğünce Kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 

ve kabul edileceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olan taliplerin bu
lundukları en yakm vilâyete puJlü bir istida ile müracaat etmeleri lâzımdır. 

Şartlar: 
A — Türk olmak, B — Filî askerlik hizmetini yapmış bulunmak, C — 30 

yaşından yukarı olmamak, D — Boy, 1 metre 64 santimetreden kısa bulun
mamak, E — Örnekleri vilâyet Emniyet Müdür ve amirliklerinde mevcut ge
dikli erbaş ve diğer askerî okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetleri hak
kındaki hükümlere uygun derecede sağlam bulunmak, F — Sarhoşluk veya 
kumarbazlık gibi kötü hallerde tanmmamış olmak, G — Süfli işlerde bulun
mamış olmak, H — Ağlr hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasiyle veya namus 
ve haysiyeti bozan bir suçla mahkûmiyeti bulunmamak, İ — Ecnebi kız ve ka
dınla evh olmamak veyahut yaşar bulunmamak. 

Vasıflar: 
j — Lise veya muadili okul mezunları ile orta okul mezunları, ilk okul me

zunu olup da Erbaşhkdan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş olduğu 
halde yabancı dil bilen ilk okul mezunları, imtihan edilmeksizin tercihan ka
bul edilirler. K — Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezunları ile ilk tahsilini bi
tirmemiş olanlar vilâyetlerde polis intihap encümenleri önünde «Yazıh. sözlü» 
imtihana tabi tutulurlar, hu imtihanlarda muvaffak olanlar arasında; orduda 
motorlu vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısımlarda .çalışmış olanlar, bekftr 
bulunanlar, san'at ve meslek erbabı olanlar tercih olunurlar. (856) 


