
(y^yıırD 

16 AKSA 
I üev l e t INushası 

Hesap defterleri 
En iyi kâğıda basılmış, iıakiki İngiliz prese 
kartonu ile cUdlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, '300, 400 sahifeU: 140, 175 ve 250 knnif 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

Sene 20 — No. 6944 — Fiati her yerde 5 kuruş PERŞEMBE 17 Şubat 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kllçe) 

Avusturya, her sahada Almanya 
ile birlikte hareket edecek 

iki taraf arasında askerî çalışma 
birliği yapılması muhtemel 

Avusturyalılar, B. Mitlerin nutkunda istiklâllerinin 
tekrar alenî surette tasdik edilmesini bekliyorlar 
Viyana 16 — B. Şuşnig, B. Hitlerin 

İstekleri karsısında boyun eğmiştir. 
İlk iş olarak kabinede değişiklik yap
mıştır. Dahiliye ve Emniyet nazırlı-
ğmı Nazilerden Seiss İnquart deruh
te etmiştir. İkinci iş olarak da umu
mî af ilân edilmiştir. Bundan bütün 
mevkuf Naziler istifade edeceklerdir. 

B. Hitler Avusturyamn komünizm 
aleyhindeki pakta girmesini, askerî 
çalışma birliğini, Avusturyanm Çe
koslovakya ile anlaşmaktan vazgeç
mesini istemiştir. 

İtalya, İngiltere ile arasmdaki güç
lükler dolayısile Avusturyaya müza
heret edememiştir. 

Avusturyada memnuniyet 
Viyana 16 (A.A.) — Yeni kabine

nin teşekkülü ve listenin neşri, siysr 
sî mahafilde büyük bir ferahlık rar 
hathk uyandırmıştır. Affı umumî de 

Avusturya Başvekili Şuşnig, yeni kabinede Emniyet müsteşarhğını muha
faza eden Skubl, affedilen Avusturya Nazi reislerinden Rintlen ve Harbiye 

nazırı general Zehner 

büyük bir tesir yapmıştır. 
Avusturya efkân umumiyesi, şim

di, Avusturya istiklâlinin Almanya 
tarafından yeniden bir alenî tasdiki
ni ihtiva edecek olan Hitler'in Rayiş-

tag nutkunu büyük bir alâka! ile bek
lemektedir. Yapılan fedakârlıklann 
ehemmiyetine rağmen, Almanya ile 
olan münasebetlerin, Avusturyanm 

Devarru 13 üncü sahifede) 

ingiltere bize 50 milyon 
liralık kredi mi açacak 

Söylendiğine göre bu para ikinci beş senelik 
sanayi plânının tatbikine sarfedilecekmiş 

Ankara 17 (Telefonla) — Millî banka müdürlerinin 
Londra seyahatleri etrafındaki tefsirlere devam ediliyor. 
Resmî makamlarca tevsikine imkân bulunamıyan ve fa
kat musırrane dönen bir şayiaya göre, Londradaki temaS' 
lar esnasında Ingilterenin bize elli milyon İngiliz liralık 
bir kredi açması da mevzuubahis olacaktır. Gene söylen
diğine göre, bu para ikinci beş senelik sanayi plânının 
tatbiki ile büyük imar işlerine taJısis olunacaktır. 

Alman - Avusturya anlaşması İtalya 
için büyük cliplomatil( maglûbiyetmiş 

Fransız gazetelerinin mütalâası budur, 
ingiliz gazeteleri: "Avusturya boyun eğdi 
çünkü başka bir şey yapamazdı,, diyorlar 

Paris 16 (A.A.) — Gazeteler Avus
turya kabinesindeki değişiklikten uzım 
Uzun bahsediyorlar. Petit Parisien di
yor ki: 

«Bıçak boğazına dayanmış bir vazi
yette bulunan Avusturya, verUen emir
beri yapmak mecburiyetinde kalmış
tır. Demokrat ve sulhperver Avrupa-
y^, Ren sahillerinin yeniden işgali dar
besinden daha az sert olmakla bera-
per, ikinci darbe daha indirilmiştir. Bu 
İkinci darbede pamuklarla nazikleş-
«rilmiş olmakla beraber, Fransa ve İn
giltere için ve bütün diğer hür mem
leketler İçin manalı bir ihtardır. Bunun 
Üzerinde herkesin düşünmesi lâzım
dır.,, 

Echo de Paris diyor ki: «Bugünkü ta-
^ıhin, neticeleri ölçülemiyecek derece
ce büyük mühim hâdiselerinden birt-
•Un karşısındayız. Berchtesgadendeki 
"^ühatabı karşısında büyük bir hiddet 
gösteren B. Hitler, Avusturyaya, 2/8/ 

^3^ de Belçikaya verilen ültimatuma 
""''abih bir ültimatum vermiştir. İn-

gUtere ve Fransa, Mitteleuropa'mn ye
niden teşekkülüne mâni olmıyacaklar 
mı?.» 

Epoque diyor ki: «Neşredilen tebliğde 
bu tedbirlerin «iki devlet arasmda. Al
man milletinin tarihinin ve umumî 
menaf ünin icap ettirdiği kadar dosta
ne ve sıkı münasebetlerin tesisi» için 
alınmış olduğımu okurken boğa yüa-
mmn tavşana sanlmasım hatırUyo-
ruz. Mussolini, sükûtu ihtiyar etmek
tedir. Zira sesini fazla çıkaracak vazi
yette değildir.» 

Figaro diyor ki: «İtalya, ilk büyük 
diplomatik mağlûbiyetini kaydetmiştir, 
Berlin - Roma mihveri siyasetinin ilk 
müsbet neticesi, İtalyamn 20 seneden 
beri tesbit ve teyit etmiş olduğu orta 
Avrupa siyasetinin ve faaliyetinin tam 
surette ret ve inkân olmuştur.» 

Petit Journal diyor ki: «Berlindeki 
muzafferiyet teraneleri çok haklıdır. 
Avusturya kabinesine bir nazinin giri
şinden ziyade Alman ırkının Alman 

Devamı 13 üncü sahifede) 

Hatay intihabatı 
Cenevre içtimai Balkan 

antantı içtimaından sonraya 
bırakılıyor 

Ankara 16 (Telefonla) — Hatayda 
seçim rejimini tesbit için 23 Şubatta 
Cenevrede yapüacak içtimada hükü
metimizi temsU edecek olan B. Nu-
man Menemencioğlımun 20 Şubata 
doğru buradaiı Cenevreye hareket 
edeceğini bildirmiştim. 

Balkan Antantı konseyi toplatısı-
nm 25 Şubata tehiri dolayısile ve Har 
riciye Umumî kâtibimizin bu toplan
tıya iştirakine imkân vermek üzere 
Cenevre içtimamm Balkan antantı 
içtimaından sonraya bıraküacağı söy
leniyor. Bu tehir Balkan antantı 
konseyinin bu defaki içtimama atfe-
dUen büyük ehemmiyetin bir delili 
addolunmaktadır. 

. « ! • 

Motorlu vasıtalar 
ve bozuk yollar 

Yalova - Bursa yolu seksen kilo
metredir. Burada yazın kırk küsur, 
kışın otuza yakın otobüs, o nisbette 
de kamyon, kaptıkaçtı, taksi ve hu
susî otomöbü işlemektedir. 

— Bir otobüs vasati üç bin liraya 
mal oluyor. Ömrü de, iyi bir şoförün 
elinde dört beş sene, diğer şoförlerin 
elinde iki senedir. Lâstiğe verdiğimiz 
paranın ise haddi hesaln yok. 

Paris gibi asfaltlı şehirlerde yirmi 
sene evvelki modellerde otomobiller 
ydOan doldurur. Demek bizde her 
motorlu vasıtanın tabii ömrünün an
cak dörtte birinden istifade olunuyor. 

Ekser bozuk yollanmus, tahrip et
tikleri otomöbü ve lâstik bedeHHe ya-
püabüir. 

Clark Gable 
ile mülakat 

Hikmet Feridun Es'in 
mektubunu dokuzuncu 
sahifemizde okuyunuz 

Iktisad Vekili Ankaraya döndü 

Vekily Ege bölgesi 
tedkiklerinden memnun 

Mıntaka tütünlerinin ıslahı için 
Akhisarda bir enstitü açılacak 

Bağcılann kalkınması için tedbirler alınıyor. Kükürt, 
göztaşı ve potasın ucuzlatılması çareleri aranıyor 

Iktisad Vekili B. Şaklr Kesebdr tzmirde muhabfaimizle gorüjüricen 
Manisa 16 (Hususi muhabiririmiz-

den) — Iktisad Vekili B. Şakir Kesebir 
burada mühim tedkiklerde bulunduk
tan sonra bu sabah eksprese bağlanan 
hususî vagonla Ankaraya hareket et
miştir. 

B. Şakir Kesebir borsa salonunda 
şerefine verilen çay ziyafetinde bulun
muş ve bütün müstahsil ve tüccarlar
la görüşerek dileklerini tesbit etmiştir. 
Bu dilekler bilhassa köylünün kalkm-
ması bakınundan ehemmiyetlidir. Ma
nisa vilâyetinin üzüm, tütün ve pa
muk istihsalâtı üzerinde durulmuştur. 
Bağcılar kendUerlne lâzım olan kü-

idirt, potas, göztaşı satış fiatlerinin 
yüksek olduğıından bahsetmişlerdir. 
Bir müstahsil 11 kuruşa malolan göz
taşı kilosunun ihtikâr ve saire gibi se
bepler yüzünden 50 kvıruşa satıldığım 
söyliyerek göztaşı satışınm Ziraat ban
kası tarafmdan idare edilmesini iste
miştir. 

Ege mmtakasmdaki bağlann sene
lik göztaşı ihtiyacı 300 bin lira ki5mıe-
tlnde 15 bin İngiliz varilidir. VekU Ma
nisa Ziraat müdürüne bu meseleyi ted-
kik ederek neticeyi bUdirmesini emret
miştir. 

(Devana 4 üncü sahifede) 

Et komisyonu toplandı 

Et fiatlerinin inmesi kararım tatbik için toplanan komisyon 
(Yazısı üçüncü sahlfemizdedir) 

Değişmeler: 3 
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f Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler | 
italya Yahudiler için 

bir yurd istiyor 
Fakat bu yurdun Filistinden başka 

yerde tesisini muvafık buluyor 

Son dakik 
Dançiğ meselesinin 

halline sıra geldi 
B. Hitier nutkunda bu meseleden bahsedecek 

Avam kamarasında sorulan bir sual 
Londra 17 (Akşam) — Berlinden 

bildirildiğine göre, B. Hitier pazar gü
nü irad edeceği nutukta Dançig me-
Beleşinden bahsedecek ve bu mesele
nin Avusturya meselesi kadar Alman
ya için hayatî bir ehemmiyeti haiz ol-
dug^mu kaydedecektir. 

Dançig müstakil bir Alman devleti 
olduğuna göre, mukadderatmı ser
bestçe tayin etmesi icab eder. 

3000 ki$i afdan istifade 
edecek 

Londra 17 (Akşam) — Berlinden 
gelen haberlere göre, B. Hitier Avus-
turyada ilân edilen umumî afdan pek 
memnun kalmıştır. Afdan istifade ede
cek mücrimlerin adedi 3000 dir. 

Avusturya katolik ve 
Yahudilerinin endişesi 

Viyana 17 (Akşam) — Avusturya-
da katolikler ve yahudiler vaziyetin 
tarzı inkişafından büyük bir endişe 
İçinde bulunuyorlar. 

Avam kamarasında B. 
Eden'in cevabı 

Londra 17 (Akşam) — Avam kama-
rasmda Avusturya meselesinde İngil
tere tarafından takib edilecek hattı 
harekete kısaca cevab veren B. Eden 

Avusturya - Alman itilâfının metni 
henüz neşredilmediği cihetle, şimdi
den vaziyeti tesbit etmenin imkânı 
olmadığmı söylemiştir. 

Avam kamarasında B. Edeni ziyaret 
eden Avusturya sefiri Almanya - Avus
turya itilâfını kendisine tebliğ etmiş
tir. 

AvusJturyada mühim 
tebeddüller daha olacak 
Berlin 17 (Akşam) — Avusturyada 

vukubulan siyasi değişikliklerden 
başka Avusturya meclisinde ve diğer 
şubelerde de mühim tebeddüller ola
caktır. Kabineye memur Cernato va
tanperverler cephesinde Şuşniği tem
sil edecektir. 
İtalya tahşidatı tekzib ediyor 

Roma 17 (Akşam) — Salâhiyettar 
İtalyan mahafili, Avusturya hududu
na iki İtalyan fırkasının gönderildiği
ni tekzib ediyorlar. Roma gazeteleri, 
Avusturya hâdiselerini memnuniyet
le kaydediyorlar. 

Yeni Avusturya dahiliye 
nazırı Berline gitti 

Paris 17 (Akşam) — Avusturya da
hiliye nazırı B. Reiss dün akşam Ber
line gitmiştir. B. Hitier tarafmdan ka
bul edUecektir. 

Bükreş Sovyet elçisi 
sahte pasaportla kaçmış 

Esrarengfiz gaybubeti öldürülmesine 
hamledilen elçi, meğer Romaya gitmiş 

Bükreş 17 (Akşam) — Ortadan 
kaybolan Bükreş Sovyet maslahatgü-
zan Butenkonun Romada meydana 
çıkışı ve beyanat vermesi, burada 
bÜ3mk bir tesir uyandırmıştır. Buten-
ko, kaçmak hususundaki niyetinden 
aabık Rumen başvekili B. Gogaya bah
setmişti. Maslahatgüzar, Bükreş İs
panya sefarethanesinden aldığı sah
te bir pasaportla kaçmıştır. 

Roma 16 (A.A.) — Sovyetler birli
ğinin ortadan kaybolması birçok tef-
sirata sebeb olan Bükreş maslahatgü-
zan B. Butenko dündenberi Romada 
bulunmaktadu-. Kendisinin İtalyan 
polisinin himayesinde dün geceyi kü
çük bir aile pansiyonunda geçirdikten 
sonra bu sabah Kont Ciano üe dahili
ye müsteşarı B. Buffarini Guidi tara
fmdan kabul edildiği bildirUmektedir. 

Bu sabah Jurnale d'İtalia gazetesinin 
direktörü Ue görüşen Butenko Roman-
yadan niçin ve nasıl kaçtığlm anlat
mıştır. 

Butenko, Bükreşteki Sovyet orta el
çisi B. Ostrovskinin hareketinden son
ra kendisine şüpheli görünen bir şah
sın elçiliğe yerleşmek üzere geldiğini 
ve 5 şubatta buadamm yanmdaki di
ğer iki şahısla birlikte Sinayaya git
mek teklifinde bulvmduğunu ve ken
disinin bu teklifi kabul etmediğini di
ğer taraftan kansile 16 yaşındaki kı-
zmm kendisine iltihak için müsaade 
alamamış bulunduklanm ve hayatın
dan korkarak birkaç gün gizlenmeyi 
lüzumlu addettiğini ve 6 şubatta böy
le yaptığmı ve 10 şubatta Bükreşten 
tamamen aynlarak Romaya hareket 
ettiğini bildirmiştir. 

Papanin heyetini 
tayyareler Iturtarıyor 

Heyetin bulunduğu ban-
gize iki tayyare kondu 
Paris 17 (Akşam) — Moskovadan 

gelen son haberlere göre, iki Sovyet 
tayyaresi Papanin ilim heyetinin bu
lunduğu sabih buz parçası üzeruıe 
konmağa muvaffak olmuşlardır. He
yet bugün kurtarılacaktır. , 

İngilterenin Almanyaya 
yerdiği kısa vadeli avanslar 

Londra 16 (A.A.) — İşçi mebuslar
dan Georges Strainss, bazı Londra 
firmaları tarafmdan Almanyaya veri
len kısa vadeli borçların gittikçe ço
ğaldığını bildirerek Alman silâhlan
masına yatdım edilmemesi için hükü
metin ne gibi tedbirler düşündüğünü 
maliye nazarmdan sormuştur. Nazır 
Bir John Simon kendi malûmatının 
bunun alcsine olduğunu ve hükümetin 
müdahalesini icab edecek bir vaziyet 
mevcut olmadığını bildü'miştir. 

Staiin'in meirtubu 
Berlin mahafili buna 
nasıl mana veriyor? 

Berlin 16 — B. Stalinin propagan
dacı İvanova gönderdiği ve Sovyet Rus-
yanm emniyetini kati surette temin 
etmek için Sovyetlerin beynelmüel 
proletarya ile teşriki mesai etmeleri lü
zumundan bahis olan mektubunun 
neşri, büyük bir tesir uyandırmıştır. 
Zira bu mektup. Sovyetlerin başka 
memleketlerin dahilî işlerine karışmak 
için B. Stalin tarafından izhar edilmiş 
olan arzusunu teyid eder. Berlinde, 
Garp demokrasilerinin bu tehlikeye 
karşı göz yummalarına hayret edil
mektedir. 

Varşovada B. Stalinin, komşu dev
letlere karşı komintemin yeni bir ta-
arruzımu hazırlamakta ve bu suretle 
Troçki tarafmdan düşünülmüş olan 
komünizm sistemine avdet eylemekte 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

Romada ise bunda Moskova hükü
meti Ue komintern arasındaki birliğin 
yeni bir tezahürü görülmektedir. 

GÜNÜN HADISELERI 

Isvıçrenin silâhlanması 
1914 harbinin en mühim kısmı, bitaraf 

bil memlelcet olan Belçilcanın topraklan 
üzerinde cereyan etmişti. Çünkü Alman-
yanm gizli hücum plânı o taraftandı. Dö
nen bir rivayete nazaran bu sefer mühim 
bir beynelmilel çarpışma olursa İsviçre 
ayni akıbete ugrıyacakmış. Şimdi bu 
memleketin silâhlanmasına bu tahmin 
esbabı mucibe diye serdolunuyor. Bu mü
nasebetle İsviçre Harbiye şubesi şefinin şu 
sözleri dikkate şayandır: 

«İsviçre 1914 harbinden mucize olarak 
kurtulmuştur. Halkımızın karşısına çıkan 
üzücü mesele şudur ki, memleketimiz Av-
rupanın ortasında sevkulceyş hareketlere 
müsait bir nokta teşkil ediyor. Ve komşu
larımız ihtilâf vukuunda topraklarımızı 
işgal etmek hırsına kapılabilirler. Eğer 
kararsızlık içinde bulunursak, eğer ordu
muz iyi hazırlanmamış olursa memleke
timiz Avrupanm muharebe meydanı 
haline gelecektir. Bu muhatarayı berta
raf etmek için hududlarımızı iyi besleme
liyiz. İlk hudud hadisesi çıkar çıkmaz, 
kısmı külliyi derhal sevkedecek gibi mü ' 
cehhez bulunmamız lâzımdır tâki herkes 
İsviçrenin mukavemet edeceğini bilerek 
bize saldırmağa cesaret edemesin ve 1914 
mucizesi tekerrür etsin.» 

Böylelikle İsviçre de silâh yarışı kerva
nına katılmış oluyor. Belki de bu yeni 
hususiyeti onu 1914 deki istisnaî mevkiin
den çıkarmak için mütecavizin göstere
ceği bir bahane olacaktır. F. Tanur 

Kral Faruk'un 
Türkiyeyi ziyareti 
El Mukatteme göre bu zi
yaret iki memleket için yeni 
bir devrin başlangıcı olacak 

Kahire 16 (A.A.) — El Mukattem 
gazetesi Kral Farukun memleketimize 
muhtemel seyahati hakkındaki maka
lesinde ezcümle diyor ki: 

«Kralımız, Türkiye cumhuriyetini 
ziyareti takdirinde birçok sıkı rabıta
larla biribirine bağh bulunan dost 
Türkiyeye müstakil bir hükümdar sı-
fatile gidecektir. Bu ziyaret iki mem
leket ve devlet arasında yeni muahe
delerin akdi akabinde iki taraf için 
hayırlı neticeler verecek ve yeni bir 
devir başlangıcı olacaktır.» 

Atatürk'le Mısır kralı 
arasında telgraflar 

Ankara 16 (Telefon) — Mısır kralının 
doğumunun yıldönümü münasebeti-
le Cumhur Başkanı Atatürk ile kral 
Majeste Faruk arasında Samimî tel
graflar teati edilmiştir. 

Aiımed Emin - Avnl 
Bayer davası 

Avukat Yusuf Kenan Antel, 
protestoyu kendisinin dikte 
ettiği hakkında Avni Bayerin 
mahkemede söylediği sözleri 

tekzip ediyor 
Avukat Yusuf Kenan Antel'den dün 

akşam aldığımız şu mektubu aynen 
neşrediyoruz: 

«Pazartesi günkü nüshanızda Avni 
Bayer - Ahmed Emin davasına aid 
havadis sütununda yazılı Avni Ba
yerin birinci ceza mahkemesindeki ifa
desinde protestonamenin tarafımdan 
dikte ettirilerek yazdınldığı tarzında
ki iddiayı bugün tesadüfen hayretle 
okudum. 

Evvelce de yazmış olduğum veçhile 
Avni Bayerin bir davasını bilvekâle ta
kip etmiştim. Fakat son protestona-
meyi çekmezden evvel bu mesele hak-
kmda kendisile bir kelime görüşmüş 
değilim. Binaenaleyh evvel ve ahir ar-
zeylediğim şeklin hilâfına vaki olan 
beyanat işin haldkatine uygun değil
dir. 

Bu maruzatımın muteber gazeteni
ze dercini rica ve bilvesile hürmetleri
mi takdim ederim.» 
Müfettişler fezleke hazırla

mağa başladılar 
otobüs işleri etrafmda tahkikat ya

pan Dahiliye Teftiş heyeti reisi B. Tev-
fik Talâtın reisliği altındaki Mülkiye 
müfettişleri çalışmalarım bitirmişler
dir. Müfettişler elde ettikleri neticeler 
hakkında bir fezleke hazırlamağa 
başlamışlardır. Fezleke bugünlerde Da
hiliye vekâletine gönderilecektir. 

Troçkinin oğlu öldü 
Paris 17 (A.A.) — Troçkinin oğlu 

Leon Sedof Troçki, Paris hastaneleri
nin bü'inde yapılan ameliyattan son
ra ölmüştür. 

Roma 16 (A.A.) — İtalya hükümeti 
resmî bir tebliğ neşrederek, Yahudi 
meselesindeki hattı hareketini tasrih 
etmekte ve Filistinden başka bir yer
de bir Yahudi devleti kurulmak sure-
tile bu meselenin halledilebileceğini 
ilâve eylemektedir. 

Notada İtalyanın Yahudi aleyhtan 
bir siyaset takip edeceği hakkındaki 
haberler tekzip edilmektedir. 

İnformatione Diplomatica gazetesi 
bu münasebetle diyor ki: 

Mesul Roma mahfilleri cihanşümul 
Yahudi meselesinin bir tek şekilde hal
ledilebileceğini zannetmektedirler ki, 
o da şudur: Filistinde olmamak şarti-
le dünyanın bir tarafında, kelimenin 
mutlak mânasile. yani dünyanın muh
telif memleketlerinde dağlnık bir hal
de bulunan bütün Yahudi kitlelerini 
normal diplomasi ve konsolosluk yol

lan ile temsil ve himaye edecek bir ya-
hudi devleti teşkil etmek... 

Hükûmft, rejime düşman olan un
surlar bittabi hariç olmak üzere, hiç 
bir zaman Yahudilerin aleyhinde Ya-
hudidir diye siyasî, iktisadî veya ahlâ
kî tedbirler kabul etmeği aklına ge
tirmemiştir. 

Yahudi cemaatlerinin hayatını tan
zim ve kontrol eden kanun, müessiri-
yetini isbat etmşitir ve değiştirilmiye-
cektir. 

Maamafih faşist hükümeti, son za
manlarda İtalyaya gelmiş olan Yahu
dilerin faaliyetini nezaret altında bu
lundurmak ve Yahudilerin milletin u-
mumı hayatına iştiraklerinin fertlerin 
zatî meziyetleri ve camialarının aded 
itibarile olan ehemmiyetleri ile gayri 
mütenasip bir hale gelmesine meydan 
vermiyecek surette hareket etmek hak
kını muhafaza eder. 

Alman - Avusturya 
l ıuMnda 

Alman tahşidatınm 
manevra için olduğu 

bildiriliyor 
Viyana 16 — Tirolda Alman - Avus

turya hududunda Alman askerleri 
toplanmıştır. Bunların beraberinde 
motorlu kıtalar, hava kuvvetleri var
dır. Tahşida:tm her sene yapüan ma
nevralar için olduğu bildirilmiştir. 

Bu tahşidatın her hangi başka bir 
şeyle alâkadar olmadığı anlaşılmakta
dır. 

Gaziantep mebusu B. Ali Kılıcın 
hemşirezadesi ve Bebek Amerikan kol-
leji talebelerinden Berin Kılıç ile Yük
sek ticaret mektebi talebelerinden ve 
Galatasaray klübü sporcularından bok
sör Enver İnsel'in nişanlanma merasi
mi dün gece mebus B. Ali Kılıcın Tak
simde Cumhuriyet apartımanındaki 
dairesinde kutlanmıştır. 

Merasimde Atatürkün hemşiresi ba
yan Makbule ve yaverleri Celâl ve Na-
şid, Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya, vali 
ve belediye reisi B. Muhiddin Üstün-
dağ, mebuslardan B. İsmail Müştak, 
Zonguldak mebusu B. Ragıp, B. Recep 
Zühtü ile memleketin fikir, siyasa ve 
edebiyat âlemine mensup birçok da
vetli hazır bulvmmuşlardır. Toplantı 
samimî bir hava içinde geç vakte ka
dar devam etmiştir. Yeni nişanlılara 
saadetler temenni ve tebrik ederiz. 

Yunan Başveidii 
Salı günü Atinadan 

hareket edecek 

Atina 16 — Ankarada toplanacak 
olan Balkan antantı konseyine işti
rak edecek olan Yunan Başvekili B. 
Metaksas önümüzdeki Salı günü ak
şamı buradan Selânik'e hareket ede
cektir. B. Metaksas Selanik'te Çar
şamba gününü geçirdikten sonra o 
akşam hareket ile perşembe günü 
akşamı İstanbula varacak ve cuma 
günü Ankarada tcplanacak olan Bal
kan antantı konseyine riyaset için 
o gece Anka:raya hareket edecektir. 

B. Metaksas Ankaradan dönüşte, 
trenle Atinaya avdet edecektir. 

Pars ajansının tekzibi 
Tahran 16 (A.A.) — Pars ajansı, 
komintern aleyhinde mücadele için 
Türkiye, İran, Irak arasında İstanbul-
da müzakereler yapıldığı hakkmda 
yabancı matbuatta çıkan haberlerin 
asıl ve esastan ârî olduğunu bildir
mektedir. 

Hususî daire memur-
iarının maaşları 

938 yılından itibaren tatbik 
edi lecek bir kadro hazırlandı 

Ankara 17 (Telefonla) •— Dahiliye 
Vekâleti vilâyetler hususî idarelerin
de çalışan bütün memurlar için 1938 
yüından itibaren tatbik edilmek 
üzere tip kadro hazırlamıştı. 

Bu kadroya göre vilâyetler dört 
kısma ayrılmaktadır. Senelik gelirleri 
500 bin liraya kadar olan vilâyetler 
birinci, 500 binden bir milyon liraya 
kadar olan vilâyetler ikinci, bir mil
yondan bir buçuk milyona kadar 
olan vilâyetler üçüncü, ve bir buçulc 
milyon liradan yukarı olan vüâyetlet 
de dördüncü tip vilâyet addolunmak
tadır. 

Varidatı 500 bin liraya kadar olan 
vilâyetlerde hususî muhasebe müdür
leri 40-45, yeniden ihdas olunacak 
millî idare müfettişleri 30-35, vai'idat 
müdürü ve birinci mümeyyizler 35, 
ikinci mümeyyizler 30, birinci smıf 
memurlar 25, ikinci sınıf memurlar 
20, üçüncü sınıf memurlar 17,5, kâ
tipler de 16 -14 - 12 ve 10 lira aslî ma
aş alacaklardır. 

Varidatı 500 bin liradan bir milyon 
liraya; kadar olan vilâyetlerde hususî 
muhasebe müdürleri 45 - 55 muavin
leri 40, mahallî idareler müfettişleri 
ve varidat müdürleri 35 - 40, birinci 
nfumeyyizler 35, ikinciler 30, birinci 
smıf memurlar 25, ikinci smıf m©* 
murlar 20, üçüncü smıf memurlar 
17,5 ve kâtipler de 16 - 14 - 12 - 10 li
ra aslî maaş alacaklardır. ' 

Varidatı bir milyon liradan bir bu
çuk milyan liraya kadar olan vilâyet
lerde hususî muhasebe müdürleri 
55 - 70, muavinleri 45, mahallî idare
ler müfettişleri ve varidat müdürleri 
40 - 45, şefler 40 birinci mümeyyizler 
35, ikinciler 30, memurlar da 25-20 -
17,5 kâtipler 16 - 14 - 12 - 10 lira asit 
maaş alacaklardır. 

Varidatı bir buçuk milyon liradan 
jrukairı olan vilâyetlerde ise hususi 
muhasebe müdürleri 70 - 80 muavin
leri 55, mahallî idareler müfettişler* 
ve varidat müdürleri 45 - 50, şefle* 
40, memuriar 25 - 20 - 17,5, kâtiple? 
de 16 - 14 - 12 - 10 lira aslî maa| 
alacaklarda*. 

Türk - î»veç ticaret anlaş"** 
işinde mutabakat hasıl old" 

Ankara 17 (Telefonla) — Yunanis-
tandan dönen İsveç sefiri bugün TüT' 
kofis reisini ziyaret ederek yeni ticş^ 
ret anlaşmasının tatbikatında tesadu 
edilen bazı güçlüklerin izalesi etrafı^'' 
da ofis reisi B. Burhan Zihni ile göi'û?^ 
müş ve anlaşmanın tatbikatmı koiaj 
laştıracak tadilât hususunda mutaba
kat hasıl olmuştur. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA > 
Bursada ^£ski„ nin 

muhafazası 
Şöyle bir mektup aldım:, 
Efendim, 
Gazetenizde bir iki gündür Bursa 

igezintilerinden bahsediyorsunuz. Ben 
de bir kaç ecnebi arkadaşunla birlikte, 
Bursayı bu bayram ziyaret edenler 
arasındaydun. Fakat saydığuuz iyi 
feyler arasmda bazı fena noktalara 
da rasladım: 

Bunlar şu cümleyle hulâsa olunabi
lir: «Yeniye himmet olunuyor, fakat 
eski gereği gibi düşünülmüyor; halbu
ki Bursamn en kıymetli ve bir daha 
ele geçmiyecek mevcudiyeti ve mâna
sı eskidedir.» 

Meselâ: 
1 — Talova yolunda ve Bursaya pek 

yakm bir mesafede küçük bir çam or-
mam bakiyesi vardır. Bunu Bursa gö-
Kü gibi esirgemelidir. Halbuki her dah 
bir tırtıl yuvası halinde! Bir iki hah-
çıvamn bir kaç haftalık mesaisi bu 
felâketi önliyebilir. Kaldı ki, Bursada 
Ziraat mektebi de vardır. 

2 — Yeşil türbe ağlanacak bir vazi
yettedir. O canım çiniler dökülmüş, 
altından harçlar sırıtıyor. Bilmem 
hangi tarihte biri gelip bunlardan iki 
tane sökerek Ankaraya götürmüş, 
fakat aradan tahrib edici mevsimler 
geçtiği halde hâlâ ses şada çıkmamış! 
Hele ahşab, tarihi kapı büsbütün ağ
lanacak vaziyettedir. Kar yağınca ya
rışma kadar ıslamyor ve daha fazla 
çürümesine sebebiyet veriyor. Halbuki 
bu kapı, bina île beraber yapılmıştır. 
Artık müzelik bir kıymet almıştır. 
Bunu böyle rüzgâra, güneşe terket-
mek olur mu? Hiç değilse, kurt ye
niklerini kapatmah, üzerini muhkem 
bir billur cam çerçeveyle kapatmah-
dır. Baktım: Mermer pervazın dış ta
rafından böyle bir örtme kabildir. 
Âbideleri muhafaza cereyanınm bizde 
bu kadar kuvvetlendiği bir devirde 
Yeşil'i bu kadar metruk bırakmaları 
Bursahlar için affedilmez bir kusur
dur. Diğer bir nokta da. Yeşil türbe
nin kapah tutulması, gesdirilmnnesl-
dir. Bir çok ecnebiler «biz buraya ka
dar bunları görmeğe geldik!» diyor
lar. Haklan da vardır. Yalnız onlar 
değil, Türkiye halkı da, bu Türk şahe
serini içinden seyretmek ister. Tarihi 
mihrab niçin sakh tutuluyor? İçerde
ki padişah ve sultan sandıkalan cum
huriyetçi hisleri sarsacak diye elbette 
kimsenin aklına bir şüphe gelmez! O 
halde niçin gezdirmemeli? 

3 — Karagöz'ün mezan, hâlâ, o yü
rekler acısı vaziyettedir. Üzerinde bir 
reklâmdan koparılmış teneke parçası! 
Durup duruyor... Bu mizah dâhisi, 
böylece, Usam hal ile Uzim lâkayidliği-
mizi alaya almaktadır. 

Nadir Kemal 
¥** 

Okuyucumun tenkidlerinden Bur-
sahlann ve Bursayı idare edenlerin 
gücenmiyeceklerinden eminiıA... On
lar yeninin ihyası namma ı»ek büyük 
işler yapıyorlar. Eskiyi sıyanet te el
bet programlan dahilindedir. 

Esasen meselâ Karagöz'ün mezan 
hakkında «Bursa» refikimizin hayırh 
bir teşebbüse girişeceğini, sanatkâr 
Bazım'ı bu yas İstanbuldan davet ede
rek, Bursada büyük bir elenti tertib 
edeceğini, bunun parasile de Kara
göz'e mezar yaptıracağım dostum 
Rıza Ruşen'den memnuniyetle öğrot-
dim. 

Binaenaleyh, Bursada ve Bursanm 
idarecilerinde eskiyi korumak his ve 
Kevkinin zaten mevcud bulunduğuna 
emin olabiliriz. 

^ ( Vâ — Nû) 
""^•t t ı ı iHimı Hiıııı mNumuıiffiıın HiımnNHnrm ıtffffNitmiftfm 

Bir çocuk b a l k o n d a n d ü ş e r e k 
y a r a l a n d ı 

Fatihte oturan Mehmed Tevflğin 
6 yaşındaki c^lu Altan, dün sabah 
«vin 3 üncü kat balkonunda oynar
ken muvazenesini kaybetmiş v» bal
kondan düşmüştür. 

Muhtelif yerlerinden ağırca yas-ala-
*ian Altan, Cerrahapaşa hastanesin© 
kaldınlmışto". 

Lokanta c a m e k â n l a r ı n d a y e 
m e k teşhir e d i l m i y e c e k 

Lonkantalarm camekânlarında piş-
*^?, pişmemiş yemek, meyva teşhiri 
yasai edilecektir. Bu kabil yemekler, 
Zeminden tavana kadar uzanacak olan 
kapalı camekânlarda ve dükkânlarm 
k tarîCfmda bulımcaktır. 

Bu kararlar Şehir meclisince tasvlb 
«dililse tatbik edUecektir. 

Kırılmaz cam 
Piyasada -

mevcudu kalma' 
dığı anlaşıldı 

otomobil ve otobüslere kmlmaz 
cam takılması etrafmdaki lotrann 
tatbiki üzerine henüz bu camı tak
unyan 40 otobüsün plâkasının istir 
dad edUdiğini, fakat diğer taraftan 
otobüs ve otomobil sahiplerinin piyar 
sîtda bu canım bulunmadığmı iddia 
ettiklerini yazmıştık. 

Otobüslerin muayenelerinden son
ra evvelki günden itibaren otomobil
lerin de muayenelerine başlanmıştır. 
Bu muayeneler belediye makine mü
hendisinden başka iki belediye müfet
tişi, iki de şoförler cemiyeti mümes
silinden mürekkep bir komisyon ta
rafından yapılıyor. Haziranda muta'd 
olarak yapılacak jnllık muayeneye gi-
remiyecek kadar çürük ve eskimiş oto
mobillerin şimdiden plâkaları isürdad 
edilecek ve bunlarm kınlma'z cam tak-
malanna hacet kalmıyacaktır. 

Diğer taraftan şoförlerin piyasada 
triplelcs cam olmadığı hakkındaki id
diaları, ticaret odasmdan belediyeye 
gelen bir tezkere ve diğer taraftan be
lediyenin yaptığı tahkikat Ue tahak
kuk etmiştir. Bu vaziyet üzerine bel©» 
diyece yeni bir karar ittihaz edilmiş 
tir: Tripleks cam takmağa mecbur 
olan otobüs ve otomobiller caim. tedar 
rik edemedilderi takdirde bu camı si
pariş ettiklerine dair bir vesika ibraa 
ettikleri takdirde mazeretleri kabul 
edilecek ve kendilerine cam takmcaya 
kadar bir mühlet verilecektir. 

Bu karaS* üzerine kırılmaz cam te
darik etmedikleri için plâkaları istir-
dad edüen otobüsçüler, sipariş vest 
kalanm ibraz ettilderi takdirde ken-
dUerine plâkalan iade edilerek çah^ 
malarma müsaade edilecektir. 

F ia t ler yükse ld i 
Son günlerde kırılmaz cam fiatleıl 

yükselmiştir. Evvelce metro mural> 
baı azamî 12-13 lira: iken 25-30 liraya 
satılmaktadır, maliyet fiatinin vasat 
olarak 10 lira tuttuğu tahmin ediliyor. 

Millî sanayi birliği 
Umumî heyet dün 

toplandı, seçim yapıldı 
Milli sanayi umum! heyeti dün çi

leden sonra ticaret odası meclisi sar 
lonımda toplanmıştır. Evvelâ senelik 
rap>oru okunmuş ve itirazsız kabul 
edilmiştir. Ra^rda sanayi birliğinin 
faaliyeti şu suretle hülâsa edilmiştin 

937 senesi İstanbul sanayi erbabı i-
çin çok hayırh bir iş senesi olmuştur. 
Fakat deri sanayiinde inkişaftan z^ 
yade gerileme ve küçülme görülmüş 
tür. Bu cihet alâkajdar makamlarca 
tedkik mevzuu olarak ele alınmıştır. 

Yeni sergi binası için komite seçil
miştir. Riyasete İktisad Vekâleti ta-
raimdan Vekâlet müfettiş heyeti rei
si B. Hüsnü Yaman tayin edilmiştir. 
Bu hususta bir proje kazırlanmış, İ&-
tanbul valisi B. Muhiddin Üstündağa 
arzedilmiştir. Birlik umumî kâtibi B. 
Halid Güleryüz de Ankaraya giderek 
sergi üzerinde direktifler almıştır. Ser
gi binasınm kurulması uzun süreceği 
için bu seneki yerli mallar sergisi ge
ne Galatasarayda açüacaktır. 

Rapor okunup bittikten sonra yeni 
sene bütçesi tedkik ve tasvib olunmuş, 
yeni idare heyeti intihabı yapılmıştır. 
Neticede aisll âza olarak B. TTĤ H] se
zer, Selim, Sami Besler, Mehmed Ali, 

.Nuri, Cemil, Alber ve Halid Güleryüz; 
yedek âza olarak da B. Nureddin, 
Habib DUber, Hasan Ali, Tevfik, Alâr-
addin, İbrahim Ferdi ve İbrahim Zi
ya seçilmişlerdir. 

T a z e v e b a y a t e k m e k l e r e ay
rı e t iket k o n a c a k 

Fırınlarda taze ve bayat ekonler 
ayn ayn yerlerde satılacak ve üzer
lerine «taze», «bayat» etiketi konacak
tır. Bu emre muhalif olarak hareket 
eden fınncılar hakkmda zabıt tuto-

\ larak para cezası verilecektiCı 

Haklı şikâyetler 
Yaya kaldınmsız 

asfalt cadde 
Şehircilik mütehassm B. Pro$-

tun birinci svnıf sayfiyelerden adr 
dettiği Suadiye ve civannm ana 
caddesini teşkil eden Bağdad cadr-
desinm yaya kaldırımı yoktur. 
Nafiamn yaptırmış olduğu asfalt
tan insanlar, arabalar, otcmıobil-
ler, motörstklet hep birlikte gitme
ğe mecburdur.Yolcular bir kazar 
ya uğrtyacağtm diye heyecan ç©* 
kerler. Seneler geçtiği halde yaya 
kaldınmtn toprağı bile tesviye e-
dümemiştir. 

Hiç değilse bu yaz başlangıcı-
na kadar bu mahzur ortadan kal-
dırtlmalıdır ki, caddede çocuk ço
cuk rahat rahat gezebilsin. 

Okuyucularmızdan 
Avukat Münir 

Fatih cinayeti 
muhakemesi 

Tıbbı adlî maktulün hazım 
borusunda rakı bulaşığı 
bulunmadığını bildiriyor 

Sevişmekte olduğu Recep adındaki 
delikarüı ile elbirliği yaparak, koca
sı Nureddini Fatihte oturduklan ev
de öldürmekten suçlu İrfan, suç or-
taklığmdan maznun anası İfakat ve 
Recebin muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 

Recep, o gece Nureddinin kendisini 
eve davet ederek beraber rakı içtikle
rini ve sarhoşlukla kendisine tasallut 
etmek istediği için Nureddini vurdu
ğunu iddia ettiği cihetle, ölen Nuredr 
dinin vaka esnasmda hakikaten sar
hoş olup olmadığmm Tıbbı adlîden 
sorulmasma karar verilmişti. 
. Dün Tıbbı adlîden gelen rapor mah

kemede okundu. Bu raporda Nured
dinin cesedi üzerinde yapüan otopsi 
neticesinde ölünün hazım borusunda 
rakı bulaşığı bulunmadığı bildirili
yordu. 

Suçlula:rm vekili: 
— Bu raporda Nureddinin ölmeden 

evvel sarhoş olup olmadığı açıkça zik-
redilmemiştir. Rapor ancak zan •« 
tahminlere istinad ediyor. Müekldll©-
rim hakkmda verilecek kararda bu ci
hetin de göz önünde tutulmasım is
terim, dedi. 

İrfanla İfakat başka bir diyecekle
ri olmadığmı söylediler. 

KatU Recep te: 
— İlk muayenede bu adam m sar

hoş olup olmadığma bakmamışlardır. 
Ben, mahkemenin vereceği cezaya ra
zıyım. 

Dedi. Evrak tedkik edUerek karafir 
verilmek üzere muhakeme başka git 
ne bırakıldı. 

Tan vapuru dün sreldi 
Tari vapuru üç gün gecikerek dün 

limammıza gelmiştir. Tarlnln geç gd-
mesine sel>ep Karadenizdeki fırtınar 
dır. Tali vapuru karaya oturan Aksu 
vapmundan 2000 parça eşya almıştır. 
Bu eşyalar Karadenizde muhtelif li* 
manlara çıkanlacaktır. Bunun için 
Tari-yakmdal tekrar Karadenize ha
reket edecektir. Aksu vapuru ka.Tn̂  
açılmak suretüe yüzdürülebilmiştir. 
Yakmda limanımıza gelecektir. 

T r a m v a y a r a b a l a r ı n d a n d a h a 
sekiz i y e n i t a r z a k o n a c a k 
Yeni sistemdeki tramvay arahalan-

mn Şişli ve Maçka ile Taksim arasın
daki istasyonlarda durmadan sefer 
yapmaları halkı pek menmun etml^ 
tir. Bunu göz önüne alan Belediye, 
şirket nezdinde teşebbüslerde bulun
muş ve bu tarz tramvay arabalarının 
arttınlmasmı istemiştir. Eski arabar 
lardan sekizi ûaha. yeni şekle konula
rak sefere çıkarılacaklardır. 

Etlere damga 
Kıvırcık diye 

dağlıç, hattâ ka
raman sürülüyor 

Bir müddetten beri et fiaUerinin 
yükseldiğinden bahsetmiştik. Dün bir 
kasap matbaiamıza müracaat ederek 
şu sözleri söyledi: 

«— Son günlerde filhakika et fiat-
leri yükselmiştir. Fakat bu geçicidir. 
Et fiaüerini tedkik eden komisyonun 
her şeyi gözönüne alacağı ve ona gö
re fiat tayin edeceği tabiîdir. Benim 
derdim bu değüdir, başkadır: 

Evvelce mezbahada kesilen hayvan
lara cinsini gösteren bir damga vu
rulurdu. Herkes bvma bakarak etin 
kıvırcık mı, dağhç mı, karaman mı, 
yoksa keçi mi olduğunu anlardı. Bir 
müddetten beri bu damgalar kaldırıl
dı. Şimdi dükkânımıza gelen müşte
riye bir etin kıvırcık veya dağlıç cA.-
duğunu isbat etmekte son derece güç
lük çekiyoruz. Bir çok kimseler de bu 
yüzden aldanıyorlar, kıvırcık diye dağ
lıç, hattâ karaman alıyorlar. 

Etlere tekrar dainga vurulmalıdır. 
Hem bir değil, bir kaç yerine. Bu su
retle hilenin önü alınır.» 

Kasabın söyledikleri çok makul 
ve mantıkîdir. Etlere yeniden damga 
vurulması lâzımdır. Esasen işittiği
mize göre, belediye de bunu düşün
müş ve yeni belediye zabıtası tali-
matnemesine etiere eskiden olduğu 
gibi damga vunüması hakkmda bir 
madde koymuştur. 
Et k o m i s y o n u d ü n toplandı 

Etin on kuruş ucuzlaması hakkm-
daki karann tatbiki için teşkil edilen 
komisyon dün Halkpartisi merkezin
de toplanmıştır. İçtimaa şehir mecli
sinden Feridun Manyas, Cemaleddin 
Fasıl, Mustafa Aşkın, iktisad müdü
rü Asım Süreyya, hayvan borsası re
isi Rıdvan, iki celeb, iki kasap esnafı 
iştirak etmiştir. Dünkü toplantıda B. 
Feridun Manyas reis seçilmiş, içtimaa 
iştirak eden 'âza tarafmdalı tedkik e-
dilmek ve verilecek kararlara bir z&-
min teşkil etmek üzere hazırlanan ra
porlar okımmuş ve bir mesai progra
mı hazırlanmıştir. 

Komisyon cumartesi günü telcr^ 
toplanacaktir. 

Unkapanı - Şehzadelıaşı 
istimlâk için harita 

hazırlanmağa başlandı 
inşa edilmekte olan Gazi Icöprüstt 

iki sene sonra bitecektir. Köprü ile be
raber muhtelif yollar da açüacağın-
dan, B^ediye şimdiden tedbir almağa 
karar vermiştir. Gazi Mustafa Kemal 
bulvarmm son in.sTn̂ n̂  teşkil eden 
Şehzadebaşı - Unkapam parçasının 
istimlâk edilmesine karar verilmiş ve 
birkaç sene evvel Unkapanımn İSı-
timlâki tamamlanmıştı. Belediyenin 
elinde kâfi miktarda tahsisat olmadı-
ğmdan, Şehzadebaşmm istimlâkine 
başlanabıamıştL 

İstimlâk edilecek sahanm bir an 
evvel tamamlanarak caddenin açıl
masını tanin etmek üzere Şehzade-
başmdan Unkapanına doğru uzanan 
sahadaki binalann istimlâki için bir 
harita hazırlanmağa başlanmıştır. 
Haritaya göre, bu cadde, Yenikapıdan 
Unkapanına kadar elli metre genişli
ğinde olacaktan-. 

İSTANBUL HAYATİ 
İç güveysi 

Biri şişman, yaşlı, öteki genç faka\ 
gözleri yuvalanndan fırlanujf, avuri-
lan biribirine geçini;;, çöp bacaklan-
nm üstünde çekirge gibi sekiyor. A^ 
kalannda, koltuklan paketlerle doln^ 
soluk benizli, süzgün bakışh bir deli-
kanh... 

Vapurun orta kat salonuna ginD-
ler, bayanlar kanepeye yerleştiler. De-
likanh koltuğundaU paketlerie garflı 
garib bakımrken büjrük bayan kaşl»* 
nm çataral^homurdandı: 

— tki adunhk yol yürümekle he
men yorulursun. Erkek dediğin hîtvM 
kanh canh olmah.'Hadl paketleri şu
raya bırak. 

Delikanh paketleri istif ederken bO-
yük bayan sigarasını yaktı ve seri 
sert emirler vermeğe başladı: 

— Buradan dönünce fırına uğra, 
ekmek al ve doğruca eve git. Sokak
larda dolaşnuyasın ha. Tabloların 
yerlerini benim dediğim gibi değiştir. 
Odayı havalandır. Benim robumn 
gardiroba koy. Neclânın tuvalet tsr 
kımlanıu yatak odasma götür. Ken
di elbiselerini de asarsın, tşin bitince 
sakın pencere önünde oturmıyasm. 
Bugün pazar. O karşıdaki şırfmtı k»> 
nlar evdedirler. 

Sözlerime iyi kulak ver. Biz Eren-
köyünden biraz geç döneriz. Bugün 
hava iyi, gündüz soba yakma. Akşam 
üzeri bizim gelmemize yakın sobayı 
yak. Dikkat et, etrafa kömür dökübU 
meşin. Akşama sofrajn da hazırlar 
sm. Sakın sokağa çıkayım deme. Za
ten dün akşam eve on dakika geç gel
din, hiddetim hâlâ geçmedi. Lâflaa^ 
ma kulak ver. Sonra karışmam ha... 

Delikanh acı bir tebessümle boynu
nu büktü: 

— Peki anneciğim. Merak etmeyi
niz. Hadi uğurlar olsun. 

O uzaklaşırken yan tarafta oturan 
yaşlıca bir kadın gülümsiyerek şi^ 
man bayana döndü: 

— Kırk bir buçuk maşallah. Ne ka
dar terbiyeli delikanh! Oğlunuz mn 
efem? 

Şişman bayan çatık kaşla cevap 
verdi: 

— Damadımdır. İçgüveysi aldık 
amma, eli hiç birşeye yatmıyor. Dai
rede çahşmaktan başka bir şey bilmi
yor. Onu bu kadarcık yola getirinciye 
kadar çektiğimi hen bilirim. 

Yandaki kadın garib bir tebessüm!* 
başım salladı: 

— Hımmm... Hele, ben de çocuğua 
gidişatına mâna veranemiştim. De
mek ki içgüveysi?... 

O sırada genç kıs, tdâşla annesiııe 
dİMidü: 

— Eyvah, anneciğim. Unuttuk ta, 
benim şosonlarımı yıkamasını Macide 
tembih etmedik Cemal Refik 

•mnımnııııııııınııifNMnımııırnıınmtnnınııiHUiı 

Y e n i bir h e n d e s e k i tabı 
y a z ı l a c a k 

öz türkçe riyariye ıstılahlarm ka
bul ve mekteplere tamiminden sonra 
riyaziye kitaplarının bu ıstılahlara g5-
re yazüması locrarlaştınlmıştı. Şimdi
ye kadar okutulan riyaziye kitaplan-
nın son tedris metodlanna da uygun 
olmadığı anlaşılmıştır. Maarif vekâle
ti bu maksaidla ilkmekteplere mah
sus olmak ÜZM^ bir (Geometri) hen
dese kitabı hazırlatmağa karar ver
miş ve bir müsabaka açmıştır. Bu mtt-
sahakada ktczananlara ikramiye veri-

\ lecektir. 

Palto hırsızları 
İki kişi yakalandı, 
sorguya çekildi 

Sokaklarda yedi sekiz yaişlanndakl 
çocukları kandırarak paltolarını ahp 
kaçan Hüseyin ve Ahmed adlarında 
iki kişi yakalana:rak adhyeye verilmlf' 
lerdir. 

Yapüan tahkikata nazaran bunlai 
sokaklarda oynıyan jredi sekiz yaşlım 
rmdaM çocuklara sokularak elleriı»' 
deki içi boş zarfı verib: 

— Çocuğum. Şu zarfı al, karşı so
kaktaki (...) numarah eve götür. Ba 
hizmetine mukabil şu cm kuruşu da ak 

Diye bir kaç kuruş ta para veriyor-
larmış. Çocuk bu kolay hizmeti kı^ 
bul edince adam bu defa: 

— Geç kalmamak için koşarak gl^ 
melisin. İyi koşabilmek için de palto
nu çıkar. Ben seni burada beklerinb 
Mektubun cevabım getirince paltona 
alırsm. Diye çocuğun sırtmdan pal
tosunu alıyorlar ve çocuk zarfı götâ9> 
m ^ üzere ayrılınca, paltoyu alıp &»> ' 
vuşuyorlannış. İki hırsız bu sureUe Ut 
çok çocuğun paltolarım aşırmışlar-
dır. Hırsızlar birinci sorgu hâkimi t»-
rafmdan sorgu altina alınmışlardır. 

D o k t o r A h m e d A s ı m Onur'ml 
konferans ı 

Ortaköy Şifa Yurdu sahlb ve mtl-
dürü doktor Ahmed Asım Onur tarar 
fmdan bu akşam saat 17,80 da Emlaj* 
önü Halkevinde bir konferans verile
cektir. Konferansm mevzuu cFennl 
doğumun nüfus çoğalmasmdaSö 
ehemmiyetit dir. 

! 
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Iktisad Vekili Ankaraya döndü 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

Kükürt ihtiyacından bahsedilirken 
vekil, Keçiborlu kükürt fabrikasının 
ihtiyaca daha uygun tarzda istihsalât 
yapması için tedbir alınacağını, buu-
dan sonra hariçten kükürt getirtilme-
sine ihtiyaç kalmıyacağlnı göztaşı is-
tihsalâtı için de hükümetimizin teşeb
büslere girişmiş olduğunu söylemiştir. 

Bağcılar, üzümlere arız olan haşa
ratla daha esaslı şekilde mücadele edil
mesini, rekoltenin her yılı yarısmı za
rara uğratan kırağıya karşı devletçe 
tedbir almmasım istemişler, istihsalâ-
tın azalmasına sebebiyet veren kırağı 
yüzünden her sena memlekete girmesi 
lâzım gelen fazla dövizin yarıya indi
ğini, yalnız Manisa havalisi bağlanmn 
bu sene kırağıdan bir buçuk milyon li
ra zarar ettiklerini söylemişlerdir. 

Ü z ü m c ü l e r i n di lekleri 
Amele buhranının tamamen izalesi 

üzerinde durulmuş, bağcılar Devlet 
Demiryollarında amele nakliyatı için 
yapılmakta olan yüzde 50 tenzilâtın 
yüzde 75 e çıkarılmasını ve bu suret
le mevsiminde amele buhranının ta
mamen ortadan kaldmlmasmı, üzüm 
kurutmasında kullanılan potasların 
evsaf itibarile iyi olmasını temin eiçin 
numunelerin tam teşkilâtlı kimyaha-
nelerde tahlil edilmeden memlekete 
ithaline müsaade olunmamasını, fena 
evsaftaki potasların üzümün rengini 
bozduğunu, sergüerde üzümlerin yağ»-
murdan korunması için tente usulü
nün mecburî olmasını, fakat buna mu
kabil de yerli tente bezlerinin çok ucuz
latılmasını, evsafının ıslahını ve çuval 
fiatlerinin de indirilmesinin teminim 
İstemişlerdir. 

Üzüm satışları 
Vekil, üzüm satışları hakkında tüc

carların dileklerini sormuş ve tüccar
lar şu izahatı vermişlerdir: 

«On sene evvel Manisa havalisinde 
60 - 70 bin dekar bağ vardı. Şimdi bu 
miktar 140 bine çıkmıştır. Bağcılar 
üzümlerin afat ve saireden korunması
na yaryacak depoları bulunmadığı için 
istihsal ettikleri üzümleri derhal ve hep 
birden piyasaya arzetmektedirler ki, 
bunun fiat üzerinde kendi zararlarma 
neticeler verdiği tabiîdir. Eğer Manisa-
da ve bazı kasabalarda 25 bin çuval 
üzüm alacak büyüklükte depo yapılır
sa buraya verecekleri üzümler mukabi
linde hem müstahsiller bankalardan 
ve eşhastan kredi temin edebilecek, 
hem de mahsullerini derhal satmak 
lüzumunu hissetmiyerek fiat düşme
sinin önünü alacaklardır. Bu depolat 
40-50 bin liraya kadar inşa edilebidir.» 

Vekil, Manisadaki kooperatif ortak
lan sayısı hakkında malûmat istemiş
lerdir. Bunun üzerine Manisa vilâye
tinde 1700 kooperatif ortağı bulundu
ğu ve üzüm rekoltesinin 150 bin çuval 
olduğuna göre, bunun 60 bin çuvalının 
ortaklar tarafından istihsal edilerek 
kooperatifler birliğine verilmesi taah-
hüd edildiği ve Manisa Bağcılar ban
kasının vaziyeti hakkında izahat ve-
rUmiştir. 

Vekil, tütün istihsali hakkında da 
malûmat almıştır. Vilâyetin senelik 
tütün rekoltesinin 1 milyon 800 bin ki
lo olduğu ve istihsalâtm her sene art
tığı söylenmiştir. 

Bunun üzerine Vekil, mmtaka tü
tünlerinin ıslahı için Akhisarda bir 
Tütün enstitüsünün açılmak üzere ol
duğunu tebşir etmiştir. 

Pamuk meselesinden de bahsedilmiş, 
bu seneki pamuk ekiminin geçen sene-
kinden bir misli fazla olduğunu, fakat 
gerek tütün ve gerek pamuk için depo
lar inşasına ihtiyaç bulunduğu ve ay
ni zamanda çırçır fabrikalannın da 
arttırılması lâzım geldiği bUdirilmiş, 
dekar basma Manisa havaUsinde 60 -
70 bin kilo pamuk elde edilebildiği an
laşılmıştır. 

Vekil, bu izahatı dinledikten sonra: 
— Manisa topraklan hangi mahsu

le müsaid değildir ki., pamuğun iyisi, 
üzümün ve tütünün iyisi hep Manisa-
dadır; demiştir. 

H a l k e v i n d e 
Alkışlanan bu sözlerden sonra Vekil, 

Halkevine gitmiş, orada şerefine veri
len 120 kişilik ziyafette bulunmuştur. 
Ziyafetin sonlarına doğru Manisa va
lisi Dr. Lûtfi Kırdar ayağa kalkarak bir 
nutuk irad etmiş, Vekili selâmlamış. 
Büyük Şefin iktisadî direktifleri daire
sinde memleketin en kısa bir zamanda 
refah ve saadete tamamen Jcavuşaca-
ğını anlatmıştır. 

Ikt isad Veki l in in nutku 
İktisad Vekili B. Şaklr Kesebir mu

kabelede bulunarak, 17 sene evvel gel
diği Ege bölgesi ile şimdi ziyaret etti
ği Ege bölgesini mukayese etmiş ve de
miştir ki: 

— Bölge dahilinde birkaç güne inlıi-
sar eden görüşlerim, tahminlerimi çok 
geride bıralumştır. Büyük Önderin ha
yat verici idaresi altında tahakkuk et
tirilmiş ciddi bir kalkmma ve imar 
manzarası tesbitine muvaffak oldum. 
Halkm büyük gayreti ve Cumhuriyet 
Halk Partisi hükümetlerinin daimi 
aiâka ve dikkati ile elde edilen netice
ler hakikaten iftihar ve itimadla kar
şılanacak mahiyettedir. En feci tahrip
ler görmüş olan Manisamn yerinde bu
gün yer yer güzel eserlerile yeni bir 
şehrin vücud bulduğu görülmektedir. 
Yüksek şahsiyeti hepinizin yakından 
malûmu olan sayın Başvekil Celâl Ba-
yarm riyaset ettiği hükümetin bu eser
leri memnuniyetle karşıladığına ve 
bütün imkânlanm kullanarak kalkın
ma hareketlerini kuvvetlendirmeğe hu
susî bir ehemmiyet atfetmek kararın
da bulunduğuna itimad buyurabilirsi-
niz.» 

B. Şakir Kesebir sözüne devamla, 
Manisa velisinin kısa bir zamanda bir
çok eserler meydana getirmek husu
sundaki muvaffakiyet ve faaliyetinden 
dolayı alenen takdirlerini bildirmiş, 
gördüğü hüsnü kabule teşekkür etmiş 
ve nutkunun sonunda, ziyafette bulu-
nanlan Atatürkün sıhhat ve şerefine 
kadehlerini kaldırmağa davet etmiştir. 
Vekilin nutku sürekli bir şekilde alkış
lanmıştır. 

U ş a k t a n g e ç e r k e n 
Uşak 16 (A.A.) — tktisad Vekili Şa

kir Kesebir Ankara - İzmir trenile U-
şaktan geçerken istasyonda kaymakam 
ve ziraat, İş bankaları müdürlerile ko
nuşarak Uşağın iktisadî vaziyeti hak
kında malûmat almıştır. 

Kutuptaki seyyahlar 
Bir tayyare seyyahların 
mevkilerini tayin için 

uçuş yaptı 
Moskova 16 (A.A.) — Taymir ve 

Murman buzkıranlannın ilerlemeleri, 
denizin donması yüzünden durmuş
tur. Murman'ın tayyarelerinden biri 
dün alimlerin bulundukları mevkii 
tayin etmek üzere iki saat süren bir 
uçuş yapmıştır. 

Murman ile Taymir buzkıranlan 
halihazırda yekdiğerinden on beş kilo
metre ayrılmış bulunmaktadırlar. 

Moskova 16 (A.A..) — Tas ajansmm 
bildirdiğine göre Taymir ve Murman 
buzkıranlan, Papanin kapmma doğ
ru üerlemek, sıkışmış buzlar sebebile 
kabil olmadığmdan, yerlerinde dur
maktadır. Dün saat 15 de tayyareci 
Vlavos uçmuş ve buz mmtaaksı üze
rinde uzım müddet dolaşmış İse de 
sisten dolayı Papenin kapmını göre
memiştir. 

S a m s u n Orduevi gaz inosu 
Samsun (Akşam) — Şehrimiz 

Orduevine bitişik bulunan büyük bi
na, bazı ufak tefek tadilât yapıldık
tan sonra mahfilin gazino ve lokan
tası şekline ifrağ edilmiştir. Aynca 
önündeki bahçe de istimlâk edilerek 
küçük bir park haline sokulmuştur. 

Güzel bir şekUde tefriş edilen bu 
gazinoda akşamlan askerî bandodan 
seçilen bir caz takımı da çalmak
tadır. 

Halk üe askeri bir araya toplıya-
rak kajmaşmalanm temin gayesile 
yapılan yurd, memleketin en temiz 
ve nezih bir toplantı yeri olmuştur. 
Ayni zamanda pek ucuz olan bu ga
zino ve lokantada tabldot yemek 
25, alakart yemek 10 ile 15 kuruş ara
sında verilmektedir. 
Suriye Mil l î M ü d a f a a B a k a m 

Beyrut 16 (A.A.) — Suriye hükü
meti, millî müdafaa bakanlığına, es
ki Türk ordusu erkânıharb zabitlerin-
den B. Yahya Hayatiyi tayin etmiştir. 

B O R S A 
16/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM Te TAHVİLAT 

istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk I I 
Ünitürk Hl 
Mümessil I 

» n 
» m 

i ş Bankası 
Y hamiline 
> müessis 

93 

98,50 
19 
19 
19 
40 

40,70 

10,20 
10,25 

85 

Türkiye Cum
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu Hİ3. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İ t t ihad Değir
menleri 
Şark Değir-
menlarl 

98 

23,75 
7,75 
7,25 

12,70 
12,50 

Para (Çek fiatleri) 
Par i s 
Londra 
Ney York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,30 
630 

0,79,72,50 
15,18,25 
86,74,60 

3,42,87 
4,69,50 
1,42,33 

Sofya 
P rag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,67,75 

1,97,16 
12,38,10 
34,24,60 

4,20 
3,98,80 
106,19 
23,64 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

16/2/938 
F 1 A I L A A 

CtNSt Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. P«. 

Buğday yumuşak 6 2 6 5 
Buğday sert 5 27i 5 30 
Arpa yemlik 4 15 
Arpa Anadol 4 5 4 7J 
Çavdar 5 — 
Sarı mısır 4 21 
Kuşyemi 8 4 
Tiftik mal 119 — 
İç fındık 32 30 33 20 
Yapak Trakya 65 — 
Peynir beyaz 39 14 40 — 
Pamuk yağı 33 20 

G B L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Z. Yağ 
Un 
Yulaf 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Mısır 
İç fmdık 

378 
110 
61 
99 1/2 

188 
67 3/4 
74 1/2 
43 1/4 
41 1/2 
27 1/2 

Ton 
» 
» 
» 
» 
» 

G İ D E N 

Razmol 
Kuşyemi 
Un 
Nohut 
Keten tohumu 
Börülce 
Tiftik 

Ton 202 
74 1/2 » 

101 » 
200 > 

43 1/4 » 
29 1/4 » 
10 1/4 » 

D i g i F t A T L A B 

Buğday: Llverpul 5,23 Kr. 
Buğday: Şikago 4,24 » 
Buğday: Vinipek 5,80 » 
Arpa: Anvers 4,47 > 
Mısır: Londra 3,99 » 
Keten T.: Londra 7,75 » 
Fmdık G.: Hambur 44r— » 
Fındık L.: Hamburg 42,50 » 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

Tfirklye Ecnebi 

SENELİK 1400 kurug 2700 k u r u | 
• AYLIK 750 > 1450 > 
S AYLIK 400 9 800 * 
1 A n . I K 160 > — » 

Posta I t t ihadma dâhU clmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili için yirmi bef 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilhicce 16 — Ruzukasmı 102 
& İBMk COMI 0|lt Ilıiaai Akıtn Y«tıı 

E. 11,29 1,06 '6,44 9,40 12,00 1,31 
Va. 5,14 6,51 12,28 15,25 17,46 19,17 

i da r ehane ! Babı&Ii c ivan 
Acunusluk So. 

No . 13 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satif 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naoman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

«Metropol Bar» filminde tanılıp 
Sevimli sarışın 

LORETTA 
YOUNG 

beyenildikten sonra 
Robert Taylor rakibi 

TYRONE 
POWER 

aşk mâceralanna, lüks hayatlarına, ihtiraslı entrikalarına 
Bu akşamdan itibaren 

A Ş K M O D A D I R 
Fransızca sözlü filmlerinde devam edeceklerdir. 

SARAY s inemasında 
Gösterilecek olan bu eser: Güzel bir fi^m, sevimli bit mevzu ve hakikt bir 
muvaffakiyettir. 

İlâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

18 Şubat Cuma günü akşamı T U R A N 
tiyatrosu Sana tkâr Naşid ve Ertuğrul Sadi 
kumpanyası iM kumpanya iki oyun birden 

C E H E N N E M piyes 3 perde. 

kemedi 2 perde 
Alman varyete, 

Macar varyetesi f lat larda zam yoktur. 
Tafsilât el Uânlarmdadir. Telefon: 22127 

Dengi Dengine 

Temsilleri bu akşam başlaması lâzım gelen Dünyamn en büyük eğ
lencesi. Amerikanm en meşhur Cazı MISS BYRON tarafından idare edilen 

B E N N Y P E Y T O N 
Budapeşt«de kazandıkları fevkalâde rağbete binaen bir kaç gün 
daha kalacaklardır ve 3 MART PERŞEMBE AKŞAMI Tepebaşı 

ARDEN'ıWe 
B a ş l ı y a c a k l n r d ı ı . 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Elu-em, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişelıirde Baronak-
yan, Bostanbaşmda İtimad, Gala ta : İs
met, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: 
Aseo, Eminönü: Agop Mlnasyan, F a 
t ih : Veznecilerde Üniversite, Ka ra -
gümrük: Mehmed Fuad, . Bakırköy: 
İstanbul, Sarıyer: Nuri, Aksaray: 
Yenikapıda Sanm, Beşiktaş: Süley
m a n Recep, Fener: Emilyadi, Kum-
kapı: Cemil, Küçükpazar: Necati, Sa-
matya : Yedlkulede Teofllos, Alem
dar : Ali Rıza, Şehremini: Ahmed 
Hamdi, Kadıköy: Sadık, Yeldegirme-
ninde Üçler, Üsküdar: Ahmediye, 
Heybeliada: Tomas, Büyükada: Halk. 

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

1 Mart Sah 

MÜNİR 
KONSERİ 

ırt Salı HI^HHB 

NüRETTÜn 
NSERt HHBHBMİ 

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

Dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen. 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 
kısmı: Bu gece saat 20,30 da 

(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 
Von Schön t ahan , türkçesi: S. Moray. 

Komedi 

ŞEHZADEBAŞI 

16/2/938 Çarşamba günü 
İstanbul Hâlinde toptan satı lan yaş sebze 

ve meyva fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En yüksek 

fiatı Fiatı 
Kr. S. Kr. S. 

Bakla Kilo 
Bezelye » 
Pıras » 
I spanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Pancar 
Enginar 
Karnabaha r 
Yeşil salata 100 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 
Elma Ferik 
Elma İnebolu 
Armud Ankara 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 
Ağaç kavunu 
Limon ecnebi 100 » 
Par takal lar : 
Dörtyol 64 lük sandık 

> 80 lik » 
9 100 lük 9 

Alanya 64 lük 9 
» 80 lik 9 
9 100 lük » 

Rize 64 lük » 
9 80 lik » 

100 lük » 

9 
9 
9 
» 

Demet 
» 

Aded 
9 
B 

Demet 
9 
» 

Kilo 

9 

» 
Aded 

48 — 
30 — 
4 — 
7 — 
4 — 
7 — 
7 — 
3 — 
2 50 
5 — 
5 — 

70 — 
^ 70 
— 40 
— 50 
16 — 
7 — 
8 — 

15 — 
6 — 

70 
15 
3 

130 

350 
275 
200 
300 
250 
225 
125 
100 
70 

50 
35 
4 
8 
5 
8 
8 
3 
3 
9 
15 
100 
1 

50 

50 

60 
60 

37 
25 
20 
25 
8 

100 
20 
8 

150 

400 
300 
215 
325 
300 
275 
150 
120 
100 

Mandalina Bodrum 100 Aded 300 — 350— 

TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sana tkâ r Naşid ve a r -
kadaş lan Hakkı, Ruşen, 
Rıfkı, Eyüp Sabri bir
likte Alman ve Macar 

varyeteleri 
SİLÂHŞORLAR 
Komedi 3 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Sana tkâ r Naşid birlik
te yarın gece Şehzade-
başı (Turan) t iyatro

sunda: 
C E H E N N E M 

piyes 3 perde 
DENGİ DENGİNE 

vodvil 2 perde 
W 

TENİ NEŞRtYAT 

ÇOCUK 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

taraf ından çıkarılmakta olan (Ç(X;UK) 
adlı derginin (73) üncü sayısı çıkmıştır. 
Yurt yavrularının sağlık, sosyal kültürel 
durumlarınım inkişafına hizmet eden bu 
kıymetli dergiyi çocuklara, çocuklu ana 
ve babalara tavsiye ederiz. 

konferans ve Konser 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz Neşriyat Komitesi üyelerinden 

muharr i r Nusret Sefa Coşkun taraf ından 
18/2/938 Cuma günü saat (17,30) da Evi
mizin Cağaloğlundaki merkez salonunda 
(Halk Tiyatrosu) mevzulu bir konferans 
verilecek, bunu Müfit Hasanın keman 
konseri takip edecktir. Konferans ve kon
ser için davetiye yoktur. Herkes gelebilir-

Mevlidi Nebeviye davet 
Topkapı Türk Fukaraperver hayır 

müessesesi banisi ve Sinop saylavı mer
hum doktor Galip Üstün'ü seven ve ru
hunu şad etmek isteyenlerin şubatın 
yirminci pazar günü saat birde Topka-
pıda Gazi Ahmed paşa camune lütfen 
teşrifleri rica olunur. 

Bu akşam: T O R K sinemasında 
LUCİEN BARROUX — JUIJES BERRY — DANİELLE PAROLA 

Eğlence — Meşhur RAY Ventura Orkestrası — Yeni şarkılar — Güzel genç 
kızlar — Parisin en fevkalâde zevk muhiti 
seli mevzu 

Gece kabareleri — Ve nefis ne-

Paris Eğleniyor Siz de eğleneceksiniz! 

SENENİN EN ÇOK SEVİLEN — EN ÇOK BEĞENİLEN — EN ÇOK İŞ YAPAN TÜRKÇE SÖZLÜ 

A L İ BABA H i N D i S T A N B A 
ve İSTANBUL SENFONİSİ filmlerüıin, halkımızdan gördüğü eşsiz rağbet üzerine 

İ P E K sinemasında daha bir HAFTA temdid edildi. 



SİYASI İCMAL: 

Büyük gemi inşası yarışı 
Uzak Şark harbine artık Amerika

nın yalnız başına yahud İngiltere ve 
Fransa ile birlikte müdahale etmesi 
varid değildir. Bu noktayı Japonya 
Hariciye Nazın Hirota parlâmentoda 
sarih bir surette beyan etmiş ve bu 
üç büyük devlet tarafından Çine her 
hangi suretle yardım gösterilmediği
ni temin etmiştir. 

» Gerek Japon Hariciye gerek Harbi
ye Nazırına göre, Japonya yalnız Sov
yetlerin doğru hareketinden ve ba
husus Vzak Şarktaki askeri hava 
kuvvetleri tahşidinden gayri mem
nun olup sırf Sovyetlere karşı tesU-
hattnı arttırmaktadır. 

Fakat büsbütün başka bir sahada 
ve büyük Okyanusta bahri hâkimi
yet ve nüfuz meselesinden Japonya 
ile üç büyük devlet, İngiltere^ Amerim 
ka ve Fransa arasında bir anlaşma-
mazUk çıkmıştır: Donanmaların umU' 
mî hacimlerini tahdid eden Vaşing-
ton ve birinci Londra deniz muahe
deleri Japonya tarafından feshedil
dikten sonra isimleri yukarıda geçen 
iiç büyük bahri devlet hiç olmazsa 
'35,000 tondan büyük harb gemisi 
yapmamak için Londrada yeni bir 
muahede akdetmişlerdi. Şukadar ki, 
iiç büyük devlet haricindeki bir dev-
•let bu cesametten daha büyük herb 
gemisi yaptığı takdirde kendileri de 
böyle gemiler yapmakta serbest olor 

caklanna dair bu muahedeye bir ka-
yıd konmuştu. 

Son zamanlarda Japonyanm 43,000 
tonluk zırhlılar yaptığı şayi olmuş
tur. Böyle büyük ve müdhiş gemiler 
ile Japonyanm bütün Okyanusa hâ
kim olacağını düşünen Amerika bu 
kayıddan istifade etmek için Japonr 
yadan hakikaten 35,000 tondan bü
yük yeni harb gemileri yaptırıp yap
tırmadığını sormağa lüzum görmüş
tü. Bu noktada Amerika hükümeti 
İngiltere ve Fransa ile arüaşır Üç 
devlet ayn olmakla beraber Japon-
yadan 35,000 tondan büyük gemi yap
tırıp yaptırmadığını resmen sormuş
lar ve 20 şubata kadar cevap veril
mesini istemişlerdir. 

Japonya üç devletin böyle resmî 
müracaatta bulunmalarını lüzumsuz 
bir hareket ve bir nümayiş saydığın
dan yaptırmakta olduğu gemiler hak
kında malûmat vermekten imtina et
miş ve mahaza Amerikaya ve diğer 
devletlere karşı hasmane bir hazırlı
ğı olmadığını temin etmiştir. Japon
yanm bu cevabından; gayri resmi ve 
nümayişsiz olarak tekrar müracaat 
ve temas yapttğv zaman devletlerin 
endişelerini bertaraf edeceği istUâl 
edilmiştir. Binaenaleyh esas itibarile 
yeni ihtilâf vehametini kaybetmiş o-
luyor, 

Feyzııllah Kazan 

Kaza üstüne kaza 
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Amerikada, Lindon şehrinde, bugü

ne kadar görülmemiş bir kaza oldu. 
Howard Harper adında bir zat, 

otomobille şehir civarmda bir gezinti 
yapıyor. Bir aralık lâstiklerden biri 
patlıyor. Otomobil kızak yapıyor, bir 
elektrik direğine çarpıyor. Direk iğri-
liyor, bir kontakt oluyor, yakın ben
zin istasyonlarından birinde yangın 
çıkıyor. Benzinler iştial ediyor,,bu iş
tial yeni kontaktlara sebeb oluyor, 
elektrik merkezinin cihazları bozulu

yor, bütün Lindon şehri karanhkta 
kahyor. Halk ve itfaiye yangınlan 
söndürmeğe uğraşıyorlar. Ateş sönü
yor. Bundan sonra iğrUen elektrik di
reğini düzeltiyorlar. Tabu hal avdet 
ediyor. 

Howard Haper lâstiğini tamir edi 
yor, otomobiline biniyor. Tola çıkmak 
için manevra yaparken gene direğe 
çarpıyor, direk gene iğriliyor, gene 
kontakta sebeb oluyor ve yeniden üç 
ev tutuşuyor!,. 

İKTİSADÎ MESELELER 

Yeni sigorta Icanunu nasıl 
izah edilebilir? 

Hükümet yeni bir sigorta kanunu 
yapmağa lüzum görmüştür. Daha doğ
rusu bunu yapmak, bir zaruret haline 
girmişti. Bundan birkaç sene evvel, 
bir iki ecnebi sigorta şirketinde çıkan 
hâdisede yurddaşlanmızm pek haklı 
surette telâş ettiklerini hatırlıyoruz.. 
Hükümetin aldığı tedbirler sayesin-

- de sigortacılık âlemine karşı olan em-
^yet ve itimadın bozulmaması temin 
edilmişti. Fakat bu arızî bir tedbirdi, 
ileride bu gibi hâdiselere meydan 
Vermemek, yurddaşlann hukukunu 
Muhafaza etmek sigortacılığa karşı 
halkın itimadını arttırmak için sigor
ta şirketlerini daha sıkı bir kontrola 
^bi tutmak lâzımdı. Yapılacak işle-
'^n başında, Türkiyede teşekkül eden 
ecnebi bir sigorta müessesesinin ihti
yat akçelerinin Türkiyede bulunma
lını temin etmek geliyordu. Yeni ka-
*iun lâyihasında buna aid sarih bir 
*Jiadde mevcuttur. 

Şimdiye kadar böyle bir madde bu
lunmadığı için, buradaki ecnebi sigor
ta şirketleri, tâbi olduklan memleket
lerin mukadderatma bağlıydılat, o 
memleketlerde zuhur eden bir buhran 
yüzünden buradaki sigorta şirketi, dsr 
ha doğrusu, jrurddaşlanmız müteessir 
olmaktaydı. Nitekim birkaç sene ev
velki sigortacılık alemindeki hâdise
lerin mahiyeti de bu idi. Vakıa 928 se
nesinde tatbik edilen sigortalar kanu
nu, Türk sigortacılığmda büyük bir 
adımdır. O zamana kadar sigorta şir
ketleri teminat akçesi bUe vermezler
di. 928 sigorta kanımundan sonra si
gorta şirketleri meşgul olduklan şu
belere göre, yüzer bin lira teminat 
akçesi vermeğe mecbur tutulmuşlar
dı. Hele Osmanh imparatorluğu dev
rinde, teşekkül eden ecnebi sigorta 
şirketleri arasında yangınlarda haJka 
para vermiyenler bile mevcuttu. HattA 

Istanbulu yıkıp yeniden 
yapmak kabil midir? Liman 

nerede inşa edilmelidir? 
Çok kıjrmetli sa

bık şehreminlerin-
den doktor opera
tör Cemil Topuzlu
nun geçen sene neş
rettikleri (Yarınki 
İstanbul) broşu -
rünü ve muhterem 
gazetenizin 4 şubat 
tarihli nüshasmda 
çıkan kıymettar ya-
zılarmı zevkle oku
yanlar arasındayım. 
Broşür ve yazı bir 
İstanbullunun, İstanbulda şehreminliği 
etmiş muhterem .bir zatm, tstanbulu ma
mur ve modem biı şehir görmek temen
nilerinden doğmuş ve çok samimîdir. 

Müellfin bilhassa tafsllen yazdığı ya-
rmki İstanbul broşürünün özü bir kaç 
noktada hülâsa edilebilir: 

1 — İstanbulu kıymetlendiren tabiî 
manzaraları, coğrafî mevkii İle Türk ve 
Bizans asan &tika ve âbideleridir. 

2 — İstanbul asri ve medenî bir şehlfl 
haline sokulmak için, asan âtikalan ve 
âbideleri muhafaza etmek şartile kami
len yıkıp milyarlarla Ura sarfile yava^ 
yavaş yeniden yapmaktan başka çare 
yoktur. 

3 — Bunun için İstanbul limanmın 
mevkii tesblt olunmalıdır. 

4 — Yeni liman Yedikule ile Yenikapı 
arasında olmalıdır. 

5 — Yeni liman biraz uzak olsa da Ik-
tlsad cihetinden bir şey kaybetmez ve li
man ortadan kalkar kalkmaz hemen İs
tanbul asri ve medenî bir şehir kisvesine 
bürünür. 

6 — Mezbaha eski yerinden kalkmalı
dır. Balıkhane Kuruçeşmeye naklolunma-
lıdu-, 

7 — Surlar yıkılmalıdır. 
8 — Bir taraftan bütün Yedlkuleden 

tft Haliç İçlerine kadar ve diğer taraftan 
Kuruçeşmeye kadar otuz metre arzmda 
rıhtım yapılmalıdır. 

Telhisine yeltendiğim şu umumî nok
talar çok bediî bir düşünce mahsulü 
addedilebilirse de şehircilik ve Iktisad 
noktasmdan hepsinin tatbik kabiliyeti ol
madığı ve bu fikirlerin şehrin esas has-
talığma dokunulmadan çehresine bir Ud 
fırça sürüp geçmekten ibaret olduğu ka
naatini beslemeğe mecbur kaldım. 

Şehirler ihtiyaç neticesi teşekkül eden 
mûessesattır. Godfrid Zemperin meşhur 
bir sözü vardır: (İmarat yalnız bir usta 
tanır, onım İsmi de ihtiyaçtır) der ki 
çok haklı ve yerinde bir sözdür. İstan
bul iman düşiinülürken evvelâ İstanbulun 
hakiki ihtiyacını nazan dikkate almalı
dır. Bugünkü şehirlerin tesis ve imannda 
esas, şehrin karakteri bilinmesi ve ona 
göre İhtiyacının tesbitidlr. Saym Cemil 
Topuzlu çok ijri bilirler ki bugün şehir 
sistemlerinde kabul olunan tarz (Zoning) 
sistemidir. Büyük şehirlerde tarzı teşek
kül, İşin cinsi ve mmtaka üzerinedir. 
Şehirlerde administratif bir mmtaka lâ
zımdır. 

Şehirlerde toplu evler, hususî evler, 
amele evleri, bahçeli evleri havi bir iskân 
mıntakası, bir üniversite mmtakası, bir 
de büjrük ve kü^ük sanayie ait mmtaka-
1ar ve ticaret mahalli lâzımdır. Bu mmta-
kalardan administratif mmtaka, ticaret 
mmtakasile yakinen alâkadar olduğu gi
bi sanayi mmtaksı, amele iskân rmnta-
kasile ve ticaret mmtakasile alâkadardır. 

Sanayi mmtakası, sair iskân nuntaka-
lanndan tamamen ayn bulunmalıdır. Bü
yük sanayile küçük sanayiin birbirine 
yakm olması icap ettiği gibi büyük sana
yiin deniz, nehir, veya istasyon civann-
da bulunması esas isteklerden birisini 
teşkil eder. 

Administratif kısmın mümkün merte
be ve şehrin her tarafmdan kolaylıkla 
ulaşılabilecek bir yerde olması da keza 
esaslı bir şarttır. 

Bu umumî hatlar üzerinde İstanbul 
şehri tedkik olunursa şunlar göze çarpar: 

İstanbul şehri bir Uman şehridir, mü
him bir ticaret merkezidir. Ticari faali
yeti artmaktadır. Ayni zamanda İstan
bul bir üniversite şehridir. Sanayi, bu
gün merkezler az olmakla beraber, inki
şaf halindedir. Bir de bedUyatlle bir ge
zinti şehri olabUir. 

Bu bakımlardan yürünürse İstanbulda 
bir liman ve limana mücavir Uman sa
nayii büyük sanayi ve küçük sanayiin 
merkezi, bunlann arkasmda da büyük 
bir amele iskân mmtakası olması lâzım-
geldiğn gibi başlıbaşma şehrin müteaddit 

İstanbulun îman münasebetile aldığımız bir yazıyı 
neşrediyoruz. Bu yazıda limanın Yedikuleye nakli 
fikrine itiraz edilerek Halicin hiç bir zaman bir 
oturma mmtakası olamıyacağı ve liman, sanayi 

mmtakası başka yere nakledilirse burasının 
tamamen boş kalacağı bildirilmektedir 

smıflannı barmdırabUecek ajm bir de İs
kân kısmı olması lâzımdır. Diğer taraf
tan iskân kısmı ile sanayi mmtakası ara-
smda bir ticaret mmtakası ve bunlann 
hepsinin alâkadar olduğu merkezî bir 
mahalde administratif bir santr olması 
da İcap eder. 

Tabiî başlıbaşma ilmî bir inın*takayı da 
havi olmalıdır. İskân mmtakası ticaret 
ve administratif kısmm bir Lstitalesidir. 
Mmtakalar arasında ekseriyetle yeşUlik 
baryerleri yapılır, bu suretle hem yakm, 
hem de süzücü ve huzur verici bir filtre 
İle birbirinden ayrılabilirler. Bugünkü 
İstanbul şeklini bu noktalardan tedkik 
edersek görürüz ki bu menatıkla aşağı 
yukan memleket ihtiyaclle mütenasip su
rette tevazzuh etmeğe başlamıştır. 

İstanbulun bugün şekli şudur: 
1 — Liman Haliç İçi ve dışanlandır. 
2 — Limanm iki tarafı ticarethaneler ve 

İlerileri küçük sanajd ile bezenmiştir. 
3 — Büyük sanayi kısmen Halicin 

İçerlerinde, gerilerinde yerleşmiştir. 
4 — İskân mmtakası bir taraftan Şiş

li, Maçka ve etrafmda, İstanbul kısmm-
da İse Fatih ve civannda tekarrür et
mek üzeredir. 

5 — Şehir harici nüveleri de keza teşek
kül etmiştir. 

Şu sathi nazarda bile haU hazır İs
tanbulun nesci itibarile tabiî ve Ihtijraç-
tan doğmuş bir toplu teşekkül olduğu 
görülür. Eğer şehrin hektar basma isa
bet eden nüfusu az ve bundan dolayı 
fazla dağmık addolunuyorsa bunun se
bebi tek aUeU evlerin bizde âdet olma-
smdandır. Yoksa şehir istediği gibi ya
yılmış değildir. 

Amele mmtakası ise Haliç içerilerine ve 
Eyüp sırtlarına doğru teessüs edecek va 
etmek üzere bulunmuştur. Böyle bir İs
tanbulu tezyin ederken seyrüsefer işlerir 
nl, ana hatlannı çiziniz, o zaman görüle
cek ki en modem ve yeni şehir teşekkül 
tarzlanna uygun ve işi kolay bir şehir 
vücude gelecektir. 

Bugünkü limanın Yedikuleye tamamen 
nakli, orada yenibaştan bir Uman inşa
sı halinde etrafmda antrepolar hâlesi 
kurulacak, sanayU cesime müellifin de
diği gibi oralara naklolunacaktır. 

O halde ticaret mmtakası ya hali as
lisinde Haliç civannda kalacak ki Uman
dan uzak olması her cihetle mahzurlu
dur ve her ticari muameleye mühim 
bir nakliyenin binmesini tevUt edecektir. 
Ve yohut ticiret mmtakası liman civa-
nna naklolunacak, o zaman HaUç boşa
lacaktır. 

Müellif Yedikuleye nakille husule ge
lecek valörizasyondan şehremanetinln 
istifade edeceğini bahsetmektedir. Hal
buki şimdiki limanm naklinden müte
vellit devalörizasyonun hududu ise gayri 
malûmdur. Bu, şehrin kâr yerine zara-
nnı bâdl olacağı çok memuldur. 

HaUce gelince, ne kadar tezyin ederse
niz iskân mmtakası olmaktan çıkmıştır 
ve olamaz. Yalnız yabancılann Kom Dor 
dedikleri Halicin iç manzarası o kadar 
sıkmtılıdu: ki orada (bugünü sıhhî ve 
bediî konsepsiyonlanna bakılırsa) kimse 
oturamaz. Kirli ve dönük sularla loş ve 
karanlıkça bir hava ve yalnız peslsimist 
bir nağme terennüm eden bir yer. Ha-
Uçte teessüs edecek bir iskân ımntakası-
nm rağbet bulacağı ümidi yoktur. Onwı 
gayri sıhhi, ratıptır. Binaenaleyh şehrin 
merkezinde bir boşluk husule getirmek
ten başka bir işe yaramıyacaktır. 

Halbuki müellifin bize kitabmda re
simlerle tasvir ettikleri tezyinat bugün
kü halUe de olabilir. 

Amele evlerine gelince, bütün dünyada 
ehemmiyetle takip olıman bir mesele 
halinde olan bu tertibat lünanm ve sa-
nayihanelerin Yedikuleye nakU halinde 
nerede tesis ve ihdas olunacağı sorulabi
lir. Limanm etrafında denilirse bu ame
le evlerinin şehirle liman arasmda sı-
kışmai» demektir ki her cihetle mahzur

ludur. Oralarda sa» 
tılacak olan arsala
ra amele evleri teş-
kUâtı yapılamaz, ya-
pUsa bile asıl şehri 
limandan uzaklaş
tırmaktan başka bir 
işe yaramaz. Eğer 
hariçte ve uzakta 
yapılacaksa o zaman 
amele yevmiyeleri 
üzerine nakU mas-
rafı binmesini ve 
vakit kaybolmasmı 

intaç etmekten başka ameli bir faydası 
melhuz değildir. 

Aynca limanm Yedikuleye nakli halin
de bir de şehir içi Umanı tesisine ihtiyaç 
hasıl olacaktır ki bu teslsatm şehir ima-
rmda ne gibi bir netice vereceği aynca 
tedklke değer bir meseledir. 

Şehrin administrasyon yanı idare kıs
mı, için İse şimdi teessüs etmiş bir mm
taka vardır. Bu haille her tarafa yakm 
ve merkezîdir. Limanm nakli halinde 
bu kısım eğer liman civarmda yapılacak
sa ŞişUde oturan bir adamm Yedikule 
civarmda iş takip etmesinin nasıl olacağı 
tasavvur edilsin. 

Eğer naklolunmaz da ayni yerde ipka 
olunursa yeni limandan ve dolayısile ti
caret merkezinden uzak kalırsa müteda-
hU İşlerde bir günde bir vatandaşın ne 
kadar mesafe katedeceği çok düşünüle
cek bir mesele haline geçer. Nihayet bir 
şehir rahat ve ihtiyacı tehvin eden bir 
müessese, şehirlinin müessesesi olduğıma 
nazaran şehirli burada her suretle rahat 
ve kolaylık bulmalıdır. 

ŞehirU işlerinde en kestirme yolu ara
makta ne kadar haklı ise imarcılarm da 
şehir işlerinde bunlan gözetmesi o kadar 
lâzımdır. Bugünün şehlrclllgne en yakm 
ve kısa yoUar hâkimdir. 

Fikrimce İstanbulun şehir teşekkül tar
zı normal ve ihtiyaca göre teessüs et
miş bir tarzdır. Tabiî adamakıllı rötuşa 
tâbi tutulmak şartUe. Tamamen yıkıp 
yeniden yapmak fikrine gelince, ben ken
di hesabıma bu kadar cesaretli olamı
yorum. Zira İzmirde uzun müddet kal
mak itibarile jnkılan bir şehrin inşası-
nm ne demek olduğunu yakinen bilenler
denim ve bunun nelere muhtaç olduğu
nu ve nasıl yapüdığmı da bilfiil gördüm. 

Böyle yıkıp yapma ile uğraşmadansa 
İstanbulu büsbütün terk edip civara ye
niden bir şehir kurmak fikri daha eko
nomik ve daha kabiU tatbik bir proje 
addolunabUir. 

Hiç bir Avrupa şehri böyle eski şehrini 
yıkmış ve yeniden yapmış değildir. Ber
lin, Hamburg, Paris, Londra gözümüzün 
önündedir. 

Bugün clhanm telâkkisi ekonomi üze
rine müessestir. Milyarlan geçecek bir 
sarfiyatı bugüne göre bir güzelUk ibdaı-
na sarfetmek bilmem ne kadar tatbik 
kabUiyetl arzeder. Bu kısımlarda müel-
Ufln çok yüksek olan bediî hislerinin he-
yecanma kapılmış olduğunu zannediyo
rum. 

Fikrimce İstanbulun 
Udır: 

1 — Liman filhakika tevsie muhtaçtır, 
bu lâzımdır. Yedikulede liman yapmak
tansa neden liman Halicin içlerine tevsi 
edilmesin? 

2 — Halicin iki tarafı evvelâ liman sa
nayU, sonra hafif sanatlar ve daha Ue-
ris ağır sanayi için tahsis olunmalıdır. 

3 — Eyüp sırtlan, Kâğıdhaneye kadar 
mümted olan mahaUer amele iskân mın-
takasma tahsis olunmalıdır. Buralan ga
yet müssLittir. 

4 -^ Üniversite kısmı esasen kabul 
olunmuştur. Kütüphane ve âbidatile gü
zel bir mevkidedir. Yalnız tertip ve tez
yine muhtaçtır. 

5 — İskân mmtakası ise uzun ve sıh
hi tedkiklerden sonra toplu iskân, ferdi 
iskân, bahçeli evler mıntakası tayin ve 
tahdit olunmalıdır. 

6 — Stad parklar, skuerler, yeşil hu
dutlar caddelerin genişletilmesi seyrüse
fere göre tanzimi en lüzumlu işlerdendir 
ki bunu gerek görgüsü ve ince zevkine 
emin olduğum ve bir zamanlar beraber 
çalışmak fırsatmı bulmakla zevk duydu
ğum mütehassıs Prostun çok iyi yapaca
ğına eminim. 

İstanbulu güzel görmek için samimi 
heyecanlanndan Uham alan muhterem 
operatör CemU Topuzlunun bu yazıyı ay
ni membadan İlham alarak, ayni sami
miyetle yazdığıma emin olmalannı ken-
dUerinden ricayı bir borç bilirim. 

İzmir: Doktor Memduh Say 

âtLsl şöyle olma-

bir sigorta' şirketi İle, sigorta olan 
arasmdaki mukaveleye göre, davala
ra Türk mahkemesi değil, Fraasadald 
Sen mahkemesi bakacağına dair ka»> 
yıd bile vardır. Cumhuriyet devri, ik-
tlsaden yan koloni münasebetlerini 
tasfiye etti. Sigorta şirketlerini kon
trolü altma aldı. 928 senesinde de 
kontrol sıfatmı daha' ziyade genişlet
ti. Son sigorta kanunu, sigortacılık 
sahasmda atılan adımlarm devamıdır. 
Bu suretle Türkiyede bir sigorta şir
keti, halkm en itimad ettiği bir mü
essese haline girmiştir. Bu da: cum
huriyet devrinin sigortacılık saha-
smdaki eseridir. — H. A. 

Mısır Kredi Fonsiye tahvilleri 
keşidesi 

KaJıire 16 (A.A.) — Yüzde üç falzU 
ve iİEramiyeli Mısır kredi fonsiye tah
villerinin dünkü çeldlişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 598,108 
numaralı tahvil İle, 1911 senesi tah-
vüİMinden 97,097 numaralı tahvil el-
l i^r bin frank ikramiye kazanmışlar-
du-. _ _ _ ^ _ _ _ 
Yugoslavyada kardan birçok 

yollar kapandı 
Belgrad 16 (A.A.) — Buraya gelen 

haberlere göre memleketin muhtelif 
yerlerinde, cenubî Sırbistan ile Bosnap 
da durmadan yağan karlar münaka-
lAtm durmasma sebeb olmuştur. 

Sigorta kumpanyalarının 
tedkikleri 

Hükümetin, sigortacüan halkm ta-
mamile emniyetine lâyık bir hale koy
mak için haizırhyacağı kanun proje
si her tarafta büyük bir alâka uyan-
dırmıştir. Bu kanunun da halkm ar
zu ve ihüyaçlarma göre hazırlanması 
için tedkikler yapümaisı aynca mem
nuniyetle karşüanmıştır. 

ŞehrimizdeM sigorta kumpanyala-
n tedldkata başlamışlardır. Bunlann 
hepsi birer rapor hazırlayıp Ankarar 
ya göndereceklerdir. Bu raporlar ted
kik edUecek ve faydalı görülen kısım
ları Sigorta kanununa esas teşldl ede
cektir. 
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YA niM Â DAMlÂR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadij, 

Bir ara, sokaktan geçen bekçinin 
düdüğünü duydu ve onu içeriye alıp 
eserini göstermek fikri kafasmda par
layıp söndü., hayır!.. Bu da uygım 
düşmezdi. «Elin bekçisi, belki örümcek 
kafalı, yabamn biridir., ister misin, 
sopasmı kaldırıp Çoban kızmm bey
nine indirsin!.,» diye düşündü. Sabah 
sabah bir hiç için cinayet çıkarmak-
tansa gündüzü beklemeği muvafık 
buldu. Ve pijamasımn ötesine berisi
ne yapışan alçı tozlarını silkelejrip 
lâmbayı söndürdükten sonra tekrar 
kanepeye uzandı, pardösüsünü üstü
ne çekti, sızdı.. 

Evin karşısındaki mektepte çalan 
yoklama zilile gözlerini açtı. Şimşek 
gibi seri bir intikalle, mektebin resim 
hocasmı çağırıp eserini göstamek 
fikri kafasında şahlandı!.. 

Sanat kabiliyetinin bu ilk mesulü
nü birine göstermek için içi yamyor-
du. Hemen küçük bir tezkere yazıp 
sokaktan ilk geçen bir mektep çocu-
gfle resim hocasına gönderdi. 

Tezkerede «Muhterem kardeşim, 
iâze mühim bir sanat sürprizi hazırla
dım, hk fırsatta bendehaneye teşrifi
nizi rica ederim..» diye yazıüydı. Mu

allim tezkereyi 
alır almaz, dok
torun hazırladı
ğı sanat sürpri
zinin bir heykel 
olabileceğini akh-
na bile getirme
meden Muhlis 
Fedainin evine 
koştu. Zaten ilk 

<iersi boştu. 
Doktor, muallimi büyük bir heyecan 

İçinde içeriye aldı ve doğruca atölye-
«ne götürdü. Oraya buraya şaşkın 
şaşkın bakıp sürpriz anyan muallune, 
odamn köşesinde 
«iyah bir perde 
önünde be3raz en-
damile yükselen 
heykeli göstere
rek: 

— İlk eserim 
hakkmda sami
mî tenkitlerinizi 
dinlemek için si
ze zahmet verdim!., dedi. 

Muallim, karşıki ilkmektepte resim 
ve elişi hocasıydı. Fakat resim sanati 
hakkındaki bilgisi sağlam temeller 
üstüne kurulmuş ve mütevazı çahş-
masile de oldukça iyi eserler vermiş, 
sanatkâr bir gençti. Doktorun sürpriz 
diye karşısına çıkardığı bu acayib al
çı yığınına baktıktan sonra: 

— Bu nedir?., diye sordu. 
Muhlis Fedai, aslında çok manalı 

olan bu suali «çocuğun memleket iş
lerinden haberi yok galiba. Biraz iza
hat vermeli!» şeklinde hayra yorarak: 

— Efendim, bu bir Çoban kızı hey
keli... 

Diye söze başladı ve olanı biteni mu

allime anlattı. 
Muallim bu izahatı dinledikçe hay

retten hayrete düşüyor ve bir sanat 
vdımi uğrımda camm mesleğini feda 
eden operatörün deli olup olmadığım 
anlamıya çalışıyordu. 

Doktorun lâkırdısı bittikten sonra 
biçare münekkid evvelâ önündeki bu 
kepaze, ne olduğu belirsiz, sanat tek
niğinin «T» sile bile alâkası olmıyan 
alçı yığınımn, sonra da kendinde 
zerresi bulunmıyan bir kudretin veh-
mile boyundan büyük işlere girişen 
doktorun suratına, sanat namına, tü-

kürüp kaçmak 
istedi. Fakat akıl 
ve mantık yolun
dan bu kadar 
şaşnuş bir ada-
mm böyle bir ten^ 
kidden de anlıya-
mıyacağmı dü
şünerek bağrma 
taş bastı, işi ala

ya vurdu: 
— Mükemmel!.. Mükemmel bir 

eser üstad!.. Bravo!.. Sizden hiç te 
ûmid edilmezdi doğrusu!.. Hele şu lâ
tif kalçalar, şu zarif kollar, şu inhi-
naü bacaklar olur şey değil!.. 

Diye pohpohlu kelimeleri sıralama
ğa başladı... 

Halbuki Çoban kızı heykeli haki
katte ıslak bir un 
çuvalımn yanları
na iliştirilmiş iğri 
büğrü iki asma 
kabağile üstüne 
oturtulmuş bir 
elmayı ve çuvalm 
altından tuttu
rulmuş iki beyaz 
boruyu andırı
yordu!.. 

A 
Heykelin resmi küşadı kasaba3n 

yerinden oynattı. Muzikalar, nutuk
lar, «yaşa Fedai!..» sesleri arasmda 
kasabamn belediye meydanı o gün 
beyaz ve son ziynetini de göğsüne tak
mış oldu!.. 

Halk, günlerce «Çoban kızı» dedik
leri bu alçı yığınının etrafında dön
dü, durdu. Anüyanlar gülüştüler, an-
lamıyanlar da: 

— Bu bir kübik heykel olsa gerek!., 
diyip geçtiler! 

Sonbaharın son günleriydi. Kışın 
ilk soğulan yağmurlarla beraber 
başladı. Kasabayı seller götürüyordu. 
Yağmur bilhassa geceleri yağıyor, 
bütün kasaba her sabah, yatağını kir
letmiş çocuklar gibi tembel ve miskin 
uyanıyordu!.. 

Şakırtılı bir gecenin sabahında hey-
keltraş Muhlis Fedainin kapısı acı acı 

idi: 

çahndı. Sıcak ya-
tağmm içinde, 
başlıyacağı yeni 
bir eseri tasarla
makta olan sabık 
doktor ok gibi 
yatağından fırla
yıp kapıya koştu. 
Kapıyı çalan bir 
belediye çavuşu 

Tarm ikinci hikâye: 

Marangoz Fesrzi usta! 

— Belediye reisi sizi dairede bekli
yor, ama çabuk!., diye doktora haber 
getirdi. 

Doktor bir taraftan, sabahın bu sa
atinde hiç ummadığı bu davetin ma
hiyetini keşfe uğraşırken bir taraftan 
pantalonunu gi3dyor, kıravatını bağ
lıyor, ceketini arıyordu. 

Nefes nefese belediye dairesine koş
tu. Belediye reisi merdiven sahanh-
ğmda sinirli sinirli cıgara İçiyor, bir 
aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Muhlis 
Fedaiyi görür görmez taş merdivenle
ri ikişer üçer inip doktorun yakasına 
sarıldı: 

— A doktor, 
yaptın mı yapaca-\V 
glm bize?.. Nedir 
başımıza gelen 
bu iş?.. 

Diyerek Muh
lis Fedaiyi bele
diye meydanının 
bir köşesindeki 
heykele doğru 
sürükledi. 

Çoban kızı heykelinin önüne var
dıkları zaman doktor nefesi kesiliyor 
zannetti. Yanında belediye reisi olma
saydı düşüp bayılacaktı. 

— Aman Allahım, bu ne?., diye 
haykırdı. 

Belediye reisi yarı ciddî, yarı alay: 
— Ne olacak, eserçirei desti meha-

retiniz: Çoban kızı!.. 
Diyerek kmıdurasmın burnile, yer

de serili yatan alçı parçalarına vurdu. 
Muzikalar, kurdelâlar, nutuklar ve 

«yaşa Fedai!» seslerile belediye mey-
damnın göğsüne takılan beyaz Çoban 
kızı heykeli, suyu fazla gelmiş ekmek 

hamuru gibi la
pa lapa, taş kai
denin üstünden 
aşağı dökülüp 
yerlere serilmişti. 

Doktorun hey
kel tekniği hak
kında bir fikri 
olmadan yarattı
ğı koca eser, gün

lerce yağan yağmurlann tesirile, kalb 
durmasmdan ölüveren insanlar gibi, 
gecenin bir saatinde göçü vermişti!.. 

Muhlis Fedai bu akıbete ağlamak 
istedi, ağlıyamadı. Gülmek istedi, gü
lemedi!.. Bir yandan yanm kalan 
doktorluğuna, bir yandan yarım ka
lan heykeltraşlığına yana yana bele
diye reisinin ellerine kapandı!.. 

c Yazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu 
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Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

İlk telâş ve ilk ağlamalardan sonra 
cenaze hazırüğma başladılar. Duroy 
geç vakte kadar oradan oraya koştu. 

Geldiği zaman kamı çok açtı. Ba
yan Forestier biraz yedi; yemekten 
»onra cesedi beklemek için ölünün 
cdasma girdiler. 

Küçük masanın üstünde iki mum 
yanıyordu. 

Artık mevcud olmıyanm yamnda 
fenç adamlar genç kadın yalnızdılar, 
ölüye bakarak, düşünüyorlar, konuş
muyorlardı. 

Etraf karardıkça kaygulanan Geor-
ges görünü cesedden ayırmıyordu. De
mek, daha dün kendisile konuşan ar
kadaş Forestir bu idi! Bir varhğm so-
n t erişi ne garip, ne tüyler ürpertici 
Wr şeydi! Ölüm korkusile yaşıyan Va-
renne'nin sözlerini hatırlıyordu: 

— Giden gelmez! 
Bir daha bakmamak üzere gözlerini 

noden çevirdi. 
Bayan Forestier de, gözleri önünde 

acıklı şeyler düşünüyor gibiydi. Hazin 
yüzünü çerçeveliyen kumral saçlan o 
kadar güzeldi ki, genç adam gene tatU 
Inr ümide kapıldı. 

Kadına bakmağa başladı. Kadm dal
gın, onu görmüyordu. Duroy kendi 

kendine: «İşte hayatın yegâne iyi şeyi 
diyordu: aşk! Sevilen bir kadının boy-
nıma sanlmak! Beşer saadetinin son 
hududu budur.» 

Bu ölü, böyle güzel ve akıllı bir ka-
dma düştüğü için talihliydi. Nasıl ta
nışmışlardı? Bu kadın onun gibi orta 
seviyede bir adamla evlenmeğe nasıl 
razı olmuştu?. O adamı nasıl meydana 
çıkanp sivriltmişti? 

Bundan sonra insanların, hayatla-
nudaki gizli taraflan düşündü. Kadı
na para verip evlendirmiş olan kont 
Vandrec hakkındaki fısıltıları hatırla
dı. 

Şimdi bu kadın ne yapacaktı? Kime 
varacaktı? Bayan Marelle'in dediği gi
bi belki bir mebus, belki de Forestier'-
den üstün, istikbali açık bir delikanlı
ya. Acaba bu hususta katî bir kararı, 
projesi, plâm var mıydı? Bunu bilmek 
isterdL İyi amma kadmın ne yapacağı 
ona neydi? Bunu sorunca, gizli bir dü
şüncesi, insamn kendi kendine bile iti
raf etmek istemediği gizli bir düşünce 
olduğunu sezdi. 

öyle ya, neden kendisi namzedliği-
nl koymasın. Bu kadmla birlik olunca, 
kuvvetli, korkulcak bir şahsiyet ola

caktı. Emin adımlarla ilerliyecek, yük
selecekti. 

Muvaffak olmaması için de sebep 
yoktu. Kadının hoşuna gittiğini de his
sediyordu. 

Haftalık piyasa 
Fransa ile ticari münasebetler arttı, 

Amerilca ile müzal(ere başlıyacal( 

Bu mühim amnda onu çağırmamış 
mıydı? Neden çağırmıştı? 

Dul kalacağı sırada onu hatırlarken, 
birleşeceği yeni arkadaşım da seçmişti. 

Odamn sükûtu derindi; yalnız saa
tin rakkası du3ruluyordu. 

Bayreım münasebetüe pek tabiî 
olarak piyasa bir sükûnet devresi ge
çirmiştir. Maamafih dört gün devam 
eden bayram günlerinde, piyasa ta-
mamile işsiz değildi. Ekseri ya'zıhane-
ler bayramın ikinci gününden itiba
ren açıktı. Ömer Âbid Han, Dördün
cü Vakıf Hanı gibi piyasa merkezleri 
sayılan büyük hanlar bayı-amm yal
nız birinci günü kapalıydı. Bilhassa 
son gün her tarafta alış verişler bUe 
başlamıştı. Bu itibarla bayram gün
leri, piyasa için tamamile tatil gün
leri sayılamaz. 

Bayram günleri, iş adamları ve tüc
car için boş geçen günler diye kabul 
etmek doğru değildir. Bühassa yeni 
açüan av derisi piyasasındaki tacir
ler bayram günleri çalışmışlal-dır. 
Tütün tacirleri, kendi aralarmda 
toplanarak, yeni açılacak piyasa et-
rafmda görüşmeler yapmışlardır. 

Dış ticaret vaziyetine gelince, Tür
kiye - Romanya anlaşmasının piya
sadaki tesirleri görülmektedir. 

Türkiye - Almanya arasındaki ti
caret münasebetleri daha normal bir 
devreye girmektedir. Merkez banka-
smm neşrettiği rakamlara bakılırsa, 
Türkiyenin Almanyadaki alacağı 
mikdrı da azalmaktadır. 

Türkiye - Fransa arasındaki tica
ret münasebetleri diğer senelere nis-
betle daha iyi geçmiştir. Bu münase
betlerin artışmda Türk - Franko şir
ketinin büjrük bir tesiri görülmekte
dir. Fransız borçlarmın tesviyesi için 
teşekkül eden bu şirket, Türkiye ile 
ticaiî münasebetlerin artmasma ça
lışmaktadır. Bu münasebetler arttığı 
için İktisad Vekâleti Paris ticaret 
mümessilliği teşkilâtı genişletmiştir. 

Piyasada en ziyade Amerika ile ti
caret anlaşmasına ehemmiyet veril
mektedir. Henüz bu anlaşma müza
keresi başlamamıştır. Yakmda bir 
heyet gelerek anlaşma müzakereleri
ne başlıyacaktır. Yeni anlaşmadan 
sonra, Türkiye - Amerikaiı münase
betlerinin daha ziyade aı-tacağmı 
ümid edenler çoktur. Nitekim komşu 
memleketlerin bilhassa Yunanista-
nm bize nazaran Amerika ile daha 
geniş münasebeti vardır. Son zaman-
l£urda, Amerikada Japon emtiasına 
karşı boykotaj hareketi de Yunanis-
tanın Amerika ile olan ticaretinin 
artmasına' sebebiyet vermiştir. Vakıa 
Amerikada boykotaj umumî mahiyet 
almamıştır. Fakat böyle olduğu hal
de. Yunan ipeklUeri, Amerikada da
ha çok müşteri temin etmiştir. Eğer 
Amerikan pa:zarı tamamile Japon 
emtiasına karşı kapalı olursa bu me
sele ipek ticareti üzerine daha büyük 
tesir yapacaktır. Bundan başka, Ja-

ponyanın Türkiye ile olan münase
betinde ümid edilmiyen tahavvüllere 
şahid olacağız. Bir kısım ihraç mal
larımız, Japon firmaları tarafından 
takas suretile alınmaktadır. Tiftik, 
yapağı, kuru meyvalar gibi... Bu mal-
larm mühim bir kısmı Japonlar tara-
fmdan Amerikaya satılmakta idi. 
Boykotaj neticesinde, bu satışlaıın 
duracağına ve mecrasını değiştirece
ğine şüphe yoktur. ' 

İ h r a c a t m a d d e l e r i m i z i n 
v a z i y e t i 

Tütün — Samsun mmtakâsında 
Alman tröstünün piyasa ile olan alâ
kası devam etmektedir. Samsun, Baf
ra, Çarşambada iyi malların ekserisi 
satılmıştır. 

On beş, yirmi gün sonra Mai'mara 
mmtakasmda Trakyada satışlar baş
lıyacaktır. Henüz piyasa açılmadığı 
için, çok ümid verir gibi sözler söy
lemek doğru değildir. Bu ifade, tü
tün tacirlerinin ifadesidir, fakat umu
miyet itibarüe piyasa iyi geçtiği için 
Marmaıa mmtakasmda da aynı vazi
yetin devam edeceğini ümid etmek 
bir hata sayılamaz. 

Av derileri — Amerika ve İngiltere 
piyasalarından teklifler gelmektedir. 
Son zamanlaı-da Çekoslovakya firma
larından da teklifler gelmiştir. Geçen 
sefer de yazdığımız gibi bu seneki 
talepler yaban kedisi üzerinedir. Bu 
mal da Türkiyede a'z bulunmaktadır. 
Lâyipzig piyasasmdan, av derilerine 
karşı hiç bir alâka yoktur. Bütün 
ümidler İngiltere ve Amerikan piya
sasından beklenmektedir. 

Hububat maddeleri — Mevsim iti
barüe hububat maddelerinin satış 
devresi geçmiş addolunabilir, çavdar 
gibi çok istenilen bir maddenin mev
cudu azalmıştır. İhracatçüarı, güç
lükle çavdar bulmaktadırlar. Son se
nelerde, çavdarın memleket dahilin
deki sarfiyatı da artmıştır. Bilhassa 
İstanbulda çavdar ekmeği yapanlar 
çoğalmıştır. 

Arpa için, Mersin, Antalyadan ih
racat devam etmektedir. 

Yaş ve kuru meyvalar — Piyasada 
en ucuz olan fındıktır. Tahtakalede-
ki kuru meyvacılarda kavrulmuş fin* 
dığm kilosu perakende olarak 40 ku
ruşa satılmaktadır. El arabalarilc 
mahalle aralarında 60 kuruştur. Fın
dığın bu kadar ucuza satıldığı yakm 
senelerde görülmemişti 

Yaiş meyvalara gelince, son hafta
lar içinde, portakal gene pahalılaş-
mıştır. Bazı tacirlerin iddiasına göre 
cenub limanlarından az mal gelmek
tedir. Elma da piyasada azdır. 

H. A 

Mırıldandı: 
— Çok yorgun olacaksınız? 
Cevap verdi: 
— Evet, bilhassa bitginim. 
Seslerinin gürültüsünden ürktüier. 

Birdenbire dönüp ölünün yüzüne bak
tılar; sanki kımıldıyacakmış, konuş
tuklarını duyacaknuş gibi geldi. 

Duroy devam etti: 
— Sizin için ağır darbe oldu, haya-

tımz ve kalbiniz tamamile değişti. 
Kadın derin bir göğüs geçirdi, cevap 

vermedi. 
Duroy gene devam etti: 
— Böyle sizin kaldığınız gibi genç 

bir kadın için yalnız kalmak çok hazin 
şeydir. 

Sustu. Kadın gene birşey söyleme
di. Dvfroy mırıldandı: 

— Herhalde aramızdaki paktı bili
yorsunuz. Her hususta emrinize ama
deyim. Sizin im. 

Elini uzattı ve bizi iliklerimize kadar 
ürperten tatlı ve hazüı bir bakışla bak
tı: 

— Teşekkür ederim. Çok İ3ri adamsı
nız. Cesaret etsem, elimden birşey gel
se ben de size: bana güvenebilirsiniz, 
derdim. 

Duroy uzatılan eli tutmuş, sıkıyor, 
^ m e k arzusile yamyordu. Nihayet ka
rar verdi, ağzına yaklaştırdı, sıcak, 
hararetli, güzel kokulu İnce deriyi usun 
müddet dudaklarma dayadı. 

Bu dost okşayışmm çok uzayacağını 
hissedince, eli bıraktı. El ağır a^ t 
genç kadının dizlerinin üstüne yerleş
ti: 

— Evet dedi, çok yalnız kaldım, fa
kat metin olmağa gayret edeceğim. 

Duroy onımla evlenmenin kendisi 
için ne büyük bir saadet olacağını nar 
sil anlatabüirira diye düşünüyordu. 

Şu anda bu odada, bu cesedin yanın* 
da elbette böyle birşey söyliyemezdi} 
fakat imalı bir söz bulabilirdi. 

Fakat cesed, aralarında upuzun ha
reketsiz ytan cesedden sıkılıyordu. Od» 
da kokmağa başlamıştı. 

Sordu: 
•— Biraz pencereyi açamaz mıyım' 
Cevab verdi: 
— Açımz. Ben de farkına vardım. 
Gidip pencereyi açtı. Gecenin seriö' 

ligi içeriye doldu. 
— Hava çok güzel, gelip biraz nefes 

ahn. 
Geldi, Duroyun yanında durdu. 
Duroy usulce fısıldadı: 
— Beni iyi dinleyin ve ne demek is

tediğimi anlayın. Bu sırada söyliyf^ '̂̂  
lerime darılmayın, amma öbür gü^ 8** 
decegim, Parise geldiğiniz zaman o» 
iş İşten geçmiş olabilir... Ben biçare bw 
adamım; param yok, henüz bir mevk» 
de yapamadım, bUiyorsunuz 

(Arkası v»'X 
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ESRAREMGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No: 86 

Güldost bir yolunu bularak büyük kervana katılmağa 
karar verdi, Ahmed Abudla görüntü 

Bu portatif ev
lerin, kurulduktan 
ve içleri güzel ha^ 
lüarla süslendik-

len, minderleri koa" 
duktan, ortada yar 
nan ateşin üzerin
de kazan kayna* 
mağa başladıktan 
sonra gayet rahat 
olduğunu yalma 
Merton değil, Or
ta Asyada dolaşan 
bütün seyyahlar 
tasdUc etmişlerdir. 

Kırgızlann sür
düğü gayet basit 
hayat ta Merto-
nun dikkat naza
rını celbettl. Kır
gızlar paranın no 
demek olduğunu 
hemen hemen bil
miyorlardı. Yiyeceklerini, giyecekleri
ni koyma ve keçi temin ediyordu. 
Onun haricinde kalan çay, tuz ve şe
ker gibi şeyleri keçi ve koyun müba-
delesile tedarik ediyorlardı. Kırgızla-
rm en ziyade muhtaç olduklan şey, 
kalıb halinde satılan çay idi. 

Paranın bir rol oynamadığına göre 
Kırgızların zenginliği ve fakirliği sa-
hib olduklan sürülerin ve yahud da 
kızların adedine göre tayin olvmur. 
Çin memurlan bu göçebe milletin da
hilî işlerine hiç karışmazlar. Hak ve 
adalet ve intizam ve idare işleri kendi 
aralarında seçilmiş olan aşağıdaki 
başlar tarafından temin olımur: 

Muhtelif ovalıklan Çin hükümetine 
karşı temsil eden ve onlann harekft-
tmdan mesul olan bey, - yalmz bir 
ovalık için mesul olan yüzbaşı, bir 
ovalıkta yaşıyan ve müteaddid yurt
lardan ibaret bulunan bir yaylakm 
kendi mmtakası için intihab ettiği 
aksakal, kadmlannm, evlenmemiş 
oğullarının ve kızlarının tâbi olduklan 
aile reisL 

Kırgızlar sürülerinin yüzde onunu 
vergi olarak vermeğe mecburdurlar. 
Bu yüzde onun dördü Çin hükümeti
ne ajmen veya paraya çevrilerek nak
den verilir, üçünü hizmetine mukabil 
bey alıkoyar, mütebaki üçünü de 
yüzbaşı aür. 

Hajratlanmn büyük bir kısmmı 
dağlarda geçiren Kırgızların dinç, 
kuvvetli ve tam sıhhatli olmalan lâ-
2ün gelirdi. Fakat maatteessüf çoğu, 
yani dörtte üçü zührevi hastalıklar
dan muztaribdirler. Bu hastalıklar en 
ziyade çocuk ölümlerinin çokluğımda 
kendisini gösterir. Bir Kırgız ailesi
nin dünyaya getirdiği on, on iki ço
cuktan yalnız üçü veya dördü yaşar. 
Mütebakisi ya ölü doğar, yahud daha 
çocuk yaşmda iken ölür. 

Yazın sonuna doğru her yaylakda 
eğlenceler tertib olunur. Bütün bir 
ovalığa mensub Kırgız ailelerinin 
hepsi bu eğlencelere iştirak eder. 

Öğleden evvel erkekler ve kadınlar 
atlı olarak gelirler. Her kadmm se
merinde üç dört çocuk da vardır. Er
kekler yurtlann önüne otururlar. Ka-
duılar ise aıkalarmda çocuklan oldu
ğa halde yurtlann içine girerek misa
firlerin arkası kesilinciye kadar dedi
kodu yapai'lar. 

Bunım üzerine atlı Kırgızlar tara-
fmdan 03manan «üyelik» ojrunu l)aş-
1ar. Bunun için bir keçi kesüir. Başı 
kopanlır, bo)munun derisi dikilir, 
atlüar btr daire şeklinde dizUirler. 
Başsız keçi bu dairenin ortasına atı
lır atılmaz kırk kadar atlı müthiş bir 
süratle keçinin üzerine hücum eder
ler. İçlerinde hangisi ilkönce attan 
yere kadar iğilerek keçiyi kaldırmağa 
^e arkasmdan kovalıyan arkadaşlan-
^a kaptırmıyarak meydam bir kere 
dolaşmağa muvaffak olursa oyunu 
kazanmış sayılır. O gün en ziyade sa
yı kazanan diğerlerine galebe çalmış 
olur. 

Bu oyunu yüksek bir yerden seyre
den kadınlar bağırarak çağırarak er
keklerini teşvik ederler, sayı kazanan
d ı şiddetle alkışlarlar. Görülüyor ki 
Orta Asyamn yaylâlarmda bile bizim 
futbol maçlarını hatırlatan hâdiseler 
^ksik değildir. 

Bir Kırgn karargâhuun görflnfişfl 
Oyunlar bittikten sonra erkelder 

uzun bir sofraya oturarak etli pUâvı 
ineklemeğe başlarlar. Sofrada oğullar 
babalarımn karşısmda yer ahrlar. Her 
altı kişiye bir karavana pilâv gelir. 
Karavanalar ortaya konulunca her
kes belinden bıçağım çıkarır eti bu 
bıçakla keserek yer, ondan sonra sıra 
pilâva gelince, Anadoluda olduğu gi
bi, dört pairmak daldınlarak püâv 
ağiza götürülür ve baş parmakla da 
ağızdam İçeriye itilir. Erkekler karm-
lanm doyurduktan sonra kalkarlar. 
Kadmlar da kendi aralarında a3mi 
suretle kannlanm doyururlar. Erkek 
ve kadın bir arada yemek yemezler. 

Güldost ile Merton bütün gün Kır
gızlar arasında dolaşarak ve onlarla 
konuşarak vakit geçirdüer. Bir çok 
kayda değer şeyler öğrendUer. Fakat 
akşam olup ta tekrar Ulu - Mezardaki 
yurtlarına geri dönünce kendilerini, 
daha doğrusu Güldostu bir yeis kap
ladı. Hasan bey bin türlü tehlikeler 
ve mahrumiyetler içinde çalkanıp du
rurken Kırgızlar arasmda rahat ra
hat oturmağa kızın gönlü bir türlü 
razı olmuyordu. 

Onun için Güldost bir çaresini bu
lup büyük kervana iltihak etmeğe ka
rar verdi. Bu maksadla Ahmed Abudu 
yanma çağırarak: 

— Ahmed, dedi. Burada boşuna va
kit geçirmiyelim. Şayed sen bizi gizli 
yollardan Hotanderya clvanna götü-
rebilirsen hemen yarm sabah buradan 
hareket edelim. 

Ahmed Abud, Güldostun bu teklifi
ni işitince hiç düşünmeden şu cevabı 
verdi: 

— Şayed siz bunu bana bu akşam 
teklif etmeseydiniz, ayni şejd ben size 
teklif edecektim. Ben sizi hiç bir kim
seye göstermeden Hotanderya mmta-
kasma kadar götürürüm. Buna emin 
olabilirsiniz. Doğrusunu söyliyeyim 
mi hanımefendi, ben kaç gündenbe-
ri burada diken üstünde oturuyor gi
biyim. En kısa yoldan ve hemen yann 
sabah hareket edip Hasan beye yetiş-
meliyiz. 

Bu aralık Merton da gelerek muha
vereye karıştı. O da Güldostla Ahmed 
Abudun fikirlerine iştirak etti. Gül
dost ertesi sabah harekete hazır olma-
sım uşağı Andreye emrettikten sonra 
herkes yatıp uyudu. 

Ertesi sabah güneş doğarken küçük 
kervan harekete hazır bulunuyordu. 
Güldost Hacı Mehmed Isayı hareket
lerinden haberdar etmek üzere Vassi-
liyi Kaşgara gönderdi. Ondan sonra 
yola çıktı. 

Ahmed Abudun maksadı Karakaş 
taraflanna gitmekti. Küçük kervam 
kasabanın yakininden Karakaş nehri 
sahUine getirdikten sonra sahUi taki
be başladı. Bu suretle bir müddet 
ileriledikten sonra hemen çölü atU-
yarak Hotanderyaya geçmek istiyor
du. 

Gerek Güldost, gerekse Ahmed Abud 
Hasan beyin en gayrimüsaid şartlar 
altmda bile Uerilemiş olsa mutlaka 
o esnada Hotanderyanın memba ta
raflarında bulunması lâzım geleceği
ni hesab ediyorlardı. Halbuki bir kaç 
gün mütemadiyen şimal istikametin
de ileriledikleri halde kervarun izini 
bile bulamadılar. 

(Arkası yar) 

Yeni sigorta iıanunu iâyilıasını 
neşrediyoruz 

Herkes bu hususta mütalâasını 
bildirmeğe davet ediliyor 

Sigorta kanununda değişiklikler 
yapan yeni bir kanım lâyihası baaar-
landığı ve İftsriha Meclise verilmez-
daı evvd herkesin mütalâası isten
diğini dünkü nüshamızda yazmış. Baş
vekil Celâl Bayarm beyanatUe İftyihar 
nm mucip sebeplerini dercetmiştifc 
Bugün de yeni lâyihayı dercedJyona: 

sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka
besi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve mezkûr kanıma 
bazı hükümler İlâvesine dair kanun lâyi
ham, şudur: 

Madde 1 — Sigorta şirketlerinin teftiş 
ve murakabesi hakkmdaki 1149 sayılı ka
nunun 9, 10 ve 13 üncü maddeleri aşağı
da yazılı şekillerde değiştirilmiştir. 

MADDE: 9 
Sigorta şirketleri muamele yaptıklan 

sigorta sahiplerine karşı taahhüdlerlnin 
ifasma teminat olmak üzere hükümete 
karşı biri sabit, diğeri mütehavvil, iki 
nevi kefalet itasma mecburdurlar. 

1 — Sabit kefalet: 
Şiıicetin faaliyeti yalnız yangm ve ya

hud yalnız hayat kısmma münhasır ol
duğu takdirde yetmiş beş bin lira. 

Şirketin faaliyeti her iki kıana şamil 
olduğu takdirde, yüz bin lira, 

Diğer sigorta muamelelerinden her şu
be için de yirmi beşer bin liradan iba
rettir. 

2 — Mütehavvil kefalet: 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta 

şubeleri için her sene içinde Türldyede 
tahsil ettiği bilûmum ücretler yekûnu 
üzerinden şirketin mezkûr sene içinde 
yaptığı masarifle verdiği tazminat ve mü
kerrer sigorta suretile devir ve havale ey
lediği ücretler tenzil edildikten sonra 
kalacak bal^iyenin jrüzde yirmi beşinden 
ibarettir. 

Müteakip senelerde de işbu kefalet mik-
dan, yukandaki fıkraya tevfikan, mezkûr 
sene içinde tatısU edilen ücret ve yapılan 
masarife nazaran vuku bulan tahavvül&-
ta göre ta}dn ve tesbit edilir. 

Nakliyat sigortalan için bu nisbet mez
kûr sigorta şirketlerinin geçen saıe için
de tahsU ettikleri ücretlerin yüzde on iU 
buçuğundan ibarettir. İşbu yüzde on iki 
buçuk ta yukandaki iki numarah ben
din birinci fıkrası dairesinde hesap edilir. 

Mütehavvil kefaletin hesabında, bir se
ne içindeki tediyat o sene talısil olunan 
ücretler yekûnunu tecavüz eylediği tak
dirde, İktisad Vekâletinin müsaadesini 
evvelden istihsal etmiş olmak şartile, ara-
dalü fark ertesi sene ücretlerinden itası 
iktiza eden kefalet akçesi için esas ittihaz 
olunacak mikdardan tenzil olunur. 

MADDE: 10 
Sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri an

cak aşağıdaki şekillerde istimal edile
cektir: 

A — Türkiyede gayrimenkul emval işti
rası, 

B — Hakiki luymetlerinin yüzde ellisini 
tecavüz etmemek şartile emlâk terhini 
muamelesi, 

C — Türk lirası olarak nakden tediyat, 
D — Devlet menkul kıymetierile İktisad 

Vekâletince kabul edilecek Türk şirketle
ri hisse senedat ve tahvilâtı. 

Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil kefalet 
akçelerinin tA» ve «B» bendlerinde yazüı 
şekillerde kullanılabilecek kısmı yüzde 
elliyi tecavüz edemez. 

Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirası, 
gerek emlâk terhini muamelelerinde gay-
rimenkuUerin kıymeti gayri safîsi iradlan 
üzerinden hesap edilir. Ancak, İktisad Ve
kâletince lüzumunda yapUnlacak eksper
tiz neticesinde taayyün eden kıymet gay
ri safî irad esasına göre tesbit edilen kıy
metten aşağı olursa işbu kıymet kabul 
olunur. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebliğin
den İtibaren 15 gün içinde itiraz eylediği 
takdirde, mahallî ticaret mahkemesi reisi 
tarafmdan seçilecek mütehassıs bir ehil 
hibreye itiraz tedkik ve gayrimenkulun 
kıymeti takdir ettirilir. Bu suretle takdir 
olunan kıymet, gayrisafî irad esasma gö
re tesbit edUen kıymetten yüksek olma
mak şartUe, katidir. Yüksek olduğu tak
dirde gajrrisafî kıymet esasına göre tes
bit edUen kıymete itibar olunur. 

Gayrimenkullerin kıymetlerinde tenez
zül vuku bulduğu tebeyyün ederse İkti
sad Vekâletinin tahriri talebi üzerine âza
mi 15 gün içinde şirketçe fark kapatüu-. 
Gayrimenkullere ait yangm poliçeleri 
İktisad Vekâleti namına tenzim olunur. 

Devlet menkul kıymetleri, Türk şirket
leri hisse senetleri ve tahvilâtınm kıymet
leri bankaŝ a tevdi edildikleri tarihe ta
kaddüm eden günün vasati borsa kurla-
nna nazaran tesbit olunw. Bu kıymetler
de her hangi bir sdaeple tenezzül vuku 
bulduğu takdirde, tahriri talep ttıerine 
âzami bir hafta içinde şirketçe fark 
kapatılır. 

Nakid ve devlet m«ıkul kıymetierile 
Türk şirketleri hisse senedat» ve tahvilâü 
iktisad Vekâletinin yediemin olarak gös
tereceği milli bankalarda muhafaza olu
nur. Bu suretle yapılacak mevduat mu-
İcabOlnde İki nüsha olarak bankadan ah-
nacak matouzun bir nüshası, mezkûr 
mevduatm Vekâletin emri olmadıkça iade 
edUmiyeceğlne dair bir mektupla beraber, 
İktisad Vekâletine tevdi olunur. 

Gayrimenkul iştirasile emlâk terhini 
muamelelerine ait resmî senetlerin birer 
tasdikli sureti İktisad Vekâletine tevdi 
edilerek mezkûr seneUere ve tapu daire
lerindeki kaydına iktisad Vekâletinin mü
saadesi olmadıkça hiç bir ferağ muame
lesi kabul edilemiyecegine dair meşruhat 
verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayrimen 
kıü emvale tasarruflan hakkındaki ahdi 
hükümler kemakftn bakidir. 

MADDE: 13 
Sigorta şirketleri senelik bilftnçolannı 

ve kâr ve zarar hesapltoını İktisad Vekâ
letince tesbit edilecek formüle muvafık 
olarak tanzime m^burdurlar. 

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti hu
duttan dahilinde hayat üzerine i« yapan 
sigorta şiricetleri, tahsU ettikleri gayrisafî 
prim üezerinden, sigortalılanna taahhüt 
eyledikleri müemmen sermayenin temi
natı olmak üzere riyazi ihtiyat akçesi tef
rik ve tesis etmeğe mecburdurlar. 

Riyazi ihtiyat akçelerinin hesap tarzı 
ile bu hesapta esas ittihaz edilecek faiz 
nisbetinln ve vefiyat cetvellerinin İktisad 
Vekâleti tarafmdan tasdik edilmiş olma
sı şarttır. 

Riyazi Ihtijrat akçeleri, reassflrfirlerin 
hissesini de ihtiva edecektir. Ancak mü
kerrer sigorta hakkmdaki 1160 numaralı 
kanuna göre Millî Reassürans Türk Ano
nim şirketine verilmesi mecburi olan his
seye ait riyazi ihtiyat açkelert mezkûr şir
ket tarafmdan işbu kanun hükümlerine 
uygun olarak tesis edilecektir. 

Madde 3 — Riyazi ihtiyat akçelerinin İs
timal şekilleri ve bu hususta tatbik edi
lecek hükümler bu kanunun birinci mad-
desile değiştirilmiş olan 1149 sayüı kanu
nun 10 uncu maddesinde sabit ve müte
havvil kefalet akçeleri için gösterilen şe
killerden ve hükümlerden ibarettir. 

Riyazi ihtiyat hesaplan her yüm so
nunda te^it edildikten sonra, bunlann 
karşılıklan ve teminat şekilleri gösteril
mek suretile, âzami üç ay içinde İktisad 
Vekâletine tevdi olunur. 

Vekâletçe yapılacak tedkikat neticesin
de, hesap yanlışlığı, karşılık kifayetsizliği 
veya istimal şekillerinin kanun hükümle
rine uymaması sebeplerile lüzumlu tas
hihlerin icrası sigorta şirketine tebliğ 
edildiği takdirde, iki ay içinde bu tebliğin 
yerine getirilmesi mecburîdir. 

Madde 4 — Riyazi ihtiyat akçesi kar-
şılıklanndan hesap senesi içinde her han
gi bir sebeple mehuzatta bulunulamaz. He
sap senesi sonunda ihtiyat açkelerinden 
tenzili lâzım gelen mikdarlar hakkında 
şirketçe vaki olacak müracaat İktisad Ve
kâletince tedkik ve indeltıace şirkette 
yaptıracağı teftiş neticesinde hakh görül
düğü takdirde, tenzili talep edilen maddi 
karşılık şirket emrine verilir. Şayet şir
ket fevkalâde sebepler karşısında riyazi 
ihtiyat akçesi karşılıklanna müracaat 
mecburiyetinde kaldığını İktisad Vekâle
tine bUdirdigl takdirde, Vekâletçe derhal 
şirketin teknik ve mali vaziyeti esash bir 
teftişe tâbir tutulur. Teftiş neticesine 
göre şirketçe gösterilen zaruret yerinde 
görüldüğü takdirde tensip edilecek mik-
dar şirket emrine amade tutulur, ve ya
hut şirketin tasfiyesi re'sen talep olunur. 

Madde 5 — Riyazi ihtiyat akçelerinin 
karşılıklannı teşkil eden bilcümle gayri-
menkuller ve menkul kıymetler üzerinde 
sigortalılar imtiyazlı alacaklı addolunur
lar. İflâs vukuunda, bu karşılıklar, tasfiye 
neticesi beklenmeksizin, mevcut sigorta
lan bu kanunun O uncu maddesi muci
bince kabul eden diğer sigorta şirketlerine 
devrolunur. 

Madde 6 — Sigorta şirketleri riyazi ih-
tiyatlannı bu kanun hükümlerine göre 
hesap ve tesbltinden mesul olmak üzere 
mütehassıs bir memur intihap ve İktisad 
Vekâletine hüviyetini bildirmeğe mec
burdurlar. 

Madde 7 — Hayat üzerhıde iş yapan si
gorta şirketleri Türkiye dahilinde akde
decekleri her nevi hayat sigorstalannı 
Türk lirası üzerinden yapmağa mecbur
durlar. 

Madde 8 — Sigorta şirketleri riyazi ih-
tiyatlarma müteallik bütün hesap, kayıd 
ve vesikalan idare merkezlerinde bulun
durmağa mecburdurlar. 

Ecnebi şirketler, bımdan başka, Tûrkl-
yedeki taahhüdlerine ait olup merkezle
rince tutulan hesaplar, kayıdlar ve vesi
kalarla karfilık hesaplarını ve bilhassa 
envanter kartlarmm aynını Türkiyede 
merkez ittihaz ettikleri mahalde bulun
dururlar 

Sigo?^ şirketleri bu maddede yazılı 
bilûnum hesap ve vesikalan bu kanunu 
murakabe ile mükellef olanlara irae et
meğe mecburdurlar. 

Madde 9 — Bir hayat sigorta portföyü, 
ancak tazammun ettiği taahhüdatm bu 
kanun hükümleri dahilinde tesis edilmiş 
maddî luırşılıklarile beraber devrolunabi-
lirler. Ancak devri takabbül eden şirket 
yeni iş almış sayıhr re bu kanun hüküm
lerine tâbi olur. 

Madde 10 — Sigorta şirketlerinde on se-
nedenberi istihkak sahipleri tarafından 
aranılmış haklara tekabül eden meblâğ, 
poliçe sahiplerinin isim ve son adreslerini 
gösterir bir cetvelle birlikte, Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasına tevdi olunur. 
Cumhuriyet Merkez Bankası bu mebaiiği, 
tevdi tarihinden itibaren iki sene müd
detle muhafaza, ve, bu müddet zarfmda 
sahip veya varislerini tahkike çalışmakla 
beraber, her fienebaşı ashabı namma teb
ligat ve gazetelerle de sahip veya varisle
rinin bankaya müracaatlarını İlân eder. 
Mezkûr iki senenin hitamında da sahibi 
% eya varisi çıkmıyan bu kabil h%^r dev
lete IntUuıl eder. 

Madde 11 — 1149 numaralı kanunla bu 
iuınuna aykın harekette bulunan hakiki 
ve hükmi şahıslar bin liraya kadar ağıc 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Tekerrür halinde, mükerrirler bir haf
tadan altı aya kadar hapis cesazile ceza-
landınlacaklan gibi muamele icrasından 
da menolunurlar. 

Mükerrir hükmü şahıssa, bu kanonut 
14 üncü maddesinde yazüı mümessil ve 
mesullerile kanuna aykın fiili işlemiş «dan 
şahıs bir haftadan altı aya kadae hı^ıU 
cezasile cezalandırılır ve hfikml 
muamele icrasından menedüir. 

Madde 12 — Riyazi ihtijpttlan, kaaden. 
kanun hükümlerine aykın surette beaap 
ve tesbit eden mesul mütehassısla bu fiile 
luısden iştiraki tebeyyün edenler bir ay
dan bir seneye kadar hapis cezasile eeta-
landtrüıriar ve bir daha sigorta müesse
selerinde ve devlet hizmetlerinde istUı-
dam olunamazlar. 

Madde 13 — Bu kanunun tatbikini mu
rakabe vazifesile mükellef olanlardan, va
zifeleri dolayısile vâkıf oldulüan atlan 
makul bir sebebe müstenit olmaksızm İf
şa edenler üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasile cezalandınlıriar. Bu gibi
ler, devlet hizmetlerinde bir daha istih
dam edilemezler. 

Madde 14 — 11 inci maddenin »on fık-
rasmda yazılı tekerrür halinde caz! 
mesuliyet, kanun hükmünü yerine getir
mekle mükellef olan idare meclisi reis T* 
âzalanndan ve imzalarile şirketi ilzam* 
salahiyetli müdür ve memurlardan cezayı 
müstelzim fiili işlemiş veya buna iştirak 
etmiş veya bu hususta emir vermiş olan
lara racidir. 

Madde 15 — Bir sigorta şirketinin İflâa 
halinde, o şirketin idare meclisi ve âca-
larile imzalan şirketi ilzam eden memur-
lann kanuni hükümlere aykın hareketleri 
iflâsa sebeb olmuşsa, İktisad Vekâletinin 
veya bu Vekâleti temsil eden makamlann 
talebi üzerine bunlann da şahsan ifl&s-
lanna İcarar verilir ve haklannda icra va 
iflâs kanununun 5, 6 ve 7 nci bablan hü
kümleri tatbik olunur. 

Madde 16 — Sigorta şirketlerinin mun^ 
kabesUe mükellef olmak üzere İktisad V»-
kâletinde icab edefl teşkil&t vücude geti
rilir. 

Madde 17 — 1149 numarah İcanunun 14 
ve 21 mci maddeleri ilga edilmiştif. 

Muvaklcat madde 1 — Bu kanunun mat* 
iyeti tarihinden itibaren al̂ ı ay İçinde ri
yazi ihtiyat akçelerile İcarşıhklannm r9 
ilci ay içinde de kefalet akçelerinin bo 
kanun hükümlerine göre hesab ve tesUfe 
ve teminat olarak İrae edilmiş bulunması 
şarttır. 

Bu kanun neşri tarihinde kanuni tas
fiye dolayısile faaliyetlerine nihayet ve
rilen Feniks do Viyen hayat ve Türidye 
Millî sigorta şirketinde sigortalı olanlarm 
haklannı korumak gayesile Millî Reassü
rans Türk Anonim şirketile diğer hayat 
sigorta şirketleri arasmda yapılan ve Milli 
Reassürans şirketince teşlciU zaruri riyad 
ihtiyat akçeleri karşılıklannm iki senelik 
tecile tabiiyetini mutazammın bulıman 
anlaşmalar müstesnadır. 

Muvakkat madde 2 — Hayat üzerinde 
çalışan sigorta şirketleri Türkiyede faali
yete başladıklan tarihtenberi ecneU pa-
rasile akid veya Türk portföyüne ithal ey
lemiş olduklan hayat sigorta mukavele
namelerinde yazılı kıymetleri, işbu kanu
nun neşri tarihindeki T. C. Merkez Ban
kası kurian üzerinden, Türk lirasma tah
vile ve ona göre mezkûr mukavelenameleri 
Türk lirası olarak kıymetlendirmeğe mec
burdurlar. 

Tahvil ve kıymetlendirme muamelesi i | -
bu kanunun meriyete girdiği tarihten itt-
baren üç ay içinde ifa ve ikmal edilmek 
muktazidir. 

Muvaklut madde 3 — Sigorta şirketierl, 
gerek sermaye ve ihtiyat akçelerinden, ge
rek riyazi ve teknik ihtiyatlanndan ya
bancı memleketlerde plase ettikleri para
lan döviz veya hükümetin tayin edecetl 
Türk devlet tahvUleri olarak bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren, altı ay zarfm
da melekete getirmeğe mecburdurlar. 

MuvakİLat madde 4 — Bu kanunim 
tarihinde mevcud riyazi ihtiyatlarla 
ve mütehavvil kefalet akçelermin gayri
menkul olarak tesis edilmiş karşılıklan 
1149 numaralı kanunun işbu kanunla tadil 
edilen 19 uncu maddesinin iUncl fıkrasm-
da yazılı nisbeti tecavüz etmekte ise, mez
kûr maddenin «A» bendinde yazüı gayri-
menkuller, şirketin tasarrufu altmda kal-
dıklan müddetçe, ve «B» bendinde yazılı 
gayrimenkul ipotekleri, mevcud mukave
lelerinin devam müddetlnce, zikri geçe« 
ikinci fıkra hükümlerine tâbi değUdir. 

Madde 18 — Bu luınun neşri tarihinderf 
muteberdir. 

Madde 19 — Bu kanun hükümlerini le-
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Adapazarında bir çakmak 
ta«ı kaçakçısı yakalandı 
Adapasan (Akşam) — Çakmak 

ta^a kaçakçılığı yapan Sabri adında 
biri yakayı ele vermiştir. Sateinin 
evinde bir çok çakmak taşı Inıhııv 
muştur. 

Yakalanan çakmak taşlan iki kik» 
480 gramdır. Taşlar teker tekw sa
yılarak (20800) adet olarak tdail 
edilmiştir. Sabrinin cürüm orta^ 
Mustafa da yakalanmıştu:. 

K o r u c u y u k u r t l a r 
p a r a l a m ı $ l a r 

Bayburd (Akşam) — Palur nahiye
sinin yukarı Loro köyünün korucusu
nu kurdlar paralamışlardır. 
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•saıme o « akyym-m" 

I KANDIRMACA 
Yıkılıyor 

tstanbul belediyesi, Beyoğlu cadde-
sizıl genişletmeğe başlamıştır. Resmi» 
miz, Taksim Rum kilisesi yamndaki 
binalann yıktırılmağa başlandığım 
gösteriyor. 

Doğrusu: Londrada bir amele yıkı
cıya verilmiş bir binayı yıkıyor. 

Ya§Iılar 

Almanya, elli yaşından evvel kim
senin evlenmesine izin vermemekte
dir. Resmimizde yeni evlileri görüyor
sunuz. 

Doğl-usu: Bir anne, 71 yaşındaki kı-
zile 80 yaşındaki damadının evlenme
lerinin 50 nci yılını kutluyor. 

Reklâm 

\ l ? ^ 

Eczacı Veli unu üe beslenen bir ço
cuk yüz kiloyu bulunca, anasile baba
sı, eczacı aleyhine dava açmışlardır. 

Doğrusu: Rosie Gardner sekiz ya-
şmda, 130 kilo ağırlığmdadır. Para ile 
^kendini teşhir etmek İstemiyor, evin
de İş görüyor. 

Gençler 

Arnavutluk kraUığı kabine âzalan-
nm otuz yaşmdan yukan olmamala
rına karar verdi. Resmimizde yeni 
kabine azalarını görüyorsunuz. 

Doğrusu: Amerikalı sporcuların 
Fransaya ziyaretlerinden bir intiba. 

Stüdyoda 
Bale kızlarına dans dersi yeriliyor. 

Her biri sol ayağını kaldmp belini 
bükecek... 

Kızlardan biri daldı, sağ bacağını 
kaldırdı. Rejisör haykırdı: 

— îki ayağını birden kaldıran 
kimdir?... 

însriHz f ık ras ı 
Bir gece Londrada sarhoşun birt 

bir evin kapısını bir pipo ile açmağa 
çalışıyordu. 

Bunu görenler yanma yaklaştılar:: 
— Yahu ne yapıyorsun, dedUer, 

elindeki anahtar değil, pipo... 
Sarhoş duraladı, baktı: 
— Eyvah, dedi. Pipo yerine anah

tar mı içtim!... 

Sonra 
Erich - Maria Remarque, cGarp 

cephesinde sükûnet var» müellifi, 
Saint - Moritzde, üç sene ayn yaşa
dığı kansile barıştı ve evlendiler. 

Bir ingiliz gazetecisi Remarque'a 
sordu: 

— Bir diyeceğiniz var mı? 
— Hayır, cephede sükûnet devato 

edecek!.. 

Şöhret 
İsmini söylemiyeyim, yeryüzünün 

en meşhur adamı olduğuna kanidir. 
Yeryüzünde ondan büyük şair yok
tur. 

Geçen gün kanımî Süle3rmandan 
konuşuyorlardı, şair bir aralık: 

— Evet dedi, o da büyük adamdıl.. 

Yıldız 
Bir genç kız tanıyorum ki, ülküsü 

sinema' yıldızı olmak. Geçen günü 
bana derd yandı: 

— Babam razı olmıyor, eğer sine
mada aktrislik edersen seni öldü
rürüm diyor. Dün gene yalvardım: 
cBaba dedim, namımüstear alırım» 
daha fazla kızdı: «İkinizi de öldürü
rüm» diye haykırdı!... 

ö ğ r e n m i ş 
— Köyden getirttiğin hizmetçiden 

memnun musun? 
— Memnunum. 
— Nasıl, İstanbula alıştı mı?.. 
— Alıştı ya, bugün maaşım arttır

mamı söyledi. 

Pul 
— İzmire njektup göndereceğim, 

bir pul veriniz. 
Memur pulu verdi. Adam sordu: 
— Bu pul İzmir için mi?.. 
— Evet evet... 
— Ama dün Ankara için bir pul al

mıştım, o da tıpkı bvmun eşiydi!.. 

Soğuk 
Küçük bir köyden ilk defa İstanbu

la gelen bir köylüye: 
— Nasıl, İstanbul soğuk mu? dedi

ler. 
Başını salladı: 
— Soğuk, soğuk ama, bu koca şehi-

re göre pek te soğuk değil!.. 

Sevinç 
Son perde kapanınca bir alkış tufa

nı başladı. Herkes: 
— Bu komedi uzun zaman oynamr! 

diyordu. 
îki kişi hâlâ avuç patlatıyorlardı. 

Biri dedi ki: 
— Çök sevindim, muharriri arkada

şımdır. 
Öteki: 
— Ben de çok sevindim, dedi, hem 

onun, hem de kendi hesabıma: terzi-
siyim!.. 

Vay I. 
Vî^urda... Bir bay, bir köpek, bir 

bayan. Köpek bayla bayanm arasın
da... 

Bay yan gözle, bir tekme atıp kö
peği öldürmek ister gibi "hayvana ba
kıyor, bir de bayana bakıyor: Ah se
ni kollarımın arasına alabilsem de
mek ister gibi... 

Bayan böyle güzel olmasa köpeği 
defedecek... Nihayet dayanamadı: 

— Bu köpek sizin mi bayan?. 
— Hayır. 
Köpeğe yumruğu bastı: 
— Hoşt!... Mendebur hayvan!... 

NÜKTELER E 
Allol. 

I Perşembe musahabeleri 
Çocuk nedir? 

Çocuğa bakabi lmek için 
onu anlamak lâzımdır 

— Allo?.. Allof.. Ne diyorsun?.,. İs
lerin çok ta yazıhanede mi kalmağa 
mecbur oldun... Hızlı söyle, orada ça
lman cazband gürültüsünden işite
miyorum!.. 

Yoo!.. 

— Siz benim gözüme iyi bakın... 
Ben sizin bildiğiniz t kızlardan deği
lim... Kâtibinizin beni öpmesine ta
hammül edemem... 

— İyi ama burada her şeyi ben ya
pacak değüim ya!.. 

Kelime 

— Şu son perdenin kepazeliğine 
bak, bütün aile biribirlerine girdiler, 
eğer birinci perdede söyledikleri o tek 
kelimeyi söylememiş olsalardı, bütün 
bu felâketler başlarına gelmiyecekti!.. 

İtiyat 

— Bunlar ne yapıyorlar?.. 
— Bunlar işsiz kalan cambazlardır, 

belediye angaje etti, ağaları budu-
yorlarl.. 

Yazan: Selim Sim 
Bugün de çocuk terbiyesinde bü

yük bir salâhiyet sahibi olan ruhiyat
çı doktor madam (Montessori) yi din-
llyelim: 

«Bana zindan gibi karanlıklar için
de yaşıyan bir insandan bahsettiler. 
Bu adamın gözleri bir gayya kuyusu
nun dibinde kalmış gibi en ufak bir 
ışık huzmesi bile görmemişti. 

Bana sessizlikler içinde yaşıyan ve 
kulakları en hafif pıtırdıyı bile duy
mamış olaiı birini haber verdiler. 

Bana acayip bir ılık suyun dibin
de yaşarken birdenbire buzlar ara
sında havaya çıkan biri varmış dedi
ler. Bu adain su içinde iken hiç nefes 
almıyorken, birden soğuk havaya çı-
kmca ciğerlerini işletmiye başlamış, 
bu ona o kadar eziyetli görünmüş ki 
meşhur (Tantale) (1) işkenceleri 
buna nisbetle çok hafif kaUrmış. Fa!-
kat o mahlûku beşer bundan muzaffer 
çıkmış. Ötedenberi kanı duran 
ciğerlerine giren hava onlan birden 
harekete getirmiş ve o zamaiı bir in
san sesi duyulmuş! 

Bu zihayat mahlûk sükûnetten har 
rekete geçen insandı. Kim tahayyül 
edebilir ki yemek ve içmekten vares
te olan (çünkü başkaları onım hesa-
bma yiyiyor); elyafının hiç birini kı
mıldatmaya! lüzum görmiyen (çünkü 
başkalan onun vücudüne elzem olan 
harareti hasıl etmek için ensicesini 
faaliyette bulunduruyor); hiç bir uz
vu zehirleri ve basilleri defetmek için 
işlemiyen (bu işi de başkaları görü
yor); hattâ teneffüse hadim olan 
okzijeni bile almıyan bir insan yav
rusu küçük daracık bir zindanda ra
hatça yaşıyor ve büyüyor. Onun yal
nız bir uzvu harekette: Kalbi! Daha 
dünyaya gözünü açmadan bu kalb 
yeryüzünde yaşıyan insanların kal
binden iki misli daha çabuk çai'pıyor-
du. 

Doğan çocuk tabiî bir muhite da
hil olmuyor. O insanların hayatmm 
inkişaf ettiği medenî bir muhite giri
yor. Bu muhit tabiatm yanmda beşe
rin hayâtını kolaylaştırmak endişesi-
le icad edilmiş sun'î bir muhittir. 
Çünkü yeni doğan yavrunun mahi
yeti anlaşılmamış ve anlamağa uğ
raşılmamıştır. Beşeriyet çocuğu iyice 
anladıktan sonra, ona daha müte
kâmil bir ihtimam ile bakmasını bi
lecek ve ona göre bir muhit hazırlı-
yacaktır. 

Çocuğun ruhî ve cismanî ahvalini 
tedkike daha yeni başlanmıştır. Yav
ruya karşı gösterilecek dikkat ve ih
timam; onu yalnız ölümden koru
mak, bulaşıcı hastalıklara karşı mu
kavemetli kılmak, onun sıhhatini her 
türlü emrazdan vikaye edici tedbir
ler almak değildir. 

Asıl mühim olan onun ruhî ihti-
yaçlarmı tatmindir ki yavrunun do
ğumundan itibaren bizleri çok mü
him ve muğlâk meselelerle karşılaş
tırıyor. Zengin ailelerde yeni doğan 
yavrunun en çok süslerile meşgul 
olurlar. Karyolası türlü tenteneler, 
renkli kordelâlarla süslenir. Ona en 
zarif çocuk elbiseleri hazu'lanır. Fa
kat bütün bu lüks eşya birer azab 
vasıtasıdır. O kadar ki eğer yavruyu 
doğar doğmaz dövmek âdet olsaydı, 
o zaman gümüşten, altından veya 
indisinden üzeri işlenmiş kabzalı kır
baçlar da bu zengin çocuklarının eş
yası meyanına girecekti. 

İşte bu lüks merakı bizlerin hiç bir 
zaman çocuğu ruhî bakımdan tedkik 
etmediğimizi ve onun ihtiyaçlarını 
düşünmediğimizi göstermektedir. Var
lık içinde doğan zengin çocukları için 
ilk aranılacak şey lüks değil, konfor
dur, rahatlıktır. 

(1) Mıythologie'de Tantale meşhur Lid-
ya kralı bir gün kendisini ziyaret eden 
mabudlann ilâh olduklarını denemek için 
kendi oğlunu öldürmüş ve pişirtip ye
dirmek istemiş. BunA münfail olan 
Jüpiter onu en elîm açlık ve susuzluk iş
kencesine mahkûm etmiş, şöyle ki ha
raretten yanıp kavrulduğu vakit önifaı-
den şanldıyarak akan neiıir, tam su içe
ceği zaman uzakjaşmış, en güzel mcyva 
ağaçlarmm yemişlerini canı çekip kopa
racağı zaman dallar yükselmiş. 

Çocuğu yeni dünyaya getiren bir 
anayı bir yerden bir yere nakletmek 
icab ederse onu arka üstü ufkî yatış 
vaziyetinde taşıyacak hususî teskere
ler vardır ve onu usulcacık nakleder
ler, çünkü hastadır, sarsılması doğru 
değildir. Yalnız unutuyoruz ki doğan 
yavru da anası gibi bir ölüm tehli
kesi geçirmiştir. 

Karanlık bir âlemden aydınlığa 
çıkan yavru da hasta; telâkki edil
melidir. O da anası gibi ihtimama 
muhtaçtır. Onu da sarsmamak, itina 
İle hattâ el sürmeden yattığı yerde 
dikkatle taşımak lâzım değil midir? 

Doğuran ana mutlak bir istirahat 
içinde kımıldamadan yatmlır. Çocu
ğa gelince anaismın rahatını ihlâl et
memesi için ekseriya başka bir oda
ya götürülür ve emzireceği saatlerde 
anasının yanma getirilir. Bu meme 
emmek içüj odadan odaya taşman 
çocuğu süslü, kordelâlı, dantelâlı, 
ipekli kumaşlara sararlar. Sonra yav
ruyu, bir banyoda yıkarlar, pudralar
lar ki caiz değUdir, İtina ile temizle
mek kâfidir. 

Çocuk başka bir odada yattığı mi
nimini karyoladan, kucağa ahnıp 
kaldınlır, sonra yatağmda yatan anar 
nm kucağma emzirmek için götürü
lür. Bu, bir lohusamn bozuk işliyen 
bir asansörle bir kaç kata çıkıp in
mesine benzer. Çocuk aynı odada 
yatabilir ve çok dikkatle ufkî vazi-; 
yette nakledilir. Hiç kimse bir lohu- ' 
saya doğurduğımun ikinci veya üçünıs' 
cü günü.kalkıp bir ahbabmı zijaret^v 
etmesini teklif etmeyi akUndan ge- •• 
çirmediği halde dünyaya yeni gelen i 
bu misafire neden bu kadar işkence 
edilir? • 

Büyükler kendilerini mazur gös
termek için, o daha dünyadan biha*-
berdir, ne acı, ne teessür, ne sevinç 
bilir! derler. Bu tıpkı şuurunu kay
betmiş bir hastaya itinalı bakmî^ 
lüzumsuz addetmek gibi bir şeydir. 
İlmin ve hissiyatm yardımmı icabet- ' 
tiren şuur değil, ihtiyaçtır. Hayır, bü 
cehlimizi örtebilecek hiç bir mazeret ' 
yoktur. 

Düşünmeli bir kere rüşeym, rahmi 
maderde havanın ittıradsızlıklai'indari 
her türlü sarsmtıdan uzak, yumuşak 
şekil ve sureti ilik gibi ılık bir mayi 
içinde gayet rahat yatıyordu. Ne kü
çük bir ziya, ne hafif bir gürültü 
onun göz ve kulaklannı rahatsız et
miyordu. İşte birdenbire muhitini 
değiştiren ve kapalı bir yuvadan açık 
muhite birdenbire çıkan, kurbağa 
gibi hiç bir istihale geçirmeden, o na
zik gözleri, o haSsaS kulaklarile ken
di muhitine değü, bizim muhitimize 
gelen bu yavru yorgun ve ruhan has
tadır. Hiç bir katı cisme temas etme
miş olan vücudu birden bizim hissia 
ellerimize düşüyor. Bir istirahatı mut
laka içinde yaşıyan rüşeym, gene ken
di cehdi Ue doğmuş ve çok emek sar-
federek yorulmuştur. O tıpkı uzun 
yollai'dan 3rürü3rüp gelen bir seyyaha! 
benzer. Biz onu anlamıyoruz. Ona 
insan muamelesi göstermiyoruz. Onıl 
karşılamasını bilmiyoruz. Halbuki 
kurduğumuz mederüyet âlemi onun 
içindir. Bizden sonra o hayatı takib 
edecek, bulduğunu ileri götürecek 
ve ona tevdi ettiğimiz işleri bizden 
mükemmel o yapacaktır. Dünyaya 
geliyor! Onun için yapılan dünya 
onu tanımıyor! KencÛ evine geliyorJ 
ne yazık ki evde olanlar onu karşıla
mayı bilmiyorlar. 

Hayır artık bu eski prosedeleri bit 
yana bırakalım. Bu canlı ve hassaŞ 
mahlûka nasü bakmak onu ne yoldi 
büyütmek lâzım geldiğini öğrenellD* 
ve ilk önce yavnmun halinden anü' 
yalun! Ona kendi düşündüklerimiz* 
değil, onun ihtiyaçlarını bilip suna
lım! Çocuğumuzun yüksek bir âmir* 
değil, candan bir yardımcısı olduğu* 
muzu takdir edelim! Kendimizi Al* 
laha onu kul farzetmekten vazgeÇ^ 
lim. Perestiş ettiğimiz ve güya çok it*' 
nalı baktığımız yavru bir oyuncak 
değil, hürmete lâyık bir cisim ve bi« 
ruhturl Selim Sırf* 
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Clark Gable diyor ki; 
^̂  Kadınlar tehlikeli mahlûklardır. Iştaham yerinde, 

uykum yerinde, sinirlerim yerinde... Aşık 
olup bunları ne diye bozmalı?,» 

44 Zaman zaman sofrada aslan kesilirim. Hattâ mutfağa girdiğim de olun Kendi kendime 
bir yemek icad ettim. Adı *^Gable pek sever,, dir. Şarkı besteliyemiyorum, 

şiir yazamıyorum amma güzel bir yemek icad ediyorum ya.'... 
Hollywood'(la gazetecilerin kendi-

lUe mülakat yapmak hususunda en 
Cok zahmet çektikleri yıldızlardan 
biri de Clark Oabledlr. Bir gazeteci 
olarak Hollywood'a gelip te resmi ka-
nallardan, büyük yıldızlardan müla
kat istiyecek olursamz bir şey yapa-
öıazsmız. Bereket versin ki başta 
I>anielle Darrieux, Jeanette Mac Do-
hald olmak üzere bir kaç meşhur 
yıldızla ahbaplığımız pek ilerlemişti. 
Bu dostluklar sayesinde Clark Oable 
ile bir ay içinde adamakıllı arkadaş 
olmuştum. Bazan beni Hollywoodun 
bir köyünde, ve pek uzakta olan 
Metro Groldwin Mayer stüdyoların
dan kendi ötomobUi ile alıp şehre ge
tirir, arasıra erkek artistlerin kendi 
aralarmda kurdukları ve kapısmda: 
«Kadmlar giremez...» ibaresi yazani 
«Kokteyl klübü» nde karşılıkü buz
lu içkilerimizi içtiğimiz olur. Ekseri
ya etrafında bir alay kadın arkada-
şile dolaşır. Bu kadınlar Hollywoo-
öun en yüksek tabakasma mensup
tur. Fakat Clark Gable de bir çok 
meşhur erkek artistler gibi âdeta ka
dınlardan utamr. Onlarm yamnda 
kendisini pek serbes, pek rahat his
sedeniz. 

Onunla ilk tanıştığımız zaman 
hayret etmiştim. Resimlerinden en 
aşağı 5 - 6 yaş daha genç görünü
yordu. Konuşması son derece iyi 
kalbli bir adam tesirini veriyor, öyle 
pek aşın şıklığa ehemmiyet vermiyor. 
Dö dirhem bir çekirdek gezmekten 
nefret ediyor. Hattâ Hollywoodun ba-
2an çok yağmurlu günlerinde lüks 
otomobüinin içinde ayaklanna ge
çirdiği lâstiklerie stüdyoya gittiğini 
kaç kere gördüm. 

Bir gün stüdyoda meşhur bir ar
tisti bekliyordum. Saçlanm uzamıştı. 
Ertesi günü de pazar berberler kar 
palı... Hem artisti bekliyeyim, hem 
öe tıraş olayım., diyerek stüdyonun 
berberine girdim. Bu da rolünü bi
tirmiş, stüdyoda yıldızlara mahsus 
İstirahat salonuna gidiyormuş. Ber
ber dükkânımn önünden geçerken 
İçeride beni tıraş olmağa hazırlanır 
eördü, sordu: 

— Tıraş mı olacaksınız? 
— Evet... Saçlarımı kestireceğim... 
— Canım o kadar saçlarmız uza-

*^amış... Tıraş olup ne olacak? Gel 
Saha Jean Harlowun odasmı göstere
lim... Hani işim artistlik olmasa 
aylarca tıraş olmağa üşenirdim. dedi. 

İşte yer yüzünde milyonlarca genç 
kızın odasmda resmi aâlı duran, her 
Memlekette çikolatalarm içinden kü-
Çük bir fotoğrafı çıkan meşhur Clark 
^able böyle dikkate değer bir adam-
Öir. 

^ Geçenlerde Mima Loy ile çevirece-
^ bir filimin ük sahnelerini görmem 
*Çin beni stüdyoya çağırmıştı, gittik, 
' ^un film çevirmesi de ömürdü. Mir-
^ Loy ile rol icabı aralannda ga-
y t̂ ateşli bir aşk macerası geçi-
^or. Objektifin karşısında birbirleri 
'Çin ölüp bayılıyorlar. O kadar ateşli 
^uyor la r ki onlan görenler: «Bel-
j âe hakiki hayatlannda da birbir-
^ ^ e karşı pek sempatUeri» var..» 

% e düşünebUir. Çünkü meselâ bir 
f^ehtaph gecede öyle hararetli bir 
^^caklaşma sahnesi ki uzaktan bu-

seyrederken insana hiç te rol gi-
bi gelmiyor, 

^akat iki artist objektifin karşısm-
^ ayrılır aynlmaz birdenbire son 
^rec resmlleşiyorlar, sanki biraz ev-
^1 birbirleriıü kollan arasında, 
Müthiş bir aşk üe, sıkı sıkı- sıkan 

HBonet Feridun Es, Clark GaUe ve Hikmet Feridun'un eşi siAdyoda 

İki insan bunlar değU... Hattâ ob
jektifin önünden ayrıldıktan sonra 
birbirlerine soğuk soğuk bakıyorlar, 
biri bir köşeye çekiliyor, biri gayet 
büyük olan stüdyonun öteki tarafm-
da, iskemlesini {}rojektörlerden uşak, 
karanlık bir köşeye çekiyor. Katiyen 
konuşmuyorlar. 

Clark Gablenin en çok korktuğu 
şeylerden biri de dedikodudur. Dü
şünsenize ki kendisi dört beş kere 
meşhur yıldız Carole Lombardl evin
den ahp gezmeğe götürdü diye bü
tün dünya gazeteleri onlarm yakıı> 
da evleneceklerini uzun uzım bal
landıra ballandıra yazdılar. 

D e d i k o d u k o r k u s u 
işte böyle stüdyomm bir köşesin» 

çekilip rolünü beklediği sırada Clark 
Gable İle konuşmağa başladık: 

— Artistlik çok yorucu iç değü mi? 
Hayatınızdan menmun musunuz? 

— Sinirlerim rahat olsun, kimse 
benimle meşgul olmasm, hakkımda 
dedikodu yapılmasm da ben geceli 
gündüzlü çalışmağa razıyım. Amma 
benim hakkımda küçük bir dediko
du çıkmca rahatım kaçıyor, sinirle
rim bozuluyor. Bayağı acı bir İn
san oluyorum. Halbuki sinema ar
tistleri hakkmda o kadar bol dedi
kodu yapılıyor ki bunlara alışmam 
lâzım değü nü? Bir türlü ahşama-
dım gitti... 

—-, Sinema seyircileri arasında ka-
dmlarm sizi bu derece beğenmeleri
ne ne dersiniz? 

Stüdyonun İçinde herkesin başım 
bizim tarafa çevirten bir kahkaha 
kopardı: 

— Ona ben de şaşıyorum ya... de
di... Galiba bu sevgi biraz da şöhre
timden üeri geliyor. Bir hikâye an

latayım... Ben tatülerimi gazeteci
lerden, ziyaretçUerden uzak geçir
mek İçin çalışmadığım zamanlar 
Arizona'da, New Mexico'da kırmızı 
derili yerlilerin köylerine gide
rim. Kimseye gittiğim yeri de ha
ber vermem, günlerce tıraş olmam. 
Elimde bir tüfek, yerli arkadaşlarım
la beraber av peşinde koşarım. Her
kes benim için: «Gene kayboldu..» 
der... Kırmızı derililerden âdeta ar
kadaşlarım, dostlarım vardır. Çok iyi 

Clark Gable evinde çiçekleri suluyor 

insanlardır. Benim aktör, sinemacı 
filân olduğumu bu seneye kadar 
bilmezlerdi. Beni sinemada gören 
medeni dünya kadınları, genç kızla
rı hakkımda o derece iltifat göste
rirlerken kırmızı derili yerlilerin köy
lerinde hiç bir kadının başını çevi-
Jip te bana şöyle alıcı bir gözle bak
tığım görmedim. Aralannda Clark 
Gable varmış, bu erkek pek meşhur-
muş, umurlannda bile değUdi. 

İşte o zaman anladım ki bana 
karşı gösterilen ütifat şöhretimden 
Ueri geliyor. Bir gün bu köylerden 
birine eyalet • belediyesi seyyar bir 
sinema göndermiş. Kırmızı deriUler 
ilk defa sesli bir filim seyredecek
ler... Ben de sinemanın bunlar üze
rindeki tesirini görmek için merak 
ettim, gece köyün meydamna gittim. 

Tesadüf işte... Gösterilen filimde 
benim gene Mima Loy ve Jean Har-
low üe birlikte çevirdiğim «Kanm 
re Metresim» füimi... Sinema baş
lar başlamaz bir çığlık koptu. Bü
tün yerli dostlanm beni perdede ta
nımışlardı. Pek iyi dostum olan kır
mızı derililerin kabile reisi yamma 
geldi. Smemadan sonra kadınlar ba
cıma üşüştüler. Beyaz perdenin .bü
yülü tesiri o günden sonra bu dağ 
tepsindeki kırmızı derili köyünde bi
le derhal tesirini gösterdi. Genç kız
lar yüzüme tath tatlı gülümsiyerek 
bakmağa başladılar. Ben de hemen 
köyden kaçtım tabiî... 

A ç k v e n e z l e 
— Niçin... Aşktan ve maceı-adan 

bu kadar korkuyor musunuz? 
— Hem de nasıl?.. Ne lüzumu var? 

Sakin, kayıtsız, rahat hayatımı al
lak bullak etmenin mânası ne?.. Mü
kemmel yaşıyorum işte... İştaham 
yerinde, uykum yeıinde, başım ye
rinde, sinirlerim yerinde... Âşık olup 
bütün bunlan bozmak ne için? Se
bep ne? Zorla insan kendisinin ra
hatım bozmak ister mi? ... 

— Maamafih aşk ve macera hiç 
umulmadan bir yerde insanı avu-
cunun içine alabilir. 

Gene herkesin başını bizim tarafa 
çevirtecek derecede kuvvetli bir kah
kaha kopardı: 

— İlâhi dostum., dedi, insan ken
disini korumazsa nezle de olur. «Na-
sü olsa bir gün nezle olacağım» diye 
hiç bir tedbir almamak mı lâzımdır. 
Aşk da buna benzer. Siz bütün ted-
bkleri alınız, her şeyi yapınız gene 
bütün bunlara rağmen nezle olmak
tan kendinizi koruyamazsanız, artık 
mukadderata boyun eğmekten baş
ka çare yoktur. 

— Hayatta en büyük zevkiniz 
nedir? 

—• Tatillerimde kn-mızı derililerin 
köyüne gitmek... Haftalarca tu-aş 
olmadan ve hiç bir iş yapmadan yan-
gelmek... 

— Merak ettiğiniz bir şey yok mu
dur? 

— Av... Ava bayılmm... Kış, yaz 
ava giderim. 

Kadınlar, tehlikeli mahlûklar! 
— Ne tipteki kadmlardan hoşla-

mrsmız? 
— Kadınlan daima tehlikeli bu

lurum. Sinirlerimin, başırmn rahat 
olması için ne kadar çalıştığımı söy
ledim. Kadınlarla konuşurken en 
dikkat ettiğim şey onlarla yalnız ve 
sadece arkadaş olaıak kalmaktır. Bu
nun için kendi kendime: «Ne tipte
ki kadmlardan hoşlanırım?» diye hiç 
düşünmedim. Bir kadın, bü* erkek-

le konuşurken karşısındakine kadın
lığını hiç hissettirmemelidir. Bir er
kek gibi benimle arkadaş olmalıdır. 
Benim kadın arkadaşlarım da '^'f 
böyledir. 

— Hayatınızda en fazla ne zaman 
şaşırdınız? 

— Bütün dünyayı meşgul eden son 
davam görülüıiEen... Bilirsiniz belki, 
bir İngilz kadım beni mahkemeye 
verdi. İddiası da şu idi: Ben İngil-
terede kendisile düşüp kalkmışım, ben
den bir kızı doğmuş. Şimdi bu kız 
18 yaşında imiş... Ben bu 18 yaş:n-
daki kızın babası imişim. Hiç ümit 
etmediğim bir zamanda baba olnidk 
beni son derece şaşırttı. Genç kızı 
görünce büsbütün şaşırdım. Hakika
ten bana o cterece benziyordu ki 
şaşmamak kabü mi... 

Sonra kadın da çocuğunun babası 
ben olduğuma dair öyle şeyler sövîü-
yordu ki nerede ise benim bile ina
nacağım geldi. Bereket versin ki İ)\' 
giltereye hiç gitmediğimi düşündük
çe bunun imkâm olmadığına kanaat 
getiriverdim. İşte hayatımda en çok 
şaşırdığım zaman budur... 

— Sinema hayatından memnun-
musunuz? 

— Memnunum... Yalnız neden bil-
miyonım. Daima benim için ivi 
kalbi, fakat kaba, fazla içen, ekseri
ya sefahate son derec düşkün roller 
pek münasip görülüyor. Hani ben 
onlardan şikâyetçi de değilimdir. Ha
kikî hayatımda yapmadığım şeyleri 
bazan filimde, sinemada yapıyorum. 

B i r ö l ü m t eh l i ke s i 
— Hayatınızda hiç ölüm tehlikesi 

geçirdiniz mi? 
— Geçirdim. Jeanette Mac Do-

naldla beraber San Fransisko lili-
mini çeviriyorduk. Bu filimde bü
yük bir zelzele sahnesi vardı. Bu 
sahne için çok muazzam dekorlar ya
pılmıştı. Filim çevrilirken zelzele 
sahnesinde işaret verilecek ve dekor
lar, yani muazzam apartımanlar, ka
pılar, kuleler, heykeller yıkılacaktı. 
Vakıa bu büyük apartımanlar. bi
nalar, heykeller nihayet bir dekordu. 
Fakat o derece dev gibi şeylerdi ki 
bunlan pamuktan yapsamz gene al
tında kalmak tehlikeli olurdu. Zel
zele sahnesi başladığı esnada biz ka
çacaktık. Zelzele sahnesi tam baş
ladığı zaman benim ayağıma yer
deki seyyar elektrik kablolarından 
biri takıldı, düştüm. Yirmi beş met
re büyüklüğündeki alçıdan yapılmış 
muazzam bir dekor üzerimden aşa
rak ileriye devrildi. O esnada arka
daşlarımın kopardıkları çığlık hâlâ 
kulağımdadır. Fakat ne dersiniz, 
bu koca dekor üstümden aştı da bir 
şey olmadım. 

—. Başka çok korktuğunuz zaman
lar oldu mu? 

—I Öğünmek gibi olmasuı amır.a 
pek korkak adam değilimdir. İlk yıl
dızım parladığı esnada meşhur 
gangsterlerden bir kaçı Hollywooda 
gelmişti. Bir gün kâtibim clindo b r 
mektup olduğu odama girdi. 

Mektubu bana; uzattı. Aldım, oku
dum. O gece evimin arkasındaki 
tepeye, büyük, sivri kayanın kovuğu
na 50,000 dolar getirmezsem ertesi 
günü öldürüleceğim bildiriliyordu. 
Bu mektubu cdcuduktan sonra buz
lu bir soda içtim ve yatağıma çe
kilerek mışıl mışıl uyudum. Göıüyor-
sunuz ki hâlâ sağım. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 
Hikmet Feridun ES 

'̂1 
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Yüksek Mühendis mek
tebi sporcuları İzmirde 
Futbolde 3-0, basketbolde 40-4 
yeniidiler, voleybolda kazanddar 

Üstte Mühendis mekteH «Itta İzmir lisesi futbolcüleri 

İzmir (Akşam) — Bayram mO-
nasebetile İstanbuldan tzmine gel
miş olan yüksek mühendis mektebi 
sporculan, bayramm birinci günü İz
mir erkek lisesi futbol takmüle bir 
müsabaka yaptı. Saha duhuliyesiz 
olduğundan bu maçı göi-mek için 
binlerce halk toplanmıştı. 

Oyun başladığı zaman takımlar 
aşağıdaki kadroları muhafaza edi
yorlardı: 

İzmir lisesi: Nazml - Muammer, 
Necdet - Halid, Enver, Hüsnü - Fey
yaz, Ömer, Said, Faruk, Kemal. 

Yüksek mühendis mektebi: Mu
vaffak - Kemal, Cahid - Ertuğrul, Ze
ki, Cahid - Muzaffer, Fuad, HUmi, 
Yavuz, Doğan. 

Oyunun birinci devresi İzmir takı
mının tamamile hâkimiyeti altında 
geçti ve misafir takım 3 - 0 mağlûp 
olarak devreyi bitirdi. 

İkinci devrede İzmir takımmm 
uyuşukluğundan istifade ederek 
oyunda bir hâkimiyet tesisine mu
vaffak olmuş iseler de zaman zaman 
elde ettikleri fırsatlardan istiftıde 
yolunu bulamadılar ve bu «uretle mi
safir takım sahadan 3 - 0 mağlûp 
olarak aynldi. 

İzmir erkek lisesinin misafirleri 

bayramm ikinci cumartesi günü her 
vanm yağmurlu olmasına rağmen 
Tilkilikteki voleybol, basâ^etbol s»-
hasmda erkek lisesinin völ^bol ve 
basketbol talamlarüe karşılaştılar. 

Birinci oyım basketbol takunlan 
arasmda yapıldı. İzmir takımı dar 
ha yüksek basketbolculara malik ol-
duğımdan oyımu (40 - 4) gibi büyük 
bir farkla kazandı. 

Basketbol maçım takip eden vo-
leybcrt ojruniu çok heyecanü ve zevkli 
geçti. Bu oyunda misafirler, İzmir 
takınund^ı daha yüksek bir oyun 
oynadılar v» birinci devreyi 15 - 12 
mağlûp olarak bitirdikleri halde 
ikinci devrede 15 - 9, üçüncü devre-̂  
de de 15 - 11 kazanarak voleyboldeki 
üstünlüklerini gösterdüer. 

E m i n ö n ü H a l k e v i n d e fu tbo l 
h a k e m k u r s l a n 

Eminönü Halkevine bağlı bulunan 
gayri federe klübler arasında futbol 
hakem kurslarma bu haftadan itibar 
ren başlanmıçtu:. Kurslara kırk Idşi 
devam etmektedir. Kurslardan mezun 
olanlar, Hallnvine merbut futbol mü-
sabaklannda hakemlik yapacaklar
dır. 

Tekirdağ stadının temeli atıldı 
p 

Teklrtet ttaAyomvmm tenebıtııuı tSrenlnie amoml müfettiş gcatnl 
Kftsm IMrlk nutuk söylüyor 

Tekirdağ (Akşam) — Bu hafta T»-
klrdağmda deniz kenannda (35) bin 
liraya yapılması kararlaşan stadyo-
mun tNoeîatma töreni yapılmıştır. 
Bu törene Trakya umumî müfettişi 
Kâzım Dirik, Tekirdağ valisi, tümen-
komutanı, devair müdürleri, spor 
klüpleri ve mektepter iştirak etmiş
lerdir. 

Bu törende bölge namına B. Bmin 
Ataç, g^üçlik namma B. Haydar Edls-
kun özlü birer söylev vennişlerdir. 

Son olarak general Kft»p»w DirUc t« 
gençlik ve spor hakkmda şümuUÛ bir 
söylev vermişler ve Cumhuriyet reji
minin spora yerdiği <kıemi belirterek 
Uk kazmayı vurmuşlardır. 

İngiltere İmparatorluğu
nun atietizmjüiıları 

A v u s t r a l y a d a y a p ı l a n b u m ü 
s a b a k a l a r d a ş a y a n ı d i k k a t 

d e r e c e l e r e l d e e d i l d i 

Sidneyde yapılmakta olan İngiltere 
tnparatorlut^ atietinn oyunları g»-
çen cumartesi bitmiftir. Son günler
de çok iyi dereceler elde edilmiştir. 
Tanmmış atletlerden Cenubî Ameri-
kah Lavery 120 yarda maniahda 14 
saniye Ue Amerikah F. Townse aid 
14,1 saniyelik resmî dünya rekorun
dan daha iyi bir derece elde etmiştir. 
Maamafih Olimpfyadlardan sonra F. 
Towns Osloda yaptığı bir müsabaka
da 120 yarda maniah biraz fazla olar 
rak 110 metre manialıyı 13.7 saniye
de kırnuştL 

Henüz tasdik edilmemiş olan bu 
rekor bir tarafa bırakılırsa Cenubi 
Amerikaluun öde ettiği derece fevk
alâdedir. 

Diğ:er taraftan bir mil koşuyu dün
ya üniversite şampiyMiu Alford 4,11.6 
dakikada koşarak çok iyi bir derece 
yapmıştır. Umumî tasnifte Swensy, 
Penington, Brown, Finlay gibi en iyi 
atletlerden mahrum olan İngütere 
takımı Avustralya ve Kanadanm ar
kasında üçüncü olmuştur. Galipler: 

Yarışlar 
100 yaıda: Holmes (İn.) 9 s. 7/10 
220 yarda: Holmes (İn.) 21 «. 2/10 
440 yarda: Roberts (İn.) 47 s. 9/10 
880 yarda: Boot (Y«a. Zel.) 1 D. 51 s. 

4/10 
MU: Alfoord (Gal) 4 D. 11 s. 6/10 
3 mü: Matthews (Yen. Zel.) 13 D. 

59 s. 5/10 
6 mil: Matthew3 (Yen. Zel.) 30 D. 

14 s. i/10 
120 yaıda Man.: Lavery (Cen. Af.X 

14 s.. 
440 yarda Mato.: Loaring (Kan.) 52 s. 

9/10 
4x110 yarda: Kanada 41 s. 6/10 
4x440 yarda: Kanada 3 D. 16 s. 9/10 
Maraton: Coleman (Kan.) 2 sa, 30 D. 

49 s. 9/10 
Konkurlar 

Yüksek atlama: Thacker Cen. Af,)' 
1 m. 96 

Uzun atlama: Brown (Kan.) 7 m. 
43 

Smkla atlama: Metcalfe (Avus.) 
4 m. 10 

Üç adım atlama: Du Plessis (Cen. 
Af.) 15 m. 42 

OtUle: Fcmhe (Cen. Af.) 14 m. 48 
Disk: Coy (Kan.) 44 m. 81 
Ctrit: Courtight (Kan.) 62 m. 84 
Çddç: Sutherland (Kan.) 48 m. 72 

F r a n s a d a l i g m a ç l a r ı 
Geçen pazar yapüan lığ maçlann-

da Parisin iki takmu Racing ve Red 
Star rakiplerini mağlûp etmişlerdir. 
Neticeler: 

Red Star - Cannes: 2-1 
Lüle - Marseille: i-i 
Rouen - Antibes: l-O 
Metz • Roubaiz: 3-2 
Site - Valenciennes: 3-0 
Racing • StraadMurs: 3-1 
Lens - Fires: 3-2 
Talamlann puvaa vaziyeti: 

M. P. 
Sochaıuc 18 31 
Bousn • 19 * 26 
Muateülee 19 25 
Site 19 25 
Lens 19 n 
SUnİMMUS 19 20 
Lllle 19 16 
Metz 19 I I « 

Sduneliinflsf oe Louis d ö ^ f ü 
Şikagoda jrapüacak 

Hajiruula yapUmaama kantr veri
len SchmrJHng - Joe Louis dünya 
şampiyonluğu maçmm iŞHkagoda yir 
pıhna&ına karar veıflmiştir. Semmel-
Ungin o(rganiz«târfl bu karardan 
memnundur. 

W i l t e r e Rufirl» d e I r l a n d a y î 
y e n d i 

Irlandanm mertEed Dublinde ^ip 
I»lan İngiltere İrlanda rugby maçını 
36-14 İngiltere takımı kazanmıştır. 

İzmirde ilk milli maçı 
Üçok hâkim oynadığı halde gol yapamıyan 

Alsancağfi 1-0 mağlûb etti 

Kendi kendilerine atfaklan bir golle 
İzmir (Akşam) -^ Aıicası bir tüıltt 

kesilmiyen yağmur yüzünden Alsan-
cak sahası âdeta Halkapmar batak-
hklanna dönmüşttL Bu şerait tahtm-
da ve Yağmurun bütün şiddetile de
vam ettiği bir sırada pek tiz bir se
yirci önünde yapüan Alsancak - Üçok 
takımlan millî küme için ilk karşılaş
malarım yaptılar ve maçı 1-0 Üçok 
kazandı. 

B. Feridin idaresinde yapüan maça 
takımlar aşağıdaki kadrolarile çıktı
lar: 

Üçok: Hakkı - Ziya, Necdet - Halün, 
AdU, Mustafa - Hamdi, Mazhar, Nar 
mık, Said, Kemal. 
Alsancak: Hilmi - Ali, CemU, • Rasih, 

Enver, Necmi - Hakkı, Basri, Saim, 
llyas, Doğan. 

Daha Uk dakikalarda canh bir oyım 
çıkarmağa başhyan Alsancak takımı 
Üçokun mukabü akmmı müdafaası-
nm yerinde müdahalesUe kolayca kes
ti ve top Üçok nısıf sahası dahümde 
ayaktan ayağa dolaşmağa başladı. 8 
inci dakikada kornerle neticelenen Üç
okun tehlikeli bir akım oldu, tehlikeyi 
atlatan Alsancaklüar mukabU hücum
larından istifade edemediler. 10 uncu 
dakikadan sonra heyecandan kurtu
lan her iki takım 03runculan topu dur-

dırmadan kaleden kaleye havale ediyor
lar ve çok seri ve güzel bir oyunla seyir
ciler arasmda heyecan uyandırıyorlar

dı. Ne çareM salı an m çamurlu ve ba
zı yerlerde sulann birikmiş olması to
pun kontrolünü ve pas tevziatım güç
leştiriyordu. Ve bu suretle kale önün
deki vaziyetlerden her iki taraf hiç 
bir veçhüe istifade edemiyordu. Ma-
amafih oyun tam süratini muhafaza 
ediyordu. 23 üncü dakikada Üçok le
hine frikik oldu. Kemal topu fena bir 
vuruşla avuta attı. 25 inci dakikada 
ayni şekUde Alsancak lehine verilen 
cezayı Basri doğrudan doğruya kale
ye çekti, fakat top Üçok kalesinin sol 
zaviyesi üzerinden avut oldu, 28 inci 
dakikada tekrar Alsancak bir korner 
kazandı, Basri topu tam Oçok kalesi 
cmüne düşürdüğü halde orta muha
cimlerinin sejdrci kalması yüzünden 
bu fırsattan istifalde edilemedi. 35 in-

yenilen Alsancaklüar maçtan ewd 
ci dakikada Üçok bir penaltı kazandı, 
Adü çekti, top direğe çarparak geriye 
döndü. 39 uncu dakikada Saim mu-
hakkaCk bir fırsat kaçırırken 41 inci 
dakikada Üçok sağ açığı Kemal ayni 
şekilde bir gol kaçırdı ve devre 0-0 be
rabere bitti. 

İkinci devre tekrar Alsancağın nis-
bî hâkimiyeti altmda başladı. Alsan
caklüar oyundan müsavatını muhak
kak bozmak smıüle oynuyorlardı. Fa
kat hücum vaziyetinde Basrinin topu 
lüzumsuz yere ayağmda ezmesi, Sai-
min ihzar edUen fırsatlardan istifade 
edememesi gol çıkarmak imkânmı ve
remiyordu. 

30 uncu dakikada Üçokun bir hücur 
munda' Hamdiye bir pas geldi. Hamdi 
topu sürdü ve ortaladı. Alsancak mü-
dafü Ali topu keseyim derken kendi 
kalesinin ağlarına taktı. Bımunla be
raber Alsancaklılar tekrar Üçok ka
lesine yüklendiler ve 2 dakika sonra 
bir penaltı kazandüar. Cezayı Basri 
çekti ve topu Üçok kalecisinin eline 
vermek suretile takımmm 1-0 mağ
lûp vağiyette sahadan ayrılmasına se
bebiyet verdi. Biraz sonra bu mühim 
maç Üçokun 1-0 galibiyetUe bitti. 

Ojrunun umumî cereyanını kritik 
edecek olursak 90 dakikalık oytmun 
60 dakikasında Alsancak takımm tek 
kale halinde oynadığmı ve fakat üç 
orta muhacimi ve bilhassa Basrinin 
topu ayağında fazla ezmesi yüzünden 
istifade edemediği ve muhacimlerin 
bozuk oyununa rağmen müdafUerin 
fevkalâde bir oyun çıkardıklarım bil
hassa takıma yeni iltihak eden sağ 
müdafi Cemilin top kesişleri ve derin 
degajmanları itibarile en fazla nazari 
dikkati celbettiğini kabul etmek lâ' 
zundır. Daha çok genç olan Cemiliö 
muntazam çalıştığı takdirde üeride 
İzmirin en iyi oyuncuları arasmda ye* 
alacağı muhakkaktır. Üçok takımm» 
gelince sahadan galib olarak aynhnv 
sma rağmen çok bozuk oynadı. Maa-
mafih en tdılikeli variyetlerden takı
mım kurtaran Adilden başka kalecisi 
Hakkı ve sol müdafi Ziyanm da mu
vaffakiyetlerini takdirle karşüamaJK 
lâzımdır. 

Baş, dis, nezle, grip, romatizma, nerralji, Idnklık re b ^ ^ 
ağrılarınızı derhal İKser. tçabında simde 3 ka«e almab^* 

NEVROZİN 
Ba$, dif, nezle, grip romatizma ve bütün ağnlarmızı derha* 

keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. ^ 



A B I T A İM U V E L î 

A ş k t a n c i n a y e t e 
B ay MazhftT ekser günlerini ya^ 

tarak geçirirdi. Y^âne km olan 
RTeclhe, kargısında, sessiz sessiz otu-
mp «lifi yapardı. 

O gtüı de ayni vaziyette İdiler. 
Açık penc««den güzel bir babar ko< 

Kiuu geliyordu. 
Ihtiyair adam, yetmi/; yaşına bas-

taış, çökmüf, âdeta göçecek bir halde 
İdi. VaktUe hesapsızca sarf ettiği ser» 
yetinden birçok borcundan bafka bir 
f!̂  kalmamıştı. Köşk dahi rehinde 
idi. Öldüğü takdirde henüz yirmi yap 
fina basmamış olan kırjnın ne yapa* 
cağmı kederle düşünüyordu. Vecihe, 
rahata, lükse alışmış bir gençti. Ha* 
yatta zerrece tecrübesi yoktu re iş 
görmek için de yetişmemişti. Çok gü-
•eldl: İnce, uzun bir boy, siyah kıvır* 
Ok saçlar, inci gibi beyaz dişleri üze
rine açılan, ufak kırmızı dudaklar... 
Bütün benliğinde büyük bir kibarlık 
ve vakar vardı. 

İhtiyar adam, arahk göz kapaklan 
arasmdan kızını süzdü. Sonra, yor
gun bir sesle: 

— Kızım! - dedi. - Hep seni düşü
nüyorum. Ben ölürsem, ki hissediyo
rum ki sonum yaklaşmıştır, sen orta
da yapyalnız, hamisiz, parasız ne ya-
pacaksm?. 

— Aman baba... Niçin böyle konu
şuyorsunuz? Bu üzücü fikirlerle niçin 
sthninizi yoruyorsımuz? 

— Hayır kızım! Bunları konuşmak 
lâzım... Sana karşı ben mahcubum. 
Çünkü servetimizi hesapsızca sarfet-
tim. Filhakika mazeretim vardı. An
nen pek gençken öldü. Yalnız kaldım. 
Kendimi teselli için binbir çareye baş 
vurdum. Şimdi ben ölecek olursam 
«enin halin ne olacak?. 

— Allaha emanet. İnşallah çok ya-
şarsmız. Elbet bir çaresini bulurum. 
Benim gibi ortada kalanlar çok! 

— Olabilir. Fakat sen herkes gibi 
delisin. Senin encamım şimdiden dü
şünmek lâzım. 

Kız, bu münakaşayı kesmek isteyen 
bir sesle: 

— Ne olacak sanki?.. - dedi. - Düşün
mek de ne faydası var?, 

*— Hayır! Konuşalım! Borçlular et
rafımızı sarmış bulunuyor. Şimdi bir
az nefes alıyorsak, o da komşumuz 
Vasıf beyin bize gösterdiği samimiyet 
«ayesindedir. Zira bütün alacaklüar 
o zengin aüamm bizimle ahbap oldu
ğunu görünce, hatın için susuyorlar. 

— Peki baba amma, susmalannm da 
he faydası var?.. Borç gene borç... 
Ben hayatta yalmz kalınca ekmeğimi 
kazanmağa çabalıyacağ:ım... 

— Ben o fikirde değUim. Senin kur
tuluş çareni şimdiden bulmalıyız. 

— Peki amma, babacığım, ne yapı
labilir ki?.. Bir selâmet yolu buldu
nuz mu?. 

— Belki. 
thtiyann başı önüne iğildi. Sonra, 

tereddüdle ilâve etti: 
•— Biri senmle evlenmek istiyor. 
Kız, güldü. 
— Bu çekik hayatta bizi kim tam-

>w, büiyor ki benimle evlenmek iste
din?. 

— Komşumuz Vasıf bey. 
Genç kız irgildi, 
— Aman baba... Şaka mı ediyorsu

nuz?. 
— Yook... Gayet ciddî söylüyorum! 
— Dedemizin çobanınm torunu mu?, 

^ u mu bana lâyık gördünüz?. 
^t iyar içini çekerek: 
— Lâyık görüp görmemek meselesi 

*yrı... Hem şimdi artık o düşünce tarz-
Jjn geçti. Filhakika Vasıf'm dedesi es-
«den çobanmış. Lâkin şimdi o gayre-
JJe. zekftsile büyük bir servet sahlbi-
^' Civarda hâkim olan odur... Ntf-
^ ^ l u , çalışkan bir çocuktur üstelik... 
f«" ona varacak olursan içim rahat 
••»«cek. Gözüm açık gitmez. 

Vecihe, biran gözlerini kapadı. 
Vasıf'a; varmak!.. 

jj^^*ün genç kızlık ümidlerl, hayal-
®". biran içinde yıkıldı. Boğazma acı 

°* Çey tıkandı. 
Babası tekrar etti: 

^ Kizrnı! Beni dinle! Ben uzun 
J**^ düşündüm, taşmdım. En hayu--
JJI'hepüniz için bu izdivaçtır. Hem 
t S , ^ ' ° ^^y^^ dedelerimizin bu-
" ^ olan bu topraklarda satılmaz. 

Nakleden: 
(Vâ - Nû) 

ömrümün son günlerini içim rahaf 
ederek geçiririm... Vasıf, her şeyimizi 
idare eder. Bu kalan iki buçuk malı-
yniM da belki yeniden ihyaya muvaf
fak olur. 

— Evet. İyi bir kâhya olacağma 
eminim. 

Baba, kaşlarım çattı. ( 
— Bu tarzda konuşma, Vecihe! 

Böyle Ur fursat «nin ol ki her zaman 
ele geçmez. 

Genç kız sustu. Hafifçe içini çekti. 
Sonra azimkar gözlerile babasma ba* 
karak: 

— Bu zata cevabmızı ne zaman bil
direceksiniz?.. 

— Ne kadar çabuk olursa o kadar 
lyl... Vasıf hergün gelip hatırımı so
ruyor. 

— Anlaşılan acelesi var. O halde 
rahat edin babacığım. Kendisine da-
madınz cdacağmı söyliyebilirsiniz. 

Bu cevap ihtiyan şaşırttı. Endişeyle 
sordu. 

— İyi düşündün mü? Pişman olmı-
yacak mısm? Ben sana fikirlerimi sdy« 
ledim. Fakat bana fedakârlık olmak 
İçin ıztırap çektiğini istemem. 

— Pişman olmak âdetim değildir. 
Kararım karar... İçiniz rahat etsin. 

—2— 

Vasıfla Vecihe evleneli altı ay 
olmuştu. 

Bay Mazhar, izdivaçtan bir müddet 
sonra, İçi rahat ederek öldü. 

Genç erkek, kansmı çılgmlar gibi 
seviyor, bütün arzulannı yerine getir
mek için gözlerinin içine bakıyordu. 

Serveti herşeyi yapmağa müsaitti. 
Emirlerindeki lüks otomobil her iste
dikleri yere kendilerini götürebiliyor-
du. Vasıf, karısmm güzelliğine hay
ran olduğu için, onu daima kalabalık 
yerlere götürmek, manevî hazinesini 
re saadetini âleme göstermek isterdi. 
Fakat Vecihe", kocasının bütün israr-
larma rağmen, münzevi bir hayatı 
tercih ederdi. Hattâ erkeğin Nişanta-
şmdakl apartımanma dahi inmek ta
raflısı olmazdı. 

Oakşam gene Vasıf'm israrüe Su-
adiyeye gitmişlerdi. Vecihe. ses

siz ve neşesiz duruyordu. Biran koca-
sma dönerek: 

— Eğlenemiyorum... Bu kalabalık 
İçimi sıkıyor! Haydi eve dönelim! • 
dedi. 

t— Aman güzelim! daha' yeni geldik. 
— Ben sıkıldıktan sonra... 
Vasıf, mutad mımis halile: 
— Pek âlâ...- dedi. - Maksad senin 

arzunun olması... 
Kalktüar. 
Dışarda bekliyen otomobillerine 

d(^ru yürüdüler. 
Erkek hafifçe içini çekti. AllahmıF 

Ne yapsa bu kadmı memnun edemi-
yx)rdu. Elbise, tuvalet, elmas, para, her-
şey, herşey Veclhe'nin emrine ama
deydi. Kendisi de İşi gücü bırakıyor; 
karısının ufak bir memnuniyetini 
celbedecek birşey yapmağı mütemadi
yen düşünüyordu. Fakat bütün bun
lara rağmoı genç kadın ona ne ka
dar uzak, ne kadar yabancı kalıyor
du. 

Otomobü yürürken Vasıf bütün bun
ları akımdan geçiriyordu. Vecihe, o 
bir köşeye büzülmüş, gözlerini kapa
mış, uyuklar gibiydi. 

Çifliğe yaklaşırken, birdenbire oto
mobil durdu. Şoför Şevki, homurdana
rak yerinden fırladı. 

— Az kaldı yuvarlanacaktık. Bu da 
İş mi sanki?. 

Vasıf kara hayallerinden silkinerek 
sordu: 

— Ne var? 
— Görmüyor musunuz beyefendi? 

önümüzde devrilmiş bir otomobil du
ruyor. 

Arabanm projektörleri, hakikaten 
de, koyu renk bir yığmm üstüne ak
sediyordu. Civarda in cin top oynu
yordu. İki erkek kazaya uğramış ara
baya doğru koştular. 

Vecihe oturduğu yerden kocasının 
hayret nidalannı İşiterek biran için 

lâkaydîsinden uzaklaştı; 
Mutlak yaralı veya ölmüş birini bul

muşlardı. O da hemen arabadan atlı-
yarak sordu: ^ 

— Ne olmuş?. [I 
*- Yaralı var... Genç bir erkek... 

Epey fena vaziyette... Şevki İle ben, 
onu kurtarmağa çalışıyoruz. 

Kadm: 
— Benim de yardımıma ihtiyacmıı 

var im? - diye sordu. 
— Hayır, sen arabada otur. 
Biraz sonra Vasıfla şoför baygm bir 

erkeği otomobile gteirdiler. Genç ka
dm yavaş sesle sordu: 

— ölmüş olmasm?.. 
— Hayır!... Amma yarası oldukça 

«ğır zannederim. 
Bin zahmetle kazazdeyi içeri yerleş

tirdiler ve şoför arabayı itina İle yü
rüttü. Yarun saat sonra köşke var
dılar. 

Efendilerinin dönmesini bekliyen 
hizmetçüere hemen emir verildi. Mi
safir odalanndan biri yaralı için ha
zırlandı. 

Doktora telefon edUdi. Vasıf bey 
salonda heyecanla havadis bekliyen 
kansma: 

— Kibar bir genç olacak... Üstün
den başmdan belli! - dedi. - Çamaşu*-
ları en iyi cins. Elbiselerinde de en iyi 
bir terzinin markası var. Kartvizitine 
baktım: Yürürzadelerdenmiş! Tanır 
mısm bu aUeyl?. 

Genç kadm kaşlarmı çatarak: 
— Hayır! dedL - Böyle bir İsmi hiç 

hatırlamıyorum. 
Doktor gelince ölüm tehlikesi olma

dığım, fakat rahatsızhğm uzun süre
ceğini ve hastayı kımüdatmamamn 
iyi olacağını söyledi. Bay Vasıl ton 

beraber büyüdüğü bir arkadaş gibi se
viyordu. Yürürzade ailesinin serveti 
vaktUe dillere destanmış. Halbuki bir 
çok eski aUeler gibi onlar da iflâsa 
yüz tutmuş. Remzi son paralarım da 
neşeyle kumarda, sefahette saçıp du
ruyormuş. Delikanlının vaziyeti, ha
kikaten son derece bozukmuş: Gırt-
lağma kadar borç! Para işlerine karşı 
kayıdsız halis bir mirasyedi olduğun
dan vaziyetinin fecaatini düşünmü
yor, hesabsız hayatına devam ediyor
muş. 

Nekahet devri esnasmda bunların 
hepsine vâkıf olan Vâsıf muvazeneli 
kafasUe, güzel kalbile, bu delikanlımn 
perişanlığla doğru yürüyüşünü bir 
türlü hazmedememişti. 

— Bu olamaz kendinizi böyle mah-
vedemezsiniz. Faizciler sizi mahvedi
yor. Herkes sizden bir şey yolmağa 
çabahyor. Bunun önüne geçmeli. 

— Nasü? 
— Tabii... Bana bırakın... Ben her 

şeyi düzelteceğim. 
Ve dediği gibi de yaptı: Her güaı 

şehre İniyor, Remzi'nin işleri peşinde 
koşuyor, hesablanm kavga, döğüş tan-
Eime uğraşıyordu. O gün cebinden bir 
defter çıkararak, delikanhya: 

— Bak, azizim! - dedi. • Kuyumcu 
İle konuştum, hani beş 3mz lira bor
cun vardı ya, herif tabakayı geri ala
rak, hesabı yüz liraya indirmeğe razı 
oldu. 

Remzi, yerinden fırladı: 
— Ne?.. O canım tabaka elden mi 

gidiyor? 
— Canım... Nasü plsa beş yüz Ura 

borcu ödeyemiyeceksin ki... Sigara 
koymak için daha ne kadar kutulann 
var. 

Ev sahibinin kansı Vecibe Oe misalir, gfinden güne 
kaynaştılar f e sevlştal» 

derece merhametli bir adamdı. Bu 
damdan düşen misafiri sanki kırk yıl
lık ahbabı imiş gibi tedavi ettirdi. Hat
tâ basıncımdan aynlmamak üzere bir 
de hastabakıcı tuttu. 

—4— 

Artık hasta iyüeşmişti. Bay Vasıf, 
kansı ve misafirleri olan Remzi 

Yürüroğlu bahçede oturuyorlardı. De
likanlı, ev sahiplerine bakarak: 

— Çok teşekkür ederim. Bana gös-
terdiğhıiz lûtufdan dolayı doğrusu 
minnettarım. Fakat artık gitmek la
mam geldi. Nezaketi bu derece suiisti
mal etmek olmaz. 

Ev sahibi atıldı: 
— Yoo, azizim! Böyle konuşmaym! 

Yoksa burada sıküdığınıza hükmede
ceğim. Siz artık bizim dostumuz oldu
nuz. Size aUştık. Eğer bizler sizi sık
mıyorsak hemen gitmeğe kaUcmazsı-
mz. 

— Estağfirullah... Sıkümak olur 
' mu?.. Cennet gibi yer... Sevimli ev sa
hihleri... İkram, kıyamet... Burada in
san nasü sıkılır?.. Fakat vallahi bu 
uzun misafirlikten artık utamyo-
rura. 

Vâsıf, delikanlmm omuzıma sami
miyetle vurarak: 

— Haydi canım! Utanacak ne var? 
Mademki hepimiz memnunuz, o hal
de sizi daha bırakmayız. Hem ben 
sizin işleri düzeltmeği göze aldım: On
ları yola sokmadan şuradan şuraya 
gitmenize izin vermem. 

Hakikaten zavallı adam, bu misa
firine karşı büyük bir samimiyet duy
mağa başlamıştı. Onu senelerdenberi 

— Peki ama, ben yüz lirayı da öde-
yemem... 

— Onu da bUdiğim için ona muka
bil, küçük mavi salon takımmı sat-
lam. 

Remzi Isjran etti: 
— Olur iş değil. 
— Ne olacak? Hiç evinde oturduğun 

yar mı? Perdeleri zaten güve yemeğe 
başlamıştı bUe... Konağı da satıhğia 
çıkardım. Şimdi anha minha, bütün 
borçlarm ödendikten sonra eşyalar 
müzayede edilip konak da satıldığı 
takdkde sana ayda yüz elli lira geti
ren bh: irad temin edeceğim, 

— Eyvah,,. Ben nasü yaşıyacağun 
bu para ila? Uşaklanm, adamlanm, 
otomobilim, kulübüm ne olacak?... 
Benim şöyle böyle ayda bin, bin beş 
yüz liralık masrafım vardı. Beni mah
vettiniz. 

Vâsıf iıayretle: 
— A... - dedi. 
—• öyle ya... Mahvettiniz, çünkü bü

tün bunlan satarak kredimi bozdu
nuz... Artık borç almakJhtimalim kal
madı. 

— Fakat bu gidişinizin aonu neye 
varacaktı? 

— Keyfime göre, yaşıyabildiğim ka
dar yaşıyacaktım. 

— Devam edemezdi ki... 
>— O mesele başka... Asü ştmdl bu 

vaziyette ne yapacağım acaba? 
— Haydi sinirleşme... Emin ol bu 

yol en hayırlısı!.. Bir kere elinde sağ
lam yüz elli lira aylık varidat olduk
tan sonra rahat rahat yaşarsın. Zev
kini temin için de çalışır, kazanırsın. 

Remzi muhatabını süzdü. Sonra bir 
kahkaha atarak: 

— Aman Vâsıf! Ne tuhaf adamsın!. 
Ben mi çalışacağım? 

— Elbette... Ayıp bir şey mi': 
— Bir şey yapamam ki... 
— Ben'işenin yapabileceğin işi de 

bulurum. « 
Remzi sustu. Ne söylese karşısmda-

klnin kendi haleti ruhiyesini anlıya-
mıyacağma emindi. Şimdi burada ra
hat rahat yaşıyordu. Münakaşa ede
rek ev sahibini kızdırmakta mâna 
neydi. - Siz benim ağabejrimsiniz. İyi
liğim için nğraştığımza eminim. Bildi
ğiniz gibi yapın. 

Vâsıfm temiz ifadeli yüzü neşeyle 
parladı: 

— öyleyse ben İstanbul'a iniyorum. 
Senin bu işlerini bitireyim! - diyerek 
otomobiline atladı. 

Delikanlı ile genç kadm karşılıklı 
kahnca, biran sustular. 

Remzi müstehzi bir sesle: 
— Kocanız çok garibi - dedi. 
Vecihe içini çekti. 
— Bilmiyor mıyım sanki?.. Ne ya

palım? Onu mazur görmelisiniz. An-
üyamıyor. İncelikten bihaber... Her
kesi kendi menzilesinde sanıyor... Pa
ra,^ hesab, çalışmak... Almanmamak 
ra, hesab, çalışmak... Aldanmamak 
zevki için saatlerce onpara yüzünden 
pazarlık edebilir. Deminden beri size 
akıl öğreth-ken ne kadar sinirlendiğimi 
bilmezsiniz. Ukalâ!. 

Delikanlı, genç kadma doğru yak
laşarak: 

— Vasıf beye fazla kızamıyorum, 
çünkü hisleri samimî! Beni seviyor!.,. 
- dedi. 

Fakat her halini gülünç buluyor-
sunuzdur... 

Remzi gülümsedi. 
-— Evet öyle... Ama', alışıyorum. 
Vecibenin güzel yüzünde öfke ve 

İsyan alâmetleri görünerek: 
— Anlıyorsunuz ya niçin kalaba

lık yerlere gitmek istemediğimi... O-
nunla beraber dolşmak kibirime do
kunuyor. 

— Nereye gitseniz, kiminle olsanız 
kıymetiniz sönmez. 

— Ne olursa olsun... Kansı değil-
miyim? 

Erkek büsbütün yaklaştı. 
— Vecihe! Vecihe! Ne güzelsiniz! 

Gördüğüm günden beri size hayran 
oldum. Çok zengin olsaydım bütün 
servetimi ayaklarımızın altma atar, 
<Aşkıma mukabele edin!» derdim. E-
minim ki siz de beni biraz olsun anlar 
ve severdiniz. Burada geçen her gü
nüm beni size bağlıyor. Aynlamıyo-
rum, gidemiyorum. Sesinizi işitmek, 
sizi görmek için yaşıyorum... 

Genç kadm, bu coşkun sözleri, ses 
çıkartmadan dinliyordu. O çoktan be
ri Remzi'nin gözlerinde bu aşkm 
uyandığını görmüştü ve bunu gör
dükçe, bütün benliğinde başka bir 
coşkunluk, başka bir mananın vu-
cud bulduğunu hissediyordu. Ve da
marlarındaki kan daha hararetli a-
kıyor, kalbi daha tatlı bir surette çar
pıyordu. Erkek, ellerini yakalamış, 
öpüyor, öpüyor. Vecibenin başı dönü
yor, onu itmek için kendisinde kuv
vet hissedemiyor. 

Yavaşça inledi: 
— Remzi bey... Rica ederim, bıra-

kmız. 
Fakat delikanlı bu sözlere ehem

miyet vermeden genç kadmı kendine 
doğru çekti ve sendeliyen o narin vü
cudu öğsüne bastırarak dudaklarını 
uzun uzun Öptü. 

_ & — 

I ki genç bÜttn coşkunluklarile se
vişiyorlardı Vasıf'm İstanbul'a İnme
si onlara Icabeden fırsatı veriyordu. 
Fakat Remzi kadmı müdhiş surette 
kocasından kıskamyor ve bunu her 
haille belli ediyordu. 

— Ne olsa biribirinize bağlısınız. 
Onun karışısın. Ah, yalnız benim o-
labUsen... Yalnız benim... > 

Bu söz, her ikisini de irkiltti. Biri-
blrlerinin olmak İçin, bütün bu de
korun bozulmaması, alıştıklan bu 
servetin böylece devam etmesi, fakat 
Vasıf'm ortadan yok olması lâzımdı. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 
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Abdülhamldin Yıldızda mebuslara 
ziyafeti, karşılıklı cemileler 

— Ben böyle .... ce sözlerden hoş
lanmam! diye istikrahım da sakla
maz. 

Keser, atarım 
Abdülhamid mebuslara "Cemile gös

termek istiyordu. 31 kftmmuevvel 
'1908 akşamı Yıldız sarayında mera
kim dairesinde mükellef bir ziyafet 
tertib ettirdi. • , 

Padişah ziyafette b ü i ^ üniforma 
ile hazır bulunacağı için vükelâ da 
ayni kıyafeti giyeceklerdi. Mebuslar 
İse siyah elbise ile geleceklerdi. İkişer, 
İkişer arabalarla saraya giren mebus
lar teşrifat memurları tarafından kar
şılandılar; bazıları akşam namazım sa
rayda kıldılar. Hünkâr mebusları sa
londa ayakta beşaşetle istikbal etti. 
Meclisin açıldığmdanberi geçen gün
ler kendisinde tehlikeyi atlattığı yo
lunda bir itimad uyandırmış olacaktı. 
Yeni duruma hasü olan biraz ahşkm-
lık onda korkuyu gidererek yerine 
sükûneti ve soğukkanlılığı ikame et
miş görünüyordu. 

Mebuslar temennalar Ue padişahı 
selâmhyarak yemek salonuna geçiyor
lardı. Ziyafette yalnız İsmail Kemal 
bey ile Abdülhamldin hasımlarından 
bir kaç mebus hazır bulunmadılar. 
Mebuslar mustatil yemek masası et
rafında ayakta padişahı beklediler. 
Abdülhamldin sağında sadrazam ile 
dahiliye nazırı, mebusan ikinci reis 
vekili, solunda Ahmed Rıza beyle me
busan reis vekili Talât bey, mebus sı-
fatile ve redingotla adliye nazırı Man-
yasi zade Refik bey yer almışlardı. 
Orkestra Hamidiye marşım çaldı. Pa
dişah ile mebuslar bunu ayakta din
lediler. Yemeğe başlandı. 

Abdülhamid az yiyor, mebuslardan 
her birinin hal ve şamna dikkat ede
rek mültefitane davramyor, hepsinin 
gönlünü almağa çahşıyordu. 

Hele Ahmed Rıza beye sarfetmedi-
ği iltifat kalmıyordu. Bir defasında 
Ahmed Rıza beyin bardağına su koy
mağa bile kalkışmasile Ahmed Rıza 
bey ayağa kalkarak bardağa hünkâ
ra uzatmış, sonra temenna ederek ye
rine oturmuştu. 

Yemek esnasında eski müstebid pa
dişah ile eski idam mahkûmu hürri-
yetperver can cana ahbablar gibi ko
nuşuyorlardı. 

Yemekten bahsolunuyordu. Abdül
hamid yemeğin tertibine bizzat bak
tığını söyledi. Ahmed Rıza bey kendi
sinin Avrupada yemeğini bizzat pişi-
re pişire ahçılıkta ihtisas kazandığım 
söyledi; Abdülhamid yüzünden Av
rupada geçirdiği sıkıntüı hayata bu 
imâ  bile hünkârın Ahmed Rıza beye 
gösterdiği hararetli müveddete soğuk 
su katmadı. Padişah Ahmed Rıza be
yin bu ahçıhğına gülümsemekle ikti
fa-etti: * 

Ahmed Rıza — Efendimiz Karaku 
İak suyu içersiniz değil mi? 

Abdülhamid — Kâğıdhane suyunu 
tercih ederim. 

Ahmed Rıza bey mebusan dairesi
nin darlığından söz açarak mebusan 
Kaclisi için Beşiktaş sarayını istedi. 
Abdülhamid böyle bir taleb karşısın
da kalabileceğini hiç düşünmemişti. 
Tereddüd gösterdi. 

— Acaba elverişli mi? 
Ahmed Rıza — Elverişlidir efendi

miz! 
Padişah ziyafet esnasında bu aç

gözlülüğe pek aldırmadı! Ziyafetin 
hatırasını saklamak arzusunu izhar 
etti. Lâmbalar söndürülerek fotografl 
çekildi. 

Sıra dörtkardeş tatUsına gelince 
^ünkânn işareti üzerinıe mabeyin 
başkâtibi Cevad bey nutku hümayu
nu okumağa başladı. 

Abdülhamid bu nutkunda diyordu 
ki: 

(Milleti Osmaniyemin ve tebaai şa
hanemin vekillerile yani tekmil mille
timle bu akşam birlikte yemek yedi
ğimden dolayı hakikaten ve cidden 
pek memnun oldum. Bu geceki şu hal 
jsannedersem devletimizin tarihinde 

Ahmed Rıza bey 

ilk defa görülmüş müteyemmen bir 
vakadır. Tebrik ederim. Allah çok em
salinin tekerrürile cümlemizi müşer
ref eylesin. Bu mesud içtima kanunu 
esasimizin devletimize, milletimize, 
vatanımıza bahşettiği ve ilâmaaşallah 
ileride bahşedeceği feyiz âsarınm 
mebdei ve deliU olduğundan dolayı 
tebcile şayandır. 

Saltanatm, devletin, memleketin 
hukukunun nigehbam evelâllah, son
ra millet ve milletin mebusan mecli
sidir. 

Kanunu esasimiz ahkâmının muha
fazasına nasbmefs ettiğimi ve bunun 
hilâfında bıüunacak her kim olursa 
olsun onun en birinci düşmam halife
niz ve padişahınız sıfatile ben olaca
ğımı temin ve tejrid eylerim.) 

Bu nutuk çok alkışlandı. 
— Padişahım çok yaşa! 
Nidalarile karşılandı. Hele mebuslar 

arasmdaki ulema kendilerinden geç
miş gibi bir hale gelmişlerdi. Padişah 
alkışlara karşı selâm veriyor, teşek
kür makamında hafifçe iğiliyordu. 

(Saltanatın, devletin, memleketin 
hukukunun nigehbam evelâllah, son
ra millet ve mebUsan meclisidir.) 

Sözleri duyulunca mebuslar son de
rece coşmuşlardı. Abdülhamid pek 
memnun ve müteessir idi. Gözleri ya-
şarıyorduj elini gözlerine götürerek 
yaşlannı siliyordu. 

Teessürden kısık bir sesle ayağa kal
karak mebuslara: 

— Teşekkür ederim. 
Dedikten sonra Ahmed Rıza beye 

hitab ile: 
— Ömrümde bu kadar mesud oldu-

ğ'um bir dakikayi hiç tahattur etmi
yorum! dedi. 

Ahmed Rıza bey ayağa kalkarak 
hünkârdan müsaade aldı ve şu sözle
ri irad etti: 

(— Medeniyet tarihi bu akşamki 
maideyi şükür ve sitayişle yazacaktır. 
Bütün Osmanlılann zîiktidar hüküm
darı, bütün milletin vekiUerile ilk ola
rak bir sofrada bulunuyor; bir kara
vanadan yemek yiyor; İlk defa ola
rak bütün müslümanlann halifesi 
cins ve mezheb ayırmıyarak bir vatan 
evlâdından mürekkeb bir aileye muh
terem ve müşfik bir baba gibi riyaset 
ediyor. 

Şark ahalisi böyle bir saadete 13 
asırdanberi nail olmamıştı. Arkadaş-
lanmm teşekkürlermi, ihtiramlarmı 
lütfen kabul bujmrunuz padişahım!) 

Padişah artık Ahmed Rıza beyin 
bir kaç ay evvelki idam mahkûmu ol
duğunu tamamUe unutmuştu! 

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

Akjam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu (Serçecik), 19: Nihal ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk sarkı
lan, 19,30: Spor musahabeleri: Eşref Şe
fik, 19.55: Borsa haberleri, 20: Muzaffer 
tlkar ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev, 20,45: Bimen Şen ve ar-
kadaşlan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Saat ayan), 21,15: Tah
sin ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 21,50: Bedriye 
"tüzün Şan orkestra refakatile, 22,20: 
ORKESTRA: 1 - Oscheit: March, 2 -
Mozart: La Flüte enchant^e, 3 - Siede: 
Flittenurochen, 4 - Rubinstein: Feramors, 
22,45: Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, 
«pera ve operet parçalan, 23,20: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23,30: 
SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 124W - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Radyo
fonik çocuk temsili: (Ankara Şehir Tiyat
rosu artistleri tarafından), 19 - 19,30: 
Türk musikis ve halk sarkılan (Servet 
Adnan ve arkadaşlan), 19,30 - 19,45: Saat 
ayan ve arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Hikmet 
Rıza ve arkadaşları), 20,15 - 20,30: İkti
sadî konuşma: Şevket Süreyya, 20,30 -
21: Plâkla dans musikisi, 21 - 21.15: 
Ajan* haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - P. Tosti: İdeal Melodie, 
2 - Bruno Lüling: İndische Sulte, A. İn-
dlsches Lied, B. İndisches Trauerzug, C. 
AM. Sarkophag der F^rstin, ç. Baja-
deren Tanz, 3 - J. Fucik: Traumideal 
Walzer, 4 - Malwezi: Bolero, 21,55 - 22: 
Yarmki program ve İstildâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da, konser — 
Berlin 20,10 da, Cavalleria Rusticana ope-
rasmdan parçalar — Frankfurt 20,10 da, 
küçük bir akşam konseri — Hamburg 
20,10 da sevilen melodiler — Könlgsberg 
20,10 da, Volkyre operasının 2 nci ve 3 
üncü perdeleri — Leipzig 20,10 da, radyo 
orkestrası — Brüksel 20,15 de, salon mu-
zikası — Toulouse P T T 20 de, asri dans
lar — National 20,40 da, piyano konseri — 
Roma 20,30 da, eğlenceli muzlka — Var
şova 20,40 da, «Hırsız» opereti — Bükrej 
20,10 da mandolin konseri. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de, konser — Ber

lin 21 de, dans müzikası — Leipzig 21,30 
da. Yunan sarkılan — Stüttgart 21 de, 
konser — Saarbürcken 21 de, akşam müzi
kası — Nis P T T 21 de, konser — Radio 
Toulouse 21 de, eğlenceli konser — Orta 
İngiltere 21,30 da, senfonik konser — Ro
ma 21 ,30 da, orkestra müzikası — Florana 
21,30 da, salon orkestrası — Bükreş 21,15 
de, senfonik konser — Prag (Brüm) 21,30 
da, keman konserL 

Saat 22 de 
Viyana 22 de, orkestra konseri — Frank

furt 22,15 de, orkestra konseri — Kolonya 
22 de, salon müzikası — Stüttgart 22,15 
de, salon müzikası — Lyon P T T 2230 da, 
«Çingeneler baronu» opereti — Radio 
Paris 22,30 da, senfonik konser — Stras-
burg 22,30 da, eğlenceli konser — Toulouse 
P. T. T. 22,30 da, «Sağır» opereti — Londra 
2250 de, dans müzikası — Milano 22 de, 
«Dostum Fritz» operası — Prag 22,05 de, 
orkestra konseri — Peşte 22,45 de, Çigan 
müzikası. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de, cazband — Hamburg 

23,30 da, gece muzikaSi — Münih 23,20 de, 
eğlenceli muzika — Digef Alman istasyon-
Stuttgart'dan naklen 23,30 da, dans mü
zikası — Lyon P T T 23 de, operete de
vam — Strasburg 23,30 da, salon müzika
sı — Radio Toulouse 23^0 da, eğlenceli 
muzika — Nationaldan naklen İngiliz is
tasyonları 23,20 de, beden terbiyesi hak-
kmda İngiltere kralmm nutku, 23,40 da, 
radyo orkestrası — Milano 23 de, operaya 
devam — Lüksenburg 23,15 de, çeşitli 
konser — Varşova 23 de, salon müzikası. 

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

Vinaya müzikası ve 1,35 de, gece müzika
sı — National 24;20 de, sembol konseri, 
1,15 de, dans müzikası — Lüksenburg 24,50 
de, dans müzikası — Peşte 24 de, orkestra 
konseri — Frankfurt ve Stüttgart 1 den 
3 e kadar gec müzikası. 

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 Akjrüz (Çocuk terbiyesi), 19,30: 
Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tarafmdan 
bir temsil, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Mustafa ve arkadaşlan tarafından Türk 
çıusikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan arab
ca söylev, 20,45: Muzaffer Güler ve ar
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Saat ayan), 21,15: Necmed-
din Rıza ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Keler - Bela: Fauste ouverture, 
2 - Oounod: Le Tribut de Zamora, 3 -
Volsteds: Ferers Joyeux valse, 4 - Rah-
maninof: L'Ylot, 5 - SUeu: Melodie, 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope-
ı:a ve operet parçalan, 23,20: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 23,30: SON. 

Bursada ( Akşam ) in 
sahş yerr 

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

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

^M Yazan: iskender F. SerteHi Tefrika No. 145 —i» 

Yelkenci Yusuf, esir kürekçinin başı ucunda durdu: 
— Haydi bana Filipi nerede bulabileceğimizi söyle I 

— Allahtan başka kimsem yok. Bu 
kayığı da kendim yaptım. Kayığımı 
çok severim. 

—I Onu de birlikte götürürüz. Me
rak etme! Mademki Veneyroyu ya-
kmdan tanıyorsun seni yanıma ala
cağım. Yedek dümenci olursun! 

— Allah senden razı olsun. Bun
dan sonra ölsem de gam yemem. 

— Biz de Korkunç Filipi aramağa 
çılamştık. Şimdi Akdenizde cana
varlar ikileşti. Sen otur burada. Ben 
gidp Hüsrev reisle konuşa3rım... 

•« 

Türk denizcileri, canavar 
peşinde 

Türk denizcileri o gün öğleden 
sonra İmroz adasından aynldılar. 

Hüsrev reis, Allahın talihli kullan 
isek, bu iki canavarı da diri olarak 
yakalıyacağız. 

Diyor ve onlan ele geçirmek için 
yeni tedbirler düşünüyordu. 

İmroz adasında reisleri, kaptanla-
n topladı. Donanmayı iki fırkaya 
ayırmamn faydalı olup olrmyacağım 
konuştu. 

Doğan reis: 
— Kuvvetimizi ikiye bölmiyelim... 

Belki düşman gemileri de birleşir., o 
zaman zayıflanz. 

Dedi. 
Mahmud reis bu füdrde değildi: 
—" İki fırka olaıak aynlahm... Bi

rimiz FUipin, öteki fırka da Veney-
ronun peşinden gitsin. 

Diye cevap verdi. 
Sinan susuyordu. 
Hüsrev reis onun da fikrini sordu: 
— Sen ne dersin, Sinan? dedi - bu 

fiaydutlan sen daha iyi tamrsm! 
Reisin bu sözü kaptanlar arasın

da garip bir hiddet uyandırdı: 
— O iyi tamr da biz tammazmıyız 

düşmanlanmızı?... 
•Gibi tarizler yapıldı. 
Sinan, dedikodunun uzamaması 

için - çünkü öteld reisler Sinam çe-
kemiyorlardı - hiç bir fikir ileri sür
medi. Sadece: 

— Siz nasıl tensip ederseniz öyle 
olsun. Benden çalışmak, Allahtan 
muvaffakiyet... 

Diye mınldandı. 
Donanma yola çıktığı zaman de

niz çok sakin ve dalgasızdı. Rüzgâr 
o kadar hafif esiyordu ki, yelkenler 
ipte asılı bez parçalan gibi pörsük 
duruyor ve iki tarafa sallamyordu. 
Kadirgalann forsaJan küreklere sa
rılmışlardı. 

Sinalı kadırgasmdaki kürekçiler 
arasında yirmiden fazla Venedikli ve 
sekiz kişi de adalı esir vardı. Sinan, 
bu adalı forsalardan birini tammıştı. 

Şaşı Vasil... 
Bu adam (Kara Mihal) in korsan-

larmdandı. İstanbula gelirken. Şaşı 
Vasilin de koUannı bağlamışlardı. 

Şaşı Vasili gemide Sinandan baş
ka kimse tanımıyordu. Ona: cAdaU 
bir esir» deyip geçiyorlardı. 

Sinan reis, yelkenci Yusufu ça
ğırdı: 

— Forsalar arasında iri boylu bir 
adah vardır. Ona adile sanüe meş
hur (Şaşı Vasil) derler. Bu herif 
yaman bir korsandır. Kara Mihalin 
sağ kolu derlerdi ona. Mihalin öteki 
a;damlarmı birer birer becermişler de 
bu herif nasıl sağ kalmış? Şunu bir 
anlayıver bakahm! 

Yusuf forsaların arasına girdi. 
Baş forsaya (Şaşı Vasil) in han

gi kürekte çalıştığım sordu. 
Baş forsa: 
— Buradaki kürekçiler arasında 

bu isimde kimse yoktur. 
Diye cevap verdi. 
Yusuf inanmadı. Hıristiyan for

saların hepsinin gözlerine baktı. 
Bunlar arasında, gerçek, şasi bir 

esir yoktu. 
Yusuf koşarak Sinana geldi: 
— Aldanmışsm kuzum sen! Kü

rekçiler arasında böyle bir adam yok. 
Baş forsaya inanmadım. Birer birer 
forsalan gözden geçirdim. Şaşı bir 
adam göremedim. 
- Sinan başım sallıyarak güldü: 

— Ben onu Azapkapısından gemi
ye bindirilirken gördüm ve tamdım. 
Vasil o kadar yaman bir adamdır ki, 
gözleri ancak kızdığı zaman şaşı 
olur. Sırtım beş kamçı ile okşasay-
dm, onu çok çabuk tamrdm! 

—( Ne tuhaf şaşılık bu yahu?! Hiç 
böyle şey de işitmedim ömrümde. 

— Onun göze çarpan bir alâmeti, 
daha vardır: Sol bileğinin üstünde 
el ayası kadar büyük mavi bir kadın 
resmi görecelisin! Bu dövme kadın 
şekli, onun sevgilisinin resmi imişl 
Onu gözlerinden tanıyamazsın amma, 
bu resimden tanıyabilirsinl 

xBen, g^nün birinde sevgilime 
kavuşacağıma eminim!» 
Yelkenci Yusuf, Sinandan tafsilât 

alınca, tekrar forsalarm araşma in
di ve Şaşı Vasili bulmakta gecikmedL 

Vasil burada başka bir adla yaşı
yordu. 

Sol bileğindeki kadın resmini 
gördü. 

Vasil beş kişilik bir sırada başta 
duruyordu. 

Yusuf yavaşça forsamn kulağına 
eğildi: 

— Sen Şaşı Vasil değil misin? 
Adah kürekçi burnunun delikleri

ni açarak gözlerin kaydırdı: 
Neden soruyorsun? 

—. Öğrenmek istiyorum. Bana ha
kikati söylersen, benden iyilik göre
ceksin! 

— İyilik mi dedin?! 
Vasil dudağının ucüe istihza eder 

gibi güldü. 
Yususf dikkatle gözlerinin içine 

bakıyordu. 
Şaşı Vasil, lıiç şüphe yok ki, üç yil-

danberi saklamağa muvaffak oldu
ğu bu sırrın meydana çıkışmdan fe
na halde sarsılmış ve hiddetlenmiştL 
Gözleri birdenbire şaşılaştı. 

Yusuf: 
— Yüzüme baki 
Diye söyleniyor ve adah kürekçi 

önüne bakıyordu. 
Yusuf tekrar kulağma fısıldadı: 
— Sinan reis senden istifade et

mek istiyor. 
— Benden mi? 
— Evet. Sen bu aylarda (Korkunç 

Filip) in nerelerde bulunduğunu 
bilirsin! Bize yardım edersen, seni 
adalarda serbes bırakacağım söy
ledi. 

Bu haber VasUi birdenbire ümide 
düşürmüştü. İri boylu haydudun al-
mndan boncuk gibi terler akıyordu. 
- — Bu işkenceden kurtulacağımı 

umuyordum. Ben, günün birinde 
sevgilime kavuşacağımdan eminim-
Pek âlâ., size yardım edeceğim. 

Diye homurdandı. 
Yusuf sordu: 
— Fihp bu ayda nerelerde bulu

nur? 
— İlk önce bana söyleyin: Hangi 

aydayız şimdi? 
— Nisan içindeyiz. 
Şaşı Vasil önüne bakarak, küreği

ne sanldı: 
—. Fihp her yıl Kefalonyanın 

«Yirmi bir april» panaymna gelir* 
Bugün ayın kaçı? 

— On ikisi... 
— Daha dokuz gün var onun ora

ya gelmesine... 
— Bu yıl da gelir mi acaba?... 
— ölmemişse, her halde gelir. 
— Ne yapar oraya gelince... 
— Ne mi yapar? Zenginleri so

yup soğana çevirir. Gemisinin ambar* 
Lanm doldurur, gider. 

— Bu panayır kaç gün sürer? 
— Yedi gün. 

(Arkası var) 
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Avusturya her sahada Almanya ile 
birlikte hareket edecek 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
nüfuz ve izzeti nefsi kınlmaksızın iyi
leştirilmesi neticesini veren hal su
retinden dolayı menmuniyet izhar 
olunmaktadır. 

Avustıu^a hüjkûmeti, bugünkü 
güçlüklerin halli hususvmda İtalya-
nın fikrini sormuştur. Teyid olun
duğuna göre, Avusturya tarafından 

•gösterilen uzlaşma zihniyeti, İtalya 
tarafından teşvik ile karşılanmıştır. 

Yeni kabinenin hususiyeti 
Viyana 16 (A.A.) — Yeni Şuşnig 

kabinesi, bazı enteresan hususiyet
leri haizdir. 

Yeni kabinede iki bariz nasyonalist 
vardır ki bunlar Seiss İnquart ve 
Glaise Horstenau'dur. Salzburug en
düstri federasyonu reisi albay von 
Stomosky, «Mutedil nasyonalist» ola
rak tanınmıştır. B. İnquart'a verilen 
«Dahiliye ve Emniyet Nazırı» unvanı, 
ka;binenin teşekkülünden evvel tespit 
edilmiş bulunan vaziyeti göstermekte
dir, makama hiç bir yeni vazife ve 
salâhiyet ilâve edilmiş değildir. 

Nasyonalist denilen muhalefetin 
bu muvaffakiyetleri karşısında, eski 
sosyal-demokrat ve sendika sekreteri 
amele Watsek'in kabineye ginnesi de 
karakteristiktir. Esasen Hıristiyan 
amele partisinden Hans Rott da ka
binedeki mevkiinde mulıafaza edil
miştir. 

Yeni Adliye Nazırı Pr. Adamovitch, 
devlet şûrasında mühim bir rol oyna
makta ve Şuşnig'in siyasetini tut
maktadır. Yeni Ticaret Nazın mü
hendis Raab, küçük sanatlar fede
rasyonu reisidir ve demokrat tema-
yüllü sosyal Hıristiyan partisinden 
yetişmiştir. 

Kabine, heyeti umumiyesile, bir 
Avusturya kalkınma kabinesi man
zarası arzetmektedir. 

Umumî af ilânı 
Viyana 16 (A.A.) — Gece ilân edi

len affı umumî, en mühim mahkû
miyetlere dahi şamildir. Bn affı umu
mîden, ezcümle, elçi Rintlen, tedhişçi 
'Woitsche, Dolfuss'un ölümü ile neti
celenen Başvekâlet baskını mesele
sinde suçlu polisler ve son zaman
larda nasyonal-sosyalist partisinin 

Viyana merkezinin kapatılması es
nasında tevkif edilen mühendis Tavs 
da istifade edecektir. Mahkûmiyeti 
büyük olanlann hepsi, sakat ve ya
talak bir halde bulunan Rintlen 
müstesna, Almanya tarafından ka
bul olvmacaktır. 

Affı umumî, ayni zamanda Mar-
kistlere de şamildir. 

Suçluların katî affi, 1941 senesi 
sonuna kadar mahkûmlann göstere-
cdderi sadakat ve dürüstlüğe bağlı
dır ve memuriyetlerin iadesi için hiç 
bir hak vermemektedir. 

Hükümet, uzlaşma zihniyetinden 
mülhem bulunan bu tedbiri, «Şimdi
ye kadar iş birliği yolundan aykırı 
gitmiş olan vatandaşlara, vatanın 
yeniden ihyasına ve memleketin dahi
lî ve haricî sulhu teminine çalışma-
lannı mümkün kılmak maksadlle» 
almış bulımduğunu bildirmektedir, 

İngiltere teşebbüste 
bulunacak 

Londra 16 (A.A.) — Zannedildiği
ne göre, İngiltere bugünlerde Berlin 
ve Viyana nezdinde teşebbüste bulu
narak, Londranın Avusturya istiklâ
linin muhafazasına büyük bir ehem
miyet atfettiğini hatırlatacaktır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre, 
İngiltere, Fransadan ayni suretle ha
reket etmesini istiyecektir. 

Papen ne diyor? 
Viyana 16 (A.A.) — Almanya-Avus-

turya sosyetesine veda eden B. Von 
Papen ezcümle demiştir ki: 

«Memuriyet hayatunda, Alman 
birliğine yollan açmış olduğuma ka
ni bulunuyorum. Müstakil Avustur
ya, vazifesini, ancak Alman inkişafı-
mn heyeti umumiyesi çerçevesi için
de bulabüir. Berchtesgaden görüşme
leri, Almanya - Avusturya münase
betlerinde yeni bir devre açmıştır. 

İtalyanm vaziyeti 
Roma 16 — Avusturya kabinesin

deki tadilât burada hayret uyandırma-
mıştır. Hitler - Şuşnig görüşmesinden 
sonra bunun önüne geçüemiye-
ceği anlaşılmıştır. İtalya tadilâtm 
önüne geçmek için hiçbir teşebbüste 
bulunmamıştır. 

Alman - Avusturya anlaşması İtalya 
için büyük diplomatik mağlûbiyetmiş 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
hudutlarını a§an mahiyetinin tamn-
öıası, Anschluss'a doğru katî bir adım 
teşkil eylemektedir.» 

Ere Nouvelle diyor ki: «Mussolininin 
siyaseti, İtalyamn orta Avrupa tahtın
dan feragatidir. İtalya, Avrupa siyase
ti plânında istifasmı vermiştir.» 

Humanite diyor ki: «Eğter evvelce 
Fransa ve İngiltere muhalefette bulun-
»luş olsalardı, Berchtesgaden ültima-
tumu muhakkak ki verilemezdi.» 
ingiliz gazeteleri ne diyor? 

Londra 16 (A.A.) — Bu sabahki 
Londra gazeteleri, Avusturya hâdisele
rle meşgul olmaktadır. Daily Teleg-
J'aph And Morning Post diyor ki: 

«Avusturya Başvekilinin vaziyeti 
cidden güçtü. Schuschnigg, İtalyanm 
bir müzaharetine dayanamıyacağını 
bildiği için, nazi Almanyasımn bu de
dece şiddetli taleplerine mukavemet 
^dememiştir. Almanyanm şartlanna 
baş eğerken Schuschnigg, bu suretle 
"iç olmazsa memleketinin tamamile 
yutulmasını geciktirmekte olduğunu 
Ve bugünkü hâdiselerle zaman kazan
manın netice itibarile bu akibetten 
kurtulmayı belki de mümkün kılaca-
^hi düşünmüştür. Bu tarzda hare-
*̂ et. Avusturya için yegâne yapılacak 
Şeydi. 

ingiltere bu yeni vaziyeti objektif bir 
•^rzda muhakeme edebilir ise de, Avus-
^^fyaya verilen bu derece sarih ve bu 
gerece tehdidiamiz ültimatumun mâ-
•'s^nı anlamamazlık edemez. Avus-
'j'fya istiklâlinin temelleri, tamamile 

^ı lmadı ise de her halde sarsıldığı 
g^akkaktır. Bu, Avusturya kadar 
j^yayı da al'Cadar etmesi lâzım ge-
^ bir keyfiyettir. Bu hâdisede, son te
klemelerden sonra Almanya harici 

yasetine verilen yeni zihniyetin bir 
^ h ü r ü n ü görmemek de mümkün 
'''̂ Kildir.» 

Manchester Guardian diyor ki: 
Avusturyaya yardım acaba kabil mi
dir? Avusturya istiklâli ile doğrudan 
doğruya ve esasU bir surette alâkadar 
olan memleket, en başta Çekoslovakya, 
ondan sonra da İtalyadır. Çekoslovak-
yanm bir şey yapamıyacağı açıktu:. 
Romanın sükûtu ise, bariz bir surette 
bir şeyi, İtalyanm zafını göstermekte
dir. Küçük antantm B. Hitlerin bu ha
reketine karşı vaziyet alacağı baklan
daki şayialar, hep İtalyadan çıkmış
tır. Bunun sebebi de, her hangi bir ta
raftan her hangi birinin bu vaziyete 
karşı her hangi bir harekette buluna
cağı havasım yaratmaktır. 

İngiltere için, Avusturya istiklâli bi
rinci derecede mühim bir mesele değil
dir. Alâka ikinci derecedir amma her 
halde İngiltere gene çok büyük bir alâ
ka ile Avusturya işine bağlı bulun
maktadır. B. Hitlerin bu hareketi, mu
vazeneyi bozabilir. 

İlk defa olarak, gene İtalyanm alâ
kası çok daha fazla olmakla beraber, 
İngiltere ve İtalya, müşterek bir men
faat meselesi karşısında bulunmakta
dır. Bu da orta Avrupada statükonun 
idamesidir. Avusturya meselesi, acaba 
Roma Ue Londra arasında bir irtibat 
temin edecek mi? Bu, çok şüphelidir. 
Fakat gayri mümkün de değildir.» 

Sahrayıkebir seferine iştirak 
edecek Japon ve Alman 

tayyareleri 
Strasburg 16 (A.A.) — Beş Japon 

tayyarecisi dün dört motorlu bir Al
man tayyaresi ile Berlinden buraya 
gelmişler ve saat. 13,27 de yere in
mişlerdir. Tayyareciler kısa bir istira-
hatten sonra Marsilyaya doğru uçuş-
latına devam etmişlerdir. 

Bu tayyareciler, İtalyan tayyareci
leri tarafından tertip edilmiş olan Sah
rayıkebir seferine iştirak edeceklerdir. 

Zabıta nuveli 

Aşktan cinayete 
(Baş tarafı 11 inci sahifede) 

Delikanlı, coşkunlukla': 
"— Avrupada olsak, düelloya davet 

eder, onu öldürürdüm! - dedi. 
Genç kadın, sçvgilisinin boynuna 

sanlarak: 
— Kendini tehlikeye koymağa ne 

hacet?... Ben seni o kadar seviyo
rum ki, bu işi halletmenin yolunu bu
lacağım. 

V asıf, Yümaas Ali'nin çalışma 
odasma girdiği zaman, elindeki 

ecza paketini göstererek dedi ki: 
— İşte bu tozu buldum! Ve dediği

niz gibi tahlil ettirdim. Sianürmüş. 
Şimdi ne yapmalı? 

— Hiç telâş etmeyin. Yanmıza ye
ni uşak diye aldığmız adam, mükem
mel bir polistir. O sizi her suretle mü
dafaa eder. Siz, bir şeyin farkında de
ğilmişsiniz gibi davranın ben bu işi 
takibediyorum. 

Ertesi gün, Vasıf, aheste aheste, 
sahile doğru iniyordu. Bahğ^ mera
kı olduğu için daima sandala biner, 
açıklara giderdi. O gün de havanın 
güzelliğinden istifade etmek istemiş
ti. Yolda Remzi'ye rastladı. Delikanlı 
da gezmek istediğini, fakat denizi bir
az dalgah gördüğü için köşke döndüğü
nü söyledi. Telâşh bir hah vardı. 

—7— 

U" ç günden beri. Vasıf'm evi ma
tem içinde... Uşaklar ağlıyor, 

hizmetçUer ağlıyor, hattâ hanım ve 
ebedî misafiri Remzi ağlamakta... 

Çünkü sandal gezintisine çıktığı 
günün akşaımnda Vasıf geri dönmedi 
Bütün gece sabaha ka;dar bekleştUer. 
Ertesi gün, öğleye doğru, köylüler, 
sahilde, sandalm bazı parçalarını 
bulmuşlar. Demek adamcağız bat
mış... Fakat batmaisındaki sebet de 
ijrice anlaşılamıyordu. Çünkü hava 
o kadar bozmamıştı. Vasıf iyi deniz
ciydi ve civan pek mükemmel bilirdi. 
Aceba içki falan mı içmeğe kalkışmış
tı da basma bu felâket gelmişti?... 

İki hizmetçi, salonun önünden ge
çerken, Vecihe Ue Remzi'yi ağlar gör
dükleri için, birbirlerine: 

— Ne muhabbet! - diye manalı ma
nalı işaret ettiler; zira, iki gencin se
viştiği onların da çoktandır dikkati
ni celbetmişti. 

Vecihe ile Remzi, hizmetçUer geç
tikten sonra, birdenbire tavırlannı 
değiştirdUer, Biribirlerinin yüzlerine 
h&ksiTak gülümsedüer. 

Remzi: 
— Resmî matemimiz daha ne ka

dar sürecek? dedi. 
— Bir hafta dolmalı... 
— Peki, düğünümüz?... 
— Altı ay sonra inşaUah... Fakat 

aceleye de ne hacet? Senin değil mi
yim?... 

Bir müddet sustular, 
— İyi ettin de sianürle zehirlem^-

te ısrar etmedin. Belki tahlU falan eder
ler, Dikkati celbederdi... Hem kutu
nun yeri değiştiktsn sonra fena hal
de kuşkuUandım... Sandalm dibini 
gizli surette delerek sözde kaza çık
ması isabet oldu... Ah, cesed de bir 
bulunsa içimiz büsbütün rahatlasa... 

— Dibi bulmuştur... 
Tam muhaverenin bu noktasında, 

yan odanm kapısı açıldı. Kanat hız
la arkaya çarptı: 

— Cesed kai-aya vurdu! - diyerek, 
Vasıf içeriye girdi. 

Arkasmda da Ydmaz Ali, uşak kıU-
ğma giren polis ve diğer iki polis... 

Yılmaz: 
— İtiraflannızı hepimiz işittik... 

İkinizi de tevkif ediyorum... - diye, 
cürüm şeriklerine doğru yürüdü. 

İki genç, kâbus mu geçirdiklerini, 
hakikat karşısında mı bıüunduklannı 
bir müddet anlıyamadılar. Şaşkınlık
la, her şeyi bir kere daha itiraf etti
ler. Zaten elde başkaca dehller de bu
lunduğu için, mahkûm olmalan ta
hakkuk etti. 

Bereket versin ki hazırladıklaiı ci
nayet tahakkuk etmemişti. Onun i-
çin mahkûmiyetleri uzun sürmedi. 
Hapisten çıktıklan vakit, Vasıf'ı mü-
tevazi fakat iyi kalbli bir kızla evlen
miş bıüdıUar. Kendileri de araların
da evlendiler. 

Yüz eUi liralık irad, bukadar cev-
rü cefadan sonra, ikisine de, artık öy
le çok para görünüyordu M, işlerini 
vaktUe yoluna koyduğu için Vasıf'a 
dua: bUe ettüer. 

'- SON — 

Clark Gable diyor kî: 
— Baştarafı 9 uncu sahifede — 
Yalnız komik bir korkum vardır. 

Sinemaya yeni başlamıştım. HoUy-
wodda stüdyo dışansmda bir filim 
çeviriyorduk. Şehir kenannda bir 
tepenin eteklerinde çahşıyorduk. Bu 
bir kovboy filimi idi. Bana da ehem
miyetsiz bir kovboy rolü vermişler
di. Altımda gayet aksi bir at vardı. 
Birdenbire karşıki tarafta rol icabı 
bize düşman olan bir hırsız çetesi 
hep birden tabancalarım boşalttı
lar. Bu müthiş gürültü üzerine al-
tımdaki huysuz hasrvan fena halde 
ürktü. Evvelâ şahlandı, sonra aJa-
büdiğine koşmağa başladı. Atı dur
durmağa imkân yoktu. At şehre 
doğru gidiyordu. Nihayet kendimi 
HoUywoodun meşhur Hollywood bul-
vannm üstünde buldum. Herkes 
otomobUler arasında atla dört nala 
giden bu eli yüzü boyalı kovboya 
bakıyordu. OtomobiUi polisler arka
ma takıldılar. Bana oparlörierle: 

— Dur... Dur... Ceza vereceksin... 
diye bağmyorlardı. 

Durmağa imkân var mı?.. Dur
mak benim elimde mi?.. Nihayet bir 
köşenin başmda hayvan biraz ya
vaşlayınca derhal üzerinden atladım. 
O gün mütevazı figüran maaşımdan 
10 dolar da belediye cezası vermiş
tim. Bu 10 dolan hiç unutamam. 

— Boğazınıza düşkün müsünüz? 
— Bazan... Zaman zaman bana 

bir kurt iştahası gelir... Sofrada 
aslan kesilirim. Böyle zamanlar ek
seriya sinirlerimin, neşemin yerin
de olduğu zamanlardır. Hattâ mut
fağa girdiğim de olur. Kendi ken
dime icad ettiğim hususî bir yeme
ği pişiririm. Bu hususî yemek te 
şudur: 

Çiğ patateslerin kabuğunu soya-
caksmız. Sonra bunlan ortalann-
dan ikişer parçaya ayıracaksınız. İç
lerine tereyağı süreceksiniz ve bir 
dilim de domates koyacaksmız. Ya
ni bir çiğ patatesi soyup ortasmdaü 
ikiye ayırdıktan sonra tıpkı sandviç 
yapar gibi aralarma biraz tereyağı 
sürüp bir dilim de domates koyacak
smız. Sonra patatesleri kapatzıcak-
sımz, yağ ve domates iki patates di
limi arasında kalacak... Ondan son
ra bunlan elektrik fınnma koya
caksmız. Hafif ateşte ortalanndaki 
jrağ ve domatesle beraber patatesler 
fırınlanacak... İşte benim icad etti
ğim yemek... Bu yemeğin ismi Gab
le pek sever:» dir... 

Giüdüm: -
— Aklıma «imambayüdı» diye bir 

Türk yemeği geldi, dedim, eğer 
«Gable pek sever» adını, «Gable ba
yıldı..» y£^arsamz «imambayıldı» 
yemeğine nazire olur... 

«İmambayUdı» ismüe pek alâka
dar oldu. İmamı anlattım. «İmam
bayıldı» yemeğini tarif ettim. Giüdü. 

Yemek tarif ederken, icad ettiği 
yemeği anlatırken o kadar ciddî, o 
kadar miüıim bir şeyden bahsedi
yor gibi bir hali vardı ki bizi kar-
şıhkh görenler Bolulu iki ahçı mes
leklerinden konuşuyorlar sanırdı. 

Sonra ilâve etti: 
— Evime sinema artisti arkadaş

lar geldiği zaman daima bu yemek
ten yapanm. En meşhur yUdızlar 
icad ettiğim yemeği pek severler. 
Hattâ Hollywoodda bir büyük lo
kanta sahibi benim yemeğimi işitmiş, 
merak etmiş. Benden bir mektupla 
bu meşhur yemeğm tarifini istetti. 
Yazdım verdim. Benim güzel yeme
ğimden herkes istifade etsin... Vakla 
büyük bir sanatkâr gibi güzel bir 
şarkı besteliyemiyorum, bir şür ya
zamıyorum amma güzel bir yemek 
icad ediyorum ya... 

Sahneye çıkış 
— Tiyatroya merak edijror mu

sunuz? 
— Geçen yaz bir gün Los Ancelea» 

te bir köyden geçiyordum. Küçük 
bir tiyatro gördüm. El yazması ilân» 
1ar yapmışlardı. Fakat gişenin önü
ne kimse uğramıyordu. Tiyatronun 
sahneye girüen artistlere mahsus ka
pısı önünde zavalh aktörler, ak
trisler durmuşlar foıa fena düşünü
yorlardı. Piyesin başlamasına yaıım 
saat kaldığı halde hiç birinde oyna
mak için bir hazırhk yoktu. Zaten 
kime oynıyacaklardı? Belki de içerisi 
bomboştu. Merak ettim, bir bilet al
dım. Gişedeki adam: 

— İçeride sizden başka kimse yok., 
eğer kâfi müşteri olmazsa oynamı-
yacağız. O zaman paranızı geri iade 
ederiz, dedi. 

Ben sordum: 
—. Rejisörünüz, müdürünüz, ak-* 

törleıiniz nerede?... 
O zaman gişede hem artist, hem 

de bUetçUUc eden genç kız yüzümt 
dikkatle baktı ve: 

— Vay... Mister Clark Gable... de
di. Beni aktörlerin, aktrislerin ya-
mna götürdü. Onlara: 

— Salon boş... Doldurmak lâzım... 
Haydi hep beraber çalışalım. Ben da 
oynıyacağım!.. dedim... Onlan m 
memnunluğunu gördükçe ben de se
viniyordum, O günkü gündüz tem
silinden vazgeçtik. Akşama benim 
de bildiğim, oynadığım bir piyesin 
temsiline karar verdik. Kasabama 
sokaklannda benim köy tiyatrosun
da oynıyacağım bağırtUdı. El yaz
ması Uânlar yapıştmldı. Hattâ oto
mobille Los Ancelese, San Fransis-
koya giden bir çok kimseler de bu 
ilânları görmüşler, geceyi köyde ge
çirmişlerdi. Tiyatro o kadar dold^j 
ki sahnenin kenarına bile iskemle
ler koydular. Çıktık, oynadık. Az ka
zançlı artist arkadaşlarım için oyna
dığım bu rol hayatımda en çok sev
diğim rollerden biridir... 

Clark Gableyi sık sık gördüğüm 
için ondan size üeride uzun uzun 
bahsedeceğim. 

Hikmet Feridun ES 

Hazır kıjmıa satılmıyacak 
Kasaplardan bazUannın hazır kıy

ma: sattıklan görülmüştür. Hangi ne
vi etten yapüdığı bUinmiyen bu kıy-
malann bu şeküde satUmasmda mah-
iüi göriUdüğünden, bundan sonra ka
sap, mutlaka hayvan gövdesindoı 
parça kesmek suretile kıyma yapıp 
satacaktır. Aksi takdirde hareket 
edenler hakkmda ceza verilecektir. ^ 

İki küçük hırsız tevkif edildi 
istanbul Balıkpazarında un taciri 

Vasilin dükkânmda kasasını açarak 
içinden bir altm beşibirlikle bir altın 
Ura ve iki altm yüzük çalmaktan suç
lu 17 yaşmda Malatyalı Nazımla ar
kadaşı 15 yaşında balatlı Aleko dün 
Sultanahmed birinci sıüh ceza mah
kemesinde sorguya çekilmişlerdir. Hâ
kim ikisinin de tevkifine kanû* ver
miştir. 

Osmanlı Bankasından: 
İ L Â N 

% 3 faizli, 1903 ihraçlı MISIR KREDİ 
FONSYE tahvillerinin 1 Mart 1938 tari
hinde yapılacak itfa keşidesinde başabaf 
tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı Ban
kası Galata Merkezi ile Yeni - Cami ve 
Beyoğlu şubeleri tarafından pek İyi şart
larla sigorta edileceği, mezkûr tahvilât 
hamillerinin haberi olmak üzere Mn 
olunur. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
938/2 
Büyükadada Nizam caddesinde 13 nu

maralı hanede oturmakta iken 2S/1/938 
tarihinde ölen Todori San oğlunun vasi
yetnamesi 1/3/938 tarihine müsadit Salı 
günü saat 14 te açılacağından alâkadar-
larm ve vasiyetnameye karşı itirazı olan
ların o gün ve saatte mahkemede hazır 
bulunmaları lüzumu ilân olunur. M. 1480 

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

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir. 

[Büyük İkramiye: SOıOOO 
liradır... Bundan ba^ka 

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-
Sfoya iştirak ediniz... 

>il 
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KÜÇÜK tLÂNLAB 
AKŞAM okuyucuları arasında en 

femin, en süratli re en ucuz üân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İL&NLAR Paaar, 6ab u 
Pergerabe günleri latl«ar edcfl. 

1 ~ tŞ ARIYANLAR 
t r i DİKİŞ VE ÜTÜ BİLEN — f Uaaa 

|conu(an mükenunel ev idaıe eden Avrupa 
tahsili görmü? orta yaçlı bir bayan na-
inuslu bir aile İçinde i« anyor. Akşamda 
jiA. R) rumuzuna mektupla müracaat. 

— 1 

; MCTHASEBETE AŞİMA — ve Almancaya 
Takıf ve işinde faal bir genç ecnebi flr-
pıalar nezdinde münasib Ig anyor. Posta 
kutusu 1362 numaraya mektupla müraca
a t — S 

BİR MÜHASİB İŞ ARIYOB — Düyunu 
tımumiye muhaslblerlnden Fransızca, 
İtalyanca, Türkçe muhabere ve muhase
beye yüksek usulü defteriye fevkalâd» 
ftşüıa ve mezkûr lisanları da tercüme eder. 
Şi^l Halâsk&r Gazi caddesi 234 numara-

^ya müracaat. | 

2 — İŞÇÎ ARIYANLAR 
İZMİRDE — 20 yatakü hususî bir 

bastane olan: SIHHAT EVt için diplo-
faıalı birinci sınıf bir hemşire aramyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistena 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idari bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TÎÎCRÜBELt BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE isteriz. Ayügı: TCT-t.t liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekil-
taiş fotograflarile beraber İZİÖR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

— S 

KIZ VEYA ERKEK BİR LOBRAN ABA-
KIYOB — Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsü Zirai Ham Maddeler Enstitüsü için 
bir laborana ihtiyaç vardır. Yazı maklne-
Büe yazabilmesi arau olunuı. Tahsil en 
afiığı orta mektep olacak, ücret 60 lira. 

40 LİRA ÜCRETLİ — Bir kadın kasta-
bakıcı aranılmaktadır. Uzun müddet da
hiliye ve lâboratuvar servislerinde çalıs-
tıklanm ve hüsnü ahl&k sahibi oldukla-
hnı, çalıştıkları yerlerin, mahalle ve «a-
bıta boniservislerUe isbat etmeleri lâzım
dır. Niğde Memleket hastanesi baj tabip
liğine müracaat. — 1 

DAKTİLO VE MUHASİP ARIYORUZ — 
Gerek daktilonun ve gerekse muhasibin 
Almanca ve türkçe bilmeleri şarttır, ts-
tanbulda Kürkçü hanmda Haraççı kac-
deşler mobilya deposuna, Ankarada da 
Jlaraççı kardeşler posta kutusu 68 No. ya 
kıüracaat edilmesi. — 1 

DOKTOR ARANIY(m — İstanbula ya^ 
km bir nahiye merkezinde 100 lira ücret
le Belediye doktorluğu mOnhaldir. Bele
diyenin tasdik edeceği faUr kimselerden 
maadasmdan ücret aUnaeaktu'. Gayet 
ucuz ve şirin bir kasabadaki bu heldmU-
e tallb olanlann İstanbulda Cagaloglım-

Mahmudiye caddesinde kız lisesi kar-
lıonda 32 No. h Kazanç İtiras koml^re. 
nunda raportör Taluln Oencaya müraca-
atlan. — I 

ŞİŞLİ MARMARA KILİMİfiİNDEN — 
PiplomaU bir hemşireye İhtiyaç vardır. 

— 1 

KASİYER BİR BAYAN ARAMIYOR — 
Okur yazar bir bayan aranıyor. İrtekllle-
tln Beyazıd Okçularbafi Altm gişeye 233fl 
ye telefon edilebilir. — S 

MAÇKADA — Harbiye Aüe bahçesinde 

£' alışaak ttzere fld garsonla İki ocakçıya 
ıtiyaç vardır. Çalışmak isteyenler Maç-

İEada bakkal Bay Halid Ziyaya müracaat, 
efon: 435«2. _ 1 jMKton 

3 ~ SATIUK EŞYA 
lATILIK PİYANO — Alman marka da
ir çapraz, Ankaraya nakil dolayısUe saf

tır. Adres: Türtıe Piyerloti rRd<ifl 
o. 40̂  _ s 

f 
r tYİ PİYANO — Ucuz satıhktır. Beyoğlu 

urt Ziya sokak (Eski Polonya sokak) No. 
Mme. Anastasiya. Saat 4 - T. _ t 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATIUK APABTIMAN — İki datteU 

üçer oda makttan 8750 liraya, semti LA-
leU Hayriye TOccartya sokağı No. lö / l 
Müracaat yeri: Lâleli Şair Haşmet sokağı 
No. 41. _ 4 

SATILK DÜKKÂN VE EV — Beyazıd-
4Sa OkçulaE cackleatnde M namaralı dük
kân V» üzerindeki 10 numaralı 6 odah 
îcâgir ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçin-
üeki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, M 
vardır. — 9 

SATIUK KELEPİR HANE — Beşiktaş-
ta Yenimahallede otobüs durak mahal
linde Fırm aokağmda yedi odalı banyo 
inutfak elektrik ve terkos aynca bol su-
hx büyük bir sarnıç ve bahçeyi havi 13 
numaralı hane satohktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. 

t SATILIK DEPO — Galatada. Keman
keş mahallesinde, Karaoğlaa sokafmda 
20 No. lu Depo çok ucuz fiatle satılıktır. 
A3358 telefon No. suna müracaat. — I 

KİRALIK İKt BAHÇE — Banyerde 
Bular caddesinde biri mot5r ile su çıka
rır, diğeri beygirle işlet! kovalı dolabı 
vardır. Müracaat: Beyoğlunda Tarlabaşi 
caddesinde 110 No. h atelyede bay Ke
male. » s 

İKt ODA — Taksim clvarmda zemin 
veya birinci katta masal kabinesi olarak 
kullanılmak üzere onurlu aile nezdinde 
iki oda lâzım. Teklifin Akşamda Ataman 
VB Namor rumuzuna yazılması mercudup. 

— I 
KİRALIK HANE — Bomonttde, Tokal-

Oflu aokağmda (Su deposunun atkasm-
da) 12 No. lu mükemmel mobilyalı ev ki
ralıktır. Telefonu. Banyosu ve büyük bah
çesi vardır. Çok havadar ve güneş içlnde-
dir. 48358 Telefon No. suna müracaat. — » 

LAMXt CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşiltulumba sokağmda 26 ve 28 numa
ralı mücedded kâglr iki hane satıhktıZ. 
Apartıman tarzmda beheri üçer daireli 
ve <m biref odalıdır. Terkos, Elektrik, 
Havagazı vardır. Fiat altı bin beşer yüz 
liradır. Hergün öğleden sonra 28 numara-
U evin üst İtatma mûracaatle gezilebilir. 

— 9 

RİYAZİYE MUALLİMİ — Orta mektep, 
ilse ve üniversite talebeletlne riyaziye • • 
fiKİk dersi verir ve İmtlhanlarma hazırlar. 
Akşam gazetesinde A. Demir rumuzuna 
mektupla müracaat ediniz. ^ ^ 

HUBUSt VE MÜNFERİD DANS DERS-
LKBİ — Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nur Ziya sokak 8 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 • kadar. En son 
danslar tedris olunabilir. Profesör Pa-
nosyan. — * 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşısm-
da 56 No. h her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. h müceddet her katta banyo ve sair 
kcmforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısındaki bak
kala müracaat. — 5 

5 — MÜTEFERRİK 
GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-

sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu smıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflann talebelerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Oeron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — n 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusofl 
ticarat şubelnl ve bakalorya imtihanları
na haculık dersleri için) Berlin ve OxtoTİ 
Üniverritelerlnden edebiyat ve felsefe 
agrenjellglne malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bit Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersleU vermekte
dir. Esash ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. FiaUer mutedUdir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. — 18 

İKİ ŞERİK ARANIYOR — Türkiyede 
İlk defa olarak ve rekabeti olmıyan in
şaatlara çok İhtiyacı olan blC iş ve aynea 
kömüre kafşı çok ucuza mal etürmek 
şartlle ve hallca bütün kışlık bü! evinin 
sıcaklığmı temin etmek için iki sermaye
dar şerike y^tiyaç vardır. Beher şerik 7500 
lira Ue İştirak edebilir. Arzu edenler 
P. P. rumuzuna mektupla Akşam gazetesi 
vasıtaslle müracaat. — * 

MEKTUPLARINIZI ALDIRDOZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gOstermlş olan karilerimizden 
Radyo — Ders — D. N. 

M. R. T. 
namlanna gelen mektupları İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Gaip bilezik 
Bayranun 2 ncl günü sabah saat 

5 de Toltatliyan otelinden çıkarken bir 
bilezik kaybolmuştur. Manevi kıyme
tinin büyüklüğü dolayısile getiren faz-
lasile memnun edilecektir. 

Mehmet Kâzım Eozanesi 
EmlnSnü 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 
Gemilerimizde istihdam edilmek üzere İki doktor alınacaktır. İstekliler şe

raiti öğrenmdı üzere 28 Şubat 938 tarihine kadar idaremiz Baş doktorluğuma 
müracaat etmelidirler. (797) 

Kültür Bakanlığından: 
1 — 2259 sayüı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre İlk Okul

lar için evvelce müsabaka ile kabul edihniş olan kitabın üç yıllık müddeti bit
tikten sonra okutulmak üzere 1939—40,1940-^1,1941—42 ders yüian için y^ 
ni bir alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 — Müsabaka müddeti 15 Mart 1938 tarihinden başlamak ve 14 ikinci teff-
rin 938 pazartesi günü Akşamı bitmek üzere sekiz aydır. 

S — Müsabakaya iştirake karar verenler 15 Ağustos 1933 pazartesi günfl 
akşamma kadar bir dUekçe ile Kültür bakanhğma müracaat ederek bu müsa^ 
bakaya gireceider defterine adlarım 3razdırarak bir numara alacaldardır. 

4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap üç yıl müddetle okullarda oku
tulacak ve müellifine her jnl için beş yüz lira telif hakkı verilecektir. İkinci çı
kan kitabı yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verile
nin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahstu 
olmak üzere Udşer yüz lira mükâfat verüecektir. 

5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak ^ e r e makine ile 
ve kâğıtların yalnız birer taraflarma yazümış olarak Kültür Bakanhğma mak
buz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba girecek resim
lerin asılları birer nüsha olarak müsveddelerle birlikte verilir, müsabakaya 
basümış bir kitapla girenler de kitabın ûç nüshasını Bakanhğa verecekler ve
ya göndereceklerdir. 

6 — Müsabakaya girenlerce eser müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul edil
diği takdirde, eserini ilân edUen teUt hakkı mukabilinde ve her türlü tasarruf 
hakkından vazgeçerek Kültür Bakanhğma üç yıllık bir devre için terkettiğinl 
ve kitabm o devre içindeki her basıhşınm son tashihlerinin kendisi veya kendi 
mesuliyeti altında tayin edeceği diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterit 
noterlikten tasdikli bir teahhütname verüecektir. 

7 — Kitapta bulunması lâzımgelen pedoğojik ve teknik vasıfları gösteren 
şartname üe Noterliğe tasdik ettirUecek taahhütnamenin formülü Kültür b»-
kanhğı Yayın Direktörlüğünden alınabUir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk 
bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lâzımdır. (840) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Sümer sineması karşısmda 179 No. lu Ka-

sapzade apartımanı tamamen tamir edilerek heyeti umumiyesi birden veya kal 
kat kısmen kiraya verilecektir. 

Her suretle kullanılmağa elverişli bulunan katlarda müşterilerin Isteyeceb» 
leri lüzumlu tadilât idarece yaptınlabUeceğinden taliplerin 21/Şubat/938 ak
şamına kadar Beyoğlu Vakıflar müdüriyetine müracaatları Uân olunur. (646); 

İstanbul Cumhuriyet Miiddeiumumîllğindeni 
istanbul Adliye dairesile Sulh mahkemeleri için mubayaa edilecek 20 adet 

meşe kaplama Dosya dolabı ve 30 adet kontrplâk Dosya dolabı ve 3 adet yaa-
hane açık eksiltmeye konmuştur. Dosya dolaplan ile yazıhanelerin muhammen 
bedeU 1950 İbra olup muvakkat teminatı 146 lira 25 kuruştur. Şartnameyi gör
mek istiyenler tatil günlerinden maada her gün Sirkecide Aşır efendi sokak No, 
13 de Adliye levazım dairesinde görebilirler. EksUtme 2/3/938 çarşamba günft 
saat 15 de Adliye levazım dahresinde yapılacağı ilân olunur. (808) 

T. İ S BAHICA Î 

ik. 

1 9 3 8 
KöcüK Carî Hesaplar 

ramtuc ploını«:« 
4 adet 1000 liralık - 4 0 0 0 lira 
8 „ 500 „ -4000 „ 

•4000 „ 
- 7600 „ 
- 4000 „ 
-5000 „ 

16,. 
76 „ 
8 0 , . 

200, , 

250 
100 
50 
25 

99 

99 

99 

384 „ 28600 „ 

I0« 

ıralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 i 
irincikânun tarihlerinde çekilecektir. I 

En az S © lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir • i 
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YAVRUNUN gürbOz, tombul, sağlam, neşeli olmasmı İstersen FOSFOTiN NECATI yedir. Baiıçekapı SALiH NEGATi 
Doyçe Levante Linye 

G« m. b< H> 

HAMBURG 
dlİbcM'İMCDttllııl*' I «tlu Lnıntt-Llnlt â.-C. 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasında azimet ve 

evdet muntazam postalar 
Andros vapum 17 Şubata doğru. 
Morea vapuru 22 şubata doğru. 
Akka vapuru 23 şubata dcğnı. 

Burgaz, Varna, Köstence, İçin 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Akka vapuru 26 Şubata doğru. 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvefs 
ve Roterdam limanlan İçin 
hareket edeck vapurlar 

Achla vapuru 16 Şubata doğru. 
Morea vapuru 24 Şubata doğru. 
Fazla tadilât için GaUta'da Ova-

kimyan lıuunâa D07ÇE LEVANTE 
lilKTE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

I r#ıi K̂  K i ] 'A 
MEYVA TUZU 

En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 
edilmiş tabiî bir me3rva tozudur. 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassısı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 
tstanbul, Belediye karşısı, Sinan-

ağa daireleri. Öğleden sonra 
Telefon: 23565 

Zayi — Hadımköy 3 üncü alaydan al
dığım askerlik tezkerem ve beraberinde 
Kumkapı nüfus memurluğundan almış 
olduğum nüfus tezkeremi zayi ettim. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin hükmü 
Toktur. Mehmed Gülsever 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahimeH ve (İDRAR VASITA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu i Taktime giderken Meşelik 
•okagı Ferah ^artunanı Tel 40534 

w\ 
Ojjırt 

^ü-i^* 

£ 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir, Hazımsızhğı mide yan
malarını, ekşiliklerini ve muannid in
kıbazları giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumî hayatm intizamsızlıkla-
nnı en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Havayolları Devlet İşletme İdaresi 
Alım Satım Komisyonundan: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası karşısmda Tay
yare meydamnda yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare isl.-.syon müdürlüğü 
binası. 

2 — Keşif bedeli: 125,440 yüz yiımi beş bin dört yüz kırk liradır. 
3 — Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapalı zarf usuliyle görülebilir. 
4 — Muvakkat teminat: 1522 liradır. Bu teminat nakden verilmek istenildi

ği takdirde Devlet Hava yolları idaresinin Ankara Ziraat bankasındaki 3667 
sayılı hesabına yatırılarak bankadan alınacak makbuz teklif mektuplariyle bir
likte komisyona tevdi edilecektir. 

5 — thale günü ve nıahalJi: 2/3/1938 çarşamba günü saat 14 de Ankara-
nın 10 kilometre garbinde Devlet Hava yollarına aid tayyare meydanındaki 
Umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 — Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. Umum 
müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda Karaköy postahanesindeki hava yolları 
gişelerinden ve tzmirde Nafıa müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz kuruş mu
kabilinde almabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı Belgeler ile muvakkat teminat 
ve teklif mektuplarım muhtevi kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermiş olmaları lâzımdır. Posta teahhü-
rü kabul olunmaz. (834) 

• • * / • 

Kumbara biri 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demir yolları Haydarpaşa İşletmesi ihtiyacı için aşağıda cins ve mik-
tarlan, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazıh kireç, tuğla, Marsilya ti
pi kiı-emit ile mahyelik kire-mit, mukavelesinin akti tarihinden itibaren iki ay 
zarfında teslim edilmek şartile açık eksiltmeye konulmuştıu". Eksiltme 25/2/938 
tarihine müsadif cuma günü Haydarpaşa Gar binası dahilinde birinci işletme 
komisyonunca kirecin saat 15 de, tuğlanın 15,30 da, kiremitlerin de saat 16 da 
eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazıh muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukanda yazılı saatlerde komisyon 
ıciMigıııc uıumuitaı. cııncmıı lüzıınuıı. c u ışc aıu ^ 
Haydarpaşa yol başmüfettişliğinden alınabilir. 
Cinsi Teslim müddeti Miktarı 

ay 

Kireç «Şartnamesi muci- 2 260 ton 
bince» 
Bina tuğlası «Kabul 2 270 000 
edilecek numuneye göre adet 
Marsilya tipi kiremit » 2 50.000 

ade^ 
Mahyelik kiremit » 2 5.000 

Ton 

» Bini 

» » 

» » 

><ıxı.namt 

Fiyatı 

L. K. 
15 00 

17 00 

08 

08 

ler ucrcLsız oıaıaK 
(765) 

Muhammen Muvak-
bedeli kat teminat 

L. K. L. K. 
3900 00 292 50 

4590 00 344 29 

4400 00 330 00 

Devlet Demir Yolları Haydarpaşa İgletme binasında yaptırılacak aşağıda 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazıh asansör tesisatı kapalı zart usu
lü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 24/2/938 tarihinde perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşa gar binası I nci işletme komisyonunca yapılacaktır. İsteklile
rin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ev
rak ve vesaikle teklif mektuplarım eksiltme günü nihayet saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Bu işe ait mukavele projesi ve şart
name ücretsiz olarak Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden alınabilir. (764) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Asansör tesisatı 1.000 75 

Maltepe belediye riyasetinden 
1 — Belediyemizce 2290 sayılı Belediye yapı ve yollar kanununun ve Nafıa 

vekâletince 13/3/938 tarih ve 29 sayıh kararı mucibince şehir ve kasabaların 
halihazır haritalarının ahnması esnasında tatbiki lâzımgelen fennî usul ve 
şartnameler ahkâmına tamamen riayet edilmek şartile tahminen 200 hektar
dan ibaret bulunan Maltepe kasabasının 1/2000 ve 1/500 mikyasında haliha
zır ve 1/1000 mikyasında tesviyei münhaniü haritalan yapılacaktır. 

2 — Beher hektânn muhammen bedeli 13 liradır. Meskûn ve gayri mes
kûn kısımlar dahildir. 

3 — Tamamı 2600 liradır, 
4 — 10/2/938 tarihinden 11 ''S/938 tarihine kadar 30 gün müddetle açık 

eksiltmeye konmuştur. 
5 — Talip olanların Nafıa vekâletince musaddak ehliyet ve vesaiki ve 'o 

7,5 teminatı muvakkate akçesi olan 195 lira nakit teminatları ile ihale günü 
olan 11/3/938 cuma günü saat 15 de Maltepe Belediye Daimî encümeninde 
hazır bulunmaları. 

6 — Fazla malûmat almak i.>teyenlerin her gün Belediye riyasetine mü
racaatları ilân olımur. (850) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numunesi mucibince «300,000» takım üc parçadan mü

rekkep Kulüp rakısı etiketi pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarhk, 2/III/938 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat (14) de 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler pai'asız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabüir. 
IV — İsteldllerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (793) 
-k 

I — Şartname ve numunesi mucibince 5000 kilo baş ipi pazarlıkla satın 
ahnacaktır. 

II — Pazarlık 4/III/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Kabataş
ta leva::ım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olsırak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarhk için tayin «edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. («64) 
-k 

I — Şartnamesi mucibince c.lO.OOO» kilo göztaşı pazarlıkla satm almacak-
tır. 

II — Pazarlık 4/111/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kaba-
t ^ t a Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İstekhlerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri İlân olunur. (865) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
Emniyet Umum Müdürlüğünce Kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 

ve kabul edileceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartlan haiz olan taliplerin bu
lundukları en yakın vilâyete pullu 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-
kmdaki hükümlere uygun derecede sağlanb bulunmak, F — Sarhoşluk veya 
kumarbazlık gibi kötü hâllerde tanınmamış olmak, Q — Süflî işlerde bulun
mamış olmak, H — Ağlr hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasiyle veya namus 
ve haysiyeti bozan bir suçla mahkûmiyeti bulunmamak, I — Ecnebi kız ve ka-
dmla evli olmamak veyahut yaşar bulunmamak. 

Vasıflar: 
J — Lise veya muadili okul mezunları ile orta okul mezımlan, ilk okul me

zunu olup da Erbaşhkdan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş olduğu 
halde yabancı dil bilen ilk okul mezunları, İmtihan edilmeksizin tercihan ka
bul edilirler. K — Yabancı dil bilmeyen ilk okıü mezunları ile ilk tahsilini bi
tirmemiş olanlar vilâyetlerde polis intihap encümenleri önünde <Yazıh. sözlü» 
imtihana tabi tutulurlar, bu im.tihanlarda muvaffak olanlar arasında; orduda 
motorlu vasıtalarla fen, muhabere ve ath kısımlaı*da çalışmış olanlar, bekâr 
bulunanlar, san'at ve meslek erbabı olanlar tercih ̂ olun i 56) 

i 
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Güzel Yüz 
için ilk şart 
ffUzei diş 

Güzel diş 
için ilk ve en 

esaslı şart da 
R A D Y O L İ N 

Kullanmaktır vMusmKNtari'iiiumtmm 

RADYO UN 
Mikroblan yüzde 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere k a d a r 

nüfuz ederek temizler, parlat ı r , diş etlerini besler ve has ta lanmala» 
rina mâni olur. 

En mükemmel , en hoş 
en iktisadî 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıztırap çekilir mi? 

m - Di; 
AĞRILARI 

ve üşütmeld;en mütevellid bütün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

NEVROZİN 
İcabmda günde 3 kaşe alınabilir. ' 

îsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

Şubat sayısı yarın çıkıyor 

REKTA 
P A T I 

İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü Iltihablannda, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle şUayl temin eder. 

REOSİL 
öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en İ3ri ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla istesri-
niz. 

İNKIBAZI 
HAZIMSIZL IĞ I 

MİDE 
EKŞİLİK VE YANMALARfNI 

M AZ ON 
MEYVA TUZU 

o i D s R i n 
MİDE VE BARSAKLAftl ALIŞTIRMAZ. 
İÇİLMESİ LÂTİF TESİRİ KOLAY 

VE MÜLAYİMDİR 
YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 

MÜSTAHZAR TUTAMAZ.' 
MAZON İSİM VE HOROS 

AVARKASIHA DİKKAT, 
. MUTLAKA EVİNİZDE BİR 

;I$E BULUNDURUNUZ 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haftanın 4 g ü n ü kadınlara günde 

üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te-
peüstü 116 No. Papazyan apar t ımanı . 

Küçük Uçak modelleri ve modelleri 
inşa malzemesi için Türkiyede oyun
cak ve spor levazımı ile müştegil bir 
müesseseyi mümessil olarak arıyor. 
Kendi hesabına satm alacak ticaret
haneleri tercih edecektir. Tekliflerin 
(Model Kits 1938) rumuzile İstanbul 
176 numaralı posta kutusu adresine 
gönderilmesi. 

ZAYİ MAKBUZLAR 
Aşağıda sayı ve tarihleri yazılı Galata 

İthalât Gümrüğünden verilmiş makpuzlar 
zayi olduğundan yenileri almacağı ve es
kilerinin hükmü olmadığı ilân olunur. 

31443 
4845 
2663 

558547 
558506 

17. 5.32 
8. 8.32 
7. 7.32 
7.12.32 
7.12.32 

559546 
22985 
23029 
70228 
71811 
71963 

21.12.32 
24. 6.33 
> > > 

15. 1.34 
31. 1.34 

7. 2.34 
FORD MOTOR Co. 

izmir - Kasaba ve 

Türk Şirl(eti 
İÇTİMA İLÂNI 

Alelade surette içtima edecek olan 
Hissedaran Heyeti Umumiyesi 

İZMİR - KASABA ve TEMDİDİ DEMİR
YOLU TÜRK ANONİM ŞİRKETİ hisseda-
ranı ticaret kanununun 361 inci ve nizam
name! dahilîsinin 24 üncü maddelerine 
tevfikan 23 Mart 1938 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat onbirde alelade su
rette içtimaa davet edilmektedir. 

Alâkadarların tarih ve vakti mezkûrda 
Şirketin İstanbulda Galatada GtîVEN 
hanmdaki İdaresinde hazır bulımmalan 
rica olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
— Meclisi İdare Raporu, 
— Murakıp ve Hesab Müfettişlerinin 

Raporu, 
— 1937 senesi Hesabatmın tasvibi ve 

İdare âzalarmm ibrası, 
— Nizamnamei dahili mucibince tevzi

at. 
— Hususî İdare vazlfesile iştigal eden 

azalardan her birinin ücretlerinin tayini 
zımnmda Meclise sîJâhiyet itası, 

— Meclisi İdare âzalarmm intihabı, 
— Murakıb ve Hesab Müfettişlerinin 

intihabile bunların ücretlerinin tayini, 
— Diğer şirketlerde dahi âza bulunan 

Meclisi İdare âzalanna mezkûr şirketlerle 
ceryan edebilecek olan muamelâtm taki
bi için salâhiyet itası. 

Asaleten veyahut vekâleten yirmi hisse 
senedine malik bulunan her hissedar, he
yeti umumiye içtimama iştirak etmek 
hakkını nizamnamei dahili mucibince 
haizdir. 

İçtimaa İştirak edebilmek için, hisseda
ran veyahut vekilleri, haiz bulundukları 
hisse senedlerinl bir bankaya tevdi ettik
lerini Içtimadan bir hafta evvel Isbat et
melidirler. 

Bu bapta imlâ edilecek olan varaka ile 
numaralı bir borduroyu hissedaran Şirket 
İdaresinden veyahut Osmanü Bauıkasm-
dan istihsal edebilirler. 

Her azaya nama muharrer bir duhuliye 
varakası ita olunacaktır. 

MECLİSİ İDARE 

ZAYİ 
Şubatın 14 üncü günü akşamı Tak-

simde cüzdanımı düşürdüm, içindeki 
para bulana aid iki anahtarı adresime 
gönderdiğinde aynca memnun edUe-
cektir. 
Adres: Dördüncü Vakıf han birinci kat 

No. (3) 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaan 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

U® ©Ddlyurûınıyı, 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevî 

fareleri/sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'îdir. Fareler 
kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarım yağlı bîr 
ekmeğe ve herhangri bir srıdaya sürerek farelerin bulunduğu 
yerlere koymalıdır. Kutusu 1 0 , büyük 25, ikisi bir arada 
30 kuruştur. ğ 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktald müşkülât göz 

, önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 
^ bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

PASTİL ANTİSEPTİK 

ey.. 
'//!. 

ih '/:. 
'o) MJ^' 
I I 

Soğuk algınhğı. Nezle ve teneffüs yollarile geçen 
hastalıklardan karşı korur grip ve boğaz rahatsız-
lıklannda, ses kısıkhğmda pek faydahdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, İstanbul 

Gaziantep Nafia Direktörlüğünden: 
Madde 
1 — 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli tahta köprü, Melikânh ve Alagöz 

banisi gümrük karakolları inşaatı 27/1/938 tarihinden itibaren 21 gün müd
detle kapaü zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 17/2/938 perşembe günü saat 15 de Gaziantep Nafıa roS^' 
dürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonımda yapılacaktır. 

3 — Keşif ve projelerle hususî eksiltme şartnameleri görmek istiyenlef 
G. Antep Nafıa müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 — İsteklilerin elinde Nafıa Vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikası 
bulunması şarttır. 

5 — İstekliler 2490 sayıh kanunim 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalar ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlU '̂ 
te kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansi* 
olarak yazacakları teklif mektublan havi kapalı zarflan ihale saatinden bif 
saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilân olunur. «607» 


