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Devlet Nüshas 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kurnf 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

Sene 20 -— No. 6943 — Fiati her yerde 5 kuruş 
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AM İstanbul hayvanian koruma cemiyeti 
Nişantaf Şaimigâr sokak No. 84 

Telefon: 49169 
Fukaranın hayvanlarına mahsus parasa 
muayene ve tedavi pazardan maada her gün 

saat 9 - 12 ve akşamlan 5 - 6 

ÇARŞAMBA 16 Şubat 1938 au^an: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Avusturya B. Hitlerin bütün 
taleplerini kabul etti 

Berlin ve Viyanada bu sabah 
mühim bir tebliğ neşredildi 

Müşterek tebliğde iki memleket münasebetlerinin tarihî ananelere 
ve müşterek menfaate uygun bir samimiyete irca edildiği 
kaydediliyor. Alman matbuatı bu zaferi hararetle selâmlıyor 

Paris 16 (Akşam) — Havas ajan-' 
«nın istihbaratına göre Avusturya 
başvekili B. Şuşnig kabulleri için 
Hitler tarafmdan verilip bugün bi
tecek olan mühletin inkızasım 
beklemeden Alman devlet şefinin 
taleblerini ve kabinesine nazi nazır
lar almağı kabul etmiştir. B. Hitlerin 
adamı olan B. Reiss înquart dahili
ye nezaretine getirilmiştir. Şimdild 
emniyet müsteşarı ve B. Şuşnigin 
hıutemedi olan Skubl eski vazifesinde 
ibka edilmekle beraber dahUiye nazı
mına muavinlik edecektir. 

B. Şuşnigin, B. Hitlerin taleblerini 
^bu l etmesinin neticesi şimdiye ka-
öar Avusturyada nazi partisinin mü-
öıessiü yüzbaşı Leopoldun Avustur-
yadan ayrılması olacaktır. Hattâ jrüz-
başı Leopoldun Avusturyadan aynl-
öığı bile söyleniyor. 

Son günlerde Maison Brunedej^gv; 
kif edilen mühendis Tavs affedUecek, 
*öatbüat münakaşalan ceza tehdidüe 
Dienedilecektir. Avusturyada Hitlerci-
^l'in remzi olan gamalı haçların isti-
*^ali hakkında mevcud olan takyidat-
ta hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Yeni Avusturya kabinesi 
Viyana 16 (Akşam) — Yeni kabine 

bu sabah saat 2,30 da şu şekUde Inı-
Hılmuştur: 

Viyanada bir görünüş: Müzeler ve Park 
Başvekil ve mİUl müdafaa nazın B. 

Şuşnig, başvekil muavini Feldmare
şal Von Hurgert, hariciye Schmidt, 
ticaret Raa, içtimaî muavenet Resch, 
maarif Pertner, adliye Adamoviç, 
polis ve jandarma Skubl kabineye me
mur Herstenau ve Çemau. 

Kabinenin teşkili bahsinde neşredi-
len.resmî tebliğde Avusturyaıun dahi

li ve harici kalkınmasına bİlfttefıOc 
bütün vatandaşlarm iştiraki temin 
edileceği beyan ediliyor. 

Viyana ve Berlinde neşredilen 
müşterek tebliğ 

Viyana 16 (Akşam) — Bu sabah 
Viyana ve Berlinde itUâfla neticelenen 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Eğede iktisadî tedkikler 

"TOrkiyenin kazancı temenni 
ettiğimiz hadlere yaklaşıyor,, 

Hayatı ucuzlatma mücadelesini usuUeştirmek 
için Avrupadan mütehassıslar getirilecek 
«Ktisad Vekili İzmir muhabirimize mühim beyanatta bu-
•undu. Vekil bugün Manisada müstahsillerle firörüştükten 

sonra Ankaraya hareket edecek 

«mir 15 (Telefonla) — Ege mmta-
ka; 
İkt ̂

ında iktisadî tedkiklerde bulıman 

*ktisad Vekili B. Şakir Kesebir İzmirde Basmahane istasyonundan çıkarken 
Denizli mebusu B. Haydar Rüştü, Ma
nisa mebusu B. Turgud, Ziraat Ban
kası unium müdürü B. Kemal Zaim 
vekile refakat etıûektedirler. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

isad Vekili B. Şakir Kesebir bura-
*f i tedkiklerini bitirmiş ve bugün sa-

ĵ ^̂ l5,3o da otomobille Manisaya hare-
^'tmiştir. İzmir mebusu B. Rahmi, 

Dirllen ölü dUn pene öldil 
ölünün ahşası Adanadan 

şehrimiz Tıbbı adlîsine 
gönderilecek 

Adana 15 (Hususî) — Memleket 
hastanesinde tedavi altmda bulunan 
bir kadmm öldü diye gasilhaneye 
gönderildiğini ve burada' kalbinde 
yeniden hareket görüldüğünü büdir-
miştim. Bu kadm gasilhaneden çıkar 
nlarak tekrar tedavi altma ahnmıştL 
Kadm bugün tedavi edilirken ölmüş
tür. 

Doktorları hayrete düşüren bu har 
dişe etrafında tahkikata başlanmış
tır. Adliye ve Sıhhat müfettişleri has
tanede alâkadar kimseleri sorguya 
çekmektedirler. Ölünün ahşası İstan
bul Tıbbı adlîsine sevkedilecektir. 

Bursanın turistik vaziyeti 
Ankara 15 (Telefonla) — Bayram 

tatilinde Bursaya' giden ve Bursanm 
turistik vaziyeti halikında tedkikler 
yapan İsviçre ticaret heyeti şehrimize 
dönmüştür. 

. « ! < » : 

Başvekilin mühim beyanatı 

Sigorta olanların 
haklarını korumak 

Yeni bir kanun projesi hazırlandı, bu 
hususta herkesin mütalâası isteniyor 

Ankara 15 (A.A.) — Başveldl Celâl 
Bayar bugün Anadolu ajansı muhar
rirlerinden birini kabul ederek aşağı
daki beyanatta bulunmuşlardır: 

«Feniks dö Viyen ve onunla beraber 
Türkiye millî sigorta şirketinin mua
melelerini tatil etmeleri üzerine sigor-
talılarm uğradıkları mühim zararlar
dan korunmaları için alman tedbirleri 
ve âti için düşüldüklerimi ajans vası-
tasile efkân umumiyeye arzetmiştim. 

Bu meyanda altı numara üe neşret
miş olduğunuz bir fıkra vardır ki ay
nen şudur: 

(Memleketimizdeki sigorta endüstri
si hakkında mevcut kanunî ve nizamî 
hükümler on senelik tecrübeye göre 
yeniden gözden geçirilmiştir. MUlî ih-
tiyaçlarm bize emrettiği şekilde mü-
zejryel ve yeni bir kanun projesi hazır
lanmıştır. Proje Büyük Millet Meclisi
ne arzolunmazdan evvel umumî bir 
anket mevzuu teşkil etmesi için gaze-
lerle neşredüecektir.) 

İşte sizi bu fıkra ile efkârı umumiye
ye karşı yapmış olduğum teahhüdü ye
rine getirmek için çağırdım. Size iki 
vesika tevdi ediyorum. Bunlardan bi
risi sigorta şirketlerinin teftiş ve mu
rakabesi hakkmda 1928 senesinde neş
redilmiş olan 1149 sayılı kanıma bir 
ze^l olarak neşrolunacak yem bir ka
nun projesidir. Diğeri bu kanun bak
landa yazılmış olan esbabı mucibe lâjrl-
h^sıdır. 

Görüyorsunuz ki sigortalar baklan
da neşredilmiş olan son kânun 1928 ta
rihli olduğuna göre aradan on sene
lik bir müddet geçmiş ve bu müddet 
birçok tecrübelerin itmam edilmesine, 
bazı hakikatlerin ortaya çıkmasına hiz
met etmiştir. Bizim için en büyük ders 
Feniks dö Viyen şirketUe Millî sigorta 
şirketinin muamelelerini tatil etftele-
ri olmuştur. O vakit gördük ki, bazı ec
nebi kumpanyalan memleketimizde 

cazip namlar altında halka emniyet 
telkin etmek için şeklen laıvvetli mec
lisi idareler ile sigorta müesseseleri kur-» 
maktadırlar. Banlara şirket namı ve
rilmektedir. Hakikatte bunlar sadece 
kendilerinin acantasıdır. Rezervleri 
hattâ hesaplan memleketimiz hari
cindedir. Ana şirket menî elimizde ol-
mıyan her hangi bir arızaya uğrar, te-
diyatı tatü eder veya iflâs eylerse, 
memleketimizde bulunan şubesi onun 
teşirile silinip süpürülmeğe mahkûm
dur. 

Buna karşı vatandaşlarımız arasm-
da bizzat sigorta olan veya emval ve 
eşyasım sigorta ettirenlerin haklarım 
muhafaza ettirebilmek için gördük ki 
ilk tedbir, yalmz bizim kanunlara de-
ğU, ayni zamanda beynelmüel kanun
lara göre de tutulması mecburî olan re^ 
zervleri ve saireyi emin şartlara bağla
mak, türkçesi memleketimiz dahilin

de teknik ve mülî garanti altmda bırak
maktır. 

Bu neticeye varabilmek için gerek 
bu meseleleri ve gerek bımunla alâka
dar diğer mevaddı yeni kanun proje
sine ithal ettik. Fakat istiyorum ki, 
bü kanun millet vekillerinin tedkik 
gözlerine arzedilmeden evvel bütün 
memleket dahilinde alâkadar ve müte-
hassıslr arasmda bir anket mevzuu 
teşkil etsin. Gazeteler, bunlan neşret
tikten sonra kendi karileri arasında si
gorta mütehassıslannm ve sigorta iş-
lerile alâkadar olanların mülâhazala
rım da neşretmek suretUe bu gayeye 
yardım edebilirler. Arzu edenlerin ve
kâleti de tenvir etmeleri kabildir.» 

Anadolu ajansı Başvekilin tevdi et
tiği bu laymetli vesika ile birlikte ev
velce yapmış bulundukları yukanda 
işaret eylediğimiz beyanatlarım da 
ehemmiyetine binaen bir defa daha 
aynen neşretmekle bahtiyardır. 

(Alt tarafı 8 inci sahifemizde) 

Clark Gable diyor kî: 
*^ Kadınlar tehlikeli mahlûklardır. 
En büyük korkum dedikodudur „ 

Zaman zaman sofrada aslan kesilirim, hattâ 
mutfağa girdiğim de olur. Bir yemek icad 

ettim. Adı ** Gable pek sever „ dir 

Saf menba 
— Elma kaça? 
— Yirmi heşe. 
— Komşuya yirmiye vermişsin ya?. 
— Sizin evinizde terazi var. Bir 

mal alınca tartıyorsunuz. SUse yirmi 
beşten aşağı olmaz. 

Hakikî hayattan naklettiğimiz bu. 
muhavere, Anadolu çocuğunun nasıl 
pırlanta gibi bir safiyetle buraya gel
diğini ve piyasanın kötü âdetleri igin^ 
de madrabazlaştığını gösteriyor. 

Bir kere piyasa ahlâktru düzelte
cek olursak asü menba saftır ve tesel-
Umiz, güvenimiz bu safiyette ve t»-
" * ^ ^ ^ ' İLLÎ KÜTÜP^ 

ANKARA 

Clark Gable muharririmiz Hikmet Feridun Es'le görüşüyor 

[Hikmet Feridun Es'in mektubunu yarınki nüshamızda 
kuyunuz.] 



Sahile a A K Ş A M Î6 Şubat 10"-8 

D n n Creceki v e B u Sa.1ba.Hki IIa.berler 
B, Stalinin bir mektubu 
''Komünizmin her tarafta galebesi Sovyet 

Rusyayı hakikî emniyet altma alabilir,, diyor 
Londra 15 — Moskovadan bildiril

diğine göre B. Stalin Kursk dvarmda 
Mantourov kasabasında komünist 
gençliği propaganda; teşkilâtı şefi 
B. tvan Ovwar'da şahsan gönderdiği 
bir mektupta komünist akidesi za-
yiflatnadığını, ancak komünizmin ci» 
hanşumûl bir galebesi haricin müda
halelerine karşı Sovyet Rusyaja hakiki 
ve kati surette zıman altma alabile
ceğini teyld etmiştir. 

B. tvan Ovward ayni noktai nazar-
lan beslediğinden dolayı arkadaşları 
tarafından Troçkist olmakla ithaSn 
edildiğinden dolayı B. Staline şikâ
yette bulunmuştu. B. Stalin uzun ce
vabında Sovyetlerin belli başlı gaye
lerini tesbit etmiş ve demiştir ki: 

«Sovyet Rusya dahilinde burjuazinin 
tasfiyesi ve hududlan içinde Marksizt-
min ihadsı meselesini halletmiştir. 
Fakat Sovyet Rusyayı, kapitalist re
jimi ihyaya matuf her hangi askeri 
müdahaleden katî surette temin et
mek meselesi halle muhtaçtır. 

Madam ki bir adada değil, fakat 
bazüan bize düşman olan bir çok dev
leti» arasmda yaşıyoruz, memleke
timizde sosyalist zaferinin henüz 
katî oImadığ^u a'çıkça söylemeliyiz. 
Bu ikinci mesele, beynelmilel amele
nin ve bia, Sovyet haleflerimizin müt
tehit gayretlerile ancak halledilebilir. 

Sovyet amele smıflarmı burjua dev
letlerin amele smıflanna bağlıyan 
bağlan kuvvetlendirmeliyiz ve mem
leketimize silâhlı bir tecavüz yapıldı
ğı takdirde Sburjua devletler amele 
smıflarmm işçilerimize yardım elle
rini uzatmalarını hazırlamalıyla. 
Amele smıflanmızın da burjua iş-̂  
^ e r e yardımlannı teşkilâtlandırma-
lıyız.» 

B. Stalin sonunda Kızılordunun 
bütün vasıtalarla kuvvetlendirilmesi 
lüzumundan bahsederek diyor ki: 

«Afilletimiz hariçten gelecek daimi 
bir tecavüz tehlikesine karşı hazır ve 
devamlı bir surette seferber bulun
malıdır.» 

Duran kalb 
tekrar çalıştırıldı 

F a k a t h a s t a 9 6 s a a t s o n r a 
p n ö m o n i i h t i l â t m d a n ö l d ü 

Roma 15 (A.A.) — Bir doktor, 70 
yaşında bir hastalım bir ameliyat es-
nasmda deverandan kesilen kalbini 
tekrar canlandırmaya muvaffak ol
muştur. Mutat enjeksiyonlar tesir 
göstermemiş, fakat yeni bir ameliyat 
kalbin adalelerini toplamaya ve kal
bi tekrar çarptırmaya muvaffak ol
muştur. Hasta bir kaç saat sonra 
kendine gelmiş ve-96 saat daha kalp 
muntazaman faaliyette olduğu halde 
yaşamıştır. Hasta, vukubulan bir 
pnömoni ihtilatı yüzünden ölmüştür. 

M ü b a d i l R u m l a r m ü b a d e l e 
d e n evve lk i a l a c a k l a r ı n ı 

i s t ^ n e ğ e k a l k b l a r 
Ankara 15 (Telefonla) — İki aylık 

vize Ue memleketimize gelmelerine 
izin verUen bazı mübadil rumlarm 
bundan bilistifade mübadeleden eV' 
velki alacaklannı tahsüe teşebbüs et
tikleri görülmektedir. Mübadil Türk 
ve Rumlarm menkul ve gayri mov-
kul emvali tasfiye edildiğinden bu 
yolda: teşebbüste bulunanlarm derhal 
geldikleri yeriere çevrilmelerinin te
mini Dahiliye Vekâleti tarafmdan 
alâkadarlara tamim edilmiştir. 

A s k e r l i k m u a m e l e s i n ü f u s 
c ü z d a n l a r ı n d a k a y ı t l ı o l a c a k 

Ankara 15 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti tarafmdan vilâyetlere gön
derilen bir tataumde nüfus cüzdanla
rında askerlik muameleleri kayıdlı 
bulunmıyanlarla bu gibileri kullanani 
müessese sahiplerinin askerlik mü
kellefiyeti kanunu mucibince ceza-
landınlmalarmda müsamaha göste
rilmemesi ve bu husustaki kontrolün 
«rttonlması ehemmiyetle bUdirilml^ 
tk. 

B ü y ü k d ü z v e K e l t e p e o r -
m a n l a r m d a k a t i y a t a 

'*' b a f l a n d ı 
Ankara 15 (Telefonla) — Merkezi 

Karabükte bulıman Devlet orman iş-
İsİBCBİ Zafranbolunun Bûyükdü» re 
SUtepe ormanlsrmda kaUyata bs»-
lanuştır. 

Bu ormanlarda yapüacak katıyat-
la 20 bin metremükâbhk kerestelik 
ağaç elde edilecektir. 

K u t u p t a k i s e y y a h l a r 
Moskova 15 (A.A.) — Tas ajansı-

nm bildirdiğine göre, Murman Buz
kıranı dün 71 derece 22 arzı şimaU 
ve 19 derece 49 tulü garbî mev
kiine vârmıştu". Murman, Taymir üe 
birlikte ilerlemektedir. Kaptan, Pa
panın grupunun üzeıinde bulunduğu 
Bankize yaklaşmakta olduğu kana
atindedir 

Tekirdağlı ilk 
maçını kazandı 

14 üncü dakikada hasmının 
omuzlanm yere iletirdi 
Paris 15 (A.A.) — Anadcdu ajansı-

mn hususî muhabiri bildiriyor: 
Türkiye ağır sıklet profesyraıel gü

reş şampiyonu Tekirdağlı, dün ilk 
güreşini büyük bir kalabalık huzu
runda yaptı. Türk şampiyonuna ha
sım olarak kuvvetli güreşçiler yetiş
tirmekte meşhur olan Letonya'nın 
haşin güreşile tanmmış şampiyonu 
Passman çıkarılmıştır. Herkes Avru-
paya bilhassa Dan Kolof ve Deglane 
gfibi büyük güreşçilerle savaşmağa 
gelmiş olan Tekirdağh'nın bu ilk kar-
şılaşmasmı alâka ile bekliyordu. 

Tekirdağlı, güreşin bidayetinden 
itibaren atılgan ve çevik oyunlarmı 
tatbika başlamış ve 100 kilo sikletin-
deki LettMiya'hyı 14 üncü dakikada, 
iki (HMUzunu yere getirmek suretile 
yraımlştir. Tekirdağlınm süratli ve 
müstesna galibiyeti şiddetli alkışlar
la karşılanmıştır. 

Adliye Vekili Ankaraya gitti 
Adliye Veküi B. Şükrü Saraçoğlu 

dûn akşam eksprese bağlanan hususî 
bir vagonla Ankaraya hareket etmiş
tir. Vekil, Haydarpaşa istasyonunda 
adliyeciler tarafmdan uğurianmıştır. 

B i r m a k a s ç ı n ı n v a g o n l a r a r a 
s ı n d a k a b u r g a k e m i k l e r i e z i l d i 

izmir 15 (Telefonla) — Alsancak is-
tasyonımda bir tren kazası oldu. Ma
nevra yapan ödemiş treninin vagon
ları arasına sıkışan makasçı Rasim ça
vuşun kaburga kemikleri ezilmiştir. 

T ü r k i y e - İ sv i ç re t i c a r e t m ü 
z a k e r e l e r i n e b u g ü n 

b a ş l a n ı y o r 
Ankara 15 (Telefonla) — Türkiye-

İsviçre arasmda yapılacak ticaret ain-
laşması müzakerelerine yarm (bu
gün) başlanıyor. 

Balkan antantı konseıâ 
Atma 15 — 25 şubatta Ankarada» 

toplanacak edan Balkan antantı koD-
•eyine ifürak edecek edan Tunan 
BiBfveklU ve Hariciye Nazın B. Me-
takBas 23 şubat çarşamba günü bu
radan Istanbula hareket edecektir. 

S u r i y e , A n k a r a , K a h i r e v e 
B a ğ d a d a k o n s o l o s l a r 

t a y i n e d e c e k 
Şam 15 (A.A.) — Suriye hükümeti, 

Fransa - Suriye muahedenamesi me
riyete girer girmez Ankaı-a'ytf, Kahi-
re'ye ve Bağdada konsoloslar tayin et
meğe karar vermiştir. 

Yeni konsoloslar vazifelerine başla
madan evvel bu şehirlerdeki Fransız 
konsoloshanelerinde staj görecekler
dir 

GÜNÜN HADISELERI 

İstimlâk bonoları 
Para gibi tedavül edebü-
meli İstanbulluyu mûte-

zarru" etmemelidir 
Şehrimizde yapılacak istimlâklere dair 

bazı haberler dolaşıyor ve gazetelere de 
kısmen İntikal ediyor: 

«İstanbuldaki ümran İğlerini yapabil
mek için, yüzde beş yahud altı faizli bo
nolar çıkarılacaktır. İstimlâk edilecek yer
ler için para yerine bunlar verilecektir. 
Halk İsterse, bu bonalarla devlete olan 
borçlarmı ödeyebilecek, İsterse sakla3np 
faizinden istifade edecek, yahud da açıla
cak müzayedelere iştirak edip mal alacak
tır.» 

Bu malûmatta bir noksan bulunduğu
nu temenni etmemek elden gelmiyor. Zi-
ta, İstanbuldaki birçok emlâk sahiplerinin 
de bundam endişeye düştüğünü görüyoruz. 

Ezcümle şöyle deniyor: 
«Meselâ benim filânca meydanda bir 

evim var. Vergisnin on misli üzerine he
saplayıp elime bin lira verecekler. Halbu
ki evim zaten merhundur. Borcumu ver
mek tstiyeceğim. Eğer b<mo piyasada yüz
de yüz kıymetile tedavül eder şekilde ol
mazsa mutazarrır olacağım. Yahud o ev 
yerine derhal ayni kıymette başka Wr yer 
almak Istiyeceğim. Bu takdirde de ayni 
şekil!» 

Onun içbı: 
Bankalara bu bonolar ibraz edilince der

hal yüzde yüz kıymetile karşılığı verilme
lidir. Eğer böyle olursa, halk, yüzde şu ka
dar faizden istifadeyi düşüneceğinden ki
lelere tehacüm etmiyecek, çoğu kimse be
lediyenin yapacağı satışları bekliyecektir. 
Bonolar faiz tediyesi yaklaştıkça kıjrmet-
lerinin yüzde yüz üçüne, yüz dördüne y ^ -
selecektir. 

Esasen bu usul başka memleketlerde de 
kimseyi mutazarrır etmeden, bilâkis imar 
edilen şehrin halfana fayda temin ederek 
tatbik olunduğu için, beyhude endişeye ma
hal görmüyoruz. Bonolar, herkesçe isteni
len, aranılan tam kıymetli bir para gibi 
tedavül edebilecektir diye ümid ediyoruz. 
Her işi doğru ve hakkaniyetli yapan hü
kümetten beklenen budur. 

F. Tanur 

Hatagdan gelen 
misafirler 

Bu akşamki trenle Anka
raya hareket edecekler 
İskenderun ve mülhakatmdaki Eti 

türklerinin umumî mümessili ve diya
net işleri reisi B. Abdülhamid. Hayat 
İle c^lu B. Selim Hayat ve damadı B. 
Sekip Hayatm İstanbula' geldiklerini 
ve Ankaraya gideceklerini yazmıştık. 

Misafirler dün saat 16 da Antalya 
mebusu B. Tayfurla birlikte Dolma-
bahçe sarayına giderek yaver B. Na-
şid vasıtasüe Atatürke tazimlerini ar-
zetmişler ve defteri mahsusu imzala
mışlardır. Misafirler bugün Ankaraya 
gideceklerdir. 

ihsan henüz 
bulunamadı 

Memleketin her tarafma 
malûmat verildi 

Bir kaç ay evvel Üsküdarda OnnHc 
adında bir ihtiyan öldürdüğü için 
tevkif edilen İhsan adındaki katilin 
Üsküdar tevkifhanesinden kaçtığını 
yazmıştık. İhsanın yakalanması için 
alâkadar makamlar tahkikata devam 
ediyorlar. Fakat dün gece geç vakta 
kadar yapılan araştırmalarda flrarî-
rün izini bulmak kabil olamamıştır. 
Ihsamn bir eve gizlenmiş oümaan 
muhtemel bulunduğu gibi kıyafetini 
değiştirerek şöıir hududlarmdan dı
şarıya çıkması ihtimali de vardır. 
Memleketin her tarafmda zabıtaya 
ve müdddumumîliklere tezkere yazı
larak İhsanın aranması bildirilmiştir. 

A s k e r l i k d e r s i a l a n k ız t a l e b e 
v a z i f e h a l i n d e a s k e r î s e l â m 

v e r e c e k 
Maarif Vekâleti, Maarif müdürlü

ğüne bir tamim göndermiştir. Bu ta
mime göre, askerlik dersi alan kız ta
lebe <va:zife halinde» iken askerî ta
limatnameye göre selâm vermeğe 
mecbur olacaklardır. Vazife haricin
de verilecek selâmlann şekli serbes 
olacaktır. 

Y a n g ı n b a ç l a n g î c ı 
Dün akşam saat 14 e doğru Sirkecide 

Kemal bey sinemasmda filimler tutuş
muş, derhel gelen itfaiye tarafmdan 
bastınlnuştır. 

- — : "IK _J 
Chamberlain - Eden 

ihtilâfının mahiyeti nedir? 
italya, bir istikraza mukabil Habeşis-
tandan bir miktar arazi verecekmiş 

İngiltre ile İtalya arasında yeniden 
dostluk münasebetleri tesis etmek 
üzere İngiliz kabinesinde cereyan 
eden müzakereler esnasında Başvekil 
ile Hariciye Nazın arasmda ihtilâf 
çıktığı yazılmıştı. Bu ihtilâfın mahi
yeti hakkmda İngiliz gazeteleri aşa
ğıdaki tafsüâtı veriyor:" 

İtalya ile tesis olunacak münase
betler hakkında İngiliz kabinesinde 
iM xikir vardır. BaşvekU Chamberlain 
îngilterenin haysiyeti muhafaza edil
mesi kaydile İtalya ile İngütere ara
sında Akdeniz meseleleri hakkında 
mümkün (dduğu kadar süratle bir 
anlaşma tesisine taraftardır. Başvekü 
İngiltere ile İtalya arasmdaki gergin
lik zail olursa bunun cihan piyasası 
üzerinde derhal iyi tesir edeceğini 
zannediyor. 

Halbuki Hariciye Nazın Eden bu 
meselede mutedil bir istical gösteril
mek taraftandır. Onun fikrine göre 
Mussolini İspanya ve Habeşistan iş
lerine derinden derine kanşmıştır. 
Onun için kendisine gösterilecek yar
dım ne kadar imhal edilirse onu yola 
getirmek te o kadar kolay olacaktır. 

Mussolininin yardıma ihtiyacı var
dır. İtalyan ticareti sukut etmekte
dir, Habeşistan seferi pahahya mal 
olmuş, memlekete bir fayda temin et
memiştir, İtalyan devlet bankasının 
altm ihtiyatı azdır. Onun için İtalya 
acele bir istikraz akdetmek istiyor. 
Şimdilik 25 milyon ingüiz liralık bir 

istikrazdan baluediliyor. 
İngiliz hükümetinin bu parayı 

vermesi için hiç bir teşvik yoktur, fa" 
kat plânı ortaya atanlar, haricî istik
razları kısmen menetnüş olan hükü
metin İtalya ile İngiltere arasında bir 
anlaşma imzaladıktan sonra bu para
nın City'den temin olımmasma yar
dım edeceği ümidini izhar eylemekt 
tedirler. 

Bu istikraza mukabil İtlayanm İn-
giltereye Habeşlstaiıda Çana gölü ci-
varmda bir kısım araziyi terke razı 
olacağım ve bu suretle îngilterenin 
Mısırı ve Sudanı sulayan NÜ nehrinin 
membamı teşkil eden Çaiıa gölünün 
kontrolünü temin edeceği söyleniyor. 

Bu istikraz meselesi hakkında İn
giliz nazırlan aı-asmda başka İhtilâf
lar da vardır. Bazıları İngiltere ile 
İtalya adasındaki vaziyetin nihayet 
bulmasına ve bunun için kabul olu
nabilecek her hangi bir fedakârlık
tan çekinilmemesine taraftar görü
nüyorlar. Bazıları ise, teslihat için 
sarfolunacağma şüphe olmıyan İn
giliz paralannm diktatör devletlere 
verilmemesi tarafmı iltizam ediyorlar, 

İngiliz kabinesi İtalya ile müzake
reye girişmek için henüz bir zaman 
tayin etmemiştir. Fakat bımun yakın 
olması muhtemeldir. Hariciye Nazıri 
Eden'in İspanyadaki gönüllüler mec 
selesi halledildikten sonra İtalyaya 
karşı muhalefet etmiyeceği ümid 
olunmaktadır. 

Yeni bir silâlıları 
biralıma lıonferansı 

Amerikan meclisine bu 
hususta bir takrir verildi 

Vaşington 15 (A.A.) — Ayan aza-
smdan King, meclise, Roosevelt'e bir 
silâhlan bırakma konferaiısı tertlb et
mek salâhiyetini veren bir kanun lâ
yihası tevdi etmiştir 

Texas demokrat mebuslarından Ma-
verisick'de mümessiller meclisine ay
ni mealde bir proje vermiştir. 

Bu iki proje, silâhlanma prc^amı-
nı durdurmağa matuf son bir «teşeb
büs mahiyetindedir. Fakat siyasî mah-
feller Roosevelt'in bu teşebbüsleri, her 
iki meclis projeleri kabul ettikleri tak
dirde büe, muvafık bir şekilde karşüa-
mıyacağmı temin etmektedirler. 

Bu projelere esasen mebusan ve 
ayan meclislerinin demokrat liderleri 
muarızdırlar. 

Vaşington 15 (A.A.) — Parlâmento
daki demokrat mebuslarm bir takrir 
vererek reisicumhur tarafından bir 
dünya süâhs;^anma konferansmm iç
timaa davetini istiyecekleri baterini 
mevzuu bahseden Nevyork Times ga
zetesi böyle bir teşebbüsün şiddetli 
muhalefete uğnyacağım tebarüz ettir
mektedir. 

Ispanyadald giinüllöler 
Italyanm bugünlerde bir 
karar vermesi bekleniyor 

Londra 15 — Avusturya hadiseleri. 
İspanyadan gönüllülerin geri çekil
mesi meselesine büyük bir tesir yapı
yor. GönüUülerin geri çekilmesi hak
kmda İngiltere tarafmdan yapüan 
teklife B. Mussolininin cevab ver
mekte gösterdiği teahhur, Avuatur-
yanm istiklâli ve biımetice Berlin -
Roma miheverinin sağlamlığı hak
kmda Romada hissedilen kararsızlığa 
atfedilmektedir. 

Zannedildiğine göre B. Mussolini, 
Hitler - Şüşnig mülakatının netice
leri hakkında katî bir fikir edindikten 
sonra İspanyada! bıüunan İtalya as
kerlerinin geri çeküip çekUmemesi 
hakkında niiıaı bir kaıai" verecektir. 

ingiltere italyaya kredi 
acacalı mı ? 

I . 

Financial News "italyaya 
para vermek deliliktir „ 

diyor 
Londra 15 (A.A.) — Londra banka

ları tarafından İtalyaya kredi açılma
sı şayialarmdan bahseden Financial 
News diyor M: .,, 

«Böyle bir muameleye katiyen tap 
raftar değiliz. İtalya, verilecek \)iv 
istikrazm neticesi olarak vukua gele^ 
cek siyasî yaklaşmanm hayatiyeti 
hakkında katî garantiler veremediği 
takdirde, İtalyaya bir istikrazda bu
lunmak bir deliliktir. 

Meseleji ne derece fazla tetkik 
edersek, İtalyaya istikrazda bulun
mak keyfiyeti o derece antipatik bir 
hal alıyor. En ijri ihtimalde, bu kredi
ler, istikrazlardaiı mahrum bir rejinü 
takviyeye yanyacak, en fena ihtimal* 
de ise İtalyan silâhlanmasına kulla-
mlarak binnetice istikbalde Akdeniz-
de ve Yakın Şai'kta gerginliği ve em
niyetsizliği arttırmaktan hali kalnu-
yacaktır. İngiliz hükümeti bunlar! 
bilmez değüdir. Bu sebebden dolayı
dır ki işin daha ileriye gitmiyeceğin* 
temin edebiliriz. > 

ingiltere - Portekiz 
Bir Portekiz gazetesi bazı 

ingiliz gazetelerinden 
şikâyet (ediyor 

Lizbon 15 (AJL) — îngiUz - Porte-. 
kiz ittifakı etrafmda İngiliz matbua-
tmdan bir kısm^nm yaptığı neşriyat 
mevzuu bahseden Seculo gazetesi di
yor ki: , ] 

«Bazı İngiliz «gazeteleri Portekiz nnil''' 
letinin mukadderatından mesul ort»', 
da bir hükümet, yokmuşcasma hare
ket etmektedir. İttifak bir memleke
tin diğerine merbutiyeti demek âeğii' 
dil". Portekiz siyaseti komünistliği 
aleyhtardır. Bu aleyhtarlık İngüiz iŞ' 
çi partisinin hoşuna gitmiyebüir. F*' 
kat Portekiz siyaseti İngiliz amele P ^ 
tisinin menfaatlerini değU Portekı* 
milletinin menfaatlerini korumaKl». 
mükelleftir.» 
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Uludağda-
Eteklerden zirveye doğru 

rağbet çığı 
Dünkü yazımı Bursadaki kıy gezintime 

hasretmiştim. Fakat söylemek istedikle
rim bitmedi. Hepsini uzun uzun yazacak 
Olsam Yürk Çelebi'ye rekabet etmek iste
diğim zannı doğacak. Bu sebeple hülâsa 
ediyorum: 

Bu kurban bayramı, kayakçı kıh-
ğuıda grup grup kızlar ve erkeler, 
Bursa sokaklarını dolduruyordu. Bun-
1ar dağ otelinde yer kalmadığı için 
yan yoldan jandarmalar tarafmdan 
geri çevrilenlerdi Otelin muşambala-
nn ı çizmemek için, kar ayakkablanni 
çıkarıp çorapla dansetmekten başka 
{areleri kalmamıştı. 

Fakat akıllan fikirleri hep yukar
da... Boyuna telefon ediyorlar; tepe
den haberler ahyor ve aralarmda mü
nakaşalara girişiyorlar: 

— Tokat saylavı bay Süreyyanın gece
leyin meşalelerle gelen grupu, otel civarı
na geldiği halde yolu bulamamışlar, tipi 
öe başlamış, bağırmışlar, berekt oteldekl-
lerden jimnastik muallimi bay Ridel ses
lerini işitmiş. Mevkii onlara anlatmak üze-
•"e hem ateş yakmışlar, hem teneke çal
mışlar. Bu sayede hayli üşümüş ve çok 
Şükür ki donmamış bir halde, kafile men
zile ulaşmış. 

— Şimdiki otel gene yerli yerinde dur
sun. Oraya heveskârlar çıkar. Fakat Ki
razlı yaylada bir kışlık otel yapılmalıdır. 
Kayakçılıktan başka bir paten yeri, kızak 
yeri, ve sair kış eğlenceleri için de tertibat 
İster... 

— Asıl lâzım olan, yollara işaretler ko
nulmasıdır. 

— Uludağm asıl mevsimi mart... 
— Şimdiki otel yazın kullanılmak üzere 

yapılmıştı. Kışm oralardan kuş uçmaz ker
van geçmezdi. Hattâ biz iki üç kayakçı ar
kadaş, bundan üç beş sene evvel tepeye 
tırmanmağı göze aldık. Kış bekçisi bura
ya normal adamm gelemiyeceğini sana-
t&k karşımıza çifteyle çıktı: «Eller yuka
rı!» dedi. Ancak kim olduğumuzu öğren
dikten sonra bizi içeri aldı. İşte kar sporu 
bu kadar yenidir ve bu tehacüm, bu rağ
bet de şaşılacak şeydir. 

— Dağm altından üstüne doğru yuvar
lanan bir çiğ gibi... 

Dağcılar arasında kimler yok! 
Bizim Esad Mahmud Karakurt, İs

tanbul doktorlarmdan bir grup, ter
zihane sahibesi bayan Calibenin zev
ci bay Âli Hüseyin İşbay, Kalamışta 
Ve Modada daima kotra sporu yapan 
genç sporcular grupu, Bursa valisi
nin oğlu, yazlan Yat klübünde görü
nen Musevî genç vatandaşlar grupu, 
nıuhtelif ecnebiler, Alman profesör
ler grupu, İsviçre sefaretinden bir 
grup (ki, bu sonuncular galiba da
ğa çıkamadı.) 

Bursalı çocuklar ve gençlerden bir-
Çoklan, şehirlerini dolduran bu spor
culara öyle imreniyorlar ki, küıkla-
iını onlara benzetmeği, aralarmda 
nıoda haline getirmişler. Kendilerine 
dağcı şeklinde bir biçim vermişler. 
İki yana sallanrak, «afi» ile yürüyor
lar ki, seyri pek hoş!. 

Hani İstanbulda üç beş genç bir 
araya gelince fütbolden bahseder, 
Bursada da dağcıhk o derec moda 
lialini almış! Münevverlerin yakala
rında klübün rozetleri... 

Bay Âli Hüseyin İşbay'm hesabına 
ı^zaran dağ sporu asgari yüz liralık 
teçhizat istermiş. Hattâ bu rakam, 
toerakldar için, beş yüz e kadar yük-
selirmiş. Binaenaleyh dağcılık ilk na
zarda zengin harcı sanılıyor. Fakat 
*ar memleketlerinde bütün halk bu-
**a kendi basit vesaitile iştirak eder. 
Bizde de niçin olmasm? Koskoca bir 
'lamam bumuzunu dört liraya sata
bilmek, keza nalım, takunyayı, tası 
iicuza mal edebilmek işbilirliğini gös-
****n müteşebbis Bursah zenaatkâr-

Et fiatı 
Komisyon 

bugün ilkdefa 
toplanacak 

Etin 10 kuruş ucuzlaması hakkında 
hükümetin verdiği karar üzerine Be-* 
lediyece alınacak tedbirleri görüşmek 
için teşkil edilen komisyon bugün ilk 
toplantısmı Parti merkezinde yapa
caktır. 

Et, 1 mart 938 tarihinden itibaren 
ucuz olarak satüacağma göre, komis
yon şimdiden acele tedbirler alacaktur. 
Esasen hayvan nakline mahsu olan 
navlun ücretleri de tenzil edildiğin
den etin pahalı satılmasmda en mü
him âmillerden olan bir nokta orta
dan kalkmıştır. 

Ancak şunu da hatırlatmak isteriz 
ki etin 10 kuruş ucuzlatüacağmı na-
zan dikate alan kasaplar son günler
de fiatleri bir hayli arttırmışlardu:. 
On gün evveline kadar 50 kuruşa sa-
tınlan dağlıç 55, hattâ 60 kuruşa ka
dar çıkmıştır. Binaenaleyh komisyon 
fiatleri tesbit ederken son günlerdeki 
bu sunî fiat yükselişlerini değil, bir ay 
evvelki fiatleri göz önüne almalıdır. 

M a ç seyrederken düşerek 
yara land ı 

Samatyada oturan Osman isminde 
biri, Beşiktaş stadında maç seyreder
ken düşmüş, burnundan tehlikeli su
rette yaralandığı için Beyoğlu hasta
nesine kaldınlmıştır. 

Deniz Bank 
U m u m m ü d ü r 

dün Ankaraya gitti 
Deniz Bank idare meclisi ilk toplan

tısmı yapacağı için Deniz Bank lunum 
müdürü B. Yusuf Ziya dün Ankara
ya gitmiştir. İdare meclisi, bankanm 
faaliyeti için bir mesai programı ha-
zırhyacaktır. Umum müdür, toplantı
dan sonra şehrimize dönecektir. 
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1ar, elbette dağ kıhğım da harcıâlem 
ucuzluğa indirmek zekâsını göstere
ceklerdir: Yerlisini ve mükemmelini 
yapacaklardır!) 

İş bankası müdürü mektep arka
daşım bay Salâhaddin'in etrafmdaki 
bir grup, hesabatla meşgul: 

— Dağ treni için üç yüz elli bin lirayı 
Dahiliye vekili ve parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya vadetti. Fakat Bursanm tam 
Bursa haline gelmesi için, altı milyona ih
tiyaç var. Bunu devlet temin ederse beş 
senede itfa eder. Hem de faizile! Bu para 
ile yeni oteller, Yalova - Bursa asfalt yo
lu, Karaköy yolu, Karacabey yolu, Apol-
yond gölünün temizlenmesi, bu gölden de
nize seyrüsefere müsaid bir mahreç açıl
ması (ki evvelce varmış, şimdi tıkanıklık 
ânz olmuştur, kolayca açılabilecektir), 
Uludağ teleferiği, Uludağ oteli, ve tekmil 
spor şahlan, hülâsa, herşey yapılabilecek
tir. 

Bütün su şehirlerinin, bu meyan-
da Yalova Ue Bursa kaphcalannın 
tek elden ve Deniz Banka bağh ola
rak idare edileceği de rivayet olunu
yor. 

Bu kış günü Bursaya ve kar sporu
na rağbeti görünce Bursa'nın dört 
mevsimde ayn bir şenlikle şenlenmek 
istidadında olduğuna iman ettim. 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Karaköy istasyonuna 

kadar banliö sayılmalıdır 
Bursaya, denizden bir buçuk 

liraya gidilmektedir: Yalovaya 
jvapur birinci mevki elli kuruş, 
pazarlıksız olarak da otobüs bir 
liradır. 

Makul bir fiat. 
Lâkin bazan lodos oluyor, ya-

hud bazı vatandaşlar rüzgârsız 
havada bile deniz yolunu sevmi
yorlar. Yahud da: ^.Görmediğimiz 
bir yoldan geri dönsek!» diyorlar. 

Kara yolu, otobüsle Karaköye 
gitmek, oradan Haydarpaşaya 
gelmektedir. Fakat trenler çok 
pahalı: Üçüncü mevki büe beş 
yüz bilmem kaç kuruş. Bir aüe 
kaça avdet edecek, düşünün. 

Mademki Bursa üe İstanbul bir 
turizm rmntakasî sayılıyor, Ka
raköye kadar tren yolculuğu ban
liö tarzında ucuz olmalıdır. 

Esasen, Bursalıların emeli şe
hirlerini Karaköye demiryolüe 
bağlatmaktır. Bu emel de tahak
kuk etmelidir. 

Bir mandırada 
kanlı bir kavga 
Bir kişi yaralandı, iki 

suçlu yakalandı 
Evvelki gün akşam üzeri Yeniköy 

civarmda bir cinayet olmuştur: 
Yeniköy sırtlannda İtalyan tabaa-

smdan Jozefin mandırasmda çalışan 
Mehmedle hemşehrileri Emin ve Ra-
nüz eski bir para meselesinden dolayı 
kavga etmişler. Evvelce aym mandı
rada' çalışan Ramiz ile Emin evvelki 
gün akşam üzeri mandıraya gitmiş
ler ve Mehmedle konuşurlarken ara
larmda yine bu para meselesi taze-
lenmiştir. 

Üç kişi arasmda başlıyan ağız kav-
kası büyümüş, bunlardan Mehmed 
mavzer tabancasile muhtelif yerlerin
den tehlikeli surette yaralanmıştır. 
Yaralan tehlikeli olan Mehmed ifade 
veremiyecek bir halde Beyoğlu has
tanesine kaldınlmıştır. Tahkikata 
müddeiumumi muavinlerinden B. 
Hakkı Şükrü el koymuş, yarah bir 
şey söyliyemediği için evvelâ vaka 
failleri anlaşılamamıştır. 

Fakat tahkikat derinleştirilince 
Mehmedle Ramiz ve Emin arasmda! 
geçen eski para meselesi meydana 
çıkmış, vaka yerinde bir de kanü pan
tolon bulunmuştur. 

Biraz sonra Emin ve Ramiz yar 
kalanmışlar, kanlı pantolonun bun
lardan Emine aid olduğu anlaşılmış
tır. Yapılan muvacehede cinayetin 
bu iki arkadaş tarafmdan işlendiği 
tesbit edilmiştir. İki suçlu sorgfu altı
na alınmışlardır. Tahkikat devam 
ediyor. 

• 
Sakanın beygir i y o l d a n g e ç e n 

birini yara lad ı 
ihsan isminde biri, Valikonağı cad

desinden geçerken saka Hayrinin bey
giri bir tekme atarak yaralamıştır. İh
san, Şişli çocuk hastanesine yatırıl
mıştır. 

Kırılmaz cam 
40 otobüsün 
plâkası geri 

alındı, 
otobüslere dağılmaz cam takılmadı 

hakkmdaki kararın tatbikine devam 
ediliyor. Dağılmaz cam tedarik ede-
miyen 40 otobüsün plakası dün istir-
dad edilmiş ve bunlarm çalışmalan 
menedilmiştir. 

Bundan başka evvelce muayene edi
len otuz otobüsten ancak yirmi oto
büs bu camı takabildiğinden, işleme
lerine müsaade edilmiştir. 

Otobüs sahipleri piyasada kırılmaz 
cam olmadığmı iddia etmişler ve Be
lediyeye müracaat etmişlerdir. Dün 
de bazı otobüsçüler Belediyeye gelerek 
verilen kararm tehirini istemişlerdir. 
Belediye, bu camm piyasada mevcud 
olup olmadığmı anlamak üzere keyfi
yeti Ticaret odasmdan sormuştur. Ti
caret odası henüz cevap vermemiştir. 

Dünden itibaren otomobillerin mu
ayenesine başlanmıştır. Senebaşı mu
ayenesinde ıskartaya çıkarılacak olan 
otomobillere dağılmaz cam konulmı-
yarak bunlarm şimdiden seyrüsefer
den men'i cihetine gidilecektir. 

Sinemaya giremeyince... 
Fotoğrafları aşıran iki 

çocuk yakalandı 
Polis, iki çocuğu, garib bir hırsızlı-

ğm faili olmak üzere yakalamıştır. 
Bu çocuklar, Lângada oturan Kozma 
ile Kumkapıda oturan Mehmed isim-
lerindedir. 

Kozma ile Mehmed sinema merak-
hsıdırlar. Evvelki gün ikisi beraberce 
Gedikpaşadaki Azak sinemasına git
mişler, paralan çıkışmadığı için bilet 
alarak içeri girmeğe muvaffak olama-
ymca, kaçak olarak girmek istemiş-
lerse de bımu da yapamamışlardır. 

Mehmed ile Kozma nihayet, sine-
manm afiş tahtalarmdaki büyük fo-
tognraflan aşırma3a kararlaştırmışlar 
ve beraberce fotograflan birer birer 
sökmeğe kojrulmuşlardır. Bir hayli 
fotoğraf söken bu iki arkadaş, nihayet 
sinema müstahdemlerinin nazan dik
katini celbetmiş ve yakalanmıştır. 

Sinema idaresi iki çocuğu da aşır
dıkları fotoğraflarla beraber zabıtaya 
tesUm etmiştir. Haklarında lâzım ge
len kanunî takibat yapılmaktadır. 

Bîr çocuk başka bir ç o c u ğ u 
y a r a l a d ı 

Merdivenköyde oturan 11 yaşında 
Nafi ile 13 yaşındaki İslâm bir para 
meselesinden biribirlerile kavga et
mişler, İslâm Nafiin gözüne bir tek
me vurarak yaralamıştır. PoUs Nafü 
tedavi altma almış, İslâmı da yakalı-
yarak hakkında kanunî takibata gi
rişmiştir. 

Alt ı k a v g a c ı y a k a l a n d ı 
Karagümrükte oturan Hatice, kom

şusu Firdesle kavga etmiş, Firdes taş
la Haticeyi başından yaralamıştır. Fa-
tüıte oturan Mustafa ile Ayşe, öteden-
beri aralan açık bulıman Mehmed ve 
Güzinle kavga etmişler, ve taşla biri-
birlerini yaralamışlardır. 

Polis, kavgacılann hepsini yakah-
yarak mahkemeye vermiştir. 

İSTANBUL HAYATI 

Kurban bayramı 
Cüce şubat, tam mânasile (iki ka

rış boyu var, türiü türlü huyu var) 
sözünü yerine getirdi. Günde yedi 
sekiz çeşit marifet gösterdi. Hava 
açddı, bulutlandı, yağdı, esti, savur
du, kavurdu, gene güneş çıktı... İlh... 
Fakat bütün gayretlerine rağmen 
ba3rram merakhlannı enine boyuna 
gezmekten menedemedi. 

Bayranun birinci günü sabah er
kenden elleri bıçaklı, belleri kuşakh 
adamlar kapı kapı dolaştılar. Kınk 
boynuzlu, bohça kuyruklu koçlar, 
sırtlan boyalı, tepeleri sırmah koyun
lar kıtır kıtır doğrandılar. Sokaklar
da tepsüerle, paketlerle etler taşındı. 

İşlek caddelerden birinden geçi
yordum. Ak sakalh bir fakir, büyük 
bir evin kapısını çaldı. Pencereden 
başım uzatan kadmdan kurban eti 
istedi. Kadm hiddetle haykırdı:: 

—• Sice et dağıtmaya kalkarsak on 
koyun kessek gene yetişmez. Hadi 
(ekil oradan... 

İhtiyar fakir uzaklaşırken evin ka
pısı açıldL Kıyafetinden hizmetçi ol
duğu anlaşılan bir kız, tepsi içinde 
bir bud etle çıktı, koşa koşa karşıda
ki lüks apartımamn orta kat zilini 
çaldı. Ellerinde etlerle o apartıma
mn kapısmdan çıkan bir kaç hiz
metçi de etraftaki büyük evlerin ve 
apartımanlann kapüanna dağıldı
lar. Meğer kurban eti de bir dostluk 
nişanesi olabiliyormuş... 

Dört gün sokaklar doldu, taştı. Ge
ne beygir arabalan sürü sürü çocuk 
gezdirdiler. Mahalle afalanndaki ar
salarda atlıkarıncalar, kayık salın
caklar kuruldu. Sinnna kapüan 
adım atılamıyacak hale geldi. Pazar 
günü durup durup bardaktan boşa-
nırcasına yağan yağmur bile gezme 
meraklılanm dağıtamadt Akşam 
üzeri Taksim meydanı karmca yuva
sına dönmüştü. 

Fatihe gelmek üzere tramvaya bin
mek için Tepebaşına iniyorlar. Ora
dan Harbiye tramvayına biniyorlar, 
Harbiyede tramvay boşalmca, istas
yonda bekliyen yolcular hücum et
meden boş kanapelere yerleşiyorlar 
ve ancak böylelikle Fatihe kadar 
tramvayda yer bulabiliyorlardı. Yağ
mur iliklerime işleyinccye kadar Tak
sim meydanında bekledikten sonra 
ben de bu usulün farkına vardım ve 
Tepebaşından Harbiyeye kadar mun
zam bir seyahatten sonra Fatihe dö-
nebUdim. 

Yeni elbiselerini gösterebUmek ar-
zusile şubatı unutarak paltosuz, 
mantosuz sokağa çıkanlann feci hal
lerini tarif etmek kabil değil. Bay
ram sevincile hepsine göğüs gerdiler. 

Cemal Refik 

K a d m hekimler i ayl ık 
toplantıs ı 

Türk Ginekologi cemiyeti bu aym 
toplantısım Prof. Kenan Tevfik Seze-
nel'in başkanhğmda yaptı. Bu celse
de: Hadi İhsan Gediz: Bir trombofle-
bitte alt veridi ecvefin bağlanmasın
dan ve bımun verdiği iyi neticelerden 
bahsetti. Zeki Tektaş: Hususiyetler 
gösteren büyük bir pyosalpinx vakaa 
takdim ve ameliyatla çıkardığı piyesi 
gösterdi. 

Yapılan münakaşalara: Kenan Tev
fik Sezenel, Ahmed Asım Onur, Hadi 
İhsan Gediz, Zeki Tektaş, Tevfik Rem
zi, Ali Esad Birol iştirak etti. 

Cemiyet gelecek aym toplantısını 
10/3/1938 de yapacaktır. 

Bay Amcaya göre... 

!t« 

Ü 

1 

I 
•~~ Arada sırada yolum Sahaflara 

"üştükçe görürdüm bay Amca... 
... Bir zamanlar edebiyat semamız

da parlıyan eserler... 
... Okka ile, 

satüırdı!... 
yok pahasına aümp ... Bu usul şimdi mahalle arala-

nnda gezen eskicilere de sirayet et
miş!.. Çok yazık... 

B. A. -— Bilâkis!.. Eskici vatandaş 
lann bu alış verişe rağbet etmeleri 
kitaplarda bir kıymet olduğuna alâ
mettir!... 

<4 I 



Bahife 4 lö şubat lüüö 

C H A R L E S Tarahndan ja-
pü̂  ^-^ v / ^ ^ hane bir surette B O R A filminin » ™ ! ; ^ K 

kazandığı büyük rağbet 
üzerine gösterilmesi da-

. 1 ^^^m -^^^r H ^ ^^HH^ • • • • • • • • • • • • f,. , ha bir kac gün uzatıl-

yaratılan ^ ^ ^ ^ " ^ ^ « bınemasmda mistir. 
hâveten: Küçük, büyük, herkesin alkışlarla karşıladığı İ S T A N B U L S E N F O N İ S İ # 

Yarın akşam S A R A Y sineması 
Orijinal mevzuu, eğlenceli ve hareketli sahnderi ve mizansenlninin zara

feti ile fdnema âleminde bir hadise teşkil edecek olan: 

AŞK MODADIR 
Fransızca sözlü zengin ve muhterem filmini takdim ediyor. 

Baş rollerde: İki meşhur yıldız LCHtETTA YOUNG ve TİTRONE POWER 

Yarm akşamki suvare için yerlerinizi evvelden aldınnız. 

YER YOK! YER YOK! 
BÎR HAPTADANBERİ BİNLERCE HALKA 

BUNU BÖYLEMEK MECBURİYETİNDE KALAN 

A L E I M D A R 
JEANETTE MAC DONALD'm 

ATEŞ 60CEGİ l - S m 
TEMDÎD ETTİ 

Seanslar 1,30-4-6, gece 8,45 

:?^cMCİycy 
16 Şobat 938 Çarşamba 

İıtanbol — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
TOrk mnslUal, 12,50: Havadis, 13,05: 
PlAkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
nefriyatı, 14: SON. 

Aksam negriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Sözsüz Türk musikisi, 19,30: 
Konferans: Doktor Salim Ahmed tara-
fmdan, 19,55: Borsa haberleri, 20: Nec-
meddin Rıza ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafm-
dan arabca söylev, 20,45: Nezihe ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Saat ayan), 21,15: Fasıl 
Miz heyeti: Okuyanlar: İbrahim Ali, Kü
çük Safiye, kanun Muammer, Hamdi klâ-
rinet, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâhad-
dln, keman Cevdet, 21,50: ORKESTRA: 
1 . Llszt: Rhapsodie No. 14, 2 - Art€miew: 
Aax petite vlllage jrusse, 3 - Oregh: Nults 
alğerlenne »ulte, 4 - Lefort: Tendre ba-
blllage, B - Tavan: La Mauresque, 22,45: 
Ajana haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalan, 23,20: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 23,30: SON. 

Ankara — öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Flftk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: DahUl ve haricî haberler. 

Aksam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Makbule Çakar ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu-
»ikisi ve halk sarkılan (Hikmet Rıza 
Sesgör ve arkadaşlan), 20,15 - 21: Radyo
fonik temsil: (Ankara Şehir Tiyatrosu 
artistleri tarafmdan), 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Heinz Mietaner: İn elner 
Ruminischen Tscharda, 2 - Jos. Haydn: 
Der Sturm Sinfonle O. dur No. 8, A. Al-
legre molte, B. Andante, C. Menuetto, 
Ç. Pretso, 3 - Haydn: Fantaisie Mosalque, 
21,55 - 22: Yarınki program ve İstiklâl 
marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Budapeşte 20 de rady orkestrası — 
Berlin 20,10 da dans muzikası — Frank
furt 20,10 da çeşitli konser — Hamburg 
20,10 da radyo orkestrası — Münih 20,10 da. 
kitara konseri — Viyana 20,35 de ak
şam konseri — Stuttgart 20,45 de orkes
tra konseri — Paris P T T 20,30 da piya
no konseri — Radio Toulouse 20 de dans 
ve operet havalan — National 20,40 da 
askerî muzika — Londra 30 de küçük or
kestra muzikası - - Orta İngiltere 20 de 
askerî muklza — Prag 20,25 de operet 
konseri. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de hafif muzika — Leipzig 

21 de büyük orkestra konseri — Nis P T T 
21 de salon muzikası — Strasburg 21,30 da 
konser — Toulouse 21 de salon muzika
sı — Roma 21,30 da eglenceU muzika — 
Florana 21,30 da askerî muzika — Hll-
vereum 21,55 de radyo orkestrası — 
Bükreş 2U5 de piyano konseri — Peşte 
81,35 de opera orkestrasmm konseri. 

Saat 22 de 
Viyana 22,40 da keman konseri — Ber

lin 22 de küçük radyo orkestrası — 
Breslav 22,10 da çefitli konser — Frank
furt 22 de Varşovadan naklen piyano 
konseri — Saarbrücken 22 de vals hava
lan — Radio Paris 22,30 da keman ve pi
yano konseri — Strasburg 22,30 da sen
fonik konser — National 22,15 de senfo
nik konser — Roma 22 de «Martha» 
operası — Varşova 22 de piyano konse
ri — Bükreş 22,45 de Rumen havalan — 
Prag 22,05 de radyo orkestrası. 

Saat 23 de 
Kolonya 23,35 de dans muzikası —. 

Münih 23,20 de dans muzikası — Stuttgart 
23,30 da orkestra konseri — Breslav 
23 de konsere devam — Radio Paris 

ŞEHZADEBAŞI TCRAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr NAŞİT ve ar
kadaşlan Hakkı Rsşen, 
Rıfkı, Eyüp Sabri birlikte 

MACAR VARYETESİ 
ÖLt'M TIRPANI 
Komedi 3 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
BU GECE: (Üsküdar -

Hale) cinemasmda ve GU' 
ma günü akşamı Şebza-
debaşı (Taran) tiyatro
sunda: CEHENNEM 

Piyesi 3 perde V 
Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: (jrala-
tasaray, Posta sokağmda Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Mehmed 
Kâzım, Fatih: Şehzadebaşında Asaf, 
Karagtlmrûk: Ali Kemal, Bakırköy: 
Merkez, Sanyer: Osman, Aksaray: 
Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: Vidin, 
Fener: Vitali, Kumkapı: Asadoryan, 
Küçükpazar: Hikmet Cemil, Samatya: 
Kocamustafapaşada Rıdvan, Alem
dar: Ankara caddesinde Arif Neşet, 
Şehremini: Topkapıda Nâzım, Kadı
köy: Sögürlüçeşmede Hulusi Osman, 
Üsküdar: Çarşı boyunda İttihad, Hey-
beliada: Tomas, Büyültada: Halk. 

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

23 de Fransız şarkıları — Radio Toulouse 
23,30 da «Malliome at cambazhanesi» 
operetinden parçalar — Natinoal 23 de 
konser devam — Roma 23 de operaya 
devam — Milano 23,15 de salon muzika
sı — Florans 23 de dans muzikası — 
Peşte 23 de çigan muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Viyana 24 de dans muzikası — Alman 

istasyonlan 1 e kadar dans muzikasma 
devam — Brülısel 24 de gece konseri — 
Radio Toulouse 24,15 de Iconser, 1,15 de 
operet havalan, 1,35 de gece muzikası — 
National 24,10 da salon muzikası — 
Londra 24,25 de dans muzisakı, 1,35 de 
keman ve piyano konseri — Orta İngilte
re 24,35 de dans muzikası — Milano 
24,15 de dans muzikası — Lüksemburg 
24/)5 de orkestra konseri — Peşte 24,10 da 
eazband. 

17 Şubat 938 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu (Serçeclk), 19: Nihal ve arkadaşlan 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sarkı
lan, 19,30: Spor musahabeleri: Eşref Şe
fik, 19,55: Borsa haberleri, 20: Muzaffer 
İlkar ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Hava 
laporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Bimen Şen ve ar
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Saat ayan), 21,16: Tah
sin ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21,50: Bedriye 
TOzün Şan orkestra refakatlle, 22,20: 
ORKESTRA: 1 - Ofioheit: March, 2 •* 
Mozart: La Flüte enchant^e, S - Sledel 
FUtterwochen, 4 - Rubinstein: Feramors, 
22,45: Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23,20: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23,30: 
SON. 

AZAK SİNEMASI 
16 Çarşmba matinelerinden itibaren iki film birden. Beyoğlunda Sümer sinemasmda iki ayn haftanın programını 

HB teşldl eden iki büyük fîlmi bereber göstermeğe karar vermi^ıtir. 

PİERRE BLANCHARD'm en güzel filmi 

2 - NEW YORK DAIVILARINDA (Top Of tlıe Town) 
Büyük revü filmi 

Pek 
yakmda UÇ SİLAHŞORLAR Tükçe 

aözlü 

TOKATUTAN SALONLARINDA BAŞ-BAŞA 
I>ünkü salı günü, yeni «Baş - Basa» 

dansını tamim eden komite şu zevattan 
ve güzide arkadaşlan bayanlardan teşek
kül etmişti: 

Profesör Kemal Bayer, Nişanyan ve 
Panosslan. 

Bu komite baş - Başa dansını te^il 
eden altı figürü tesbit etmiştir. Baş - Ba
ta dansmm esası zeybek oyunundan mül
hem olarak terkip edilmiştir. Bu oyu-
nım çok eksantrik olup herkes tarafm
dan icra edilemiyeceğine kanaat edilen 
bazı figürleri, hazfedilmiştir. 

Anadolu Gecesi adı verilen bu perşem
be akşamı TOKATLIYAN GALASINDA 
cBaş - Başa» ilk defa dans edilecektir. 

Gregor takımı millî danslar için millî 
ahengimlze uygun sesler çıkaracak yeni 
âletler yaptırmıştır. Gregor 24/2/938 
perşembe gecesi, yepyeni ve görülmemiş 
bir VENEDİK GECESİ ihya edecektir. Çi
çekler, ve fenerlerle süslenmiş gondollar bu 
galaya bir peri gecesi güzelliği verecektir. 
Gondollar DOJ'ların devrinde olduğu gibi 
kanallar içinde yüzecektir. 

200,000 litre su, çiçekler, gondollar, jrüz-
lerle canlı balık... Aşk şarkıları, hülâsa 
büyük aristimize lâyik müstesna bedia-
lar 

Tokatlıyanm güzel galaları, bununla 
bitmiş olmuyor... Daha bir çok yenilikler 
bekleyiniz. 

ir Beyoğlu Halkevinden: Halkevlerinin 
yıldönümü münasebetile 20 şubat 938 
pazar akşamı saat 21 de Beyoğlunda 
Nuruziya sokağında Parti binasındaki 
temsil salonumuzda srapılacak olan tören 
programı: 

1 — İstiklâl marşı: Evimiz korosundan 
bir grup tarafından, 2 — Söylev: Ev baş
kanı Ekrem Tur tarafından, 3 — Kon
ser: Evimiz ar şubesi tarafmdan 4 — He
diye tevzii: Halk dersaneleri şubesi atöl
yesinde yapılmış olan elbise, şapkalar ve 
Bunî çiçekler verilecektir. 5 — Millî oyun
lar: Evimiz üyeleri tarafmdan, 6 — 
Temsil: (Komedi) Evimiz gösterit şubesi 
tarafmdan. 

Aleni teşekkür 
Annem Fethiye Lugah; son yuva

sına kadar uğurlamak zahmetine 
katlanan, yüreğimizin sızışım dindir
meğe çahşan, acımızı bölüşerek biz
leri avutan aile dostlanmıza derin 
duygulannuzı ayn ayn sunmak bir 
tüllü riimden gebniyecek, gazeteni
zin lûtufkâr sütununun bu mürüvveti 
esirgememesini yalvararak dilerim, 
tstanbul şehremaneti memurin mü
dürlüğünden emekli merhum Hoca 

Hüsnü oğlu Hayati Lugal 

Teşekkür 
Ailemizin yegâne istinadgâhı, çok sevgi

li zevcim ve babamız ve kardeşimiz, tstan
bul Zaman manifatura Limited şirketi sa
hiplerinden merhum Bay Ahmet Sabri 
C^anm cenaze merasimine iştirak ve çe
lenk göndermek hususunda bizzat ve tah
riren büyük acılarımıza iştirak etmek lût-
funda bulunan bilûmum akraba ve ahba
bımıza muhterem gazeteniz vasıtasile te
şekkür ve minnettarlığımızı arz ederiz. 

Eşi . Oğlu 
FıtBat Oğan Osman Senai Oğan 
Oğlu Kızı Hemşiresi 

Recep Oğan Leman Hafıza Seynur 
Kardeşi 
Recep Ali Oğan 

Teşekkür 
Tapu veznedarbğından emekli bay 

Rıza Özelolun cenazesinde bulunan 
ve gerek kendilerini teselli eden ak
raba ve dostlanna eşi ve çocukları 
gazetemizle minnet, ve şültranlaruu 
sunarlar. 

M e v l i d i ş e r i f 
Millî Müdafaa Vekâleti deniz müs

teşarı albay B. Saidin valdesi bayan 
Fahriyenin ruhuna ithaf edilmek 
üzere 17 şubat perşembe günü öğle 
namazından sonra Yenicamide Hafız 
Nuri ve Mecid tarafmdan mevlûdu 
şerif okutulacaktır. 

O L U M 
Merhum B. Yusuf Reşat eşi, Dr. Adnan 

Omay ve Gönül Omayın annesi, Erenköy 
aanatoryomu başhekimi Seyfettin Köksel 
ve Bünyan müddeiumumisi Nurettin Par-
kamn kaymvaldesi bı^an Sıdıka Fllisan 
Omay İki senedenberl çektiği hastalıktan 
kurtulamıyarak 8/2/938 salı günü vefat et
miştir. Evlâdlanna taziyetletimizi beyan 
ederiz. 

Hindistaıun 1500 kilometre içerisinde insan basmamış bakir 
«rmanlannda hakHd fil avım gösterir büyük mecera «imt 

Meşhur İngiliz romanası KİPPLİNG'in eseri olan 

BUGÜN 
ÇOCUfiU 

Matinelerden 
itibaren ALKAZAR Sinemasında 

başhyor 

Bit hafta S A K A R Y A sinemasında 
Tl NO R O S S İ 'nin 

MİREİLLE BALLİN 
VİVİANE ROMANCE 
MİCHEL 8İMON 

ile beraber büyük bir muvaffakiyetle temsil ettikleri 

YAKAN PUSELER 
filmi adetâ bir zafer kazamyor. Bu bir fUm değU... bir harikadır. 

Dikkat: Bu film başka hiç Beyoğlu sinemasıinda gösterilmiyecektir. 
Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. TeL 41341 

Senenin en güzel filmi' 
JEANETTE Mac DONALD ve Nelson EDDY'nin unutulmıyacak bir şaheseri 

Leylâkla.!* 
Açarlren 

Kadm ruhunu tahlil eden ve iki saat seyircileri tath bir his içinde yaşatan 
olmez bir aşk romam 

Bugün matinelerden itibaren 

sinemasında 
başhyor. Y I L D I ! 

Yarın akşam T Ü R K Sineması — 
Muhteşem bir mizansen, göze! knlar ve sayısız figüranlarla bütün dünyada 

tanınmış RAY VENTÜRA orkestrasmm iştirakiie 

LUCiEN BARROUX ve JULES BERRY 
tarafmdan temsil edilen ve seyircileri CHAMPS - ELYSEES'den yanşlara, anti
kacılardan en şık suvarelere ve küçük lokantalardan gece sefahat mahallerine 

sevkeden 

P A R İ S E Ğ L E N İ Y O R 
Eğlenceli ve gayet Parisli filmini takdim edecektir. , 

2 saat Operet... Viyanaıun büyük muvaffakiyeti.... 
ROBERT STOLZ'un son opereti: 

AŞK MANEVRALARI 
Baş roUerde: AllRTHA EGGERTH'in salme arkadaşlan 

İDA WÜST . LEO SLEZAK - HANS SÖNKER'm 
en güzel ve en zengin terasUIeri 

Buaitşam S Ü M E R Sinemasında 
baflıyacak ve haftanın musiki muvaffakiyeti olacaktır. 

İlâveten: Ekler Jurnal, dünya havadisleri 

Teşekkür 
Sevgili oğlum, kardeşim ve zevcim mer

hum Fehmi Fetvacı'nın ebedi gaybubeti 
dolayısile, gerek şahsen, gerek yazı telgr^ 
Ve telefonla teessürümüze İştirak eden ve 
cenazesine gelmek zahmetini Ihtiyaa buyu-
Can akraba ve dostlarımıza ayn ayn te
fekküre teessürümüz mani olduğundan bu 
hususta muhterem gazetenizin tavassutu
nu rica ederiz. 

Validesi: Saime Fetvacı 
Zevcesi Kardeşi 

Sabiba Fetvacı Sabri Fetvaoı 

Şehir Tiyatrosu dram kısi»* 
Bu akşam saat 20,30 da 
P E R G Ü N T 

Dram 6 perde 
Yazan: Henrik tbsen. . 

Türkçesi: Seniha Bedri Gökn" 
.-

Komedi kısmı: Bu gece saat 20,80 o^ 
(8dZt)N KISASI) 4 perde komedi. Yaza"-

Von Schonthan, türkçesi: S. Moray 
**. 

Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatr*»** 
(MAYİ BONCUK) Yazan: Zeki TaşkU»* 

Müzik: F. Ege. 



SlYAStlCMAtt 

Hitler - Şuşnig görüşmesi 
Avrupa politikası âleminde hiç 

beklenmiyen hadiseler tevali edip 
duruyor. Avusturya Başvekili doktor 
Şuşnig cenubî Almanyada Berchtes-
gaden'e nagihârd gitmiş ve B. Hitler-
leonbir saat görüşmüştür. 

t.936 senesi ortalarına kadar; aroh 
doiâ dil ve ırk bİTİiğine rağmen bir
erinin can düşmam olan iki Almam 
^^'''•emleketinin arasında ük anlaşmaya 
İtalya yol açTmştu Habeş harbi üa»-
fiw İngüterenin önayak olmasUs 
^in dünya îtalyamn aleyhin» 
Saklanmıştı. İtalya bu badireyi an
cak Mmanyanm müzahereti He ber
taraf etmiş ve arkasınt korumuştu, 
^^na mukabil italya Orta Avrupada 
Almanyayı serbes btrakrmş ve kendili-
"*w askeri ve siyasi sıklet merkeeM 
^kfcniee n.akletmişti. 

Italyantn ortaya girmesüe AVman-
Va. üe Avusturya arasında diplomasi 
** îktisaâi sahalarda tabii ve normal 
^ünasebat iade edümişti. Fakat B. 
Bitlerin bütün dünya Almanların» 
*e balıusus büyük Âlmanyaya mücavir 
^Inıan halklanmn birleşmesi gayesi; 
%arf ve iktisadi ve askeri cihette» 
^manya He birleşmek zarureti karş^-

stnda bulunan Avusturya hakkında 
tahakkuk edememişti. 

Çünkü bu Alman hükümetinin bOr 
şvnda bulunan katölik papas partisi 
ile asırlarca Orta Avrupaya hâkim 
olan Habsburg saltanatının tekrar 
dirilmesi taraftarları her ne baîıa»-
na olursa olsun bu mevki ve ümidle-
rini kaybetmek isteniyorlardı. B. 
Hitler ise İngiltere Başvekili tarafm-
dan husuH elçi olarak gönderilen 
lord Halifaksa beyan eylediği vechüe 
hiç olmazsa reyiâm usulü üzere 
AvusturyadaJd altı buçuk müyon 
Almamn büyük Almanya üe siya^ 
akide ve idare cihetinden birleşmtOt 
isteyip istemediklerine imkân, veril
mesini ısrarla taMî etnuktedir. Bn 
taîeib kabtd edümedOcçe Âlnumya 
Avrupa politikasında sulh ve istikran 
temin edecek her hangi ciddi bir te
şebbüs ve harekete işOrak etmiyecek-
tir. Anlaşılan gerek İtalya, gerek İtv-
gOtere hu büyük engelin artadcM 
kalkması için iki Alman hükümeti 
şeflerinin doğrudan doğruya görüşe
rek anlaşmağa çalışmağa teşvik et
mişlerdir. Netice henüz be^ değildir. 

FeyzuUah Kazan 

Şehir meclisinde 

Taksi otomobilleri bîr 
renk olacak mı? 

Otobüslerin 20 santim daha 
dar olması isteniyor 

Şehir meclisi dün birinci reis y^JU 
P" Necip Serdengeçtiıün rei^iği al-
J ^ a toplandı. Toplantıda muhtelif 
Delediye vergi ve resimlerinden borç-
"^ olan mükellefler hakkmda tahsili 
'̂ûTal kanununun tatbikine dair kar 

J'ajriu encümeninden gelen ma^ibata-
Ĵ r okunarak kabvü edildi. Bu maa-
"S-talara göı-e şdırin muhtelif tahsil 
şuleleri mmtakalanndaki mükellef-
^r borçlarmı vermedikleri için mal-
^fîna hacız konacaktır. Bunlar bir 
^^ yüzü bulmaktadır. 
.^*ündan sonra Mahmudpaşada Bi-

^ t i ilkmektebin tevsii için istimlâk 
^ ^ e k yerlere konan kıjnnetlere mal 

itiraz ettikleri için mülkiye 
J^cümeninm hazırladığı mazbata o-
^̂ **<iu. Bu mazbataya göre itirazlar 
l ' ^ d e görülmüş ve istimlâk bedel-

r̂i biı-er miktar arttırılmıştır, 
«iazbata okunduktan sonra aza-

^ B. Galib Bahtiyar söz aldı. a ı -
^̂ öîenin kıymeti arttırmak hususuor 

^ verdiği karan yerinde bulmakla 
"̂ "̂aber Mahmud paşa gibi imalâtha
nenin bulunduğu bir semtteki bi-
^*^'a konarak kıymette yalnız gay-

*afi iradm nazan dikkate alınma-
dûği-u olmadığım, ikamet kıymet-

^rinin de hesap edihnesi icap ettiği-
Eyledi ve yapılan zamlan az bul-

Ji- Yapılan münakaşalar neticesinde 
kabul 

ve mazbata muvafık görül-
aiib Bahtiyarm mütalâası 
<̂lUmedi 

dit ^ evrak encümenler© havale edil-
7*t«n sonra belediye zabıtası tali-
ıj, ''Namesinin müzakersine başlandL 
j/J"®^tnamenin otomobil ve otobüs-

* aid lojsnu münakaşa edilirken ma> 
namına Emniyet Altmcı fube 

; ^ B. Faik ve makine müdûrft ^ 

fç.*^^sret izahat veriyorlartlı. B. Nus-
jjg^^bir dahilinde çalışacak otomD-
w**^ kullanacakları ışıklarm Ee-
j ^ tenvir etmek üzere aşağı Ferü 
j ^ laam geldiğini ve bu tertibatm 
lo^^'^^^al yapılması icap ettiğini söy-
ŷ  - Bu tekhf nazan dikkate alındı 

^adde tadü edilmek üıere encû-
havale edildi. 

törT^^*"^ sonra alelade otomobil şo-
^^"irıde aranacak fennî ehliyetin 
|. ^ luotörlü vesaitte kâfi gelmiye*»-
sjiı̂ ^ '̂ ^ âddenin ona göre tadili ileri 

^^^rek kabul edildi. 
Uç ̂ ^ otomobülerinin nefti rengl-
j^^'^yanması hakkındaki madde mü-
iHij ^ y ı mucip oldu. Azadan B. Ce-
le K ^^^ otomobillerin tek bir rehk-

— Dünyanın hiç bir yerinde otomor 
biUer için renk vahdeti yoktur. Böyle 
bir İcaydı kaldırmak lâzımdır. 

Refik Ahmed — Sebebi nedir? Ne
den yeknasak olsun? 

Rasim Hamdi — Iztırap vermek 
içini 

Makine müdürü Nusret — Bunda 
fenni bir zaruret yoktur. Taksilerin 
biribrinden farkU olmaması için renk 
vahdeti kullanılmıştır. 

Mustafa Aşkm — Ankarada renk 
farkı kaldırılmıştır. 

Makine müdürü Nusret — Bu mad
denin sayın valile müzakeresi lâzım
dır. 

Teklif kaJbul edüdi. 
Bundan sonra otobüslerin ebadı ve 

vaziyetleri etrafmda madde müzake
re edüdi. Makine mddürü B. Nusret 
şimdiki otobüslerin 2,30 metre genişli
ğinde olduklarım, halbuki yapılan tec
rübeler neticesinde bunlarm 2,10 met
re genişliğe indirilmeleri lâzım geldi
ğini söyledi. 

Refik Ahmed — Şimdiki otobüsler 
hakkmda da bu kayıd tatbik edüecek 
mi? Yeniden bir otobüs meselesi mi 
çıkacak? Bu gibi tadilât kaça mal 
olacaktır? Kabili tatbik midir? Anla
mak isterim. 

Makine müdürü Nusret — Bu gibi 
tadilât gayet ehemmiyetsizdir. Az pa
ra ile olabilir. İskelette büyük bir ta
dilâta ihtiyaç yoktur. 

Otobüslerin dahilî ve haricî vazi
yetlerine dair yapılacak tadilâta aid 
maddelerin tedkiki için keyfiyet en
cümene havale edildi, meclis cuma 
günü toplanacaktır. 

Hava vaziyeti 
Yeşilköy hava merkezinden aldığı

mız malûmata göre, yurdun E^e mm-
takasanda hava kapalı ve mevzii ya-
i ğ ı ^ (üğ» mmtakalar bulutlu geç
miştir. Rüzgârlar umıumyetle şiBalI 
istikametten orta kuvvette esmiştir. 

İstanbıüda havai kısmen bulutlu 
geçmiştir. Rüzgâr garpten saniyede 3 
ilâ 4 metre hızla esmiştir. 

Saat 14 te hava tazyiki 762,6 mili
metre idi. Sıcaklık en yüksek 14,4, &a. 
düşük 9,2 santigrad olarak kaydedil
miştir. / 

• bo 
^efik :a .. 

na itiraz etti. Ba-
Bchcet: 

G ü m r ü k u m u m m ü d ü r ü n ü n 
t e f t i ş l e r i 

Şehrimizde bulunan Gümrükler 
umum müdürü B. Mahmud Nedim 
dim gümrük teşkUâtmı teftiş etmi^ 
tir. B. Mahmud Nedim bugün îzmireı 
gidecektir. 

30 milyon ingiliz lirasına 
mal olan Singapur 

İstihkâmlarının inşası bitti 

l l i f l 

Singapur adası 
Hind Okyanusu
nun -şark kapısı 
ve Şaıkl Hind ada-
larile Avustral
ya ve yeni Zdan-

İngUtere on bef 
senedenberi burasmı tahkim ediyor 
ve y^ü bir tersane vücude getiriyor
du. Tersanenin açılış resmi dün ya
pılmıştır. 

Bu münasebetle bütün dünyanın 
nazarlan Malaka yanm adasınm ce
nubundaki boğa'za ve aynı zamanda 
bu yanm adanm şimalindekl müsta
kil mühim bir Asyalı devlet olan Si
yama çevrilmiştir. Çünkü bundan 
sonra bu iM yer dünya politikasmda 
en büyük roUeri oynıyacaktır. 

Küşad mera:siminde 27 ingiliz harb 
gemisi, Hind Felemengi adalarım 
muhafaza eden gemüerden on dört 
Holanda harb gemisi, üç fransız ve 
üç Amerikan harb gemisi iştirak et
miştir. 

Almanyanm Şimal ve Baltık deniz
lerini kısa: yoldan raptetmek üzere 
kazdığı Kiyel kanalı bir zamanlat 
beynelmilel mühim bir hâdise olmuş, 
bütün dünya deniz devletleri bunım 
küşad merasiminde harb gemileri bu
lundurmuşlardı. Singapurda yalnu 
ingiliz imparatorluğunun değU bü
tün dünyamn en büyük bahrî kalesi 
ve tersanesi yapıldığmdan komşu halk-
rî devletlerin laarb gemileri bunun 
küşad merasiminde hazır bulunmak
tadır. 

Komşu devletlerden yalnız Japon
ya bu merasime iştirak etmemiştir. 
Bunun başhca sebebi bütün Jap<m 
harb gemilerinin Çin sahilleıindekl 
harekâtla meşgul olmalan yahud her 
ihtimale karşı harekete hazır bulun-
malandır. 

Meşhur askerî muharrirlerin ifade
sine göre İngiltere Cebelüttarıkı, Mal-
tayı, Hong Kcaıgu, Bombayı ve hattâ 
Dublini kaybedecek olsa pek müteessir 
olmıyacak ve lâkin Singapuru elinden 
çıkarmak ile İngiliz imparatorluğu 
kendisini bir daha toplıyamıyacak 
darbeye uğnyafcaktır. Singapuru kay-

In^ l̂tere 15 senedenberi Singapuru tahkim ediyor 
ve burada büyük bir tersane vücude getiriyordu. 
Bu adaya bu kadar ehemmiyet verilmesi, ingiliz 

imparatorluğunun müdafaasında baş 
rolü oynamasından ileri geliyor 

bettlkten sonra tngilterenin, Syaza, 
Çin, Şarki Hind adalan, Avustralya 
ve hattâ ymi Zelandda tutuımuuana 
itıd^ân kalmıyacaktır. Bu sebepls 
Sing^purun tahkimi 1921 senesinde 
Londrada toplanan İngfiliz impara
torluğu konferansında kanuiaştmt-
mıştı. 

Bu konferansta Singapur dünya
mn en büyük bahri mevkü müstaJı-
kemi haline getirilmedikçe harb za-
mamnda İngütereden ve Hindistan-
dan Avustralyaya ve yeni Zelanda as
ker ve mühimmat göndermeğe ve bu 
dominyonlardan da Hindistana ve İn-
gUtereye asker ve hububat ve ham 
madde göndermeğe imkân olmadığını 
bu iki dominyon hükümeti mümes
silleri ispat etmişlerdi. 

Singapunm dünyanm en büyük 
istihkâm ve tersanesi olması için 
1936 senesi iptidasına kadar 30,000,000 
ingiliz lirası sarfedilmiştir. Dünya 
tekniği için bu kale ve tersane bir 
şaheser teşkü ediyor. Havudan 50,000 
ton hacmin deld zırhlıları alacak ka
dar geniştir. Halihazırda en büyük 
ingiliz harb gemisi 42,000 ton oldu
ğuna nazaran bu havuzlar istikbal 
için yapılmış cduyor. 

Singapur Japonyadan 5400 kilo
metre uzaktadır. Japoniarm muhte
mel taarruzuna mukavemet edecek 
en yakm müstahkem mevki burası
dır. Çünkü ne İngilizlerin Hong Kong, 
ne de Holandalılann Şarkî Hmd harb 
limanlan ve Amerikalüarm Filipin 
ve Aleut adalarındaki üssübarhileri 
Japon donanmasmm taarruzuna mu
kavemet edecek vaziyette bulunma-
yorlar. 

Smgapurun şimalinde Cohur Sul
tanlığı namı altmda İngüterenin hi
mayesi altmda yaşıyan bir Müslü
man hükümet serdir. Daha şimalde 
gene ingihz himayesi altında altı sul

tanlık daha vardır. 
Bunlarm şimalin
de Siyam krallığı 
bulunuyor. 

Singapunm en 
zayıf noktası bu 
müstakil eski Asyâ  
İl devlettir. Siyam 

Japonya ile aym «manda yani 1860 
tarihleriiKİe uyanmış ve Avrupa <le^ 
letleri gibi terakki etaoif ve kuTfOİ 
bıdmuş ve nihayet etrafa gfnişlemlştlr. 

Siyam bir taraftan Annam ve Kam-
buç krallıklarını ve cenupta dahi 
Malaka sultanUldarmı zaptetmdc io* 
temişti. 1880 senesinde Fransa mtt-
d^ale ederek Aımam ve Kambuç 
kralhklarmı kendi himaye ve idare
sine almıştır. İngütere de Malaka 
Eultanlıklarmı kendi âine almışür. 

Rusya çarlığı Mançuriyeye yerleş
miş ve Çine nüfuz etmek suretile Jar 
ponyanm önüne dikildiği gibi Fransa 
Üe İngilterede Japonyanm küçük bi
raderi sayılan Siyamm önünü kesmiş 
lerdi. Siyamın mesahası Almanya kar 
dardır. Fakat nüfusu on bir buçuk 
milyondur. Asyanm daimî surette is
tiklâlini muhafaza eden nadir hükü
metlerinden biridir. Japonyayı yeni 
medeniyete sokan imparator Mutsohi-
to olduğu gibi Siyamı da asrîleştiren 
kral Çulalong Kom'dur. Bu hüküm
dar 1868 senesinden 1910 senesine k»-
dar hüküm sürmüştür. 

Ordusu, mekt^eri , hastaneleri va 
demirycdları h ^ Avrupa sistemindo-
dir. Siyamlılarm süratle terakki et-
möeri Japonlar gibi teşkilât ve tek
nik noktasmda fevkalâde kabilijret sa
hibi olmalarmdan ve tahsil ve birliğe 
son derecede sebatla sarılmış bulun-
malanndan ileri gelmiştir. 

Daha 1913 senesinde Siyam ordusu 
büyük manevralarda tayyare kullan
mıştır. Siyamın bugünkü hava kuv
veti İngilizleri çok düşündürmektedir. 
Kuvvetli ve müstaid ellerde bulunan 
200 tayyare heran harekete hazırdır. 
Bu devletin Japonya üe birleşmesi ve 
ittifk eylemesi Smgapuru tehdid ede
cektir. Bunun içtu İngUtere Siyam Ue 
münasebatım iyileştirmeğe çalışıyor. 

F. 

30 bin cild kitab 
Üniversite kütüphanesine 

verilmesi isteniyor 
Belediye, beş sene evvel eski Beya-

zıd medresesinde tesis ettiği înküâp 
müzesinde otuz bin cüde yakm eser
den mürekkep bir de kütüphane vü
cude getirmişti. 

Bu kitaplar, Türic inkilftp tarihile 
gerek doğrudan doğruya, gerek dolar 
yısUe alâkadar mevzulara aittir. Eş-
yanm ve bUhassa kitaplann tasnifi 
yaplamadığı için müze beş sene
denberi açüamamıştı. 

Geçenlerde yazdığımız gibi beledi
ye, müzenin uzun müddet bu vazi
yette kalmasmı doğru bulmamış, 
«serlerin tafn'''f'inı tamamlamak üze
re müze müdürlüğüne Maarif Ve
kâleti derleme müdürü B. Selim 
Nüzheti tayin etmişti. 

Haber aldığımıza göre üniversite, 
diğer meznleketleıtin üniversitelerin
de birer şâürcilk kürsüsü olduğu ve 
bu kürsülerin masraflanmn mahalli 
belediyeler tarafmdan temin edüdiğ;! 
halde İstanbul üniversitesinde böy
le bir kürsü bulunmadığım göz önü
ne almış, hiç olmazsa înküâp müze
sindeki kitaplarm üniversite enstitü
süne devri lâzımgeldiği mütalâasın
da bulunmuştur. 

Bu nidr, henüz bir karara bağlan
mamıştır. Şayet üniversitece bu yol
da bir karar verilirse müzedeki ki-
taplann üniversiteye devri için bele
diye nezdlnde t ^ b b ü s l ^ yapılar 
çaktır. 

Bîr alacakh Avni Bayerin 
hapsen tazyikini istedi 

Haczedilen eşyayı kaçırmış ve icraya ayda 
ancak 35 lira kazandığını bildirmiş 

B. Ahmed Eknin Yalmana bbı lira 
verdiğini iddia ederek protesto gön
deren dişçi Avni Bayer aleyhine mah
cuz mail ka^rmak suçundan dolajri 
l)ir dava açılmıştır. Davaya dün asliye 
birinciceza mahkemesinde bakılmış 
tur. Evraka nazaran hadise şöyle ol
muştur: 

IMşçi Avni Bayer bundan bir müd
det evvel KasımpaKida Trayko apar-
tımanmda oturduğu sırada İzmit va
puru sahibi B. Lûtfiye 270 lira bor^ 
lanmıştır. 

Avni Bayer bu parayı ödemediği 
için alacakh B. Lûtfi icraya müraca
at ederek hakkmda haciz karan al
mış ve Trayko a'partımanmdaki eşya-
smı haczettirmiştir, Avni Bayerin 
haczedUen eşyası da apariaman sa
hibi Traykoya yeddiemin sıfatüe te»-
lim edilmiştir. Fakat bUâhara Avni 
Bayer bu mahcuz eşyayı apartımaıı-
dan almış ve yeni taşmdığı yere gö
türmüştür. 

Bu hadise uzerme Avni Bayer hak
kmda, mahcuz mah kaçırmak, apar-
trman saWbi Trayko hakkmda da 
emniyeti sufistimal suçlarmdan da
va açılarak birinciceza mahkemesine 
verilmiştir. Dünkü muhakemede 
suçlu Avni Bayer mahkemeye gelme
miş olduğundan mahkeme, kendisi

nin ihzaren getirilmesine karar vere
rek muhakemeyi başka güne bıraktı. 

Diğer taraftan, davacı B. Lûtûnin 
avukatı B. Faruk Hazinedar, mahke
meden çıktıktan sonra altmcı icra da-
iresine giderek Avni Bayerin dosyası-
m çıkarttırıp tedkik etmiştir. 

Avni Bayer icraya verdiği mal be-
yanmda kendisinin ayda otuz beş tt-
ra kazandığım ve b(Mx;unu ödemek 
üzere her ay ancak altı lin( v^-eceğlnt 
bUdirmişti. 

Alacaklı Lûtfinin vridi B. Faruk Han 
zinedar bu evrakı tedkik ettikten son
ra icra ceza mahkemesine müracaat 
ederek Avni Bayerin yalan beyanın
da bulunduğunu söylemiş ve kendisi
nin hapsen tazyikini istemiştir. 

Kızıltoprak - Barutgücü 
takımları berabere kaldılar 

Kızıltoprak Halkevi A ve B fnttoci 
takunlarile Barutgücû A ve B takun-
lan Fener stadmda karşüaşmışlardır. 
İki binden fazla seyirci karşısmda 
oynanan maçta B takınılan 4-4 be
rabere kalmışlardır. 

Bundan sonra A taknnlan karşı
laşmışlar, bu maç ta O - O berabere 
neticelenmiştir. Maçtan sonra Kızıl
toprak Halkevi Barutgücû oyımculaif 
şerefine bir çay ziyafeti vermiştir. 
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Otobüs meselesi 

B. Sabur Saminin vekili 
" Yazılan yazılar isbatı 

caiz şeyler değildir ,̂ diyor 
B. Ahmed Emin Yalmanın vekili gelecek celsede cevap ve
receğini söyledi, bu davanın diğer davalarla birleştirilme

sini istedi. Muhakeme tevhid hususunda bir karar 
vermek üzere gelecek Salıya bırakıldı 

Otobüs ruhsatiyesi münasebetile B. 
Sabur Sami tarafından B. Ahmed 
Emin Yalman ve B. Sabri Salim aleyh
lerine açılmış olan hakaret davaları
nın tevhiden rüyetine dün asliye ikin
ci ceza mahkemesinde devam edildi. 

Muhakeme açılınca, B. Ahmed Emin 
Yalman aleyhine otobüs meselesinden 
dolayı açılmış başka dava olup olma
dığı hakkında mahkemenin sorduğu 
suale kalemden gelen cevap okundu. 

Cevap tezkeresinde, otobüs neşriya
tı münasebetile B. Ahmed Emin Yal
man aleyhine açılmış ve niyet edil
mekte olan müteaddid davalar bulun
duğu bildiriliyordu. 

B. Sadi Riza, arzuhalinde, hakların
da Tan gazetesinde yapılan neşriyatı 
ve B. Ahmed Emin Yalmanla vekilinin 
muhakeme esnasında söylediklerini 
izah ettikten sonra hâdiseyi, otobüs iş
lerindeki yolsuzluk, Ermeni mezarlığı 
ve 'lamallar meselesi olmak üzere üçe 
ayırıyor ve diyor ki: 

((Davanuzm mevzuu, otobüs işlerin
de yolsuzluk olup olmadığı değildir. 
Otobüs işletmek ve ruhastiye almak iş
lerinde bir yolsuzluk varsa bunun önü
ne geçecek ve icabını icra edecek ma
kam muayyendir. 

Bizim davamız; suçluların, bizim 
hakkımızda yazdıkları hakaretâmiz ya-
Tiların cezayı mucip olup olmadığımn 
tayinidir. Biz, onların cezalandırılma
larını istiyoruz. Onlar ise, «Biz bu ya
zılan hakaret kasdile yazmadık. Oto
büs işlerinde yolsuzluk vardır, bunu 
isbat edeceğiz» diyorlar. İddialannm 
isbatı yolımdaki bu hareketleri kanu
na muhaliftir. 

Ermeni mezarlığı meselesine gelin
ce: Ahmed Emin Yalmanla vekilinin 
iddialarına nazaran, müekilim, örf ve 
teamül haricinde Ermeni mezarhğın-
dan bir arsa almış ve kızı namma 
kaydolunmuş. Bu arsa kırk beş bin li
raya satılmış ve Vakıflar hakkı da 
ödenmemiş. Ahmed Emin Yalmanla 
vekili bu iddiayı ortaya sürüyorlar ve 
Iddialarımn isbatı için de Ermeni he
yeti mütevelliyesinin şahid olarak 
mahkemeye celbini istiyorlar. Bu ta
lepleri de kanuna mugayirdir. Bu almj 
satımda bir yolsuzluk varsa, bunun ba
kılacağı yer mahkeme değildir. Müd
deiumumîlik bu meseleleri halleder. 

Hamallar meselesine gelince: İddia-
lanna nazaran, hamal işlerinde yol
suzluk bulunduğu etrafındaki neşri
yattan maksadları, hakların vatandaş

lara müsavaten tevzii imiş. Halbuki 
Ahmed Emin Yalmamn bu husustaki 
yazıları da tamamile, isbatı caiz olmı-
yacak şekilde müekkilimi âmmenin 
garaz ve husumetine maruz bırakacak 
mahiyettedir. Hepsinde de garaz kas-
dı vardır. 

Ahmed Emin Yalman eğer sade zati 
hâdiseyi teşrih ve Belediye reisinin na
zarı dikkatini celbetmiş olsaydı, o za
man, menfaati umumiye kasdile bir 
makale yazmış olurdu.» 

B. Sadi Rizanm izahatı 
Arzuhalin okunmasından sonra B. 

Sadi Riza söz alarak dedi ki: 
— İddialarımızı ve Ahmed Emin Yal

manla vekilinin geçen celsede söyle
dikleri şeylere karşı vereceğimiz cevap
lan arzuhalimizde bütün teferrüatile 
izah ettik. Ahmed Emin Yalmanla ve
kili, ortaya attıkları üç meseleyi şahid-
lerle isbat edeceklerini söylüyorlar. 
Halbuki buna kanun müsaid değildir. 
Yazılarının tenkid mahiyetinde oldu
ğunu söyliyen Ahmed Emin Yalmanın, 
müekkilim aleyhine 10 kânunuevvel
den 3 kânunusaniye kadar Tan gaze
tesinde yazdığı yazılar, isbatı caiz şey
ler değildir. Kanun da buna müsaade . 
etmez. Yazılarında hakaret bulunduğu 

eldeki gazetelerle sabittir. Kendilerinin 
eezalandınlmalarmı ve istidamızda 
yazdığımız tazminatın da hüküm altı
na alınmasını istiyorum. 

B. Nazmi Nuri ne diyor? 
Buna karşı, reisin suali üzerine Ah

med Emin Yalmanın vekili B. Nazmi 
Nuri şunları söyledi: 

— İddialarımızın ilmî olmadığım ve 
bunların isbatma kanunun müsaade 
etmediğini söylüyorlar. Müdafaalarım 
ilmîdir ve şahsî fikrim olmayıp beynel
milel cezaî şöhretleri haiz bulunan 
âlimlerin, beynelmilel kabul edilmiş 
ceza içtihadlandır ki medenî dünyada 
bu nazariyeler, kanunlann tatbikatın
da esas ittihaz edilmektedir. Bu naza
riyeler mucibince, neşriyattan doğlan 
bir hâdisede ceza âlimleri daima kasd 
ve niyetin evvel tedkik edilçıesi icab 
eden esas olduğımda ittifak etmişler
dir. Gelecek celsede bu mehazlerl de 
mahkemeye arzedeceğim. Diğer taraf
tan, aradaki irtibat münasebetile, bu 
davaların da yine otobüs meselesinden 
açılan diğer davalarla birleştirilmesi
ni isterim. 

Mahkeme, evrakı tedkik ederek bu 
hususta bir karar vermek üzere muha
kemeyi gelecek sah gününe bıraktı. 

YARIM ADAMLAR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir No. 3 

Bakar ve şaşar!.. 
Bereket yersin bu şaşkınlık yıllan 

uzun sürmedi. Mesele bir tesadüfle 
kendiliğinden halloluverdi: 

Günlerden bir gün belediye Ameri-
kadan bir imar mütehassısı getirtti. 
Sokaklannda çirkefler akan, içinde 
dirilerden ziyade ölülerin yaşadığı 

vehmini veren bu 
kasabaya bir Vo-
ronof aşısı yapa
bilmek için mu
azzam projeler 
hazırlandı, ölçül
dü, biçildi. Ve der
hal, birer tabut
luk kadar iç ka
rartıcı, inmeli in-

insanlar gibi hepsi bir yana yatmış 
binalar yıkıhp meydanlar, caddeler 
açılmağa, park
lar, bahçeler ya
pılmağa, eski sof
ta kıhklı evler 
yerine güler yüz
lü, tertemiz, cive
lek binalar kurul
mağa başlandı... 

Yenilik yeniliği 
doğurur. Kasaba-
nm eski hayatı içinde hiç akla, haya
le gelmiyen ihtiyaçlar kendini göster
meğe başladı. Meselâ eski belediye 
meydanı hafta başı günlerinde odun
cu arabalannm yatağı olmaktan hazı
ka bir işe yaramazdı. Lâkin şimdi iş 
değişti. Şimdi orası bir sıraya dizilmiş 
ağaçlar, geniş havuzun etrafındaki 
kanepeler ve şıkır şıkır elektriklerle 
küçük bir Avrupa şehrine benzedi. 

Ve nihayet bütün bu güzellikleri ta-
. marnlamak için de meydanın bir kö
şesine, top ağaçlann yeşil dekoru önü

ne zarif, beyaz 
U ' ^ ' V ^ H bir heykel koy

mak fikri ortaya 
çıktı!.. Buna kim
se itiraz etmedi. 
Çünkü böyle bir 
bedianm eksikli
ği gün gibi mey
dandaydı. 

Fakat bu mü
him eseri kim yapacak?.. 

«Bımun için de Avrupalardan, Ame-
rikalardan mütehassıs getirtmek ol-
Ihaz a!... Kendi sanatkârlarımız da 
bu işi pek âlâ başarabilirleri...» dendi 
ve yerli sanatkârlar arasmda müsa
bakaya benzer bir münakaşa açıldı. 

Muhlis Fedainin ötedenberi bu iş
lere merakı olduğunu bilen belediye 

reisi bu haberi doktora ilk defa ulaş
tırmak rekorunu kırdı!.. Operatör ev
velâ kendislle alay ediyorlar sandı!,. 
Fakat belediye reisi çok ciddî konu
şuyordu: 

— Aklını başı
na al doktor, böy
le fırsatlar her 
zaman ele geç
mez, diyordu. Şim
di istifade etmez
sen ne zaman is
tifade edecek
sin?.. AUahm gü
nü barsak kes

mekle, kırık yapıştırmakla ömrünü 
heba ediyorsun, hem bu iş seninle be
raber gidecek. Halbuki memleketimi
ze bir sanat eseri bırakıp gidersen ev
lâdı vatan asırlarca namını tebcil 
eder!.. 

Böyle ciddî sözler karşısında Muhlis 
Fedai de ciddî konuşmak mecburiye
tinde kaldı: 

— îyi ama, dedi, ben bu işin bir 
amatörüyüm!.. Her ne kadar ufak te
fek şeyler yapıyorsak da bana bir sa
natkâr denemez!.. Mekteb, medrese 
görmüş heykeltraşlar arasına ben na
sıl, ne sıfatla katıhnm?.. 

Belediye reisi doktoru temin etti: 
— Canım doktorcuğum, aramızda" 

tevazua ne lüzum var. Ben seni sen
den iyi bilirim. Eh öğünmek gibi ol
masın sanattan da anlarız!.. 
Biliyorsun ki ge
çende yapıp mu
hasebeciye hedi
ye ettiğin heyke
lin merhum Ah
med Mitat efen
dinin heykeli ol
duğunu bir ba
kışta anlayıver-
miştim!.. 

Sahiden de böyle olmuştu. Belediye 
reisi, doktonm muhasebeciye yılbaşı 
hediyesi diye verdiği Noel baba hey
kelini görür görmez: 

«— Bravo sana doktor!., Ahmed 
Mitat efendinin heykelini, ölümünden 
yıllarca sonra yapabilmek az marifet 
değildir hani!..» demişti! 

— Hele sen bir peki, de... diye bele
diye reisi nutkuna devam etti, eşdost 
bir kolayım bulur, münakaşayı senin 
üstünde bırakırız. Sen de hem kasa
bamıza güzel bir eser hediye etmiş, 
hem de elinin emeği ile şımun şura
sında beş on para edinmiş olursun!.. 

Bu sözler doktorun zaten kuşkuda 
olan sanatkârlık damarlarım durma
dan kamçılıyordu. Evlenmeğe karar 
veren adamlarm tereddüdü içinde idi. 
Bu onun için hakikaten bulunmaz bir 
fırsattı. Küçücük, saçma sapan biblo
lar üzerine dökemediği sanat heye-
canlanna bu münasebetle yol verecek, 
doktorluğun eter kokulu havasında 
bunalan artist ruhunu enginlere sa
lıp koyuverecekti!.. Karannı verdi ve 
kapah zarf münakasasma o da girdi. 

Bir hafta sonra belediye reisinin 
odasında şerbetler içilirken Muhlis 
Fedai, doktor ka-
hbının içinden 
zorla çıkarılan 
yeni heykeltraş 
Muhlis Fedaiyi 
düşünüyor ve iki 
sene evvel zorla 
çıkarılan bir azı 
dişini hatırlıyor
du!.. 

Belediye meydanına konacak hey
kel beyaz ve en aşağı iki buçuk met
re boyımda olacaktı, Süjesd belediye 
reisi bizzat vermişti: 

Çoban kızı!,. 
Doktor evvelâ muayenehanesini bir 

atölye haline sokmakla işe başladı» 
Masasının üstünü dolduran yaldızlı 
fen kitablanm sahaflara, raflarda sı-

ralanan operatör 
aletlerini, teşrih 
edevatını Bitpa-
zarma nakletti!.. 
Ve bütün sanat 
aşkmı ruhunda 
toplayıp evine ka
pandı!.. 

Günlerce bi? 
yerlere çıkmadı. 

En sevdiği arkadaşlarile selâmı, saba
hı kesti. Arasıra kapışım çalan has
talar oldukça tı-
raşsızlıktan ve 
havasızlıktan reni 
gini. şeklini kay
betmiş kafasını 
köşe penceresin
den uzatıyor: 

— Doktor ev
de mi?.. 

Diye soranla
ra: 

— Doktor mu?,. Doktor artık bura
da yok!.. O top attı!., cevabile başın
dan savıyordu.. 

Rüzgârlı bir sonbahar gecesi.. Ge
ce, horozlarm alaylı seslerile biterken 
Çoban kızı da bitti! 

Muhlis Fedai, günlerdenberi alç» 
yığımnm üstünde gezdirdiği kalemle
ri bir yana, kendini bir yana fırlatıp 
attı. Yorgun başı üstüste viski içmiŞ 
gibi zonkluyordu. Fakat böyle yorgun
luğa can feda!.. 

Sabık doktonm ruhımdaki sanat 
istimi bunun gibi daha nice nice eser
lerin yorgunluğıma dayanacak kadar 
çoktu. Nitekim at tepmiş gibi sızlıj'ao 

belinin ağrısına 
rağmen uzandıÜ» 
kanepede dura
madı. Kalktı, ço
ban kızımn ba-
caklannı okşadı-
Çanklarmm ara
şma birikmiş al
çı kınntılarıni 
temizledi... Ah> 

şu dakikada birini bulup eserini gös-
terebilseydi. Kabil olsa, yahud utan-
masa hemen koşup belediye reisini 
evinden getirecekti!.. 

(Arkası var) 

Yazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu 

_ I Tefrika. No. 44 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Duroy bayan Forestierye: 
— Ölüyor, dedi. Doktor bir rahib 

çağırtmamızı söyledi. Ne yapmak fik-
rindesiniz? 

Uzun müddet tereddüd etti, her 
şeyi hesabladıktan sonra, yavaşça: 

— îyi olur, dedi... Her cihetten iyi 
olur. Ben onu hazırlayım, rahib se
ninle görüşmek istiyor diyeyim... Bir 
şeyler bulur söylerim... Siz lütfen gi
dip bana bir rahib bulunuz, siz inti
bah ediniz. Fazla yapmacık yapan biri 
olmasın. Sadece günah çıkartsın ve 
çekilip gitsin. 

Duroy, tam istenilen, ihtiyar bir 
rahib getirdi. Can çekişenin yamna 
girince, bayan Forestier çıktı, Duroy-
la yan odada oturdular. 

— Yanında bulunursam fena olur
du, dedi. Rah*den bahsettiğim za
man sanki bir... Bir... Bir nefes... duy
muş gibi, anlıyorsunuz ya, yüzü kor
kunç bir hal aldı. Artık her şeyin bit
tiğini, sayılı saatler yaşadı^nı anla
dı. 

Kadın sapsarıydı: 
— Yüzünün ifadesini unutamıyaca-

ğım, diye devam etti, o sırada ölümü 
gördü. Gördü... 

Biraz ağır duyan rahib hızh konuş

tuğu için sesini duyuyorlardı. 
— Hayır hayır, o kadar hasta de

ğilsiniz... İyisiniz demiyorum ama, 
tehlikeli bir hastalığımz yok. Buraya 
bir arkadaş gibi gelişim de bıma delil
dir. 

Forestier'nin söylediğini duymadı
lar, ihtiyar devam etti: 

— Hayır hayır, günah çıkartacak 
değilim. Bunu ileride, iyileştiğiniz za
man yaparız. Ama buraya gelişimden 
istifade edip içinizi dökerseniz buna 
diyeceğim kalmaz. Ben rahibim, her 
fırsatta koyunlarımı güderim. 

Uzun bir sessizlik oldu. Forestier 
herhalde ahenksiz, tıkanık sesile ko
nuşuyordu. 

Birdenbire rahib değişik bir sesle: 
— Cenabı hakkın mağfiretine pa-

yan yoktur... Confiteor duasmı oku-
yımuz evlâdım - belki hatınmzda de
ğildir. Size yardım edeyim - ben söy
ledikçe tekrar ediniz: Confiteor Deo 
Omni potenti... 

Can çekişen yetişebilsin diye arada 
sırada susup bekliyordu. Nihayet: 

— Şimdi içinizi dökünüz... dedi, 
Genç kadınla Duroy, boğucu bit 

intizarın heyecanile, garib bir hele
canla artık kımıldamıyorlardı. 

Hasta bir şey mınldanmıştı. Rahib 
tekrar etti: 

— Gönül almak isterken suçlar işle
diniz... Ne gibi evlâdım? 

Crenç kadın kalktı: 
— Biraz bahçeye inelim, dedi. Sır

larını dinlemiyelim, 
Kapımn önünde, bir gül ağacınm 

altında, kuvvetli ve tatlı kokusımu 
havaya yayan bir karanfil saksısımn 
arkasına oturdular. 

Bir kaç dakika sonra Duroy sordu: 
— Burada daha çok kalacak mısı-

mz? 
— Hayır. Hemen geleceğim. 
— On güne kadar. 
— En fazla. 
— Anası babası yok mu? 
— Kuzenleri var. Anasile babası öl

düğü zaman henüz çocukmuş. 
Hızlı hızlı kanad çırpıp çiçekten çi

çeğe dolaşan, konduktan sonra da 
hafif hafif kanad çırparak, karanfil
lerden hayatım emen bir kelebeğe ba
kıyorlardı. Uzun müddet konuşmadı
lar. 

Uşak gelip rahibin işini bitirdiğini 
haber verdi. Beraber yukan çıktılar. 

Forestier dündenberi sanki daha za
yıflamıştı. 

Rahib elini tutuyordu: 
— Allaha ısmarladık evlâdım, yarm 

sabah gene gelirim; dedi ve gitti. 
Bahib odadan (ikmca, ölmek tizere 

olan hasta iki elini karısına doğru 
uzatmağa uğraşarak kekeledi: 

— Beni kıu:tar... canun karıcığım, 
kurtar beni... ölmek istemiyorum... 
Beni kurtarınız... Ne yapmam lazımsa 
söyleyiniz, doktoru çağınmz... Ne ve
rirseniz içerim... İstemiyorum., istemi
yorum... 

Ağhyordu. Gözlerinden çökük ya-
naklanna koca yaşlar süzülüyor, derd-
li çocuklar gibi dudaklanmn uçlan 
kıvrılıyordu. 

İki yanma düşen elleri, çarşafın 
üstünden bir şey almak ister gibi, yek-
nasak, muttarid bir harekete başladı. 

Gözleri yaşaran kansı: 
— Telâş etme, diyordu, geçer. Kriz 

geldi, yarın daha iyileşirsin, dünkü 
gezinti seni yordu, 

Forestier'nin nefesi, koşmaktan ge
len bir köpek nefesi kadar, sayılamı-
yacak derece hızü ve işitilemiyecek 
kadar yavaştı. 

Tekrar ediyordu: 
— Ölmek istemiyorum!.. Allahım... 

Allahım... Allahım... Başıma ne gele
cek?.. Artık gözlerim görmiyecek, hiç 
bir şeyi görmiyecek... Aman Allahım!.. 

önünde, kimsenin görmediği iğrenç 
bir şeye bakıyor, korkımçluğu gözlerin
de beliriyordu. 

Birdenbire tepeden tırnağa ürper-
di: 

— Mezarhk... Ben.„ Allahım... 

Bımdan sonra koı.uşmadı. Gözler» 
yerinden uğramış, soluk soluğa, kınul' 
damadan yatıyordu. 

Vakit geçiyordu; komşu manastı-
nn saati öğleyi vurdu. Dm-oy yemeK 
yemek için odadan çıktı. Bir saat son
ra geldi. Bayan Forestier hiç bir şey, 
yemek istemiyordu. Hasta kımılda' 
mamıştı. Yorgam yüzüne çekmek is
ter gibi parmaklannı çarşaflarda do-
laştınyordu. 

Genç kadın yatağın ayak ucundaK» 
koltuğa oturmuştu. Duroy da yanui* 
daki yere oturdu, inlemeğe başladılar* 

Doktorun gönderdiği hastabakıcı 
gelmişti; pencerenin yamnda uyu^' 
luyordu. 

Duroy da uyumak üzereyken fevka
lâde bir şey oluyormuş hissine kapı|' 
di. Gözlerini açtı ve Forestier'nin ^ 
nen iki ışık g^bi kapanan gjfcler"^ 
gördü. Hastamn gırtlağı hafif bii' ^' 
cıkla sarsıldı, ağamn iki yanında» 
gömleğine kan aktı. Elleri korkuov 
korkımç dolaşmaz oldu. Son nefesî ^ 
vermişti. ^ 

Karısı anladı, hıçkırarak yatag"* 
önünde diz çöktü. 

Duroy şaşaladı, korktu, gayıübtiy ^̂  
ri istavroz çıkardı. Uyanan hastabşKi 
cı yatağa yaklaştı: «Tamam» d^dı-

Kendini tophyan Duroy, geniŞ ̂ ^̂  
nefesle: «Tahmin ettiğimden dan 
kısa sürdü» diye söylendi. . 

(Arkası var? 
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141 Dn Faro t» DuBrl» Madeleine Bejart ArniAnd Bejart 
MoliĞre, tahsilini bitireceği sıralar

ca, bir kaç arkadaşı üe bir amatör 
tiyatrosu kurdu. Bu tiyatro pek kısa 
temanda profesyonel bir trup mahi
yetini aldı. «Ülustre Thâatre» adile 
temsillere başladı. 

Moliâre'in bu tiyatrosu, meşrutiyet-
tenberi bizim tiyatrolanmizm uğradı-
ğı akıbete uğradı; para kazanamadı, 
sanatkârları borçlandırdı ve Moliâre'in 
tiyatrosu haczedildi dekorlar haraç 
»ezad satıldı. Meşrutiyette bü3rük 
Behzad'ın da tiyatroya getirdiği eşya
lar böyle satılmıştı. 

Moliâre ümidsizliğe düştü, daha 
ttoğrusu Paristen ümidi kesti, taşra
da dolaşmağa başladı. 1646 dayız. 

MoliĞre'in kınlan ümidini kuvvet
lendirmeğe çalışan bir kadm var: Ak
tris Madeleine Be]art... Bu kadm gü-
«el bir kadm, Molidre güzel erkek. 
Kadm Moliâre'e: 

— Paristen gidelim, diyor, şöhreti
mizi taşraya yayalım, adımız nasıl 
olsa Pariste duyulur. 

Yedi sene Fransa İçlerinde dolaşı
yorlar. Moliere gittikçe ustalaşıyor, 
Madeleine gittikçe kadmlaşıp güzelle
şiyor. 

1653 deyiz. Moliere Lyonda L'Etour-
fli'yi temsil ediyorlar. Eser, temsil ve 
bilhassa aktris De Brie çok beğenili
yor. Kumpanya Avignon, Fezenas, 
Narbonne, Beziers, Grenoble «Le Depit 
Amoureux)) eserini alkışhyor. 

1658 deyiz. MoliĞre, Rouende, Cor-
neille'in, «Psych^» sini temsil ediyor. 
Bu temsilden sonra ComeiUe ile dost 
oluyor. Parise geliyor. Louvrede, ha-
nedanm huzurunda Comeille'in Ni-
comede'ini oynuyor; çok beğeniliyor. 

1661 deyiz. Moliere, krahn emri ve 
yardmaile Palais - Royal tiyatrosunun 
ûiüdürüdür. Saint - Honore sokağın
da, Madeleine Bejart ile beraber otu-
J^yor. On sene De Brie ile sevişen 
Moliere, gene ilk göz ağrısı Madelei-
ıie'e dönüyor. Evde Madeleine'in an
nesi, Marie Herve, çocuklan Genevi-
*ve Bejart, Louis ve bir de Armande 
Bejart var. 

Moliere otuz dokuz yaşmda bir 
genç, Madeleine kırk üç yaşmda bir 
^adm. Moliere kadından hevesini al-
ûıış, üstelik De Brie de genç sevme
dim tadını tatmış ve bu tad damağm-
öa kalmış... 

Bir gün hazin hazin aşk isteğini 
bağ'nnda yuğururken yanmdan Ar-
toande geçiyor: On sekiz yaşmda sü
lün gibi bir kız. 

Moiiere'in gözlerine, bir zamanlar 
Sahnede ilkbaharı temsil eden aktris 
^ Pare geliyor ve yavaş yavaş üç 
genç ve güzel kadm, Madeleine, De 
Brie, Du pare gözlerinden siliniyor, 
Armande'a bakakalıyor. 

Kız gözlerini Moliâre'in gözlerine 
^kmiş, dudakları nemli, göğsü çar-
Pmtıh, yavaş yavaş yaklaşıyor, kolu
mu uzatıyor, avucunu Moliere'in alm-
^ dayıyor; saçlannı sıvazlıyor... Bun-
'̂ ^n sonra ne oluyor? Kız ne diyor?: 
"Seni seviyorum mu?..» diyor, «Bana 
^^hhede rol mü ver?» diyor. Burası 
'̂̂ sçhul. Bilinen bir şey var. Moliâre, 

•Metresine: 
— Ben Armande'ı seviyorum, ki2 

kardeşinle evleneceğim! diyor. 
Madeleine pişkin kadındır; aşkın 

derman dinlemediğini biliyor: 
- - Peki! diyor. 
1661 senesi paskalyesinde Moliâre 

^e Madeleine'in kız kardeşi Armande 
^ ja r t nişanlanıyorlar. 

*** 
Arnıande Bejart kimdir? 

^ ü f u s kütüğünde Madeleine'in kız 
^^öeşi olarak görülüyor. Fakat dost 

® düşman herkes: Kızıdır! diyor. 
^20 kânunusani 1662 de nikâhları 

yılmca, krala istida veriyorlar ve 
olı^re'in, metresinin kızını aldığını 

^smen bildiriyorlar... 

Büjrük aımesi Armande'a on bin 
Ura ağırlık veriyor. Bu parayı nere
den bulup ta veriyor? Madeleine'den. 
Madeleine ölürken, bütün servetini 
Armande'a bırakıyor, öteki kardeşle
rine bir şey bırakmıyor. Şu halde 
Armende kızıdır. Buna şüphe kalmı
yor. 

• • • 
Madeleine, La de Brie, La Du Parc-

dan sonra Armande... İşte Moliere'in 
gönlüne giren dört kadm. Fakat iUc 
üçünü Armande kadar sevmedi. Çün
kü hiç birine Armande'a tahammül 
ettiği kadar dayanamadı. 

Mollire 

Kan koca ilk zamanlar mesud ya
şadı. Molidre çok çalışıyordu. İki se
nede dört eser yazdı. Bunlardan ikisi 
«Kadınlar mektebi» ile «Zor nikâh»-
dır. Başrolleri de kansı oynuyor... 

Saadetleri devam ediyor mu?... Ka
rt kocamn arasmda bulımmağa lü
zum yok. MoliĞre'in, 1662 den 1664 e 
kadar yazdığı eserler dikkate değer. 

«Kocalar mektebi» nden sonra «Ka-
dmlar mektebi» ondan sonra da «Zor 
nikâh» hep elli yaşında bir adamm, 
yirmi beş yaşmda bir kızla evlenmek 
istemesi ve hep: «Evlensem mi İyi 
olur evlenmesem mi?» kaygusu... 

Bunun sonu ne oldu: Hüsran ve 
ihanet... 

Armande yirmi dört yaşında gür
büz bir kadm, Moliere kırk iki yaşmda 
hastahkh bir erkek... Ayni zamanda 
da kıskanç, müstebid, hırçm bir adam: 
«Beni istediğim gibi ve istediğim ka
dar sevmiyorsun» diye kansım dur
madan hırpalıyor. 

O zamanki eğlenceleri de gözönüne 
getirirsek, Armande'ı mazur görürüz: 

Dekolte kadınlar, yüzlerce meşale 
ışığmda erkeklerin kollannda geziyor. 
Prensesler, kontesler, düşesler, park
larda, ay ışığından ağaçlann altlan-
na kaçıyorlar ve orada sevdadan ko
nuşuyorlar. Sevmiyen erkek, sevilmi-
yen kadm yok. 

Moliere'in hayatından bahseden 
Maurice Donnay, Armande'ı müdafaa 
için: 

«Öyle bir devirde genç kadımn ah
lâkı düştü ise, esbabı muhaffefenin 
kaba döşeğine düşmüştür» diyor. 

Ve nihayet Armande anasınm kızıy
dı. Madeleine'nin hayatında hiç değil
se sekiz on erkek sayıyorlar. 

Moliere, Armande ile on bir sene 
yaşadı. Bu on bir sene içinde çektiği 
ıztırabı saklamadı ve 17 şubat 1673 de 
«Meraki» yi temsil ederken üstüne fe
nalık geldi, fakat belli etmedi, sonuna 
kadar oyıma devam etti. Son perde 
kapanmca şiddetli bir öksürük yaka
ladı. BU gıcık, son nefesini verinciye 
kadar kesilmedi. Moliere sabaha kar
şı öldü. 

Moliere tarihe, Armande da hiçliğe 
kanştı. 

Selâmi Sedes 

Aksu bugün yola çıkıyor 

Aksn vapuru karaya oturmuş vaziyette 
Sinop civannda Inceburun yalonlarmda Lalyes mevkiinde karaya oturan 

Aksu vapurunun kurtarıldığını yazmıştık. Vapur Sinop limanına çekilmiştir. 
Orada tamir edüecektir. Tamirat bir hafta kadar sürecektir. Asıl esash tamir 
Istanbulda yapılacaktır. 

Aksu vapurunun yükünü alan Tar'mn bugün şehrimize gelmesi beklen
mektedir. 

Fevzipa§a yolunda bîr 
kamyon devrildi 

Gaziantep (Akşam) — Fevzipaşa 
dan Antebe gelmekte olan şoför Meh-
medin idaresindeki kamyon Kömürler 

, köyü Ue îçerisu arasında patinaj yar 
parak yolun solundaki çukura yuvar
lanmış; şoför Mehmed ile muavini 
Cuma makinenin altmda kalarak öl
müşlerdir. Kamyondaki müşterilerden 
iki kişi başmdan ve ellerinden hafif 
surette yaralanmıştır. 

Divrikte Halkevi 
Sivas (Alcşam) — Divrilcte Halkevi 

20 şubatta merasimle açüacaktır. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Tazan: Arif O. Denker Tefrika No. 85 
Güldost*un İçİ rahat değildi, o büyük 
kervanı, Hatan beyi düşünüyordu 

r^,.3j^>:î«.:A ' j i t i^T»-

Boluda balo 
Bolu (Akşam) — Çocuk Esirgeme 

kurumu menfaatine Halkevi salonun
da bir balo verilmiştir. Maksadın kud-
siyet ve Ulviyetini takdir eden Bolu 
halkı bu baloya büyük bir istekle işti
rak etmiş üzerine düşen hizmetleri 
sevinçle yapmışlardır. 

Baloya daha fazla bir önem vermek 
bu suretle geliri artırmak maksadile 
bayanlar arasmda millî bir kıyafet 
müsabakası düşünülmüş ve bu müsa
bakaya iştirak edenlerin adedi 30 zu 
geçmişse de cümlesinin de iyi giyinmiş 
olduğunu natık birer kart verilmiştir. 

Kırgıı çadırlan 
Andrey ovamn Ulu - Mezar denüen 

ytlksekçe bir noktasında gece için ha
zırlıklar yaptı. Yurt denilen Kırgız 
çadırlanndan birini kiraladı. Oüldost 
Ue Merton Kırgız evliyalarmdan biri
nin türbesine izafetle Ulu - Mezar de
dikleri bu yüksek tepede bir ild gün 
kalmağa karar verdUer. Bir kaç adım 
ileride akan buz gibi ve berrak memba 
suyu, çayırlık, karh dağlar, çam or
manları, temiz hava, velhasıl bütün 
güzellikleri bir araya toplamış olan 
bu muhitten insan hiç aynlmak iste
mezdi. 

Ne yapalım ki Güldostun içi rahat 
değildi. O, büyük kervam ve Hasan 
beyi her an tehlikede biliyor ve bu 
endişe kendisine hiç rahat ve huzur 
vermiyordu. Bostan - Terekde Ahmed 
Abudla yaptığı mülakat ta kızm en
dişesini bir kat daha arttınmştı. Ah-
medin iddiasma bakılacak olursa Ha
san bey o anda Takla - Makan çölü
nün cehennem gibi yanan susuz kum
lukları üzerinde hedefsiz, istlkametsiz, 
her taraftan tehlikeye mımtazır bir 
vaziyette dolaşıp duruyordu. 

Fakat, Oüldost bir iki gün olsvm 
bulundukları mevkide tevekkül ede
rek beklemekten başka çare olmadı
ğım bUdiğinden sabretmeğe karar 
verdi. Merton da bu fikre tamamile 
iştirak ediyordu. 

Ahmed Abud, hain Ah-Singin nasıl 
öldüğünü Güldosttan öğrendiği za
man kendisine yapılan işkencelerin 
bu suretle intikamı alınmış olmasın
dan dolayı çok sevindi. Türkmen gen
ci: 

— Şimdi kervan da kurtanlabilirse 
intikam büsbütün yerini bulmuş ola
caktır. Diyordu. 

Ertesi sabah Oüldost ile Merton ci
vardaki Kırgızlarm yurtlarım ziyaret
le vakit geçirdiler. Kadmlann büyük 
bir faaliyetle çahşmalan, erkeklerin 
İse tembel tembel oturdukları dikkat 
nazarlarım celbetti. Kadınlar ya iplik 
büküyorlar, bez dokuyorlar, yahut ke
çi ve koyun sağıyorlar, çocuklar sürü
lerin başında çobanlık yapıyorlardı, 
halbuki erkekler ellerinde sitar ve ya-
hud kaval, çalgı çalıp şarkı söylemek
le vakit geçiriyorlardı. 

Oüldost ve Merton Kırgızlarla ko
nuşurlarken bir ihtiyann ağzmdan 
Rırgızlann menşei hakkında şu garib 
hikâyeyi dinlediler: 

«Bir kazak beyinin kırk kızı vardı. 
Bu kızlar bir gün nehirde yıkanırken 
nehir kenannda uzanıp giden bir be
yaz köpük gördüler. Bu köpük kızla-
nn hoşuna gitti, onu vücudlerine sür
düler, yalnız bununla kalmayıp o kö
pükten içtiler de. Bunun üzerine kır
kı da gebe kaldılar. Dokuz ay, dokuz 
gün, dokuz gece, dokuz saat sonra bi
rer oğlan çocuğu dünyaya getirdiler. 
İşte Kırgızların ecdadr bu Kırkkızdan 
doğan çocuklardır. 

Tabiî masaldan ibaret olan bu hi
kâye hiç bir tarihî hakikat ifade et
mez. Yalnız, Kazaklara mensub olduk
larım iddia eden Kırgızlarm bu iddia-
lannı kuvvetlendiren bir efsaneden 
ibarettir. 

Muhtelif etnologların iddialarına 
nazaran, Orta Asyadaki büyük millet 
göçleri esnasmda Kırgızlar da Mongo-
listandaki vatanlarından çıkarak Or
ta Asya dağlarının metruk ovalarına 
yerleşmişlerdir. Çin Türkistanmda 
oturan Kırgızlarla Rus Türkistanm

da oturan Kırpzlar birdir. Kırgızlar 
temiz bir türkçe konuşurlar. Sünr.i 
mezhebine maısub olmakla beraber 
kur'anın vazettiği kaidelere o kadar 
riayet etmezler. Mongolistandan be
raber getirdikleri bazı putperestlik iti-
kadları hâlâ bakidir. 

Yukarıda da yazdığımız gibi Kır
gızların erkekleri yalnız yurt denilen 
çadırlarınm kurulmasında çalışırlar, 
bir de atlanna bakarlar. Diğer işlerin 
hepsini kadınlar ve çocuklar görür
ler. 

Erkekler bütün yaz mevsimini 
dostlarım, akrabalarını ziyaretle geçi
rirler. Bu maksadla üç, dört hafta 
kaybolurlar. Çünkü gittikleri yerle r 
ekseriya çok uzaktadır. Yola çıkmıyaıı 
erkek ise mutİEika çadırmm önünd3 
oturmuş, kaval veya saz çalıyordur. 

Tabiî av meşgalesi bu tembellik 
saatlerinin haricinde kalır. Ellerinde 
bulunan ağızdan dolma çakmakh tü
feklerle o kadar meharetle avlanırlar 
ki bımtı görüp te hayret etmemek 
mümkün değildir. Oüldost ve Merton 
o gün Kırgız beylerinden birinin ter-
tib ettiği nişan atışında hazır bulun
dukları zaman Kırgızların kurşunla
rını hedefe isabet ettirmek hususun
da gösterdikleri meharete hayran kal
dılar. 

Kırgızlarm dcseriyetle birer kanla
rı vardır. 2Jengin Kırgızlar, biribirin-
den uzak muhtelif yerlerde yurtları 
ve sürüleri olduğu için bir kaç defa 
evlenirler, her yurda bir kadm yerleş
tirirler. Bu kadmlar zengin kocalan-
mn emlâkini ve sürülerini idare eder
ler. Erkek, bir yurttaki kadınla kavga 
edecek olursa gidip bir iki gün uzak
taki yurtta oturan kansmda teselli 
arar. 

Fakat, böyle bir kaç kadına sahib 
olmak ancak zfcngin bir Kırgızın kâ
rıdır. Çünkü kızlar çok bahalıya satıl
dığı için her erkek birden fazla kız 
alamaz. Sıhhatte ve iyi görünen bir 
kızm asgarî fiati yüz koyundur. Hat
tâ ihtiyar bir Kırgız kansım sekiz yüz 
koyıma satın aldığını anlatarak Gül-
dostu hayrete düşürdü. Oüldost: 

— Demek ki, dedi, üç dört kız ba
bası olan bir Kırgız zengin bir adam 
sayıhr. 

Merton kendisine mahsus olan müs-
tehziyane bir tavırla şu sözleri ilâve 
etti: 

— Ona şüphe mi var! Ben bu Kır-
gızları gördükten sonra artık her şey
den vaz geçtim. Oelip burada boyuna 
kız yetiştireceğim. 

Kırgız kadmmın içtimaî mevkii 
şehirde yaşıyan diğer Türk kadınla-
rmdan daha yüksektir. Çünkü şehir 
kadmlan bir dereceye kadar tesettü
re riayet ettikleri halde Kırgız kadını 
serbesttir. Erkeklerle serljest ve lauba
li bir surette konuşur. 

Kırgızlann yurt dedikleri çadırla
rında gördüğü konfora İngiliz Merton 
hayret etti: Yaşadığı muhitin tabiati-
ne uymağa mecbur olduğu için göçe
be hayatı yaşamağa mecbur olan Kır
gız, oturduğlı evini de göçebeliğe uy
gun bir tarzda inşa etmektedir. Kır
gızların yalnız ovaların müntahasm-
daki kışlaklarda sabit binaları vardır. 
Bunlar da yalnız hajrvan sürülerine 
mahsustur. Kırgızlar bizzat yaz ve kış 
portatif evlerde yaşarlar. 

(Arka!>ı var) 
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Başvekilin mühim beyanatı 

Sigorta olanların 
haklarını korumak 

Yeni bir kanun projesi hazırlandı, bu 
hususta herkesin mütalâası isteniyor 

(Birinci sahifcden mmbad) 

Ankara 15 (AA.) — Başvekil Cel&l Sa
yarın Ekonomi Bakanı bulundukları es
nada sigortalar hakkında Anadolu ajan
sına yapmış oldukları besranatlan ber-
veçhi âüdlr: 

«1 — Fenlks dö Vlyen ve Türkiye Millî 
Sigorta «Irketlerlnin muamelelerini tatil 
ettikeri malûmdur. S<HI yi4>tınlan tefti«. 
her iki «Irkete sigortaU bulunanlann tas
fiye yolile zararden korunmaaona imkân 
olmadığı neticesine varmışttf. 

2 — Sigortaların hakiki ve güvenilebi
lecek teminatı sabit kefalet akçelerinin 
tenezzüle uğramif olan kuamlarile MUÜ 
Reasürans Türk Anonim şirketinin teşek
külünden sonra bu şirkete bırakılan yüı-
de 50 prim hissesine ait teknik ihtiyattır. 

3 — Hükümet memleketimizde sigorta 
emniyetinin teessüsünü ve bu ilci sigorta 
şirketine sigortalı bulunanlarm zarardan 
korunması için lâzım gelen esaslı teşeb
büslerde bulunmuştur. 

Başta Milli Reasürans olduğu halde 
memleketimizde yerleşmiş bulunan si
gorta şirketleri bu teşebbüse müzaheret 
gösterdiklerindin aşağıdaki şekil ve usu
lün tatbiki kararlaştırılmıştır: 

A — Hayat, harik, kaza ve diğer nevi 
sigorta branşlanna ait olan bu iki şir
ketin Türkiye ajanlıklarmdan alınmış ve 
Türkiyede kayıtlı poliçeleri bulunanlar 
kendi mesuliyetleri altmda intihap ede
cekleri Türkiyede çalışan sigorta şirket
lerinden birine ellerindeki eski poliçeleri
ni ayni flat ve ayni eşkâl dahilinde «yal
nız iştira ve ikraz isteme haklan müra
caatları tarihinden itibaren İki sene müd
detle tecile tâbi tutulmak şartile» yeni 
poliçelerle tebdil edilecektir. 

Bu suretle sigortalılar bie zarar gör
memiş olacaktır. 

B — Yapılacak muameleyi tafsil&tüe 
öğrenmek istiyenlerin, Yeni postane ar
kasında Türkiye hanında bu maksatla 
tesis edilen büroya müracaat etmeleri lâ
zımdır. 

4 — Türkiye Milli ve Feniks dö Viyen si
gorta şirketleri hakkmda adliyece lâzım-
gelen muamele ve takibat jrapılmaktadır. 

5 — Sigorta şirketlerinde yapüan umu
mî teftiş neticesi muamelelerinde görü
len noksanlar düzelttirilmektedir. 

Şirketlerin Vekâlete karşı kanunen vet-
meğe mecbur bulundukları teminatlan-
nm bir kısmını teşkil eden gayri menkul 
kıymetlerinde vukubulan sukutlar se-
bebile bazı şirketlerin eksilen teminat 
karşılıkları tamamlanmaktadır. Müddeti 
zarfında bu noksanları tamamlamıyan 
şirketler hakkmda takibat yapılacaktır. 

8 — Memleketimizdeki sigorta endüs
trisi hakkında mevcut kanuni ve nizami 
hükümler on senelik tecrül)eye göre ye
niden gözden geçirilmiştir. Milli ihtiyaç
ların bize emrettiği şekilde müzeyyel ve 
yeni bir kanım projesi hazırlanmıştın. 
Proje B. M. Meclisine arzolunmazdan ev
vel umumi bir anket mevzuu teşkil et
mesi için gazetelerle neşredilecektir.» 

Lâyihanın mucip sebepleri 
Ankara 15 (A-A.) — Sigorta şirketleri

nin teftiş ve murakabesi hakkmdaki ka
nunun bazı maddelerini değiştiren ve 
mezkûr kanuna bazı hükümler ilâve eden 
kanım lâyihasınm mucip sebepleri: 

Memleketimizde sigortacıük faaliyetle
rinin murakabesi sahasmda ana kanuna 
1927 senesinde yüksek meclisin kabul 
buyurmuş olduğu 1149 numaraU kaaun 
teşkil etmektedir. O vakittenberi gecen 
on sene içinde, sigorta muameleleri v© 
millî sigortacılık ehemmiyetli bir İnkişaf 
kaydetmiş ve mevcut mevzuatunızın bu 
inkişafa artık dar gelmeğe başladığı 
memnuniyetle görülmüştür. Diğer taraf
tan, mevcut mevzuatımız bu on senenin 
tecrübesinden geçmiş ve bugünkü ihti
yaçlara nazaran, tabiatile, bazı noksan-
üklar ve kifayetsizlikler göstermiştir. 

İşte bu suretledir ki, hükümet, 1149 nu
maralı kanunun bazı maddelerini değiş
tiren ve bu kanuna bazı yeni hükümler 
ilâve eden bir kanun lâyihasını jrflksek 
tedkik ve tasdikinize arzetmek ihtiyacım 
duydu. 

Sigorta ve mükerrer sigortanın içtimai, 
iktisadi ve mail sahalardaki inkişafımızla 
muvazi bir terakkiye mazhar olması, bu 
sahalardaki teşebbüs ve hareketlerimizde 
müessir ve kıymetli Mzmetlerde bulunma
sı hükümetimizin takip ettiği bir gayedir. 
îç v6 dış ticaretimizin, sanayi faaliyetimi
zin ticaret ve istihsal hayatma kredi tev-
ziatınm, nakliyat sanayiinin kuvvetli bir 
sigorta ve mükerrer sigorta teşkilâtı ile iş 
beraberliğme ihtiyacı vardır. Bu gayeye 
ise ancak sigorta sanayiini memleketimiz
de de sigorta ilim ve tekniğinin beynelmi
lel mücerrep esasları üzerinde kurmak ve 
yürütmekle erişebiliriz. Takdim kılman lâ
yiha ile 1927 kanununa nazaran bu yolda 
adımlar atılmak istenilmiştir. 

Sigorta sanayU bankacılıktan daha çok 
geniş mikyasta «itibar» mefhumuna da
yanmaktadır. Peşinen prim tahsil edip is
tikbalde tahakkuk etmesi muhtemel bir 
zarara karşı tazminat vadinde bulunan 
sigortacı hakkmda, hasar vuku bulmadan 
veya uzun vadeli hayat poliçesi münkazl 
olmadan, sigortalmın sarih ve müsbet büj 
kanaat hasıl etl isine maddi imkân yok
tur. Halbuki, son senelerin tecrübesi de 
r astermiştir ki: bir sigorta müessesesi «iz

an acz» etmek devresine gelinceye kadar 
ozuk ve sarsılmış vaziyetini uzun yıllar 

örtmeğe ve idameye muvaffak olabilmek
tedir. 

Muvazenesi bozulmuş bir vaziyeti, kanu
ni tasfiyeye kadar sürüklemek pek kolay
dır. Fakat tasfiye yolu ile hüsrandan baş
ka bir teminat İstihsal olunamıyacağı da 
muhtelif misallerle tebeyyün etmiştir. 

Bundan dolayı kanunî tasfiye safhasma 
intikal etmeden zamanmda tedbir almak 
ve böylece slgortalmm hukukunu koru
mak icab etmektedir. 

Bu suretle slgortalmm teminatını art
tırmak fikri, takdim olunan kanun lâyiha-
smı İlham eden başlıca düşüncelerden bi
ri olmuştur. Fakat, diğer taraftan, bu lâ
yihada, slgortalmm emniyeti düşünüldü
ğü kadar, sigorta müesseselerinin, inkişaf 
halinde olan slgortacılığımızm, teşeUaüa 
kabiliyetini felce uğratmamak, rantabiiite-ı 
lerini daraltmamak ve bUâkis, hayatiyet 
ve inkişaflannı tarsin etmek gibi husus
lar da göz önünde bulundurulmuştur. Sl-
gortalılann hukukunu korumanm en emin 
çaresinin sigortacıyı kuvvetlendirmek ol
duğunda şüphe yoktur. 

Sigorta müesseselerinde, sermayenin tâ
li bir ehemmiyeti haiz olduğu ve yüklen
dikleri taahhütler ve maruz kaldıklan 
riskler ile kıyas kabul etmiyecek nisbette 
mahdut bulunduğu malûmdur. 

Verimli senelerde kârlanndan tefrik 
ederek tesis ettikleri şirket ihtiyat akça-
lannm mail bünyelerini tarsin ve tevzin 
bakımından büyük ehemmiyeti olmakla 
beraber, bunlann da riyazi ihtiyatlar sabit 
ve mütehavvil kefalet akçası suretinde te
sis olunan diğer ihtiyatlarla hiçbir müna-
sel)et ve müşabeheti yoktur. 

Biyazî ihtiyatlar doğrudan doğruya sl-
gortalılarm müşterek hak ve malıdır. Si
gorta ve mükerrer sigorta müesseseleri bu 
tasarruf sermayesini işleten mes'ul bir ve
kil rolündedlrler. Bunlan diledikleri gibi 
istimale hiçbic veçhile salahiyetli olmama
lıdırlar. 

Diğer taraftan, sigortahlann teminatmı 
teşkil eden kefalet akçalannm da en emin 
suretlerle plase edilmelerini ve kıymetle
rinin sukutlardan muhafazası başlıca em
niyet tedbirleri araşma ahnmak zarureti 
vardır. 

Bu zaruretler göz önünde bulundurula
rak ve, 3rukarda da arzedUdiği veçhile, sl
gortalmm teminatmı arttırmak maksadiy-
le, lâyihada bazı hükümlere yer verilmiştir, 
tik defa olarak hayat slgortalannda ayn-
lan riyazi ihtiyatlann -kefalet akçalarında 
olduğu gibi- nerelerde ve ne suretle isti
mal edilebileceği tayin edilmiştir. Sabit 
ve mütehavvil kefalet akçalanna mukabil 
teminat olarak gösterilen gayri menkuller 
veya menkul kıymetlerde zaman zaman 
görülen kıymet sukutlan sigortalılarm te
minatı üzerinde müessir olmakta ve hal
buki, 1149 numaraU kanun kıymet sukut-
lanndan mütevellit noksanlann meydana 
çıkarılması ve noksanm sigorta şirketine 
tamamlattırılması hususunda kâfi ve mü
essir hükmü İhtiva etmemekte olduğun
dan bu gibi ahvalde icap eden tedbirlerin 
almmasmda büyük müşkllât' çekilmekte 
idi. Bu sebeplerden dolayıdır ki, 1149 nu
maralı kanunun 10 uncu maddesi değişti-

' rilerek, kefalet akçalannı teşkil eden gay
ri menkullerin kıymetlerinin takdiri hu
susunda yeni kaideler konmuş, gerek bun
larda ve gerek menkul ki3rmetlerda vuku 
bulacak kıjrmet noksanlarmm süraUe ta-
mamlatılmasmı kolaylaştıracak ve teyid 
edecek hükümler ilâve edilmiştir. 

Gayri menkul kıymetlerinin, bilhassa 
yer yer inşa halinde bulunan şehirlerimiz

de, sık sık tahavvüller geçirmeğe maruz bu-
lunduklan görüldüğünden ve ayni zaman
da karşılıklarda seyyaliyetin temüıi mak-
sadiyle, muaddel 10 uncu maddede gayri 
menkul halinde tesis edilebilecek teminat 
miktan, kefalet akçalan ve riyazi ihtiyat
lann en çok yansı ile tahdid edilmiştir. 
Ancak, gayri menkul olarak tesis edibniş 
bulunan teminatlardan bu nisbeti geçen
ler bulunduğu takdirde, bunlann derhal 
kanuni nisbete irca edilmesi şirketler İçin 
sıkıntıyı mucip olabileceği düşünüldüğün
den, ilâve edilen 4 üncü madde ile, bu ne
vi gayri menkuller şirketin tasarrufu al
tmda bulunduğu veya, muaddel 10 uncu 
maddenin (b) fıkrasmda bahsolunan hal
lerde mevcut İpotek mukavelelerinin de
vamı müddetince bu hüküm cart olnuyaca-
gı tasrih edllmiştür. 

1149 numaralı kanunun 9 uncu madde
sinin son fıkrasmda şöyle bir hüküm var
dır: «Her nevi sigortada mütehavvil kefa
leti nakdiye sabit kefalet akçasma müsavi 
bir miktara baliğ olunca o nevi sigortaya 
maıhsus sabit kefalet akçası nısıf mikta-
rma indirilecektir.» Bu hüküm, birinci 
madde ile tadil edilen mezkûr 9 uncu mad
deden çıkarılmış ve böylece, şirketlerin te
mine mecbur olduklan kefalet akçalan 
mUctarca da takviye edilmiştir. 

Zikre değer değişikliklerden birisi de, 
1149 numarah kanunun 9 uncu maddesin
den hayat branşı mütehavvil kefalet ak
çasma dair hükümleri ihtiva eden bir fık-
ranm çıkarılmasıdır. Bu tadilin ehemmi
yeti göründüğünden büyüktür: Mütehav
vil kefalet akçası yerine badema, hayat 
branşmda, riyazi ihtiyatlar ikame edilmiş 
ve bunlara dair muhtelif hükümler vaz-
olunmuştur. Bu suretle 1149 numarah ka
nuna ilâve edUen yeni hükümler meya^ 
nmda, lâyihanm ikinci maddesi İle, Tür
kiyede çalışan bütün sigorta şirketleri 
için «tahsil ettikleri gayri safî primler üze
rinden, sigortalanna karşı taahhttd eyle
dikleri müemmen sermayenin teminatı, 
olmak üzere, riyazi ihtiyat akçası tefrik ve 
tesis etmek» mecburiyeti konmuştur ve 
böylelikle, riyazi ihtiyat ayırmak memle
ketimizde, ilk defa, teyid edilmiş kanuni 
bij: hüküm haline konmuş bulunmaktadır. 

Sivas şehrinin 
imarı 

Nafia Vekâleti şehrin 
plânını yaptıracak 

Stvas (Akşam) — Şehrin müstakbel 
plânı hakkmda alâkadar vekâletler 
nezdinde teşebbüslerde bulunmak için 
belediye reisimiz B. Adü Tairhan, şe
hir plânmı Nafıa vekâletine yaptırma
ğı temin etmiştir. 

Vilâyet umumî meclisi bir şubattan 
itibaren müzakeı-elerine başlamıştır. 
Sivas Orduevi taratmdan subaylar 
3rurdunda yeni bir sinema maMnesi 
getirilmiştir. Şehrimizde açılan Ulus 
okullarma rağbet fazladır. Talebe mik
tan çoktur. İsmet paşa ükokulunda 
model uçak kursu açümıştır. Bu 
kursta ilkokul öğretmenlerine d«a 
verilmektedir. İlkokullardai okuyan 
kimsesiz ve fakir çocuklara öğleyin 
acak yemek tevziatma devam edil
mektedir. 

Çocuk esirgeme kurumu iki yüz fa
kir talebeyi giydirmeğe karar vermiş
tir. Sivas - Erzurum demiryolu inşaatı 
başmüdür muavini B. Haydar bu ha-
yu-h iş için 504 lira toplıyarak kuru
ma tevdi etmiş, aynca lisede okuyan 
fakir talebeye 150 lira yatdunda bu
lunulmuştur. 

Riyazi ihtiyatlann hesap tarzma dair 
formülün, buna esas olan teknik faiz had^ 
di ve vefiyat cetvelinin intihabı hayat si-
gortaslyle meşgul şirketin bünyesinin sağ-
lamhğmda mühim bir unsur olduğundan, 
bu hususlarda İktisad vekâletinin muraka
besi temin edUmek istenmiştir. Bunun için 
2 kıci maddenin ikinci fıkrası ile bu mak
sadı temin edecek hüküm konmuştur. 

Sigortacmm riyazi ihtiyat akçalanna el 
sürmemesi ve diğer taahhüdatmı karşıla
mak için bunlardan melhuzatta bulunma
ması beynelmilel kabul edilmiş bir sigorta 
kaidesinin tabii bir icabıdır. Lâyihada da 
bu esas kabul edilmiştir. AJTII zamanda, 
sene sonlarında vuku bulabilecek müra
caatlarda, İcabmda, İktlsad vekâleti tara-
fmdan şirketin muamelâtı teftiş etthrilerek 
bu müracaatm haklı olup olmadıgmı tesblt 
etmek gibi sigortalılarm emniyetini alâka
dar eden bir diğer tedbiri. de lâyihama 
4 üncü maddesine kojmıuş bulunmaktayız. 
Nihayet, 5 inci maddede riyazi ihtiyatlar 
üzerinde sigortaülar lehine bir imtiyaz te
sis edilmiştir. 

Hayat sigortalarında riyazî ihtiyatlarm 
maruz ehemmiyeti dolaj^siyle, lâyihada, 
bu branşta sigorta portföyünde devir mua
melesi daha sıkı bir inzibat altma alm-
makta ve bu nevi devir muamelelerine an
cak portföyün tazammun ettiği taabhuda-
ta tekabül eden teminatm maddî karşıhk-
larmı da aynen devri şartlyle müsaade edil
mektedir. «Madde 9» 

Ecnebi sigorta şirketlerinin memleketi
mizde çalışmalarmı, hattâ faaliyetlerini 
arttırmalarmı, memnuniyetle telâkki et
mekteyiz. Fakat bazı ecnebi şirketlerin 
memleketimiz dahilinde hiçbir aktif bu
lundurmadan faaliyette bulunmalarma da 
müsaade ve müsamaha etmemize imkân 
tasavvur olunamaz. 

Bu İtibarla, ecnebi sigorta müesseseleri
nin Türkiyede ki portföylerine tekabül 
eden riyazi ihtiyatlan memleketimizde bu-
lımdurmalarmı ve bunlan milli şirketlerin 
tabi olduklan şartlar dahilinde nemalan-
dırmalarmı âmir bir hükme lâyihada yer 
verilmiştir. 3 üncü maddenin birinci fık-
Irasmda, 1149 numarah kanunun bu kanuıl 
İle değiştirilen 10 uncu maddesi hükümle
rinin riyazî ihtiyatlara da tatbik edilece
ği yazılıdır ki, buna nazaran, Türk şirket
leri gibi ecnebi şirketlerin de bundan böy
le riyazi ihtiyatlan memleketimizde plase 
etmeleri mecburi bulunacaktır. 

Hayat üzerine iş yapan ecnebi şirketle
rin, Türkiyedekl portföylerine tekabül eden 
riyazî ihtiyatlan memleketimizde bulun
durmaları yolunda lâyihaya konan bu hü
küm beynelmilel bir sigorta kaidesine is-
tinad etmektedir, nitekim bir çok hükü
metler ecnebi memleketlerde çalışan mü
esseselerine bu hususta kanunen salâhi
yet dahi vermiş bulunmaktadırlar. 

Bu lâyiha hükümleriyle tamamlamağa 
çalıştığımız sigorta mevzuatımız riyazi, 
malî ve hukukî bakımlardan esash ve Hmt 
murakabeyi istilzam etmektedir, timi ve 
teknik kifayeti olmıyan unsurlaria yapıla
cak kontroldan müsbet bir netice btidene-
miyeceği gibi kontrolün ciddiyeti hakkında 
menfi fikirler vermek gibi tesirleri de göz
den kaçırılmamalıdır. Hakiki aktüerlere 
şiddetle ihtiyacımız bulunmaktadır. Bey
nelmilel şöhreti haiz bir ecnebi aktüer ge
tirmek ve Türk aktüerler yetiştirmek si-
gortacılığm mürakabesüıde birinci plânda 
bizi düşündüren mevzulardandır. Bu mev
zu ile alâkadar olarak lâyihaya icabeden 
teşkilâtın yapılması hakkmda bir prensip 
hükmünü ihtiva eden bir madde konmuş
tur. (Madde 16». 

Ana hatlan ile a n ve izah olunan lâyi
ha ile bir «Sigorta kodu» meydana getiril
miş olmamakla beraber, bu lâyiha kabul 
buyurulmakla, sigortacılık mevzuatımızda 

ehemmiyetli bir adım atılmış olacağmı zan
nediyoruz. Ticaret kanununun sigortacılı
ğa dalı hükümlerini de ihtiva edecek bîr 
«Sigorta kodu» 1927 denberi sarfedilen 
mesainin sonuncu merhalesi olabilir. Ba 
merhaleye süratle varacağız. Fakat oraya 
vasıl olmak için 1927 den sonra bir diğel 
tekâmül merhalesinden geçmek lâzım idi, 
ki, takdim olunan lâyiha bu merhaleyi faz-, 
lasiyle teşkil edecektir. 

(Kanun maddelerinin tadiline ve yeni 
hükümler ilâvesine dair olan lâyihayı ya
rınki nüshamızda neşredeceğiz.) 

Eğede iktisadî tedkikler 
(Baş taraü birinci sahifede) 

B. Şakir Kesebir bugün Manisaya 
hareketinden evveJ, İktisad Vekâleti
ne bağîı muhtelif teşekkülleri ziyaret 
etmiş ve müdürleri Ue görüşmüştür. 
Vekil, Kadife kreşine çıkarak İzmiri 
kuşbakışı seyretmiş ve imar faaliyeti 
hakkmda Belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz'un izahatmı dirüemiş ve Kültür-
park ve fuar işlerindeki çalışmalarm-
dan dolayı kendisini tebrik ve takdir 
etmiştir. 

Müteakiben Karşıyakadaki tersane
yi gezen İktisad Vekili, icabmda bü
yük vapurlan da tamir için hazırla
nan tesisatı gözden geçirmiştir. 

İktisad Vekilinin muhabiri
mize beyanatı 

iktisad VekUi B. Şakir Kesebir Ma
nisaya gitmeden evvel beni İzmir-
palasta kabul ederek muhtelif iktisa
dî meseleler hakkmda şu be3ranatta 
bulunmuştur: 

— Tatil günlerinden istifade ede
rek çoktanberi görmek İstediğim Eg» 
bölgesini ziyaret İçin perşembe günü 
Ankaradan aynldmı. Kütahya, Balı
kesir ve Edremidde üç gün kalarak 
bildiğiniz gibi, pazar akşamı İzmire 
geldim. İki gündenberi de îzmiri tanı
mağa ve buaraya aid işleri tedkike de
vam ediyorum. Tedkikatımdan ve gör
düklerimden memnunum. 

Ege bölgesinin yer yer refahına ve 
inkişafına delâlet eden eserler artmak
tadır. Bölge ekonomisinde beUibaşU 
bir mesele mevcud değildir. Vasati ka
zanç bütün Türkiye için erişilmesini 
temeımi ettiğimiz hadlere yaklaşmak
tadır. Kemalizm prensiplerinin bu böl
gede tatbikine itina edilmiştir. Değer
li şahsiyeti bütün İzmirin ve Eğenin 

^ pek yakından tanıdığı Celâl Bayar hü-
' kûmetinin de bu hususta ayni dikkat 
ve itinayı göstereceğinde şüphe yok
tur.» 

Pamuk Kurumu 
— Üç mUyon lira sermayeli bir Pa

muk Kurumu tesis edileceği söylerü-
yor. Bu teşekkül ne işler yapacaktır? 

«— Bu mühim teşekkül daha ziya
de Adana bölgesi için faydalar temin 
edecektir. Adanada bir pamuk stoku 
tesisini faydalı görüyorum. Milli 
bankaları bir araya getirerek üç mil
yon lira sermayeli bir teşekkül vücu-
de getirmek, bunu nâzım bir kuvvet 
halinde piyasaya müdahale ettirmek 
kararındayız. Bu teşekkül bütün mem
lekette faaliyette bulunacaktır. Gele
cek sene kampanyasma kadar teşek
kül ederek faaliyete hazırlanmış ola
caktır. 

S t a n d a r d i z e e d i l e c e k 
m a h s u l l e r 

—Bu yıl içinde hangi mahsıüleri-
miz standardize edüecektir? 

— Portakala aid olan esaslar hazır
lanmıştır. Hububat ve portakal kon
trol nizamnameleri tanzim edümiştir. 
Bu sene içinde tatbikata başlanacak-
tu-. 

Y a ş m e y v a i h r a c a t ı 
— Yaş meyva ve bilhassa yaş üzüm 

ihracatım arttırmak için ne gibi ted
birler ahnıyor? 
— Yaş meyva ihracatmm arttırılma

sı meselesi üzerinde çalışıyoruz. Fv- ̂ > 
rifik tesisatı olan nakü vasıtalarmın 
temini ile meşgul oluyoruz. Deniş Banl^' 
bugünlerde 3-5 yüz ton hacminde fri
gorifik tesisattı iki vapur satm almak 
üzere müzakerededir. 

— îzmirdeki Üzüm Kurum teşküâfa 
genişletüecek midir? 

— Teşkilât Üzüm Kurumu olarak 
değil, daha ziyade kooperatif birliği 
cephesinden, günden güne inkişaf et
mektedir. Bu inkişaf devam edecektir. 
Gerek incir, gerek üzüm satışlarım bu 
teşkUât sayesinde istikrara mazhar 
edeceğimizi umuyorum. 

H a y a t ı u c u z l a t m a k 
— MUIÎ fabrikalanmızm mamulât 

ve masnuatım ucuzlatmak için ne gi
bi tedbirler düşünülüyor? 

— Hayat pahalüığı Ue mücadele 
en mühim işlerimizden biridir. Bu hu
sustaki faaliyetimizi arttırabilmek için 
dünyaca tanınmış bazı ecnebi müte
hassısları davet ettik. Yakmda bunlar
dan biri memleketimize gelecek ve tdc-
nik metodlarm hazırlanmasında alâ
kadar dairelerimizin çahşmalanna iş
tirak edecektir. 

Bu hazırlıklar yapüdıktan sonradır 
ki, mücadeleyi usulleştirmek suretUe 
peyderpey tatbikata başlamış olaca
ğız. 
tzmir f uarma ecnebi devlet

lerin iştiraki 
— izmir fuarına fazla ecnebi devle

tin iştirakini temin için düşünülen 
tedbirler var mıdır? 

— İzmir fuan esasen beynelmUel 
bir karakter kazanmıştır. Komşu mem
leketlerin iştirakinin geçen seneden 
daha geniş olacağım umuyoruz! 
Nitekim biz de komşu memleketlerde 
açılan bazı fuarlara iştiraki genişlet-
mdc tasavvuınmdayız. İzmir fuan için 
yeni bütçede ajmlabilecek tahsisatı 
mümkün olduğu kadar arttırmak ar
zusunda jnz. 

Avusturya, B. Hitlerin 
bütün taleplerini kabul etti 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Avusturya - Alman müzakereleri hak
kmda müşterek bir tebliğ neşredilmiş
tir. Tebliğde, bu müzakerelerde iM 
memleketi alâkadar eden bütün me
selelerin tetkik edildiği beyan edU-
mekte, bu müzakerelerin maksad ve 
hedefi iki memleket arasmda münakid 
11 temmuz tarihli Itüâfnamenin tat
bikinden doğan zorluklan ortadan 
kaldırmak olduğu kajtdedilmekte ve 
sonunda şöyle denilmektedir: 

«İld taraf bu itilâfı maiyette tut
mağa ve dahili münasebetlerinin in
kişafı için bunu bir noktai hareket 
ittilıaz etmeğe iuurar ve münasebetle
rini tarihi ananelerine ve müşterek 
menfaatlerine uygun Mr samimiyete 
İrca için lâzım gelen tedUrI«ri derlıal 
atamşlardbo*. Yerilen ha karariar ve 
alman tedbirler Avrupa sulhuna bü-
jrfik Mr yur^m teşkil eder.» 
Berlin gazetelerinin sevinci 

Berlin 16 (Akşam) —. Berlin mat
buatı, Almanya üe Avusturya arasm
da hasü olan itUâfı bu sabahki nUs-
halarmda büyük bir sevinçle selâmr 
lamaktadır. Berllner Tageblatt ga* 
zetesi diyor ki: «Bu itilâf, hududun 
bu ve öbür tarafmdakl Almanlar tar 
rafmdan büyük bir sevinçle selâm-
lanacaMır. Diğer Alman gazeteleri 
de bu şekilde lisan kullamyorlar. 

Ş u ş n i g i z a h a t v e r d i 
Viyana 16 (Akşam) — B. Şuşnig 

vatanperverler cephesi reislerinin İçti-
mama riyaset ederek karşılıklı mü-
saadekârlıklar sayesinde Almanya ile 
akdedUen itllâfm esaslarım İzah et

miş, ve bunun kabulü için vatani his
lerine müi'acaat etmiştir. B. Ifitler, 
Avusturya nazüerine her ne suretle 
olursa olsun yardımda bulunmamağı 
ve para göndermemeğl Avusturya 
aleyhinde radyolar ve gazeteler vası-
tasile yapılan hücumlan durdurmağı 
vaad ve taahüd etmiştir. 

B . H i t l e r n e i s t e m i ş ? 
Praque 13 — Prager Tageb

latt gazetesi, Berchtesgaden görüş
melerinin tarzı cereyanı hakkmda 
heyecan uyandıracak malûmat ve 
tafsilât vermektedir. Bu gazete diyoc 
M: 

1 — Mülakat, İngiltere İle bir itilâf ya
pılmadan evvel Avusturya meselesinin 
halledilmesini istiyen B. Mussolini tara
fından tertip edilmiştir. 

2 — B. Hitler Avusturya, istiklâUni xa-
m&n altma almağı kabul etmi^. ancak öff 
nezaretin yani Harbiye, Emniyet ve Da
hiliye nezaretlerinin nasyonal sosyalist
lere verilmesini istemiştir. 

— B. Şuşnig, yalnız Dahiliye nezaretini 
B. Sell'e vermeğe muvafakat etmiştir. 

4 — B. Hitler, bu takdirde Avusturyalı 
nasyonal sosyalistlerin hattı harekettal 
zam&n altma alamıyacagı suretinde ceralii 
vermiştir. 

8 — B. Şuşnig, keyflyetr Avusturya Cuni'* 
hurrelsi B. Mikla^a arzedeceğinl sdyie-
miştir. 

O — B. Hitler, 20 şubat nutkundan evvel 
bir cevab verilmesini istemiştir. 

7 — B. Şuşnig, Viyanaya avdet ettiği 
zaman vaziyetin vehameü sebebila bil 
tebliğ neşretmekten vazgeçmiştir. 

8 — B. Şuşnig, Alman isteklerinin ka
bulü, Avusturyayı Almanyaya teslim et
mek demek olacağmı ehenîmiyetle İşaret 
etmek suretlle B. Mussolini'ye müracaat 
ederek tavassut ve müdahalede bulunma-
sım istemiştir. 

9 — Avusturya Başvekili, henüa bir c#-
vab almamıştıt. 
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I R A C n L A R 3 
Aluned Renizi gençti, bekârdı, tyi 

yafamasım, eğlenmesini pek severdi. 
Bele güzel kadınlar için para sar-
letm^e bayılırdı. Eline geçen para
yı har vurup harman savunurdu. 
Onun israfına zavallı amcası, hala
ları para yetlştiremlyorlardı. Bereket 
srersin ki amcalarının, halalarmın 
halleri vakitleri yerinde idi. 

Bir gün Ahmed Remzi: 
— Mirasa kondum... diyerek ya-

nhaneme girdi. Masamın kenann-
daki geniş koltuğa gömülüp dudak
tan arasındaki kalıp yaprak sigara-
suu yaktıktan sonra aâüatmağa baş
ladı: 

— Zvallı büyük halam... İki ay ev-
Tel Bursaya gitmişti. Orada vefat et-
ttl?.,. İyi kadındı doğmsu... Beyoğ-
lımdaki küçük apartımanı bana bı
rakmış... Vakia bu apartıman üç 
katlıdır amma son derece güzeldir. 
İçi saray gibidir. Manzarası fevkalâ
dedir. Tabiî yerler parke, kalorifer, 
asansör her şey mükemmel... Sonra 
Beyoğlunun en güzel yerinde... Bu 
üç katlı apartımanm bir katında 
kendim oturacağım, öteki katı dok
san liradan kiraya versem ayda 180 
lira eder. Bundan sonra kira para-
» vermezsem ve ayda aynca elime 
180 lira geçerse zannederim biraz 
bütçemi düzeltebilirim. 

Ahmed Remzinin sefahatini dü
şündüm, güldüm: 

— İnşallah... dedim amma onun 
bütçesini füân düzelteceğine aklım 
kesmedi... 

Aradan sekiz ay geçmşiti. Ahmed 
Remzi hiç görünmüyordu. Bir gün 
gene yazıhaneme geldi. Bana. 

— Kuzum kardeşim, dedi, bana 
ödünç elli lira verebilir misin? 

Şaşırdım: 
— Yahu sen mirasa konmadm mı?.. 

Kazancından başka eline ayda 180 
Ura da geçmiyor mu?. İrad sahibi 
Oldım. Hâlâ bütçeni düzeltemedin 
mı?... 

Ahmed Remzi acı acı güldü: 
— İrad ha.... Amma ne irad... Ay

'la aynca elime 180 lira geçeceğini 
tahmin ediyordum değil mi?.. Azi
zim evdeki pazar çarşıya uymadı... 
Balamın bana miras bıraktığı irad 
yüzünden başıma neler geldi bir bil-
«en... 

Evvelce karar verdiğim gibi tut
tum, halamın bana bıraktığı apartı
manm bir katma taşındım. Öteki 
Öd kat boşalmıştı. Kapıya: «Kiralık 
apartıman» lâvhasım astım. 

Bir iki gün sonra bir akşam ka
pım çalındı. Apartımanm kapıcısı 
genç, son derece şık, fevkalâde güzel 
Üö kadınla beraber içeri girdi. 

K^apıcı: 
•— Bayanlar apartımanı gezdüer, 

beğendiler... Fiat için sizinle konuş-
Oıak istiyorlar... dedi. Derhal: 

— Buyursımlar... diyerek onlan 
•alona aldım. 

Müstakbel kiracılanmdan hangi
sine bakacağımı şaşırmıştım. İkisi de 
birbirinden güzeldi. Hele uzun boy
lu ve biraz irice olam... Azizim bi
lirsin ki ben biraz irice, esmer ve 
•İmsiyah gözlü kadmlan pek beğe-
Wrim. İşte müstakbel kiracılanmm 
biri de böyle idi... Salonda ayak 
ftyak üstüne atmış otururken incecik 
*pek çorapları içindeki son derece 
Küael, biçimli bacaklan göze çarpı
yordu. 

—' Apartımanımzı beğendik... de-
^ . Galiba sizin oturduğunuz bu 
^ t ta yukari katlann ayni değü mi? 

—! Evet efendim aynidir... dedim. 
İki genç kadından iri yan ve sim-

%ah gözlü olanı güldü, tatlı bir sa-
**iüııiyetle: 

— Ne tuhaf, dedi, irad sahibi de-
'̂ Üince benim gözümün önüne yaşlı, 
göbekli insanlar gelirdi... Halbuki 
^^ görünce fikrimi değiştirdim. 

Kadınlardan iltifatlı sözler işit
mesine de ne kadar bayıldığımı bi-
^*^ în... Nihayet iki genç kadın apar-
**mamn fiatini sordular: 

— Ayhğı 90 lira, dedim, bir senelik 
^ peşin verümesini rica ediyordum... 

Ben «90 lira» deyince pek beğendi-
^ ^ iri yapılı, siyah gözlü genç ka-
«liû: 

— Aman, dedi, bizim için pek p^-
^ l ı ' - . . Apartımanmız fevkalâde gü-
*®̂  amma biz bu kadar kirayı 

veremeyiz... 

Bundan sonra iri siyah gözlerini 
mAnalı mânah süzerek güldü: 

— Çünkü biz İki kardeş ikimiz de 
erkeksiziz... Duluz... o kadar çok 
paramız yok... Halbuki apartımam 
ne kadar da beğenmiştik. Yazık size 
komşuluk edemiyeceğiz. 

Bunlar o kadar tatlı söylemişti ki 
dayanamadım: 

— Fiat meselesi o kadar ehemmi
yetli değil... dedim, mademki apartı
mam beğendiniz... Ujruşuruz efen
dim... Size bir ikram yapabüirim... 

Bana fazla iltifat eden siyah göst-
lü kadınla ayni divamn üzerinde 
oturuyorduk. O biraz daha bana so-
kıüdu. Kendisine sigara kutusunu 
uzattım. Bir sigara alıp yaktı. İki 
küçük alev gibi dudaklan arasından 
çıkan dumanlar hafifçe yüzüme doğ
ru geliyordu: 

— Ne kadar ikram etseniz bizim 
İçin ayda 90 lira mühim bir para... 

Sonra gene tatlı tatlı gülerek ve 
mânah manalı bakarak: 

— Diyorum size... Biz iki erkek
siz kadmız. O derece paramız yok... 
dedi. 

Ve böyle söyliyerek yüzüme sigara-
smdan bir nefes daha üfledi. Perde
lerin arasından süzülen kırmızı ak
şam güneşi altında uzun kirpikli 
baygın gözleri ne güzel süzülüyor
du. Ben: 

— Meselâ siz ayda ne kadar ve
rebilirsiniz? dedim. Belki uyuşuruz. 

Güld: 
— Biz nihayet 60 - 65 lira verebi

liriz... dedi. 
O kadar tatlı söylüyordu ki razı 

oldum. Sonra gene güldü: 
—i Bvmdan başka dedi, iki genç 

dıü kadmın mütevazı bütçesi bir se
nelik peşin kirayı da veremez... 

Bir an tereddüt ettikten sonra 
onu da kabul ettim. Anlaşmıştık. 
Apartımandan çıkarken ismi «Nedi
me» olan iri yan esmer kiracım eli
ni avuçlanmın içinde uzun müddet 
bıraktı. Ne yumuşak elleri vardı. 

Bir hafta sonra taşındılar. Artık 
Nedime ile aram son derece iyi idi. 
Onu sinemaya götürüyordum, gezdi
riyordum. Bazı geceler benim apar-
tımammda eğleniyorduk. Nedime 
ekseriya sabaha karşı kendi dairesi
ne gidiyordu. Arasıra güzel kiracı
ma çiçekler, hediyeler götürmeği de 
İhmal etmiyordum. 

İşte bu esnalarda bir gün gene 
kapı mçahndı. Baktım. Bu sefer bir 
ihtiyar kadınla, bir genç sansın ka-
dm... Bilirsin ki ben ya Nedime gi
bi esmer, iri yapılı, baygın siyah göz
lü kadınları, yahutta ufak tefek, 
platin saçlı sanşm kadmlan pek be
ğenirim. İşte ihtiyar kadının yanın
daki genç kadın Nedimenin aksine 
ufak tefek, platin saçlı, ışıl ışıl renk
li, güzel bir genç kadmdı. 

Ben kapıja açınca genç sarıışn ka-
dm: 

— Aşağıda «kiralık apartırnan» 
lâvhasım gördük. Kapıcı yerinde 
yoktu. Acaba kiralık daireyi nasıl ge
zebiliriz. 

Kapıcıyı bir şey almak için bak
kala göndermiştim. Boş dairenin 
anahtarlan onda idi. Maamafih ak
lıma bir fikir geldi. Onlan boş çe
virmek istemedim 

— Anahtarlar kapıcıda, dedim, 
kendisi bir yere kadar gitti... Boş 
daire benim oturduğumun aynidir. 
Eğer isterseniz burasını geziniz. Öte
ki dairenin tek bir farkı bundan bir 
kat daha yüksek olmasıdır. Yoksa 
iki dairenin iç taksimatı tamamile 
aynidir... dedim... 

Genç sarışın kadın güldü, yanın
daki ihtiyara: 

—. Anne burasını gezelim... dedi. 
Mademki ötekinin aynidir... 

Genç kadın sonra bana döndü: 
— Fakat sizi rahatsız edeceğiz... 

dedi... Derhal: 
— Estağfirullah!.. kelimesini ya

pıştırdım. Onlara aparatımanı gez
dirmeğe başladım. Pek beğenmiş
lerdi. 

Apartımanm sahibi olduğumu söy
ledim. İhtiyar bayan biraz yorulmuş
tu. Onmı için bir müddet salonda 
oturduk. Sonra apartımanı gezdik. 
Genç sanşm kadın: 

— Arkadaki denize bakan balkonu 
bir daha görebilir miyim?., dedi... 

— Emredersiniz... diye cevap ver
dim. 

İhtiyar bayan pek fazla yorulduğu 
için salonda oturmağı tercih etti. 
Ben güzel sarışınla beraber denize 
bakan arka balkona çıktım. Genç 
kadm: 

— Aman ne güzel... Ne güzel man
zara... diyordu. İnsan bu balkona 
çıktığı zaman âdeta bir rüyamn içi
ne girmiş gibi oluyor... Bu balkon
da denize karşı ne güzel güneş ban
yosu yapıhr... dedi... 

Onun sevimli san bir kedi gibi 
platin saçlarile güneşin altında yat-
masım tasavvur ettim. Hakikaten 
güzel manzara idi. Balkonun kenan-
na dayanarak konuşmağa başladık. 
Kaç kişi olduklanm sordum. Güldü: 

— İki kişiyiz... Bir annem bir 
ben... 

Ağzımdan farkında olmıyarak: 
— Ne iyi!... Ne ijâ!... kelimeleri 

dökülmüş... 
İçeri girdik. Fiati konuşmağa baş

ladık. Ben gene doksan liradan ve 
bir senelik peşin kiradan kapı açtım. 
Fakat güzel.sanşm o kadar yakı
nıma oturmuştu ve bu paranın pek 
fazla olduğunu bana öyle tatlı tatlı 
söylemişti ki perde perde inmeğe 
başladım. 

Bir münasebetle ihtiyar bayan: 
— Biz iki kişiyiz... Kızım üç sene 

evvel kocasından ayrıldı... dedi. Genç 
şansınla göz göze geldik. Ne ma
nalı bakıyordu. Nihayet boş katı on
lara da 65 liradan verdim. Bir sene
lik peşin kiradan da vaz geçtim. Gü
zel sanşınm ismi Zeynepti. 

Zeyneple de Nedime ile de aram şe
ker gibi idi. Birbirlerine çaktırma
dan bir gün birisile gezip tozuyor
dum. Ertesi günü ötekiyle... Bir gün 
birisine hediye, ertesi günü öteki
ne... Azizim bir hesap ettim. İlk ay 
ikinci katta oturan Zeynebe 90 lira, 
üçüncü katta oturan Nedimeye 110 
lira sarf etmişim... Halbuki ben ha
lamın bıraktığı apartımanm iki ka
tından doksanar lira kira alacağımı 
ümit ediyordum. Üstelik iki sevgi
limden her ay kira almağı da pek 
tuhaf buluyordum. Zaten onlar da 
pek kiraya yanaşmıyorlardı. Meselâ 
Nedime ayın ikisinde apartımana ta
şınmıştı. Zejmep ise ayın dokuzun
da apartımanı tutmuştu. Ayın ikisi 
olunca Nedime kapıcı ile haber gön
deriyordu: 

—- Bay gelsin., kira için görüşe
lim... diyordu. Yukan kata çıkınca 
Nedime beni güzel bir sofranın ba
şına götürüyordu. Yiyoruz, içiyoruz, 
eğleniyoruz. Sonra - dedikodu ol
masın diye, daha doğrusu ben Zey
nebe çaktırmıyayım diye - dışanda 
bir yerde buluşuyorduk. Nedimeyi o 
günü gezdiriyor, kendisine hediye
ler ahyordum Aym dokuzu olunca 
ayni şeyler Zejmeple geçiyordu. Bu
nun için ben ayın ikisinde ve doku
zunda yani kira g'uüeri müthiş pa
radan çıkıyordum. Bu gün de Nedi
menin kira günü.. Bunun için pa
raya ihtiyacım var.. Bana elli lira 
bul... Gördün mü sen bendeki ira
dı... İrad dediğin böyle olmah... Her 
katı ayda doksanar lira getireceği 
yerde her ay cebimden her katın 
kiracılan için 90-100 lira çıkıyor... 
Herkes |)ana: «Ehh... Artık irad sa
hibi oldun..» dedikçe güleceğim çıkı
yor... Öteki halam da bana bir apar
tıman vermeği düşünüyormuş... Onu 
alırsam belki bütçemi düzeltebili
rim... Ne de olsa bir iraddır.... 

— Aman, azizim, dedim, sakm o 
apartımanı da alma... Ona da böy
le yağlı kiracılar bulursan iradlann 
seni mahveder! (Bir yıldız) 

İTİZAR 
Münderecatumzm çokluğu do-

layısile (Kaptan Paşa geliyor) tefri 
kanuz bugün dercedUemedi. Oku
yucularımızdan özür dileriz. 

1) 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

Askerî Fabrikalar umum 
müdürlüğü ticaret kaleminden: 

3 ton Role kâğıd «Penbe» 
6 » ' » » Mavi 
1 » » » Kırmızı 
5 f > » Beyaz 

500 Kg. » » San 
500 Kg. Sarı pamuk ipliği 12/2 Nr. 

6000 » Beyaz pamuk ipliği 10/2 Nr. 
3 ton Yuta ipliği 2,5 Nr. 

17 » > » 3 » 
10 » » » 8 » 
11 ton OUkoI 
30 » Nitart Amonyak 
25 » Odun sellülozu 
2 > Dinitritolool 

135 » Gıliserin 
450 » Hamızı Azot 

lO/Mart/938 Perşembe 

14/Mart 938 Pazartesi 

16 Mart 938 Çarşamba 

18/Mart/938 Cuma 

21/Mart/938 
23/Mart/938 

Pazartesi 
ÇEû şamba 

Yukarıda miktar ve cinsi yazıh malzeme satın almcağmdan hizalarında 
yazıü tarih ve günlerde isteklilerin fiatli tekliflerini saat 14 e kadar vermeleri. 

Bu malzemenin şartnameleri her gün saat 13,30 dan 15,30 a kadar Anka-
rada Ticaret kaleminden ve Istanbulda Fındıklıda Askerî Fabrikalar Satm
alına komisyonunda görülebilir. (403) (834) 

Malatya Meyvacıhk istasyonu binaları eksiltemesi 
Malatya Meyvecilik tstasyouu Direktörlüğünden: 
40712 lira 65 kuruş keşif bedelini havi olup Malatyada yapılacak Meyveci

lik İstasyonu 8/2/938 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarhk sm-etile 
eksilemeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel husus! 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Malatya Mejrvecilik İstasyonu müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat 3054 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe benzer 25000 liralık iş yaptığına dair Na-
fia Vekâletinden müteahhitlik vesikası ve Ticaret odası vesikalarını hamilen 
Malatya Meyvecilik İstasyonu müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. 

(838) 

istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyetimiz için 550 takım sivil elbise ve şapkanın alınması kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbise ve şapkanın muham
men bedeU 25 lira, muvakkat teminatı «1031» lira 25 kuruştur. 

Eksiltme 28'2/938 günü saat 16 da Vilâyet Defterdarlık muhasebe mü
dürlüğü dairesinde yapılacakta". 

Teklif mektupları ihale iarihi olan 28/2,'938 pazartesi günü saat 15 e 
kadar kabul edilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere müdüriyet muhasebesine müracaat
ları. «789)) 

Kalorifer tesisatı ilânı 

Naf ia Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konulan i§: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kalorifer 

tesisatı ve su tesisatının hariç şebekeye bağlanması işleri. 
Keşif bedeli: 28185 lira 77 kuruştur. 
2 — Eksiltme 28/2/938 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekâleti Yapı 

İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 141 kuruş bedel muka-

bUinde yapı işleri umum müdürlüğünden ahnabilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2114 Uı-alık muvakkat temi

nat vermeleri ve 15000 liralık bir kalorifer ismi yaptığına dair müteahhitlik 
vesikası göstermesi lâzımdır. 

İsteklileRn teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «377» «784» 

İstanbul Bölge sanat okulu eksiltme 
ve İhale komisyonundan 

Nevi ŞekU Mikdarı Mu. B. Eksiltmenin T. G. S. İlk teminatı 
L. K. . L. K. 

Kısa palto 100 12 25 17/2/938 perşembe 14 91 88 Açık 
İstanbul Bölge sanat okulu talebesi için kısa palto eksiltmeye konulmuş

tur. Bu hususta gerekli durum yukarıda yazılmıştır. Eksiltme Cağaloğlunda 
Yüksek mektepler muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecek
ler Ticaret odasından 937 ve.sikasmı tanımaları ve 2490 numaralı kanunun 
emrettiği evsaf ve* şartı haiz olmalan lâzımdır. îsteklUer belli gün ve saatte 
aözü geçen muhasebeciliğine ve şartnameyi görmek için de okula başvurmalan 
Uân olunur. (638) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 71359 lira 99 kuruştan ibaret olan Ankara - Kızücahamam 

yolunun 43+00 ile 55 f 00 inci kUometreleri arasındaki bir aded menfez ile 
12 küometre tulünde makadam şose inşaatı kapalı zarf usulüe eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 6 Mart 938 tarihine rastalayan Pazartesi günü saat 15 te Anka
ra VUâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler, teklif mektuplannı. Ticaret odası vesUıası ve 4818 lira muvakkat 
teminat mektubu veya makbuılan ve Nafia Vekâletinden 938 takvim yılma 
mahsus olarak aldıklan müteahhitlik vesikalarile birlikte sözü geçen günde 
saat 14 e kadar Encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gün Nafia Müdürlüğünde görebiMrler. 
«379» «842» 

Benzin Mubayaası 
Ziraî Kombinalar Kurumu Direktörlüğünden: 

1 — Kurumumuz için açık eksiltme usulile sekiz yüz teneke benzin satm 
ahnacaktır. 

2 — EksUtme günü 11 Mart 938 Cuma günü saat on beştir. 
3 — Beher teneke benzinin muhammen kıymeti üç yüz otuz iki buçuk ku

ruş ve muvakkat teminatı iki yüz hradır. 
4 — Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurumumuza ve isteklilerin 2490 

numaralı kanun mucibince istenilen belgelerile ek.=!iltme günü Ziraat Vekâle
tinde Satınalma komisyonuna müıacaatlan ilân olunur. (839) 
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Edremit su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Edremite 10.9 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj ve maslaklar inşası su 
deposu tamiri şehir şebekesi yapılması müteferri malzeme tedariki kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 57390 lira 38 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 287 kuruş mukbalinde 

Dahiliye vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21/Mart/938 tarihine rastlıyan psızartesi günü saat on bir

de Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4145,52 liraUk 
muvakkat teminat. 

B — Kanımun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulunmadığına dair imzah bir mektup, 
D — Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden münakaşaya girmek için ala-

caklan vesika. 
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

lı;it>misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
ı_ Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

Fen şefliğine müracaat etmeleri. (314) (675) 

Uşşak su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Uşşağa 5,5 kilom.etre mesafeden su isalesi kaptaj, Maslak su deposu inşası 
malzeme tedariki re müteferri hususat kapalı zarfla eksUtmyee konmuştur. 

1 — İşîn muhammen bedeli (125,584) lira (50) kuruştur. 
2 - - İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 628 kuruş mukabilin

de Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 -— Eksiltme 21 mart 1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on bir 

de Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesa
iki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (752,925) liıallk 
muvakkat teminat. 

B — Kanunun tâyin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksUtmeye girmeye bir mani 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D — Belediyeler i na r heyeti fen şefliğinden münakaşaya gfirmek için alacak

tan vesika. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplaruun iadeli 
teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunmaısı lâzım
dır. Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (316) (673) 

Menemen su işi eksiltmesi 
DahiHye Vekâletinden: 

Menemene 24 kilo metre mesafeden su isalesi kaptaj maslak inşası depo ta
miri ve şebeke yapılması malzeme tedariki ve müteferri hususat fcapah zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 105187 lira 34 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 526 kuruş mukabilin

de Dahiliye vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Mart 933 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on bir de 

Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminât ve vesaiki 
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanvmun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 6509,50 liralık 
muvakkat teminat, 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için alacak-

lan vesika. 
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. 
Fosta ile gönderilecek teklif mektuplarımn iadeli teahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (315) ^676) 

Maraş su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Maraşa 1400 metre mesafeden su isalesi, kaptaj ve depo inşaatı malzeme 
tedariki ve müteferri hususat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 173466 lira 9 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 867 kuruş mukabilinde 

Dahiliye vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Mart 938 tarihine rastUyan pazartesi günü saat on bir de 

Ankarada Dahiüye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetinde ya-
püacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat ona kadar komisyon relshğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayıU kanunim 16 ve 17 nci maddelerine uygun 9923,30 liralık 
muvakkat teminat, 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
G — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir m&ni 

bulunmadığına dair imzaU bir mektup, 
E> —JBelediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için ala-

caklan vesika. 
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplaruun iadeli teahhütlü olması ve ni

hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahet almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (313) (674) 

istanbul Komutanlığı ilânları 
istanbul komutanlığma bağlı olan ve olmıyan birlikler namma binek ko

şum mekkari hayvam pazarlıkla satm almacakür. Hayvan sahiplerinin hayvan-
uuı ile Fmdıklıda komutanlık satın alma komisyonuna mOracaatlan. (684), 

L 
TOKATLIYAN SALONLARINDA Galalarm en Yarın 

akşam 
yaşatılacaktır. O gece 25 Türk artisti tarafmdan 

oynanacaktır. Tokathyan idaresi; ayni gece için görülmemiş bir SÜRPRİZ hazırlamaktadır. 
U m u m î t a l e p ve P D C A n D u n O A 7 1 ^^^ ^y ^^^^ şehrimizde kalması temin edilmiştir. 

arzu üzerine GREGOR ve GAZI 

muhteşemi olan ANADOLU GECELERİ - < ^ 
Millî danslarımızdan ZEYBEK ve ÇİFTE TELLİ I J 

Pek yakında hakikî kanalUe VENEDİK GECESİ 

Bornova su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Bomovaya 5,5 kilometre mesafeden su isalesi, Kaptaj, Maslak, Depo inşası 
şebeke yapılması malzeme tedariki ve müteferri hususat kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 60 643 lira 05 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 303 kuruş mukabi

linde Dahiliye Vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Mart 1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on bir 

de Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (4282,15) liralık 
muvakkat teminat. 

B — Kanunim tayin ettiği vesikalar: . 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için ala

cakları vesika. 
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarınm iadeli 
teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâ
zımdır. 

Bu iş hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (317) (672) 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

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

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

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

Devlet Demiryollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca 
* yapılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin teklif mektuplariyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyona tevdi 
etmiş olmaları lâzımdır, 

a) 2490 sayıh kanun ahkâımna uygun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazıü vesikalar. (340) (730) 

• 
Ankara gan içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasımn bım-

dan evvelki ilân şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28/2/938 
pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep edilen ehliyet, malî kudret, nüfus ve 
hüviyet cüzdam vesaiki 23/2/938 akşamına kadar Ankara'da 2 inci İşletme 
komisyonuna; Haydarpaşada 1 inci İşletme Müdürlüğüne verilmeledir. Şart
nameler aym makamlarca parasız olarak istiyenlere verilecektir. (727) 

• 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarlan aşağıda yazı

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

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

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir veznele
rinde satümaktadır. (726) 
Eksütme Cinsi Miktan Muhammen Muvakkat 

Adet bedeli teminatı listesi 
No. 

1 
2 

Kayın 
Kayın 

111.000 
33.000 

324.120 
94.710 

16714,80 lira 
5985,50 lira 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
8/2/938 tarihinde kapah zarfla ihalesi yapılacağı ilân edilmiş olan Polat-

hane Bakımevi ve Müdürlük binası inşaatımn eksiltmeleri 17/2/938 tarihine 
talik edilmiştir. 

Münakaşa şartnamesinin dördüncü maddenin F fıkrası atideki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İsteklilerin diplomaU mühendis veya mimar olmalan veyahut bir mühen
dis veya mimari inşaatın hitamma kadar iş başmda bulımdurulacağma dair 
aralarmda teati edilmiş noterlikten musaddk taahhüt kâğıdı ve mukayyet bu
lundukları Ticaret odasından alınmış iktidar! malisini gösterir vesika ve as
garî Elli bin liralık bir bina y%tıklanna dair Nafıa vekâletinin ehliyet vesi-
kasmı ibraz etmeleri şarttır. 

Bakımevi mezkûr tarihte saat «10» da ve müdüriyet binası saat on bu
çukta ihale olunacaktır. 

Kapalı zarflar evvelki ilânda yazılı şartlar dairesinde ihale saatlerinden 
birer saat evvellerine kadar Kabataşta Levzım binasmdaki Ahm komisyonu 
riyasetine verihnelidir. (799) 

ic 
800 kilo Litopon 

3600 » Reçine 
8600 » Alçı 
I — Yukarda cins ve miktan yazılı üç kalem malzeme şartnamesi muci

bince pazarlıkla satın almacaktır. 
n — Pazarlık, 23/11/938 tarihine rastUyan çarşamba günü saat (14) de 

Kabataşta levazım ve müba3raat çubeshıdeki Alım komisyonunda yapılacaktur. 
TTT Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazaıhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur, (711) 

Amortisman Sandığından: 
3322 numarah kanun mucibince %7 1/2 faizli 1933 Türk Borcu tahvilleri-

le Dahüî İstikraz tahvillerinin değiştirilmesi işine 18/2/1938 tarihinden itiba
ren başlanacaktır. 

Sandığımız hesabına mübadele muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasmm İdare merkezile İstanbul şubesi tarafmdan yapüacaktır. 

İsteklilerin mezkûr Bankanın Ankara merkezile İstanbul şubesi gişelerine 
inürfu:{uıtlan ll&n glunur. «829» 

Türk Krom 
Anonim şirketinden: 
Ticaret kanununım 361 inci maddesine »8 

şirket esas mukavelesinin hükümlerine gö
re Türk Krom Anonim Şirketinin yılük 
umumi heyet toplantısı 8/Mart/938 sah 
günü saat (11) de şirketin idare merkezi
nin bulunduğu Oalatada Voyvoda cadde
sinde Asikurasiyoni Oenerali hanmm 4 ün> 
cü katmda 73-75 sayüı dairesinde adi ola
rak aktedilecegi hlssedaranın malûmu ol
mak üzere ve esas mukavelenin 57 inci 
maddesine göre bir hafta evvel şirket mer
kezine baş vurarak hisse senedlerlni tevdi 
edip duhuliye varakaları almaları lüzumu 
İlân olunur. 

Mûzakerat ruznamesi 
şunlardır: 

1 — idare meclisi ve murakib raporları
nın okunması, 

2 — 1937 senesi bilanço ve kâr ve zarar 
hesaplannm tedkik ve kabulile İdare mec
lisi azalannm ibrası, 

3 — Esas mukavelenin 25 inci maddesi
ne göre idare, meclisine aza seçilmesi. 

5 — Murakib tayini ve ücretinin tesbltL 
6 — Ticaret kanununun 323 üncü mad

desine tevfikan idare meclisi azalarma sa
lâhiyet verilmesi. İdare Meclisi 

Darüşşafakaya kurban gönderenler 
Bu yıl Darüşşafakaya Temyiz mahkeme

si azasından Bay Cevdet Gücün tarafm
dan iki, bayan Leylâ tarafından bir, İkin
ci Ticaret mahkemesi reisi bay İsmail 
Hakkı tarafmdan bir, bayan Hafız Kebire 
tarafından bir. Piyade asteğmeni Nuri Der-
can tarafmdan bir, tüccar Varnalı bay 
Sahabettin tarafından bir, Kefeli zade ha
cı Yusuf ve hacı Sabrl tarafmdan birer, 
Rumellhlsannda bay Avnl tarafmdan bir, 
bahçıvan Mustafa tarafından Ikl, merhum 
doktor Talip Riza namma bay Nizamettln, 
merhum doktor miralay Hasan Tevflk be
yin ailesi tarafmdan birer ve isimlerini bil
dirmeyen İki zat tarafmdan birer kurban 
gönderilmiştir. Darüşşafaka müdürlüğün
den teşekkür olunuyor. 

B O R S A 
15/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

Türkiye Cum
huriyet Merkeı 
Bankan 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
Ittihad Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 

İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk H 
Ünitürk m 
Mümessil I 

» n 
> m 

tş Bankaa 
> hamiline 
> müessis 

93 

98,50 
19 
19 
19 
40 

40.75 

10,20 
10,25 

85 

08 

23,75 
7,75 
7.25 

12,65 
12,50 

Para (Çek fiatleri) 

Paris 
Londra 
Nev York 
MUâno 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,25 
630 

0,79,57,50 
15,16,50 
86,74,60 
3,42,95 
4,69,50 
1,42,33 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,65,87 
1,97,12 

1238,10 
34,24.60 
4,19,50 
3,98,30 
106,1» 

23,68,50 

TİCARET 
İSTANBUL 
ve ZAHİRE BORSASİ 

15/2/938 
F t A T L A B 

CtNSt 

Buğday yumuşak 
t sert 

Arpa yemlik 
» Anadol 

Çavdar 
Mısır san 
Kuşyemi 
Börülce 
Tiftik mal 
Yapak Trakya 
Z. yağ L ci yemek. 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Fasulya 
Un 
Mısır 
Z. Yağ 
P. Yağ 
Yulaf 

Yulaf 
Nohut 
İçfmdılc 
Afyon 

Aşağı Tukan 
Kr. Pa. Kr. Pn. 

6 3 
5 28 
4 17i 
4 S 
5 — 
4 18 
8 8 
8 10 

6 9 
5 35 

— — 
4 8 

— — 
4 31 

— — 
— — 

117 — 123 — 
65 — 
48 — 

• a E L E N 
960 
345 
165 
150 
30 

110 
45 
23 
66 
40 

a t D E N 
30 
15 
3 

607 

— — 
48 — 

Ton 
» 
> 
» 
> 
* 
> 
» 
> 
» 

Ton 
» 
> 
» 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Bad« 

Akşam Matbaası 
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1938 
Matbuat AlmanaSı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meşhur 

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

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayımz 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KÜRÜMÜ - Taksim 

I ;/J IHtl'A 
0 K S U R U K ŞURUBU 

Romanya Seyrisefain 
idaresi 

Hareket edecek rapurUr: 
Hecele Karol vapuru 19 Şubat cumarte-

•i saat 13 de (Köstence)ye 
Bacia vapuru 23 Şubat çarşamba saat 

• da (Pire İskenderiye, Hayfa ve Beyrut)a 
Tenzilâtlı flatlerle Berlin, Breslau, 

Öresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
Ve Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Homnya için eşyayı ticariye sevkiyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
k a n l a n İçin, Türk - Rumen itilâfı mu
cibince Şarî ve Merkezi Avrupa için ten-
«ü&tlı flatlerle sevklyat. 
Fazla tafsilât İçin Oal&ta Yolcu salonu 
karmında TaHir bey hanında İstanbul 
*u&uml acentalığma müracaat. 

. Telefon: 4944» - 49460 

Scandinavian Near 
East Agency 

OaUUda Tahlr han S iscfl kat 
Tal: 44991 - • - I 

BTcıuka Orient Linim Oothenborf 
Oothenburr, Stokholm, Oslo, Dantstg. 

r ^ U Copenhag Abo Reval ve bOtttn 
«•Itık Umanları lark ve Karartenlı ba#U-
^ lüaaıüan arasmda İS günde bir azlınet 
• *Tdet Icln muntazam postalar. 
Chlynla - Dantelg - Oothenburg T* Oslo-

"•o beklenen vapurlar. 
Ootland vapuru 28 şubata doğru, 
"«rdaland vapuru 20 şubata doğru, 
''ordland vapuru 14 Marta doğru 

j T * ^ d a tatanbuldan Hamburg Roter-
2** - Kopenhag, Odynla Oothenberğ, 
tS^^*^ - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
^ bareket edecek vapurlar. 

^ s n e vapuru 15 şubata doğru, 
^t land vapuru 28 Şubata doğru 
^rdaland vapuru 20 şubata doğru. 

I •T*'* ^•^^*t »Çin Oalata'da Tahlr han 
"'*«Q katu kâin aeçntalığıntı mCracaat 

Tel: 44991 - I - S 

LSVJR f̂ 

rvAN z.u*̂  
sS»f^O*' 

"•^m ' / 

\pt* 
* • • , 

, Coo»" 

^«^a'^ -««r « ^ " 

N^^V 
v^\^i.^> ;̂ :̂ o> ;̂̂ ^g 

# ' ^ v.v, •»'^» V 

\ \ ^ ; \ \ <̂  .\N\ VN^ l ^ > ^ ^ ^ 

1^ f̂̂ s 

En muamıit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksüriiğünün 
|kat1 il&cıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayaıu dikkattir, 

îütün eczanelerde bulunur. 
İ N G İ L İ Z KANZÜK E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, İstanbul 

Rahafanı, kesesini sevenlere tavsiye: 
K u Ş t Ü y Ü Kullanınız. 

eir Liraya Kumaşile Kuştüyü Yasdıklar 
Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tensUât yapıldı. Kuş tüyü komaşUrmm 

en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatler çoI: ucuzdur. 
Adres: IsUnbul Çakmakçılar yokumu Ku; tüyü fabrikası. Tel: 22027. 
Satış yerlerimin: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazarı. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satış yeri. 

SIHIRLI 60Z 
Pudra renkle
rinde Inkılâb 

yaptı 

Bu yeni ve 
Sihriâmiz 

Renkleri "̂C 
MECCANEN ^̂  
tecrübe ediniz. 

On kadm da dokuzu tenlerine uy-
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri suni «mak
yaj görmüş» bir çekil aldıkları gi
bi yaşlarından fazla Ihtiyarlanuş 
görünürler Yeni İcad edilen saya
nı hayret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renklerinde bir İnki-
lâp yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden büe çüphe ede
ceğiniz nlsbette pudra renkleri a-
rasmdaki ahengi ifşa etmiştir, ki, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabiî rraıkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek Im-
kftnmı vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde tPlâkalar» halinde ya
pışan adi jmdralan bırakınız 
ve bir güzellik mütehassısının 
dediklerini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasını sihra-
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafma bir renk ve 
diğer tarafma da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildiıüze hangf-
si daha ujrgun geldiğiıü görünüz. 
Bu yeni pudrayi kullanarak cazib, 
sehhar ve adetâ tabiî bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalaj vesalr masarife karşılık olarak İstan
bul 622 posta kutusu adresine (T. A. 7) runnızile 12 kuruş
luk pul gönderdiğinizde size hususî mod^ld^ bir kutu pud
ra ile muhtelif renklerde numunelik 4 ufak paket pudra 
gönderilecektir. Mektubunuzda her val^t^ kullandığınız 
pudranın rengini de bildirmeği tinutmayfiiız. 

Numune istiyenlerin çoğluğu karşısmda gönderme 
işinin birkaç giin geri kalmasmın mazur görülmesini muh
terem müşterilerimizden rica ederiz. 

Arada büyük fark var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taidit edil
memiştir. Bu pudramn, en büyük meziyeti bilhassa çocuk ciltleri için ha-

nrlannuş olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşU kimseler de kullanmaktadırlaı*. Vücudun ütiva-

lannda ve koltuk altlannın pişiklerine karşı bımdan daha mü
essir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onii diğer adî (Talk Pudra) larile karıştırmayınız. 

:^^.)AA REOSİL 

SATIUK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
Halatla Kcnnekayada Hamaml Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numaroh kı?men kagir iki ev elverişli fiyatla satılıktır. Almak isteyen
lerin Sirkecide Kızılay Hnnınm Udnci katmda 8 numaraya müracaatları. 

Kimyager Alınacaktır 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 
kimyager ahnacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanlann vesikalarile 
Umum müdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatlari. (830) 
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Baş ağrtst 

NEVROZÎN 
ile geçer f 

Çektiği ıztıraplar bu hakika
ti öğreninceye kadar sürüp 
gidecektir. 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, stzt ve sancıları 
dindirir. 
Baş ve diş ağrılarile nezleye, 
üşütmekten mütevellit ıstı

raplara karşı bilhassa 
müessirdir. 

Gaip Bilezik 
Bayramın 2 nci günü sabah saat 

5 de Tokatliyan otelinden çıkarken bir 
bilezik kaybolmuştur. Manevi kıyme
tinin büyüklüğü dolayısile getiren faz-
lasile memnun edilecektir. 

Mehmet Kâzım Eczanesi 
Emmönü 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

•} 
îe!futü|2tt« 
nLnN^nNRHTnR 

B O U n L A I 

EVEREADY 
ÂDİPtTP 

İ S T A N B U L AtİJİA^A İZMİA 

,S>AAZON% 
\^l lA^SMA TUZU \ ^ 

UAHmavtT*KüTURim«»o"iH.z' 
SIHHATİM MUHAFtZlOia 1 | 

I MİOt VE BAllSAKURl ALIŞTIRMAZ | 
I \ İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI 

_, MİDE ö i 
İ'^A EKŞİLİK VE YAHMALARIHI IKği 

AİtfOAKİ TATSIZUK « »OKUVU / j ^ J 

HALİÇ VAPURLARI 
. T. A. ŞİRKETİNDEN: 

Şirketimiz hissedarlannm 17 Mart 1938 
salı günü saat 11 de Oalatada Ovakimyan 
hanmda dördüncü kattaki dairede evvelâ 
adî ve müteakiben fevkalâde surette yapı
lacak toplantıda hazır bulunmalannı di
leriz. 

Adî toplantı ruznamesi: 
1 — İdare meclisi raporunun okunması, 
2 — Murakıp raporunun okunması, 
3 — 31/12/937 tarihine aid bilançonun 

okımması ve müzakeresi ile tasdiki ve ida
re meclisi azalarmm ibrası; 

4 — İdare meclisinin yenilenmesUe hu
zur haklarmm tayini, 

5 — Yeniden murakıp intihabı ve tahsi-
satmm tayini, 

6 — Şirket işlerinin tedvirine sureti mah-
susada memur edileceklerin ücretini tes-
bit için idare meclisine salâhiyet verilme
si; 

Fevkalâde toplantı ruznamesi: 
1 — Belediyenin yapabileceği icraî taki

batı üzerine almacak tedbir ve ledelhace 
şirketin infisahı ile tasfiyesi hakkmda ka
rar ittihazı. 

Asaleten veya vekâleten iştirak edebil
mek için adî toplantıda hissedarlann en 
az yüz hisseye malik olması ve fevkalâde 
toplantıda Ticaret kanununun 386 ncı 
maddesinde ve şirket nizamnamesinin 9 
ncu faslııida yazılı hususatm müzakere ve 
karara raptı için mezkûr maddede göste
rilen miktai*da hissedarlann hazır bulun
ması icab eder. 385 ncl maddesi mucibin
ce bir hissesi olanm dahi rey Itasma hak
kı vardır. 

Hissedarlann hisse senetlerini 16 Mart 
938 akşamına kadar şirketimize veya bir 
bankaya tevdi ederek duhuliye ahzı iktiza 
eder. . İdare Meclisi 

Müthiş Bir Rekabet 
160 yerine 6 0 
100 yerine 4 0 

İstihzar usulünde bizzat Eczacı HASAN'ın Londrada 
elde ettiği sur ve püf noktalarile tertip edilen 

HASAN Meyva özt 
Yalnız Eczacı Hasan'a hâs olan 3 yerine 1 gibi müthiş ve ezici rekabetle 

Avrupa meyva tuzlarını şaşırtnuştır. 
Hasan Meyva özü çok saf meyvalarm usarelerinden istihsal ve istihzar edil

miş olup mideyi ve barsaklan ıslah eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik, ağn ve in
kıbazı defeder. Iştihayı tezyid, hazmı kolaylaştırır. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ilâ bir çorba kaşığım yanm bardak su 
içine karıştırarak ve köpürterek içenler, mide rahatsızlıkları çekmezler. Her 
sabah aç karmna bir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar yanm 
tertip almahdır. 

HASAN Gazoz özü 
Hasan Mejrva Özünün evsafında olmakla beraber çok lezzetli şampanya ve 
sodalı gazoz gibi a3mi safiyet ve halisiyeti ve ayni kat'iyeti şifaiyeyl haizdir. 

Hasan Gazoz Özü şekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu 
sebebile Avrupada kazinolarda içki ve şampanya ve gazoz yerine istimal edil
mektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Oar 
zoz Özü ikram ediyorlar. 

Limon, Portakal, Mandalm, Frenk üzümü. Muz ve Çilek nevileri çıknuştu:. 

gişeleri 2 5 - 4 0 - 6 0 kuruştur 

Dişleri hergün niçin 
Fırçalamak lâzımdır? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı müdafaasızdır. 
Saniyen ağızdaki «Salya» denüen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişlerin en ^ 
birinci düşmamdır; dişlere yapışarak 
yosvm peyda eder. Mineleri a§mdınr, 
yavaş yavaş dişleri ve köleleri çürütür, 
diş etlerinde iltihaplar peyda olur. Diş- \ ^^^' —"^ ^^ i 
lere yapışan yemek artıklan ve ecne- | ^ ^ H » "̂  i 
bi maddeler de temizlenmezse birer | 
mikrob yuvası haline gelir. Eğer dişler 
mımtazaman ve günde en az iki kere 
«Radyolin» le fırçalalunadığı takdirde 
çok çabuk mahvolmağa mahkûmdur. 

RADYOLİN 
Bu muhtemel âkibetleri 

vaktinde bertaraf eder. 
Dişlerinizi hergün fırçalayınız. 

Dr, Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassısı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 
tstanbul, Belediye karşısı, Sinan-

ağa daireleri. Öğleden sonra 
Telefon: 23565 

•ınıımıııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııiNiıııııııiHiHmııiNinıınanıiMiıaınııiMuiıııuııııınRnıınııııııınnnnluııuıııııınıınHiınııuuliııı*''' 
bir t e * Zayi — 1933 yılında Ilgın İlk okulundan 

aldığım şehadetnameyl kaybettim, yeni
sini alacagmıdan esklâinin değeri yoktur. 

tZ namanda Sami 

Zayi — 2279 No. otomobilin — ^ 
plâkaaı zayi olmuçtur. Şayet buluna««* 
olursa muteber değildir. Beyoğlu ^^^1 
ye. Yeni Kafa sokağı No. 22 Akavnl VerJJ» 


