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AKSA 
Devlet Nüshası 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

Sene 20 — No. 6941 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 14 Şubat 1938 Ittefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kİişe)' 

Avusturya Başvekili, Hariciye 
Nazırı B. Hitlerle görüştüler 

Konuşma 11 saat sürdü, bütün 
ihtilaflı meseleler gözden geçirildi 
ingiliz gazetelerine göre bu mülakatın hazırlan

masında B. Mussolini mühim bir rol oynamış 
Viyana 13 — B, Hitler, Avusturya 

Başvekilile Hariciye Nazırım kendisi-
le görüşmek üzere Berchtesgadene 
davet etmiştir. Başvekil ve Hariciye 
Nazın dün otomobille hareket etmiş
lerdir. Davette hususî bir nokta zik-
redilmemiştir. Mülâkatm, Alman -
Avusturya meselesini halletmek için 
von Papen tarafından yapılan son bir 
teşebbüs olduğu zannediliyor. 

Berlin 13 — Avusturya BaşvekiUle 
Hariciye Nazın, dün akşam Alman-
yanın Viyana elçisi von Papen ile bir
likte B. Hitleri ziyaret etmişlerdir. 
Neşredilen bir tebliğe göre mülakat 
resmî mahiyette olmuş ve iki hükü
meti alâkadar eden bütün meseleler 
görüşülmüştür. 

Konuşma 11 saat sürdü 
Viyana !?> — Dünkü mülakat saat 

On birden yirmi ikiye kadar 11 saat 
sürmüştür. Konuşmanın Avusturya 
için çok memnuniyeti mucib şekilde 
cereyan ettiği zannediliyor. 

Berlin 13 — Resmî Alman mahafili 
Berchtesgaden mülakatı hakkında 
hiç bir şey söylememektedir. Gazete
ler seyahat hakkında Viyanadan ge
len telgrafları yazıyorlar. Seyahat 
büyük ehemmiyetle karşılanmıştır. 
B. Hitlerin gelecek pazar günü söyli-
yeceği nutukta Alman - Avusturya 

B. Hitler, Avusturya Hariciye Nazın B. Şmit, Avusturya Başvekili B. Şuşnig 

münasebatı hakkmda beyanatta bu
lunacağı zannediliyor. 

Viyana mahafüinin fikri 
Viyana 13 — Havas muhabirinden: 

İyi haber alan Viyana mahafüinde 
söylendiğine göre Avusturya, Alman
ya ile müzakere İçin en münasib za-
mam bulmuştur, Romanyada kabi
nenin değişmesi, İngiltere ile İtalya 
arasmda tekrar müzakereye girişil

mesi gibi hadiseler Almanyada mü
him bir tŞBir yapmıştır. Yapılan ko
nuşmada Avusturyada hülriimet şekli 
ve krallığın iadesi gibi noktalara do
kunulmamıştır. 

Yapılan konuşmaya burada büyük 
ehemmiyet veriliyor. İki hükümet 
arasında ihtilaflı meselelerin halli 
için müzakereye bir zemin hazırlan
dığı zannedilmektedir. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 

Iktisad Vekili B. $akir Kesebir Ege 
mıntakasında tetkiklerde lıulunuyor 

Kütahya, Balıkesir ve 
lerle görüştü. Yann 

İ3mir 13 (Te
lefonla) — İk-
tisad Vekili B, 
Şakir Kesebir 
refakatinde Zi
raat bankası u-
Dıum müdürü 
olduğu halde bu
gün Kütahya 
yolile şehrimi-
^ gelmiştir. E. 
Şakir Kesebir 
Basmahane is
tasyonunda me
rasimle karşı
lanmıştır. Me-

i 
Iktisad VekiU B. 

Şakir Kesebir 
ı̂ asimde vali E. Fazlı Güleç, müstah
kem mevki kumandanı, Belediye rei-
?1 Dr. Behçet Uz, Ziraat bankası mü
dürleri ve tüccarlar bulunmuşlardır. 
Bir kıta asker selâm resmini ifa et-
miştir. 

Bayram tatilinden istifade ederek 
tedkik seyahatine çıkan Iktisad Veki
li Kütahyada parti binasını gezmiş-
*̂r. Vekil, Balıkesire de uğramış ve 

Ĵ '̂ ada da' tedkikatta bulunmuştur. Ba
lıkesir Şehir klübünde vekil şerefine 
"ir ziyafet verilmiş, ziyafette iktisaî 
Meseleler üzerinde görüşülmüştür. 

B. Şakir Kesebir Edremid ve Bur
haniye müstahsillerini kabul ederek 

Uek ve ihtiyaçlarını dinlemiştir. 
Iktisad Vekili müstahsillerle görüş-

ükten sonra otomobille Edremide ka
dar gitmiş ve zeytin istihsalâtmda 
^ühim bir mevkii bulunan hu mmta-

Edremitte müstahsil-
Manisaya gidecek 

kada zeytincilik etrafmda tedkikatta 
bulunmuştur, 

B. Şakir Kesebir İzmire gelirken Ak
hisar istasyonunda Manisa valisi B. 
Lûtfi Kırdar tarafmdan karşlalımış-
tır, E. Lûtfi Kırdar Manisalılarm ken
dilerini aralannda görmek arzu ettik
lerini bildirmiştir. Vekil, bımun üze
rine İzmir dönüşünde Manisaya uğ-
rıyacaklarını vadetmiştir. Salı günü 
Manisaya gidecektir. 

Bu akşam vilâyet tarafmdan İzmir 
Palas salonunda vekil şerefine bir zi
yafet verilmiştir. Ziyafette İzmir şeh
rinin imar işleri, vilâyetin mühim te
şebbüsleri ve istihsalât etrafmdaiı has
bıhallerde bulunulmuştur. B. Şakir 
Kesebir: 

— Kültür Parkm medhini çok işit
tim, görmek isterim. 

Dedi. Yann (bugün) Kültür Parkı, 
İnciraltı plaj mı ve Ağamemnun kap-
lıcasım gezecektir. 

Ziraatçi, ithalât ve ihracatçı tüc
carlar yatın (bugün) Ticaret odasm-
da saat 11 de vekilin riyasetinde bir 
toplantı yapacaklardır. 
^ Vekil, öğleden sonra da sanayicile

rin yapacaklan toplantıya riyaset 
edecektir. 

O r m a n çif l iği k â z a o l a c a k 
Ankara 13 (Telefonla) — Orman 

çifliğinin bir haza haline ifrağı dü
şünülmektedir. Bunun için tedkikat 
yapılıyor. 

Millî küme maçlarına 
dün başlandı 

Güneş Feneri 5 - 2 , 
Beşiktaş Galatasarayı 

2 - 1 yendiler 
Dünkü maçlarm tafsUâtile An

kara ve tzmirdeki maç haberleri 
spor sahifemizdedir. • 
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Mahrukat ihtikârı 
Yiyecek ve giyecek ucuzlatüması 

için mücadele açıldı. Bir de yakacak 
maddeleri var ki, asıl bunların üze
rinde ihtikâr oluyor. 

Odun yazın iki yüz küsur, şimdi 
dört yüz küsur; hele bir kar yağsın 
da seyredin kaça fırlıyacağiTu... Man
gal kömürü ona göre... 

Bütün milletin maden kömürüe 
ısınması temenni olunur. Fakat bu
günkü hakikat, fakir ftkaranm ha
lâ eski tarz mahrukatı kullandığıdır 
ve bu ihtikârdan mutazarrır olan da 
ö biçarelerdir: En fazla zarurette olan 
vatandaşlar... 

Belediyenin depolan olsa da fiati 
ayar etse: Maden kömürü gibi, diğer 
mahrukat da yazın ne fiate iseler 
kışın da aynen öyle satılsa... 

yARIM ADAMLAR 
Resimli 

hikâyeler 

serisi 

Bugün başladı 
(7) nci sahifemizdedir 

Galatada Tünelin 
önü genişletilecek 
Tünel ve Mahmudiye caddelerinin 

birleştirilmesi düşünülüyor 

Karaköyde bir burun teşkil eden ve kaldırılması düşünülen dükkânlar 
Tünel şirketinin Galata cihetinde 

yaptu:acağı bina hakkmda Belediye 
ile şirket arasmda uzun zamanlai*-
danberi devam eden ihtilâf, Nafia Ve
kâletinin müdahalesile halledilecek 
bir safhaya gelmiştir. İhtilâfa sebep 
olan va:ziyeti kaydedelim: 

Tünel şirketi mukavelesini tedkik 
eden Nafia Vekâleti, şirketin Galata 

cihetinde bir bina yaptırması lâzım 
geldiği halde şimdiye kadar bu taah
hüdünü yerine getirmediğini görmüş 
ve Galata cihetince mutlaka bir bina 
yapılması lâzım geleceğini şirkete ih
tar etmişti. Bu binanın üç kat üzeri
ne inşa edilmesi yine mukavele hü
kümleri icabmdandır. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 

ingiltere ile italya 
kolayca anlaşamıyacak 

Bir italyan gazetesi: "Düşüncelerimiz baş
kadır, arük bu konuşmalardan bıktık,, diyor 

İngiltere, kalyanın istikraz İçin son za
m a n l a r d a yaptığı talepleri kabul etmiyor 

Roma 12 (A.A.) — Londradaki 
İtalyan büyük elçisinin bu hafta için
de İngiliz Hariciye Nazırile yaptığı 
mülakatlar kati İngiliz - İtalyan mü
zakerelerine başlanabileceği ümidle-
rini uyandırmıştır. 

İtalyan matbuatı, ihtiyatlı bir lisan 
kullanarak, bir anlaşma imkânlarını 

bozmamak için talimat almıştır. Bu
nunla beraber, Regime Faşsita gazete
si bugün şöyle yazmaktadır: 

İngiliz - İtalyan anlaşması neyi ifa
de eder? Japonyaya müsaid olan bi
zim siyasetimiz Çine müzahir olan 
İngiliz siyasetüe telif edilebilir mi? Y» 

(Devamı 11 inci sahifede) 

Jeanette Mac Donald 
HoUywoodda bulunan Hikmet Feridun 

Es'e uzun beyanatta bulundu 

^ Jeanette Mac Donald ve muharririmiz Hikmet F ^ d u n Es 
(Mülakatı 9 uncu sahifemizde okuyunuz.) 
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Dün Geceki ire Bu Sabahki Haberler 1 
Romanyada yeni kabine 
bir beyanname neşretti 
Goga kabinesinin çel̂ ilmesi her 

tarafta büyükakisler yaptı 
Bükreş 13 — Yeni seçim münase-

betile memleketin muhtelif mahalle
rinde vukua gelen çarpışmalar, kanlı 
hâdiseler olacağını anlatmıştır. Bu se
beple Goga kabinesi çekilmeğe mec
bur olmuştur. Kral, yeni kabineyi teş
kil vazifesini Romanya patriği mon-
senyör Mirona tevdi etmiştir. B. Mi-
ron yeni kabineyi kurmuştur. Kabi
neye Goga ve çifçi birliği reisi Maniu 
hariç olmak üzere bütün eski Başve
killer girmiştir. Hariciye Nazırlığım 
B. Tataresko deruhte etmiştir. 

Yeni hükümet memlekete hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Beyan
namede hükümetin programı şu su
retle hülâsa ediliyor: Rumen milleti
nin yenilenme temayülüne daha uy
gun yeni bir kanunuesasî tanzimi, 
milliyet fikrinin kuvvetlendirilmesi, 
umumî harpten sonra verilen Rumen 
tabiiyeti haklarının tedkiki, fazla Ya
hudi bulunan diğer memleketlerle 
birleşerek Yahudilerin istedikleri va
tanda çalışmalannın temini, bütçe 
muvazenesinin korımması, para kıy
metinin muhafazası, ordunun kuvvet
lendirilmesi, hariçte ananevi politika
ya devam. 

Gazetelerin sansürü şiddetlendiril-
miştir. Gazeteler hükümetin harekâ
tı hakkmda mütalâa serdedemiyecek-

ler, kabine erkânı hakkmda tenkid-
lerde bulunamıyacaklardır. 

Londra 12 — İngiliz gazeteleri: 
«Goga faşist temayülü takib ediyor
du. Halbuki Romanyanın demokrat 
devletlerden uzak kalamıyacağı an
laşılmıştır. Bu sebeple" kabine çekil
miştir» diyorlar. 

îngilterenin Bükreş sefiri bir müd
det evvel Gogaya bir nota vererek Ro-
manyanm akalliyetlere karşı taiah-
hüdlerine riayet etmesini istemişti. 
Gazeteler, kral Karolun son tebeddü
lü hazırlamakla âkılane hareket etti
ğini yazıyorlîCr, ' 

Mosk&oa 12 — İzvestiya gazetesi 
Goga kabinesinin istifasından bahis
le diyor ki:; 

«Hıristiyan sosyalist hükümeti ik
tidarda kaldığı kısa müddet içinde 
Romanyanm beynelmilel mevkiini ça
mura düşürmek için ne yapmak lâ
zım idise onu yapmıştır. Bu hüküme
tin takib ettiği siyasetin uyandırdığı 
itimadsızlık ve endişeler Fransa, İn
giltere, Amerikayı Bükreş nezdinde 
teşebbüslere sevketmiştir. Bu siyasetin 
en başında olarak Sovyetler aleyhine 
şiddetli bir mücadele açılmış ve bu, 
Sovyetlerin Bükreşt^ki resmî mümes
silinin, Rumen makamatmın da müsa-
mahasile kaçırılmasına müncer ol
muştur.» 

Aksu vapuru 
karaya oturdu 

Yolcular başka vapura 
nakledildi, vapurun 

kurtarılmasına çalışılıyor 
Bayramdan evvel Karadenizde baş-

lıyan tipi ve fırtına düne kadar fası
lalı surette devam etmiştir. Bu fırtı
nalar dolayısile dün limanımıza gel
mesi mukarrer olan Denizyolları ida
resinin «Tan» vapuru geç vakte ka
dar gelmemiş, Aksu vapuru da bir ka
za geçirmiştir. Ayın sekizinci salı gü
nü Istanbuldan hareket ederek Ka;-
radeniz postasını yapmakta olan Ak
su vapuru ayın onuncu gecesi âni 
surette çıkan bir tipi ile yolunu şa
şırmış ve Sinop civarında İnceburun 
yakınlarında Latyes mevkiinde kara
ya oturmuştur. 

Aksu süvarisi bay Ziya, gemiyi 
kendi manevralarile kurtarmak iste
mişse de hava vaziyeti dolayısile mu
vaffak olamamış ve bu sırada; da baş 
omuzluğundan bir yara almıştır. 

Bu sırada İstanbula gelmekte dan 
idarenin Karadeniz vapuru Aksu va
purunun istimdadı üzerine yetişmiş 
ve Sinoba 8 mil mesafedeki Aklimanâ 
İltica eden Aksu yolcularını almıştır. 

Bu yolcular Sinoptan ileri gidecek
leri, «Karadeniz» ise İstanbula gel
mekte olduğu içüı yolcular Sinop li
manında bulunan ve havanm dur
gunlaşmasını bekliyerek Samsun ve 
Trabzona doğru gidecek olan Cum
huriyet vapuruaa aktarma edilmiştir. 
Bu suretle yolcularm yollarına de
vamı temin edilmiş, kazadan haber-
dair edilen Denizyollar idaresi de ya
ralı Aksu vapurunu getirmek üzere 
Hora tahlisiye gemisini göndermiştir. 

«Aksu» vapurunun kurtarılarak 
limanımıza getirilmesi beldenmekte-
dlr. Karadenizde fırtına dün gene 
şiddetlenmiştir. 

Son vaziyet 
Sinop 13 (Akşam) — Aksu vapuru

nu kurtarmak için gelen tahlisiye 
gemisi bugün mütemadiyen çalıştığı 
halde gemiyi kurtaramadı. Gemide 
bulunan 25 ton yükün boşaltılması 
için Samsunda bulunan Tan vapu
runa telsizle malûmat verildi. Yükü 
boşaltılmca vapurun kurtanlacağı 
muhakkaktır. Vapurun baş tarafm-
daki yara tamir edildi. Yolcular Cum
huriyet vapurile yollarına devam edi
yorlar. Yolculai" arasındaki fakirlere 
Kızılay sıcak yemek vermiştir. 

Ege mıntakasına müthiş 
yağmur yağıyor 

Gediz suları karaya bir erkek 
cesedi attı 

izmir 13 (Telefonla) — Ege mm-
takasına bilhassa İzmir civarına müd-
hiş yağmur yağıyor. Gediz ve Mende
res nehirlerinin üçüncü dafa taşma-
smdan endişe ediliyor. Gediz nehri
nin suları Menemen hududunda ka
raya erkek cesedi atmıştır. Cesedin 
hüviyeti henüz tesbit edilememiştir. 

Buğday mubayaa sistemi 
basitleştirilecek 

Ankara 13 (Telefonla) — Ziraat Ve
kâleti buğday ihracatını arttırmak için 

yeni kararlar almak üzeredir. Söy
lendiğine göre, bugün tatbik edil
mekte olan buğday mubayaa sistemi 
daha basit bir usule bağlanacaktır. 

Ballcankonseyi 
Toplantı bu ayın yirmi 

beşine bırakıldı 
Ankara 12 (A.A.) — Hariciye Vekâ

letinden tebliğ olunmuştur: 
Yeni Romanya Hariciye Nazırının 

seyahat edebilmesini kolaylaştırmak 
için Balkan antantı konseyi mesaisini 
kısa bir müddet için tehir etmek lâ
zım geldiğinden, konseyin bu içtima 
devresi reisi B. Metaksas, konseyi bu 
aym 25 inde Ankarada toplantıya 
çağırmaktadır. 

Cabir kalesi yeniden inşa 
edilecek 

Ankara 13 (Telefonla) — Suriye 
topraklan içerisinde bulunan ve Lo
zan muahedesile Türkiye toprağı sa
yılan Cabir kalesinin yeni baştan in-
şasma karar verilmiştir. Buraya ge
len malûmata göre Haleb konsolosu
muzun reisliğinde bir heyet Cabir ka
lesine gitmiş ve orada yapılacak me-
zann temel atma merasiminde bu
lunmuştur. 

Erzincanm kurtuluş günü 
dün kutlandı 

Erzincan 13 (Hususî) — Kurtuluşı 
bayramı bugün halkın coşkun teza-
hüratile kutlanmıştır. Halkevinde 
köylülere pasta ve çay ikram edilmiş
tir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

Demokrat memleketlerde 
şahsî mülkiyet meselesi 
Pransada da, Ametikada da komûnlım 

halka aykm gelen bir fikirdir. Şahsi mül
kiyet buralarda mukaddes sayılıyor. Hattâ, 
geçen gün yazdığımız gibi, Amerikalı işçi
lerin teşkilâtı, sırf bolşevikler iştirak edi
yor diye, «San enternasyonal» dan çekil
mek istemiştir. 

Buna rağmen demokrasinin mühim bir 
Istlnadg&hı olan Fransadaki sol cenah 
ftrkalan şu iddiadadırlar: «Memleketi
miz, 200 ailenin esiridir. Hemen hepimizi 
bu mahdud zümre için çalışıyoruz. Bu 
200 ailenin kök salan iktisadî hükümran-
hğına karşı tedbir!» 

Amerikada da ajmi sözler: «Memleke
timizde 60 aile, bütün iktisadî pınarları 
ellerine geçirmişlerdir. Onlarla mücadele!» 
Hattâ bizzat Ruzvelt bu mücadelenin bay
raktarıdır. 

tJçüncü ve mühim demokratik memle
ket olan İngilterede ayni fikir mevcud-
dur: «Tabiî servet pınarlarını millîleş
tirmek...» 

Bunlardan en mühimi şüphesiz maden
lerdir. Son günlerde işçi mebuslanndan 
Parkinson, bütün yeraltı servetlerinin 
şahsî mülkiyet halinden çıkarılarak umu
mî mülkiyet haline getirilmesi için bir 
kanun lâyihası teklif etmiş, fakat teklif, 
Avam kamarasında 117 ye karşı 167 reyle 
reddedilmiştir. 

«Evet» ve «hayır» diyenler arasındaki 
nisbet o kadar fazla değil. Görülüyor ki, 
demokrat memleketlerde, umumiyetle şah
sî mülkiyet aleyhine olmamakla beraber, 
millî menbalann mahdud bir kaç ferde 
inhisar etmesi aleyhine hayli kuvvetli ce
reyanlar mevcut. 

F. Tanur 

Maraşın kurtuluşu 
Cumartesi günü büyük 

merasimle kutlandı 
Maraşın kurtuluşunun 18 inci yıl

dönümü Maraşlı yülcsek tahsil genç
leri tarafmdan cumartesi günü öğle
den sonra Eminönü Halkevi salonun
da büyük bir kalabalık huzurunda' 
kutlanmıştır. 

Törene İstiklâl marşile başlanmış, 
şair B. Necip Fazıl Kısakürek Maraşı 
anlatan güzel bir nutuk söylemiş ve 
alkışlanmıştır. Bunu müteakip mu
harrir B. Nizameddin Nazif, Maraşlı 
B. Zahir Güven kürsüye gelmişler ve 
heyecanlı nutuklarla ihtisaslarını an
latmışlardır. 

Maraşlı gençlerden, İktisad fakülte
sinden Fethi Yazıcı en son olarak 
kürsüye gelmiş ve Maraşın kahra
manca kurtuluşunu anlatmış ve söz
lerini şu cümlelerle bitirmiştir: 

«Biz bu kurtuluş günlerinde dün
den çok bugüne, bugünkü hakikate 
seviniyoruz. Bu hakikat Türk milleti
nin istikbalini aydınlık gösteren se
beplerin bugün mevcud olmasıdır. 

Şayet bir gün bu ihtiyar küre, her 
hangi fizikî bir hâdise dolayısile inhi-
lâl edecek olursa, beşer tarihinin son 
müverrihi, son kitabımn son cümlesi
ni şöyle bitirecektir: «Dünyanm en es
ki, en büjöik milleti Türk milletidir. 
Beşeriyete ilk medeniyeti o getirmiş
tir ve bugün en medenî mUlet olarak 
dünya ile birlikte tarihini kapıyor; 
ne mutlu Türk olanlara!» 

Nutukla:rdan sonra konservatuar 
talebelerinden bayan Can ve orkes
tradan B. Vahid seçili parçalar çal
dılar, B. Münir Nureddin Maraş tür
küsünü okudu. 

Tayyare piyangosu 
Bu seferki keşidenin en bü
yük ikramiyelerini yazıyoruz 

Tayyare piyangosunun 24 üncü 
tertib dördüncü keşidesi cuma ve 
cumartesi günleri çekilmiştir. Bu 
keşidenin en büyük ikramiyesi olan 
50 bin lirayı 26713 numaralı bUet ka
zanmıştır. 15 bin liralık mükâfatı 
3S849, 12 bin liralık mükâfatı 36472 
numaralı biletler kazanmıştır. 5191, 
4247 numaralı biletlere 10 bin, 11479, 
10776 numaralı biletlere 3 bin, 10586, 
4322, 39985, 24040 numaralı biletlere 
de bin lira isabet etmiştir. 

Sonu 13 ve 49 ile biten biletler de 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

40 bin liralık bono hilebazlığı 
izmir 13 (Telefonla) — Maliye ve

kâletini iğfal suretile Yanyalı bir mü
badilin hükümetten ikinci defa al
mış olduğu 40 bin liralık mübadil bo
nosu burada tutulmuştur, 

B. Eden: ''Herkesle dost 
olabiliriz,, diyor 

Yalnız şu kagdı koyuyor : " idealleri
mizi feda etmemek şartile...,, 

Londra 13 —. Hariciye Nazın B. 
Eden Birminghamda mühim bir nu
tuk söylemiştir. Nazır nutkunda de
miştir ki: «İngiltere beynelmilel ada

lete, elbirliğile çahşma ve biribirine yar
dım zihniyetine sadık kalmalıdır. Dış 
politikada müsamaha fikrile hareket 
etmelidir. Devamlı olmıyacak çabuk 
neticeler için hiç bir prensip feda 
edilmemelidir. Biz herkese, müsavi 
şartlar dahilinde, dostluğumuzu arz 
ediyoruz. Yalnız ideallerimizi feda 
etmemek şartile... 

Genç İngiliz nesli hürriyet idealine 
sadık kalmalıdır. Demokrat ve faşist 
memleketler arasında düşünüş farkı
na rağmen dostluk te^süs edebilir. 
Sabırla herşey elde edilebilir. Yalnız 
ele geçen fırsatlardan istifade etmek 
lâzımdır.» 

Müstakbel Başvekil 
Londra 13 (A.A.) — Havas ajansı 

muhabirinden: Parlâmento mahafili, 
B. Edenin dün Birmingham'da söy
lediği nutku haıicî siyasete hâkim 
olması lâzım gelen ahlâki prensip
lere olan merbutiyeti ve daimî bir 
kıymeti haiz olması imkânı olmıyan 
âcil neticeleri reddetmesi itibaıile 
son derece mühim addetmektedir. 
Zira bu nutuk B. Ederün af kârı umu-
miyenin ekseriyeti nezdindeki vaziye
tini tasrih edecek olup yetişmekte 
olan neslin memleketin idaresini eli
ne almak zamam hülûI edince B. 
Edenin hükümet reisi olacağına dair 
genç muhafazakârlar tarafından ilerf , 
sürülmekte olan mütalâayı muhik 
göstermektedir. 

Leh dış bakam 
Romaya gidecek 

italya kralını Habeş İmpa
ratoru olarak tanıyacak 

Varşova 13 (A.A.)— Siyasî mahafil, 
B. Beck'in İtalyan makamatmın da
veti üzerine yakında Romaya gidece
ği haberini teyid etmektedir. 

Bu seyahatin tarihi henüz tesbit 
edilmemiştir. Fakat B. Beck'in Koma
da* İtalya kralı ve Habeşistan impa-
ratoru»nun sıhhatine kadehini kîîl-
dıracağı anlaşılmaktadır. 

Amerika ordusu takviye 
ediliyor 

Vaşington 12 (A.A.) — Reisicumhur 
Roosevelt ordunun takviyesi için 18 
milyon 880 bin dolarlık yeni bir mun
zam tahsisat istemiştir. 

Kutuptaki seyyahlar 
Buz kıran vapuru 

çok yaklaştı 
Moskova 13 (A.A.) — Tass ajansı

nın Tâimyr buzkıranındaki muhabi
ri, telsiz vasıtasile Papanin grupu ile 
temasa girmiştir." 

Taimyr, hafif tayyareler için iniş 
sahası hizmetini görebilecek 400 met
relik buz parçasma 2 kilometre mesa
fede, 71 derece 37 dakika arzı şimali
de ve 20 derece 10 dakika tulü garbi
de bulunmaktadır. 

Papanin grupu, şimdiden buzlar 
arasında yavaş yavaş ilerlemekte olan 
Taimyr'in projektörlerini görmeğe 
başlamıştır. 

Şehirler arası telefon mükâ-
leme ücretleri ucuzlatılacak 

Ankara 13 (Telefon) — Posta ve 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
şehirler arası mükâleme ücretlerinin 
ucuzlatılması imkânlarım araştır
maktadır. Tedkiklerden ucuzlatma 
imkânları elde edilirse hazırlanacak 
yeni tarife 1 hazirandan itibaren tatbik 
sahasına çıkarılacaktır. 

İhtiyar bir kadın tren altında: 
başından yaralandı 

Ankara 13 (Telefonla) — Halkapı-
nar - Hilâl istasyonlan arasında bu
gün feci Wr tren kazası olmuştur. 55 
yaşlarında bir kadın tren altmda ka
larak başından ağır surette yaralan
mıştır. 

Bir bodrumda bir çocuk 
ölü bulundu 

Fatihte Haydar caddesinde bir evin 
bodrumunda 10 yaşlannda bir çocuk 
ölüsü bulunmuş, bunun da bitişik 
komşunun oğlu Mevlûd olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Cesedi Adliye doktoru Salih Haşim 
muayene ederek morga kaldınlması-
na lüzum göstermiştir. îcab eden 
tahkikat yapılmaktadır. 

Kaybolan Sovyet 
diplomatı 

Pravda gazetesi Rumen 
hükümetine hücum ediyor 

Moskova 12 (A.A.) — Sovyetlerin 
Bükreş maslahatgüzarı B. Boutenko-
nun gaybubeti, Pravda gazetesinin, 
Romanyada yapılan birçok toplantı
larda, söylenen nutuklarda ve matbu
atta Sovyetlere karşı yapüan faaliyeti 
teşci etmekle itham eylediği Goga hü
kümetine karşı şiddetli hücumlarını 
davet eylemektedir. 

Pravda bilhassa' diyor ki: «Rumen 
zimamdaranı mesuliyetlerinin hesa
bını vermeğe borçludurlar. Sovyet ef
kârı umumiyesi, her ölçüyü unutan 
ve bir maslahatgüzara el uzatmağa 
cüret eden muharrildere karşı şiddetli 
zecrî tedbirler alınmasında ısrar ey
lemektedir.» 

Milletler cemiyeti 
Almanya bazı şartlar 

dahilinde tekrar girecekmiş 
Londra 12 (A.A.) — Star gazetesi

nin emin bir menbadan öğrendiğine 
göre, Almanyamn Milletler cemiyetine 
karşı olan vaziyetinde, mahrem diplo
matik müzakerelerden sonra bir deği
şiklik hasıl olmuştur. Almanyanm 
tensik edilmiş bir Milletler cemiyetine 
dönmesi ihtimali vardır. 

İtalyada yahudi düşmanlığı 
Roma 13 (A.A.) — Aslan yahud» 

olan ve son zamanlarda Antisemit 
gazetelerin hücumuna uğnyan mebUS 
Alivetti mensucat birliğinden ve diğer ^ 
resmî vazifelerinden «şahsî sebebler» 
dolayısile istifa etmiştir. 

İki kaza 
Fındıklıda Mebusan caddesinde 

oturan bayan Bedia mutfağa inerken 
merdivenden düşmüş," kalçasından 
tehlikeli surette yaralandığından Be
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Unkapamnda Zeyrek caddesinde 
bir kahve üzerindeki odada yatan 
Salüı, gece merdiveni çıkmakta iken 
düşmüş, başından ehemmiyetli şe
kilde yaralandığı için Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir otobüs bir çocuğu 
yaraladı 

1 — Sirkeci - Topkapı hattında 
çalışan şoför Cemalin idaresindeki 
otobüs Taşkasapta 8 yaşında Ayşe 
isminde bir kıza çarparak j'aralanıışr 
ür. ^ 

Asılsız bir haber 
Ankara 13 (A.A.) -— Bazı ecnebt 

matbuatında Türkiye, İran ve Irak 
arasında îstanbulda anti kominterrt 
mücadele için bir müzakere cereyan' 
etmekte olduğu hakkında bir haber 
intişar etmiştir. Bu haberin asıl ve 
esastan tamamen ari olduğunu be
yana Anadolu ajansı mezundur. 
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Yeni cereyanlar 
Boyları uyuşmıyanlarm 
evlenememelerine df̂ ir 
Alman zabitlerine tamim edilmij: 
«Ancak boyunuza, şekil ve şemaili

nize uygun kızlarla evlenebilirsiniz!» 
Herhalde generallerden birinin dik* 

katini celbetmiş galiba: Bay gayet la* 
sa, bayan gayet uzun, sakil kaçıyor. 
Hele erkek sıskacdc, kadm İSO kilo 
oldu mu büsbütün eşkal! Onun için 
orduya yukanld tamimi yapmışlar. 
Zahitler, üniformalarmm yeknasaklı-
ğı içinde nasd göae güzel görünüyor» 
larsa, zevcelerile birlikte baloya falım 
geldikleri vakit te asker aileleri gene 
öylece bir muntazam manzara arze-
decekler... 

*** 
Orta Avrupaya, ekseriyetle modalar 

Alman ordusundan yajrıldığına göre, 
bu usulün taammüm ettiğini, âdeta 
riayeti mecburi bir disiplin halini al-
dığmı tasavvur edin. O zaman insan-
lan A, B, C diye üç boy katagorisine 
uyumak lâzım gelecek; bonlarm ka
dınları ve erkekleri ancak kendi ara-
larmda izdivaç edebUecekler. Irkçılık 

I nazariyesi nasıl «cari» leri ve «samt» 
\ "eri de kendi beyinlerinde evlendiri-
yorsa bu yeni nizam da insanlarm 
tasalübüne yeni bir hudııd koyuytu: 
demektir. Efsanelere nazaran eskiden 
Ĵ imi yerde cüceler, kimi yerde devler 
ivarmış. Orta boylular bunların karış
ılmasından zuhur etmiş. Nitekim bazı 
Afrika, Avustralya ve Asya kabileleri
nin pek ufak tefek insanlardan mü-
»•ekkeb olduğu görülüyor. Hindistan-
da dev cüsselilerin kabileleri de hâlâ 
varmış. 

Abnanlann ille boyuna göre evlcn-
nıek nizamı, garbin medeni memle-
İsetlerinde de bir kaç nesil sonra in
sanların arasmı büsbütün açacak: 
Î zunlar, İriler büsbütün devleşip, kı
salar ve küçükler tamamile cüceleşe-
pek! 

Bir çok kimseler kendilerinin zıddı 
olam severler. Minimini, «portatif» 
bir kadının çamyarması bir boksöre, 
bir peiılivana âşık olduğu sık sık va
didir. Böyle evlenmeler yasaya zıd sa
yılacak desenize... 

Servet, asalet, tahsil, din, dil, ırk 
küfvü aramak mecburiyetinden maa
da bir de çap küfvü nizamı! 

Evlenme dairesine gideceksiniz: 
— Pardon bay... Olamaz... Bayan

dan bir santim kısasınız... 
— Fakat ben onu seviyorum... Ev-

•enemiyecek miyiz? 
— Bu şeraitte imkânsız... Kaç ya-

Smdasımz? 
— Yirmi üç. 
•— Erkekler yirmi beşine kadar boy 

$ekermi§... Mütevdddl olunuz... Belki 
.tearsuuz. 

Kri sağlık verecek: 
— Boyunu üç metreye kadar çıkar-

*^9k istiyen Sbsırlı'mn metodlanna 
"^et edin: Sık sık gerinin... Esasen 
Ç̂ esner, âşık geriniı^niş: Ahvali ru* 

biyeniz buna müsaiddir. Fıdcat sakın 
^ ayakta duranm boyu uzar diye 
**tedenb«i söylenen sözlere kulak as-
*^ayımz. Bunun ^sane olduğu tahak-
Ĵ "* etti. İnsan yatarken uzarmış.., 
Çok yatınız... 

— Sevgilimden ayn yatmak... Alı.^ 
*lb... 

Yahud da şöyle bir davanın gazete» 
'«»•e akseden haberi: 

«Boy sahtekârlığı: A katagorisinden 
bay MüUer'le evlenmek istiyen bayan 
9<^r, haddindMt İaıla usun topuklu 

Daha 4000 
lâmba lâzım 

Elektrik şirketile yeni 
bir mukavele yapılacak 
Belediye ile elektrik şirketi arasm-

da yapılan mukavele mucibince şdı-
rln muhtelif sokaklanna konacak iki 
bin lâmbanın bir kısmı şimdiye kadar 
yerlerine konmuştur. Lâmbalardan 
bir kısmı hiç lâmba olmıyan sokakla
ra, bir kısmı da lâmbası az olan sokak
lara konmuştur. Lâmbalardan bir kıs
mı sabaha kadar bir kısmı da gece yar 
rısma kadar yanmaktadır. 

İki bin lâmbanm bir sene içinde ta
kılması bitecektir. Buna rağmen İs
tanbul şehir hududu içinde gene lâm
basız olan bir çok sakoklar kalacaktır. 
İstanbul sokaklarından hiç birinin ka
ranlıkta kalmaması için daha dört bin 
lâmbaya ihtiyaç görülmektedir. Şim
diki mukaveleye göre eldeki iki bin 
lâmba yerine konduktan sonra bele
diye şirketle yeni bir mukavele Imza-
hyacaktır. 

Romanya İle ticaret 
Son günlerde büyük bir 

inkişaf göze çarpıyor 
Türkiye - Romanya ticarî münase-

batmda bir inkişaf göze çarpmaktadır. 
Bu inkişafı yeni Türkiye - Rumen ti
caret anlaşması tevlit etmiştir. Anlaş
manın meriyete girmesinden beri Ro-
manyaya mühim ihracat yapılmamış
sa da bu ay içinde ihracat çoğalacağı 
tahmin edilmektedir. 

Romanyajra ihraç edüecek malları
mızdan en mühimleri pamuk ve pi
rinçtir. İlk parti gönderilecek olan bu 
mallar mukabiünde Romanyadan ben
zin alınacaktır. Bu sene Romanyaya 
balık da gönderilecektir. Gönderile
cek balıkların tutan 1,800,000 lirayı 
bulacağı tahmin ediliyor, Romanyaya 
iki milyon liralık zeytin ve ayni mık-
darda da zej^in yağı ihraç edUecektir. 

Romanyada nehir baüğı sarfedildi-
ği için Rumenler deniz baUğma has
ret çekmektedirler. Bu bakımdan Ro
manyaya gönderilecek her cins balı-
ğm makbule geçeceği anlaşılmıştır. 

« H l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H n i l l l I I M İ B 

giyerek evlenme memurunu aldatmak 
istemiş, fakat sahtekârhğı meydana 
çıkarak ırkın cinsini bozmak cürmile 
mahkemeye verilmiştir.» 

Üçüncü bir vaziyet: 
— Sevgilim!.. Sen doksan küosun, 

ben elli... Bu şeraitle bizi evlendirmi
yorlar... Senin gibi olmak için aşlam-
dan her gün tabak tabak makama 
yemek istedim. Fakat buna gene aş
kım mâni: Erim erim eriyorum... Hem 
de annem pek büyük vatanperver: 
Ev kadmlanna hitaben neşredUen ta
mimi okumuş. «Beyaz unla halis yağ
dan mamul s^yl^ pişiremem. Pata
tes ye!» diyor... Ben de şişmanhyamı-
yorum... Bari sen biraz himmet et te 
zayıfla... 

Hey gidi dünya hey... 
Ne günlere kaldık... 
Eskiden bif insan siyasetle uğraş-

mamağa karar verince, etliye sütlüye 
kanşmaz, oh, keka, kendi âleminde 
hallühamur olurdu. Fakat yirminci 
asnn siyasî cereyanlanna baknıız he
le: Nelere müdahale etmiyor, nelere... 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Haliç vapurunun 

aptesaneleri 
8/2/938 salı günü Köprüden Halice 7,30 

seterini yapan «4» numaralı vapurun ap-
teidıanesinin kazan dairesi üzerine isa
beti dolayısUe; hararetin tesirile bura
dan intişar eden fena kokunun zaten so
luktan titremekte olan yolcular için 
ikinci bir azap teşkil etmekte olduğunu 
gördüm. Bu iıalin bir an evvel önüne ge
çilmesini diler, Deniz Ticaret va Saiıil 
Sıhhiye müdüriyetinin bu i?le yakm-

dan alâkadar olmasmı bekleriz. 
Ds. Yollan kaptantonndan: Ali Deniş 

A 
Taksi ile naklolunan 

koyunlar 
Koyunların vapurla bile naklinde sıhht 

mahzur görülür. Bu hayvanlarm İnsan
lardan ayrı bir yerde nakil düşünülür. 
HaTbnki İstanbulda taksilerde kurbanlık 
koyunlar taşmıyor. Arabalara üçer dör
der doldurulmuş götürülüyorlar. Kurba-
nm mübarek olması takti ile taşmması 
için sebep midir? C. T. 

A 
Şirketi Hayriyenin 

bir tavzihi 
Muhterem gazetenizin 8/2/1938 tarihli 

nfisbasmm «Halkın şik&yetleri ve dilek
leri» sütununda baftısedlien yolcu kala-
bohğı haklunda derhal tedlükatta bu
lunduk. 

Mevzuubahis seferi jrapan 72 No. lı va
purumuzun, istiap hacmi 350 kişilik ol-
duftn halde yaptığı seferin yolcusu 90 la 
200 kişi arasında bulunduğu son bir ay
lık istatistiklerimizin tedkiki ile sabit ol
muştur. 

Bu hale nazaran 350 kişilik bir vapur
da azamî 200 yolcu bulunması badii şi
kâyet olabUecek bir kalabalık teşkil edip 
etmediğini yülcsek takdirinize arz ve tev
di eder, derin saygılarımızı sunanz. 

Şirketi Hayriye müdürü umumisi 
S. Akant 

Şehirler arası 
telefon konuşması 
Gelecek seneden itibaren 
daha çabuk görüşülecek 

Şehirler arası telefon görüşmelerini 
tanzim için yapılan tedkikler ilerle
miştir. Mevcud tesisatı takviye mak-
sadile yapılan bu tedkikler yakmda ik
mal edilecektir. Şehirler arası telefon 
konuşmalarında şimdi de fazla güç
lüğe rastlanmıyor, fakat bekleme dev
resi bazen pek uzamaktadır. 

Mevcud tesisatm takviyesi bu bü
yük mahzuru da ortadan kaldıracak 
ve şehirler arası telefon görüşmelerin
de gelecek seneden itibaren sürat te
min edilecektir. Türkiye ile Avrupa a-
rasmdaki telefon görüşmelerinde esais-
Iı ıslahata lüzum görülmemiştir. Çün
kü mevcud tesisat bu ihtiyacı karşılar 
mağa kifayet etmektedir. 

K a d ı k ö y k ız orta mekteb i 
müdürü ve fa t ett i 

Kadıköy kız orta mektebi müdürü 
B. Feridun Üstünel, tedavi edilmekte 
olduğu Haydarpaşa numune hastane
sinde bayramın üçüncü pazar günü 
sabahı vefat etmiştir. Cenazesi bu sa
bah saat on birde Haydarpaşa numu
ne hastanesinden kaldınlacaktır. 

B. Feridun Üstünel zabitlikten mü-
tekaiddi. Uzun senelerdenberi kendini 
maarife vakfetmişti. Vefatı bir kayıp
tır. Ailesi erkânına taziyelerimizi su
nanz. 

Galata rıhtımında 
yeni iskele 

Yolcu salonu yapılıncıya 
kadar inşaat bitecek 

Limanımıza gelen ve rıhtıma yana
şan seyyah vapHrian yolcularına ko
laylık olmak üzere iki katlı modem is
kele yapılması evvelce kararlaştırıl
mıştı. Hazırlanan iki maket üzerinde 
tedkikler yapılmış ve görülen lüzum 
üzerine Avrupadan yeniden bir çok 
numuneler getirilmiştir. Liman İşlet
me idaresi bu numuneler üzerinde 
tedkiklere başlamıştır. 

Yeni iskelenin müstakbel Galata 
yolcu salonu önüne konulması müna
sip görülmüştür. Galata yolcu salonu 
önümüzdeki sene sonbahannda hal
ka açılacaktır. Bu zamana kadar mo
dern iskele hazırlanacaktır. Bu iske
le sayesinde seyyahlar vapurdan rıh- , 
tıma çıkmak için vapurun alt güver
tesine inmeği mecbur olmıyacaklar 
doğrudan doğruya vapurdan Galata 
yolcu salonuna çıkacaklardır. 

Galata rıhtımı 
Açılan meydanın tanzimi 

ilerliyor 
Galata meydamnm tanzimine aid 

çahşmalann ilk kısmı bitmiştir. Mey
dan tamamen asfalt olarak yapılmış
tır. Merkez rıhtım hanınm yamndan 
geçerek Denizyollan işletmesine doğ
ru imtidad eden caddenin asfaltlan
masına da bir müddet sonra başlanar 
çaktır. Asfalt cadde Çinili rıhtım ha
nında bitecektir. 

Bu caddenin temizlenmesi, yük ar 
rabalanmn başka bir tarafa nakli de 
tekarrür etmiştir. İnşa edüecek olan 
Galata yolcu salonımun karşısmda yar 
pılmasma karar verilen otomobil par
la bazı sebeplerden dolayı yeniden ted-
İdk mevzuu olmuştur. Otomobil par-
Icmın yapılacağı sahada antrepo var
dır. Antrepo buhranı olduğu şu sıra
da mevcud antreponun joktınlarak 
yerine otomobU parkı yapılmaîsı doğ
ru görülmemiştir. 

Bunun için otomobil parkm inşası 
bir kaç ay gferiye bırakılmıştır. Yeni
den yapılmakta olan antrepolardan bir 
lasmımn inşası bittikten sonra müs
takbel Galata yolcu salonunun karşı
sındaki antrepo 3nktırılacaktır. Sey
yah otomobilleri bu parkta muntazam 
bir şekUde duracaklardır. 

Matbuat ba losu 
Her sene İstanbulda mühim bir hâ

dise olan Basm Kurumu balosu bu se
ne de bayramın ikinci cumartesi gü
nü akşamı Maksim salonlanndal veril
miştir, îstanbulun en güzide halla 
baloya iştirak etmiş ve sabaha kadar 
dans ve eğlence devam eylemiştir. 

Bu seneld balo diğer senelerden djt* 
ha neşeli ve eğlenceli olmuştur. Sah
nede muhtelif memleket oyunlan oy
nandığı gibi. Şehir tiyatrosu artistle
rinden Hazım ve Muammer de taklid-
li kısa bir komedi oynamışlardır. 

Fakat baloya en ziyade neşe veren 
Gregor ve arkadaşlan olmuştur. Balo
da bulunanlar bu kıymetli sanatkân 
ve arkadaşlannı şiddetle aUaşlaımş-
1ar dır. 

ARADA SIRADA: 
Mekkeden Kurtubeye 
Kurban bayramınm iki gününü, 

Arabistanla Endülüs ara»nda geçir* 
dim. Mekkeden Medineye geçtim, 
oradan da Cebdlüttanka indim, Kuıw 
tul>eye kadar gittim; Tankla beraber, 
Endülüs hükümdarlannm haundeıt 
arasmda dolaştım. Emeviler, Abbasi
ler, Endülüsliiler, Selçukiler, Fâbmi-
ter, Eyyübüer, Memlükler ve Osman-
İdarla iki ^^ iki gece başbaşa \tnf 
konuştum; kuk sekiz saıftte beş aau 
yaşadım. 
Elime geçen iki kitap, 1880 de basıIn^ 

bir «Tarihi islâm» ile gene o sene ta
bedilmiş Abdülhak Hâmidin «Tank» 
eseri beni bir kaç saat olsun yeniden 
çocuklaştırdı, mesud çocukluğumun 
güzel günlerile güzel gecelerini yeni
den canlandırdL 

İslâm tarihi dişlerinde Emin, 
Me'mun, Mu'tesim uzun sakallan, 
kdiı göğüsloi, dışan fırlamış kanh 
gözlerlle üstümüze saldırırlardı; esar 
sen dilimize çetrefil g<den istelnii l 
unutuverirdik. Sonra dünyayı titre* 
ten Hdâgûyu, şairin tatta dili sa
yesinde bağrımıza bastmrdık. »Kn 
oğlan nân, nâzın; şehlevend âvazi 
avazın» diye cânâm tarif eden şair. 
«Helâgû han mısm kâfir» i ne de tatlı 
söyler!... 

Bugünkü nesU, daha doğrusu btt-
günkü neslin pek az bir kısmı, 
«Tank» ı ancak: «Her yer karanlık; 
pümur o mevkb şarkısile bilir; hat
tâ yalnız bu şarkıyı bilip «Tank» ı 
bilmiyenler de vardır. Bizim nesil içlıl 
«Tank» bir kahramanUc destamydı. 

• 
Bayramm iki günü, bu iki kitabi 

bana eski günlerimi hatırlattığı için 
okumadım. 1S80 de banlnuş olan bu 
İki kitap bir arada cildU olduğu için 
okudum. CUdin başmda «Tarihi islânu[ 
var. «Endülüs devleti» kısnu işa
ret edilmiş «işbu Endülüs dediğimi* 
yer Avrupada şimdild İspanya devle
tinin memalild olup, Afrikanm Fas 
sevahili karşısında vakidir. Emeviler 
tarafından Afrikada memur bulunan 
Tank 92 senesinde Sq>te ve Celıelüt-
tank nambu-ile maruf olan boğazı oflj 
üç bin askerle geçip Endülüse girdi 
ki, andan sonra ehli islâm bu kıtayı 
refte refte kânülen zaptetti» satıla-
nnın altı çizilmişti. Alıdülhak Hâmi
din «Tank» eserinin başlangıcına da:. 
«Tarilü islâmda Endülüs devleti 
bah«ni oku» yazılmıştt. 

Elli yedi sene evvel okumakta bir 
metod takib eden meçhul zatm me
toduna riayet ettim. Evvelâ Endülüs 
devleti bahsini, sonra «Tank» ı oku
dum. Çoculduğumda heyecan verai 
«Tank» beni düşündürdü, melctep-
te beni sıkan tarihten de zevk duy
dum... 

Telif, terceme ve okumak: Bir me« 
tod takib edilmezse faydası olmaz. 

Selâm! Sedes 
mMMiıtnnniMtmıiHiıınıiffniHHinı Miıımıuıınııu IIIII iHiıiHiuHHaaB 

Sahillere yeniden konacak 
fener ve sit düdükleri için 

progrram hazırlanacak 
Muhtelif sahillerimize yeniden ko

nacak olan fener ve sis düdükleri için 
tedkikata devam ediliyor. 938 sene
sinde konacak tahlisiye âletleri için 
bir program hazırlanması münasq> 
görülmüştür. Yapılmakta olan tedki-
kat sonımda hazırlanacak pro
gramda fener ve sis düdüklerinin ko* 
nacağı mmtakalarla adedleri gösteri
lecektir. Program Deniz Bank umum 
müdürlüğüne verilecek ve tatbikatı 
da Deniz Bank umum müdürlüğü ya
pacaktır. 

Bay Ajüoajr» göre... 

i 

fce '.^"^ Sece şöyle bir otump kendi 
^dime hesap ettim bay Amca... 

... Yiyecek, içecek gibi... Giyecek te ucu^daUlırsa... .. .Bütçemde her ay tam on be| 
lira para artacak!... 

B. A. — Çok sevinme!... O dft 
otobüs, vapur, tramvay ücretlertet 
gider!... 
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14 Şubat 938 — Pazartesi 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plâkla Türk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plâkla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif Plâk neşriyatı. 14 
Son. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Çocuklara 
masal: Bayan Nine tarafından. 19 İnci 
tarafından şan: Piyano ve keman refa-
fcatlle. 19,30 Memleket şarkıları: Malatyalı 
Fahri. 19,55 Borsa haberleri. 20 Rıfat ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20,45 
Belma ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı). 21,15 
Pasıl Saz heyeti: Okuyanlar: İbrahim, Ali, 
Küçük Safiye. Kanun Muammer, klrinet 
Hamdl, ut Cevdet Kozan, tanbur Selâhat-
tin, keman Cevdet. 21,50 Rodyo fonik tem
sil (Cürüm ve Ceza), stüdyo orkestrası 
refakatUe. 22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla 
sololar, opera ve operet parçaları. 23,20 
Son haberler ve ertesi günün programı. 
^ , 3 0 Son. 

Saat 20 de 
Deutschlandsender 20,10 da dans muzi-

kası — Berlin 20,10 da büyük radyo or
kestrası — Frankfurt 20,10 da dans muzi-
kası — Leipzig 20,10 da askerî muzika — 
Btuttgart 20,15 de eğlenceli muzika — 
Viyana 20,35 de senfonik-konser — Radlo 
Toulouse 20 de dans, filim havalan eğ
lenceli konser - Orta İngUtere 20 de 
radyo orkestrası — Bükreş 20,lo da rad
yo orkestrası - Prag 20,25 de askerî mu-
aka - Peşte 20 de çığan muzikası -
Beromunster 20,55 de radyo orkestrası. 

Saat 21 de 
Deut^hlandsender 21 de eğlenceli kon-

•er - Berim 21 de eğlenceli muzika -
Leipzig 21 de orkestra konseri - Münih 
21 de dans muzikası - viyana 21,30 da 
Keman ve saksofon konseri _ Radio 
Toulouse 21,15 de operet havalan ve eğ
lenceli konser - Londra 21,30 da salon 
muzikası _ Varşova 21 de büyük orkestra 
konseri - Bükreş 21,45 de salon muzika-
" ~ ^^tens 21 de salon muzikası — Prag 
21,25 de salon muzikası — Peşte 21,10 da 
orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Deutschlandsender 22,25 de filharmonik 

konser — Bertin 22 de eğlenceli konser — 
Breslau 22,10 da salon muzikası — Münih 
^,20 de salon muzikası — Stuttgart 22 de 
konser — Lyon P T T 22,30 da «la belle 
Heiıne» opereti — Paris P T T 22,45 de 
lüıeıngold aperası — Radio Paris 22,30 da 
«Büyük Mogoli opereti ^ Orta İngiltere 
22 de radyo orkestrası — Roma 22 de 
senfonik konser — Florans 22,30 da çigan 
muzikası — Lüksemburg 22,30 da askerî 
muzika — Bükreş 22,45 de Rumen hava-
vaları. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de salon muzikası — Ko

lonyadan naklen Alman istasyonlan 23,30 
da gece muzikası ve dans — Lyon P T T 
23 de operete devam -^ Paris P T T opera
ya devam — Radlo Paris 23 de operete de
vam — Radio Toulouse 32.10 da akordeon 
konsert — National 23,35 de mütenevvi 
parçalar — Londra 23 de orkestra muzi
kası — Roma 23,45 de dans muzikası — 
Varşova 23 de salon orkestrası — Peşte 
23,05 de cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Radio Paris 24,30 da Rumen muzikası — 

Radio Toulosuse 24,15 de konser, 1,15 de 
Marsilya operetleri, 1,35 de gece muzika-
a — Londra 24,25 de dans muzikası — 
Peşte 24,05 de salon muzikası — Frankfurt 
ve Stuttgart 1 den 3 e kadar gece kon-
leri. 

15 Şnbat 938 — Sah 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plâkla Türk 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
ÎT̂ ^̂ n ™ " ^'^^^ °^^" İsmail Hakkı 
19.30 KOKFERANS: Beyoğlu Halkevi 
namma: Operatör Fahri Arel (Cerra-
hmin hudut ve imkânlan). 19,55 Borsa ha-
^^^,; ??, ^ ' ^ ' ' ^ "^ûrk musikisi: Okuyan: 
Nuri Ham. Keman Reşat, kemence Kemal 
Niyazi, tanbur Dürrü Turan, Ney Tevfik 
kanun Vecihe, ut Sedat, nısfiye Selâhaddin 
Candan. 20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer 
Rıza tarafından arabca söyley. 20,45 Ra~ 
dife ve arkadaşları tarafmdn Türk mu
sikisi ve halk sarkılan. (Saat ajan). 2115 
Tahsin ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarküarı. .21,50 Orkestra 
1 - Rossini: Wilhelm Teli Ouverture. 2 
Tschaikowsky: Valse des Fleurs. 3 - Mas-
senet: Pensde d'Automne. 4 - Orieg-
Norwegischer Brantzuğ. 5 - Armandola: 
La petite Rose. 

22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla sololar, 
opera ve operet parçaları; 23,20 Son ha-
berier ve ertesi günün programı 23,30 Son. 

Abone ücretleri 
Türkiye Ecnebi 

SENELtK 1400 kuru9 2700 kuruş 
< ATLK 750 > J450 » 
S ATLIK 400 » 800 > 
1 ATLIK 150 » — > 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek Iflzımdır. 

Zilhicce 13 — Ruzukasım 99 
I. İBMk CfiB*ı 0|1« llujıdi Ak|am Yıtıı 

[E. 11,37 1,14 6,47 9,41 12,00 1,321 
|va. 5,18 6,55 12,28 15,22 12,42 19,14 | 

idarehane; Babıâli civarı 
Acımualuk So. 

No. 13 

TENİ NEŞRİYAT 

İdare 
Dahiliyç Vekâletinin bu aylık mecmua-

smm 114 üncü sayısı intişar etmiştir. 
(¥eni Türk) 

Eminönü Halkevinin ayda bir çıkardı
ğı Yeni Türk mecmuasmm 62 nci sayısı 
intişar etmiştir. Bu sayıda: 

Ziyaeddin Fahrinin (Ahlâkî Hareketin 
Seciyeleri), M. Halit Bayrının (Senirkent-
11 Üç Şair), Reşit Gökdemirin (Osmanlı 
Padişahlan ve Ecnebi Hükümdarlar), 
Aziz Oğanm (Tarihî Anıtlann Korunma
sı), H. Turhan Dağlıoğlunun (Mumyalar 
-Şiir-), ve Naci Yüngülün (Bizans) ya
zıları vardır. 

Gençlerle münevverleri alâkadar eden 
yazılan toplamış bulunan bu mecmuayı 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

(Balkbil^isi Haberleri) 
Eminönü Halkevi DU, Tarih ve Ede

biyat komitesi tarafmdan her ay çıka-
nlmakta olan HalkbUgisi haberierl adlı 
folklor mecmuasmm 76 ncı sayısı çıkmıştır. 
Bu sayda: 

Balıkesirde Kısırlığa Dair Âdet ve İnan
malar (M.Halit Bayn), Hasibî (Vahit Lûtfi 
Salacı), İstanbul Masallan (Naki Tezel), 
Ereğli Şairleri (Sadi Yaver Ataman), 
Halkbilgisi (Sadri Ertem), ve Halk tür
küleri (Hikmet Turhan Dağlıoğlu) vardır. 

Bütün okuyuculanmıza hararetle tav
siye ederiz. 

Lokman Hekim 
(Lokman Hekim) in (18) inci sa3ası, 

Hilâliahmerin (60) inci yıldönümü şere
fine fevkalâde bir nüsha olarak intişar 
etmiştir. (52) sahifedlr. (Hilâliahmeri 
temsil eden ananevi bir meleğin nutku!), 
(Salibiahmer!) ve Hilâliahmer nasıl te
şekkül ettiler? (Beyaz Melek), İtalya, Bal
kan ve umum harplerde Hilâliahmer ne
ler yaptı? (Hilâliahmer sergisi), Hilâli
ahmerin Şefkat balosu!), (Kudüste ve Si
na çöllerinde neler gördüm?), (İngiliz 
ordusunım bütün eşyasını satın alan Hilâ
liahmer!), (mütareke ve istiklâl harbin
de Hilâliahmerin hizmetleri!). Cumhuri
yet devrinde yükselen Kızılay!), (Katil
ler, caniler bile Hilâliahmeri tanıyorlar!), 
gibi çok kıymetli makaleler var! 

Pratik Hukuk 
I 

Huku usulü muhakemesi, icra, iflâs 
(43 örnekle beraber) 

Prof. Mustafa Reşit halkın hukuk bil
gisine olan sihtiyacını göz önünde tutarak 
Pratik hukuku neşrediyor. İlk çıkan Hu
kuk usulü ve icra, iflâsa dair olan cildde 
davanın nasıl görüleceği, arzuhal ve diğer 
adlî evrakın nasıl yazılacağı pratik ola
rak anlatılmıştır. Okuyucularımıza tavsi
ye ederiz. 

B 0 R 0 V 8 K Y 
Şehir Tiyatrosu dram kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da 
S Ü R T Ü K 
3 perde 

Yazan: Mahmud Yesari 
Komedi kısmı: Bu gece saat 2030 da 
(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schonthan, türkçesi: S. Moray 

ERTUĞRÜL SADİ TEK TİYATROSU 

T
Bu gece (Kadıköy Sürejrya) 
5farın gece (Bakırköy) çar
şamba (Üsküdar) sinema-
larmda: 

CEHENNEM 
Piyes 3 perde 

Aynca: Vodvil 1 perde 

NEZLEYİ 
ÎHMAL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

HAKIKİYALDA 
PASTİÛERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
^ÖKSÜRÜK, GRİP, BOĞAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

; C ^ ^ 
YALNIZ 

^yMAZON\^> 
^MEYVA TUZU 

1-|<HAKİKATEN MÜESSİRDİ»». I I 
I . SIHHATİN " M U H A F I Z I D I P , I I 
\MİpE VE BARSAKIARI AIIJTIRMAZ 

^ \ İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI 

^ > \ MİDE /9> MİDE 
İLİK Vt VAHMALA * ^ \ î K $ İ L İ K Vt VAHMALAlhîll/ V 1 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kab'ul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi. 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon: 3377. 

Bu akşam S A K A R Y A sinemasında 
T i N o R O S S i 

Tahayyül edilemiyecek derecede güzel ve ilk defa gösterilecek olan: 

YAKAN BUSELER 
filminde deinlenmesi arzu edilen çok güzel şarkılar okuyacaktır. 

Sahne arkadaşları: MİREİLLE BALİNT - VtVİANE ROMANCE - ' 
MİCHEL SİMON 

K İ ^ ^ ^ ^ H ' " t -'4.İt' ^4 J^ 

iPİK AL İ B A B A 
H i N D i S T A N D A Sinemasında 

Türkçe sözlü - Türkçe musikli, muazzam mizansenli şark filmi 
^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ . Bugün saat 11 de tenzilâltlı matine vardır. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

MELEİC « y j g 
sinemasında U ü I L^ll 
Programa ilâve olarak fetanbul S e u f Onîsî 

tarafından harikulade bir 
surette yaratılan senenin 

en güzel filmi BORA 
En meşhur 

ZENCİ GAZrnı 
Tanır mıstma? 

Amerikada aranan ve pek malî 
fedakârlıklarla Avrupada angaje 
edilen bu cazip caz, Paris, Londra, 
Biariç ve Budapeştede kazandığı 
parlak muvaffakiyetlerden sonra 

17 şubattan itibaren 
GARDEN 

sahnesinde icrayi lûbiyata başlı-
yacaktır. Bu caz; Dinamik Şantöz: 

MİSS BYRON 
tarafından idare olunan: 

LES BENNY PEYTON 
namını taşımaktadır. 

Bu münasebetle her akşam saat 
20 den itibaren TABLDOT 

I - - 4 kap yemek 150 KURUŞ 

ARKAAâRISI 
Arkanızda ağn hissettiğiniz zaman uguş-

turmadan yavaşça Sloan's Liniment sürü
nüz. Derhal tedavi edici, sıhhî ve tatlı bir 
sıcaklık hissedersiniz. Ve ağrı birkaç daki
ka zarfında zail olacaktır. Vücüdünüzde 
bir rahatlık, bir çeviklik ve dinçlik hisse
deceksiniz. 

Romatizma, lumbago, burkulma, zora 
gelme, bere veya ifrat derece yorgunluk
tan ağrıyan mafsallar veya adaleler 
Sloan'sın ağrıları teskin eden müessir 
kudreti karşısmda derhal iyileşir, ağrılara 
karşı kendinizi tahtı temine almak için el 
altında daima bir şişe Sloan's bulunduru
nuz. Sloan's uguşturularak değil, ağrıyan 
yere az miktarda hafifçe sürülerek istimal 
edildiği için çok idarelidir. Sloan's tesirini 
kat'î surette gösterir. 

ANS 
L I N I M E N T 

M EVL U T 
Müteahhitlerden Mehmed Murat-

oğlunun vefat eden eşi bayan Hati-
cenin istirahatı ruhu için şubatın 
on altmcı şarşamba günü öğle na
mazından sonra Beşiktsışta Sinan 
Paşa camiinde mevlüdü şerif okut-
turulacaktır. Din kardeşlerinin teş
rifleri mercudur. 

BUGÜN 
T Ü R K S İNEMASINDA 

1 — Senelerdenberi dünya efkân umumiyesini meşgul eden meşhu r 
tngiliz polis hafiyesi 

S H E R L O C K H O L M E S 
in en meraklı , hcyecanJı, müdhiş maceraları , büyük film. 

2 — İlâveten ARZU ile KAMBER 
Başrollerde: HANS ALBERS - HENİZ RUHMANN - HANSt KNOTECK 

Türkçe şarkılı, sözlü şark filmi. Bugün saat 11 de tenzilâtlı ma t ine 

ŞIK SİNEMASINDA • 
Bugün matinelerden itibaren 2 büyük film birden 

1-KAN DAVASI 
Tamamen renkli mevsimin en güzel hissî bir filmi 

2 — Tekrar tekrar görülmesi için Türkçe sözlü 

Ş E Y A H M E T filmi 
_ g ı ^ g ^ ^ ^ ^ ^ _ Birkaç gün daha temdid edilmiştir, ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ 

Bütün Viyanayı konuşturan operet filmi 

AŞK MANEVRALARI 
Hakiki bir zafer: ROBERT STOLZ'ım musikisi 

Baş rolde: LEO SLEZAK - İDAWÜST - HANS SÖNKER 
Önümüzdeki çarşamba akşamından itibaren 

SÜMER sinemasında 
cazib ve nefis programı teşkil edecektir. 

Meşhur İngiliz romancısı KİPPLİNG'in 
Bütün dünya lisanlarına çevrilen ve yalnız İngilterede 2,000,000 dan 
faSJa kitabı okıman ve meşhur rejisör ALEXANDER KORDA elile 

vaz*ı sahne edilen: 

O R M A N L A R 
Ç O C U Ğ U 

«ELEPHANT BOY» 

»^KKYAKINDA A L K A Z A R sinemasında-' 
Sinema yıldızlarmın en meşhuru 

R O B E R T 
TAYLOR 

Dans kraliçesi 

ELEANOR 
POWELŞ 

BRODWAY MELODİE S 
Aşk - Musiki - Gençlik - Dans ve sinema harikalar şaheserinde 

l _ ^ ^ Pek yakında İYİ E L E K Sinemasında: B ^ ^ M I 

«METROPOLE BAR» Filminin unutulmaz yıldızlan 

LORETTA Y0UN6 ve TYROUE POWER 
AŞK MODADIR 

Fiansızca sözlü komedisinde emsalsizdirler. 
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SİYASİ İCMAL: 

Romanyadaki değişiklik 
Romanyada son intihapta, memle

ketin iki büyük partisinden olup, hü
kümetin başında bulunan liberaller
le müttefikleri ekseriyeti kazana
madıklarından, kral efkân umumiye-
nin koyu hıristiyanltğa ve mülyetçi-
liğe temayülüne hükmetmiş, bunun 
için yeni hükümetin teşkilini sağ par
tilerinden, billhassa haricî politikada 
daha mutedil bulunan Millî Hınsti-
yanlann liderlerinden B. Gogayı me-
tnur etmişti. B. Goga, partisinin da
hili politikaya a/id taraflarım hemen 
tatbik mevkiine koymuş ve haricî po
litikada dahi yavaş yavaş eski istika
metten inhiraf etmişti. Mebu^an 
tneclisini toplanmadan feshettiğinden 
martın ilk haftasında yeni intihabın 
yapılmasını kararlaştırmıştı. 

Lâkin kral yeni intihapta sağ ve sol 
ve merkez partilerinin kendi arala
rında mücadele edecekleri gibi, içle
rinde dindinme eksik olmıyacağını 
düşünerek Bulgaristanda ve Yunanis-
tanda olduğu gibi parti esas ve siste-
tnini kökünden ilga etmeği ve miUe-
tin son intihapta gösterdiği temayü
le göre, yeni kanununesasîve haricî 

ve dahilî siyasetlerin kurulmasına lü
zum görmüştür. İntihabı da muhtelif 
fikir sahibi devlet ve politika adamla
rından mürekkep bir kabinenin idare 
eylemesini istemiştir. 

B. Goga, büsbütün yeni bu esasla
rın kendi tarafından tatbik edilmesi
ne razı olmamıştır. Çünkü bu parti 
yeni intihapta büyük muvaffakiyet 
kazanarak ve kendisine yakın diğer 
partiler ile birleşerek Romanyada Al-
manyada ve İtalyada olduğu gibi, tek 
partinin Mkim olacağı • kanaatinde 
bulunuyordu. 
: Murnaüeyhin bu vazifeyi deruhte 
etmemesi üzerine, hem partisinin esas 
umdesi hıristiyanlığtn hâkim olması, 
hem de devlet adamlarının partilerini 
temsil etmeyip sırf memleket düşün
cesi şimdid£n kök salması için Ro-
manya ortodoks kilisesi patriğinin ri
yaseti altında yeni bir kabine teşkil 
edilmiştir. 

Bu kabinenin dahüi politikada 
değişikliğe devam etmesi muhtemel
dir. Fakat haricî politikada eski an
anevi politikaya devam edilecektir. 

Feyzullah Kazan 

IVIesud günleri hatırlatan kütük 
' Yugoslavyada, Vinkovçide meşhur 
"bir tüccer, bundan otuz sene evvel 
bir kız sevdi. Kızın anası, babası iz-
'divaca razı olmadı. Bunun üzerine 
tüccar sevgilisini kaçırdı ve gizli ev
lendi. Kan koca çok mesud bir ha
yat geçirmeğe başladılar. Bir gün ci
vardaki ormanda gezerlerken, adam 
çakışım çıkardı, meşe ağaçlarından 
birinin göğdesine bir kalb resmi kaz
dı ve kalbin içine kendisinin ve kan-
sımn isimlerinin ilk harflerini oydu. 
Bu hadisenin üstünden otuz sene 
f̂ eçti. Adamın çocukları oldu. 

Geçen gün oduncudan gelen odun

ları istif eden çocuklarım seyreder
ken bir meşe kütüğü dikkatini celbet-
ti. Yakmdan baktı, üzerinde bir kalb 
resmi ve içinde de kendisinin ve kan-
smın isimlerinin ilk harflerini gör
dü. Derhal bunun otuz sene evvel iz-
divacuun en mesud günlerini yaşar
ken kendisi tarafından o ağaca ya
zıldığını hatırladı. Vakayı karısına ve 
çocuklarma anlattı. Mesud günleri 
hatırlatan meşe kütüğünü hususî bir 
camekâna koyup sakladılar. Şimdi 
tüccann çpcuklan her pazar o came-
kâmn üstüne çiçek kojrmak suretile 
analarının ve babalarının mesud gün
lerini yad ediyorlarmış... 

Modern zihniyetli kuşlar 
Kuzey Afrikada bir nevi hindi var

dır; bu kuşlar kuluçkaya yatmazlar. 
Vaprak ve taze otlardan kocaman bir 
yuva hazırlarlar. Dişi bu jruvaya yu
murtlar, erkek jruvanm üstünü yine 
Çaprak ve otlarla örter. Yuvanm hac-
öıi üç metre mikâbıdır. Üstü örtülün
ce, otlar ve ya.praklar tabahhura baş
lar ve bu suretle bir sıcaklık peyda 
olur: 

Bu yaban hindilerinden sonra en 
büyük yuva yapan kuşlar leylekler-
f̂iir. Bu yaz Wittenbach civannda bin 

kilo ağırhğmda bir leylek yuvaSı bu
dundu. 

Eski bl 
Edime valisi meşhur Hacı İzzet pa-

Şa, memurlarından birine kızdı, Da-
'• hüiye Nezaretine azlini yazdı. 
y Memuru azlettiler. 

Darbeyi nereden yediğinin farJan- j 
*^ olmtyan memur valiye koştu ve 
^aşka bir yere kaynlmasınt rica etti. 

İzzet paşa hemen bir tavsiye mek
tubu yazıp azledilen memura verdi, 
^emur bu tavsiye üe İstanbula geldi, 

Afrikanın dikilitaşları 
Habeşistanda mimarî yoktur. Adis 

Ababa yeni yapılmış basit bir şehir
dir. Harrar, çamurdan yapılmıştır. 
Köy evleri, arı kovaiüarma benziyen 
toprak tümseklerdir. 

Ancak Aksumda, çok eski devirler
den kalma anıtlar vardır. Bu şehirde 
bulunan on üç Dikilitaşı İtalyaya taşı
dılar. Bunlardan bir tanesi, en büyü
ğü upuzun bir graiıit Romada Kape-
na kapısı meydanına dikildi. 

Bu DikUitaşin boyu 25 metre, ağır
lığı 150 tondur» 

r fıkra 
mektubu Dahiliye Naztnna takdim 
etti. 

Dahiliye Nazın kaleme sarıldı ve İz
zet paşaya sordu: 
. ' — Evvelâ memuru azlettirdiniz, 
sonra da tavsiye verdiniz. Birinci He 
ikincisi arasındaki tezadı nasü izah 
edeceksiniz? 

İzzet paşa derhal cevap verdi: 
^Birincisi icabı maslahai, ikinci

si şanı vezarettir!» 

Kral Zogunun izdivacı 
münasebetile bütün dünyanın 

'M 

gözü Arnavudluğa çevrildi 
Amavudluk kralı Ahmed Zogu'nun 

Macaristanın en mümtaz zadegan 
ailelerinden birine mensub kontes 
Geraldine Apponyi ile nişanlandığı 
resmen Arnavudluk parlâmentosunda 
ilân edilerek milletin muvafakati is
tihsal edilmesi üzerine bütün Avrupa-
nm merak ve tecessüs nazarları Bal
kanın bu küçük kraUığma çevrilmiş
tir. 

Siyasî noktadan Arnavudluk, evvel
ki sene İtalya ile Yugoslavya arasmda 
Belgradda akdolunan anlaşma ve is
tişare muahedesi neticesi olarak Av-
rupayı pek alâkadar etmemektedir. 
Amavudluk başlıca Yugoslavya ile 
İtalya arasında ihtilâf ve münazaa 
mevzuu olmuştur. Yugoslavya Ama-
vudluğun bugünkü hududianm, sü-
fera konferansı tarafından tayin edil
miş bulunmasına rağmen tanımıyor
du. 

İtalya da Arnavudluğu cenubî Sır-
bistanda Arnavudların çokça bulun
duğu Kosova tarafma genişletmek 
istiyordu. Her an bu hududlar ve bu
ralarının sahne olacağı hâdiseler 301-
zünden İtalya ile Yugoslavya arasın
da bir ihtilâf ve harb çıkması muh
temeldi. Belgrad anlaşmasile Yugos
lavya Arnavudluğun mevcud hudu
dunu tanımıştır. İtalya dahi bu hu-
dudlarm değişmesine taraftar olmadı
ğım kabul etmiştir. Memleketin bu
günkü vaziyet ve istiklâlinin muhafa
za edilmesine iki taraf ta sözvermiştir. 

İtalya Adriyatik denizinin şark sa
hillerinde kendisi ile müttefik bir dev
let bulunması ile iktifa eylemiştir. 
Ayni zamanda bu memleket; İtalya-
mn en büyük ihtiyacı olan petrol için 
yakm ve emin bir memba teşkil et
mektedir. Petrol kuyularım-İtalyan 
şirketi iletmekte ve boru hattı ile Ad
riyatik sahüine akıtüan petrollar ge-
mUer ile karşı sahildeki İtalyaya nak
ledilmektedir. 

Arnavudluğun mesahası 27 bin 
538 kilometredir. Nüfusu 837,000 
kişidir. Bu. nüfusun üçte ikisi müs-
lüman ve üçte biri hıristiyandır. Kra-
Im mensup bulunduğu Zogu - Matı 
hanedam müslüman ve sünnidir. 

Amavudluk halkınm yüzde kırk 
ikisi Kega, yüzde otuz altısı Toska, 
yüzde sekizi Sırp ve jrüzde altıa Türk 
ve kalam Rumdur. Mezheb itibarile 
yüzde altmış üçii müslüman, yüzde 

Arnavudluk 837 bin nü
fuslu küçük bir memle
kettir. Fakat kralı kültür 
sahibidir. Gazeteler kon
tesle iyi bir çift teşkil 
edeceklerini yazıyorlar 

Kontes Apponyi'nin yeni Ur resmi 

yirmi ikisi ortodoks ve yüzde on bu
çuğu katoliktir. 

En büyük şehri 23,785 nüfuslu îş-
kodra, 20,000 nüfuslu Göriçe ve payi
taht 12,454 nüfuslu Tirandır. Başhca 
limanlan Draç ile Avlonyadır. 

Amavudluk kralınm bir Macar 
kontesUe izdivacı Avrupanın ve Ame-
rikamn çok merakım uyandırmıştır. 
Şimdi bütün garb ve Amerika matbu
atı Amavudluk İle buradaki vaziyet 
ve ahvalin hususiyeti ile meşgul olu
yor. Meselâ Arnavudluğun telefonlan 
Avrupanm umumi şebekesine mutta
sıl olmıyan yegâne bir Avrupa mem
leketinin bulunmasma hayret ediyor
lar. Bu münasebetle kontes Apponyi-
nin evlenmek üzere Arnavudluğa gel
mesi Ue yirminci asırdan on yedinci 
asra dönmüş olacağım yazıyorlar. 

Gene kontesin, kocasının atlet ve ĝ ü-
zel altı hemşiresi üe karşılaşacağını 
ve bunlardan her birinin bir askeri 
kıtaya baş olup üniformalı olduklarım 
yazıyorlar. 

En ziyade kan davası güdülen 
memleketin Amavudluk olduğu ve 
kraldan İntikam almak için şimdiye 
kadar ahdetmiş kişilerin sayısı iki 
bini geçtiğini de ilâve ediyorlar. Bu
nun için gerek kışın Tiranda yaşadı
ğı sarayın, gerek yazın oturduğtı 
DraçtaJd dar ve uzun bir yarunadar 
daki sarajan sıkı muhafaza altında 
bulunduğımu kaydediyorlar. Kral 
beraberinde bulunan ve kendisine çok 
benziyeı;! bir adamm sayesinde mu
hakkak bir suikastten kurtulmuştur. 
Bundan sonra da üç dört defa suikat 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 

Amavudluk krah şimdi 42 yaşında
dır. Nişanlısı kontes yirmi iki yaşında 
bulunuyor. Amavudluk henüz geri 
bir memleket ise de kraü Avrupanm 
diğer hükümdarları kadar kültür ve 
nezaket sahibi bulunduğundan kon
tese eş olduğunu Avrupa gazeteleri 
yazıyorlar. 

Amavudluk kralınm ecdadmdan 
(Büyük Zogu) on beşinci asırda Os-
manU imparatorluğu Arnavudluğu 
za'ptettiği zaman Kosovamn Malcija 
havalisi kabailinden birinin reisi bu
lunuyordu. 

Muahharen dahili Arnavudluğa çe
kilmiş ve Mati kabUeleri üzerine hâ
kim olmuştur. Bundan sonra Çelay ve 
Alaman kabileleri de bu hâldıniyetin 
altma girmişlerdir. 

Bunun oğlu zamanmda Osmanlı 
padişahları, Sırplar da kendilerine 
yardım etmesi şartile Zogu hanedam-
m ve elindeki yerleri tanımışlardır. 
Aüenin reisine paşalık ımvanı ve mu
tasarrıflık salâhiyeti verilmiştir. 1621 
de hanedan reisi Abdullah Zogu, Ot-
manh padişahlarına karşı isyan etmi| 
ve mağlûb olarak katledilmiştir. Ha-
nedanlan 1852 senesindeki reis Mah-
mud paşa Zogu münevver bir adam 
oldugîmdan 1500 kişilik maiyeti ile 
Karadağa karşı OsmanU ordusu ile 
birlikte harb etmiştir. 

Mamhud Zogu paşanm oğlu Cemal 
Zogu paşa kral Zogtmun pederidir. 
Asn milliyetperverlik ruhu ile şöhret 
bulmuştur. 1908 de Amavudluk istik
lâli için kıyam eylemiş ve maktul ol̂  
muştu. — F. 

Denizli (Akşam) — Denizli Halkevi kültür sahasında ve köylüleri irşad 
"^susunda verimli çalışmasına devam ediyor. Açüan dikiş ve biçki kursunda 
ders gören kız ve kadın talebelerin yaptıklan eserlerden zengin bir sergi hazır-
lannuştır. Yukarıdaki resimde bu sergiyi hazırlayan kızlarımız ve öğretmenleri 
Sürünüyor. 

Yapı ve yollar 
kanunu 

Hemen her maddede 
değişiklik yapılacak 

Yapı ve yollar kanunımda yapıla
cak değişikliği kararlaştırmak üzere 
geçenlerde Dahiliye Vekâletinde bir 
komisyon toplanmıştı. Komisyona An
kara, İzmir belediye murahhaslan işti
rak ettikleri gibi İstanbul belediyesi 
namma da hukuk işleri müdürü B. 
Muhlis, imar müdürü B. Ziya ve hari
ta müdürü B. Galib iştirak etmişlerdi. 

Toplantıda kanunun hemem her 
maddesinin değiştirilmesine lüzum 
görülmüştür. Bunım için verilen karaf 
bir rapor halinde Dahiliye Vekâleti
ne takdim edilecektir. 

Vekil B. Şükrü Kayamn tedkikinden 
sonra hazırlanarak yeni bir kanun lâ
yihası ile yapı ve yollar kanununımda 
yapılacak tadilât Millet Meclisinin tas
dikine sunulacaktır. Yeni lâyihanm 
Istanbulda şehir plânınm tatbikine 
kadar kanunî mahiyet alacağı tahmin 
ediliyor. 

Edebiyat fakültesine lasrmetli 
bir hediye 

Mülga Darülfünun profesörlerin
den kıymetli edip Ali Ekrem Bulayuın 
saym eşleri merhumun kıymetli kü
tüphanesinden 250 ciltlik bir kısmmı 
Edebiyat Fakültesine armağan etmek 
suretUe eşlerinin çahştığı kürsüyü da
ima andıracak bir kadirşinaslıkta 
bulunmuşlardır. 

Bayram neşeli geçti 

Bu sene bayram diğer senelerden 
daha neşeli geçmiştir. Bayramdan ev
vel hava bozmuş, tipi halinde kar yağ
mıştı. Ba3Tam günleri hava üık ve gü
neşli geçmiştir. Yalnız dün akşama 
doğru hava kapanmış, bir miktar yağ

mur yağmıştır. 
Bayram yerleri çok kalabalıktı. Bir

çok çocuklar salmcaklarda sallanmış
lar, arabalarla gezmişlerdir. Yukanda 
bir bayram yerinde çocuklann eğlen
cesine aid iki resim görünüyor. 

1̂1 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI: 

Beynelmilelleşmek 
Bir ferdin ailesine bağlılığı, nasıl 

milletine bağlıbğına engel çimiyorsa 
milletine bağlılığı da onda, bütün in
sanlığa şamil bir sevgi ve ilginin 
doğmasına engel olamaz. Bilmuka
bele ferdin kendi benliğinde mahpus 
kalması gibi bir milletin kendi varlı-
ğmda kapalılığı ondaki zaafın ve 
kudretsizliğin , delilinden başka bir 
mâna ifade etmez. Zaten bir milletin 
içinden hakikaten kuvvetli bir şahsi
yet yetişirse o, hemen beynelmilel 
bir kıymete namzed olur. Milleti gibi 
bütün insanlık onun adını duyar, 
kendini tanır. 

Eskiden din ve ananecilik, bizi bu 
bakımdan çok münzevî bir hale koy
muştu. Medeniyetin, münasebet
lerde genişlik mânasına geldiğini an-
laımyan taassub sahipleri, bilhassa 
Türk müneyverini tam münzevî bir 
duyuş ve yaşayış» malıkûm etmişti, 
Bir zamanlar dünyaya medeniyet nü-
mımesi olan Türk milleti, bu inziva 
ve kendine hapsolmak . yüzünden 
medeniyetçe çok geri kaldı. Cüıanda 
olan biten işlerden haberi yoktu. 
Kör körüne yaşar bir vaziyete düştü. 
Ordusu yenilmiş, silâhları eskimiş, 
medenî vasıtaları iptidai kalmıştı. 
İlim, fen sahasındaki yeni buluşları 
duymamıştı bile. 

Bu münasebetsizlik, bize pahalıya 
mal oldu. Devlet ve millî mevcudiyet, 
bu gerilik ve görgüsüzlük yüzünden 
yok olma tehlikesine uğramıştı. Tan-
zimatla garp âlemine ilk yanaşma 
hareketi başladı. Fakat bu harekette 
millî şuur olmadığı için derhal başka 
bir hastalık kendini gösterdi. MiUî-
leştikten sonra gelecek olan beynel-
milelleşme, garbi mutlak surette ve 
Ser sahada kendimizden üstün görüp 
kendimizi her mânasUe aşağı belleme 
(eklinde tecellî etti. Bu, tam bir koz
mopolitlik idi. 

Halbuki Fransız fransızhğmı, Al
man almanlığım, İngUiz ingüizliğini 
duymaksızın insanhğm ve medeniye
tin geniş hududlu şuuruna jrüksel-
jEaediğl gibi geri kalımş Türk milleti 
(dfi herşeyden önce türklüğünü duya-
lİak ve bu duygunun ilhâmile mede-
tdleşlp insanhğı kucaklayıcı bir bey-
nehnilelleşmeye gidecekti. Yazık ki 
19 bunun tersine oldu. Avrupanm biz
den çok ilerideki memleketlerine gi
denler, oradaki medeniyet hayatım 
gördükleri zaman, afalladılar, şaşır
dılar, hayran oldular. O yüksek eser
leri ve hayatı, kendi yurdlanna geti-
Jrecekleri yerde yurdlanm ve kendile
rini oralara götürecek bir ruh halini 
ve dalâleti içine düştüler. 

Bu karışık ve katışık zümrenin 
düsturu bu oldu: «Türkiyede de ya-
şamr mı?» Kadın kapah, içki mem
nu, eğlence bayağı... Ne ilim var, 
ne sanat! Epey zamanlar böyle du
yup düşünenler, hariciye mesleğinde 
güzel bir melce buldular. Paşazade
ler, sefarethanelerin devamU misa

firleri oldular ve saadeti ecnebi mem
leketlerinde, hat tâ vatanlannı vatan 
dışmda buldular. Ecnebi kadınlann-
dan metresleri, ne olduğunu anlama
dıkları ilimlerden, bilgUerden dersleri 
vardı. Güzel bir reverans ve çevik bir 
dans, Avrupalı olmakta bu zümreye 
kâfi geldi. 

1908 inkılâbmdan ve bilhassa Bal
kan felâketinden sonra bizde de bir 
milliyet hareketi başladı. Fakat dev
let, büyük imparatorluğun kopmak 
üzere olan unsurlarını pamuk ipliğile 
bağlamış bir halde olduğu için tam 
millî bir vasıf kazanamadı. O devir
deki milliyet fikirleri, telifci kaldı. 
«İslâmlaşmak, türkleşmek, muasır
laşmak» düsturu bunun delilidir. 
Türkün Türk olduğuna göre tekı^r 
türkleşmesine ihtiyaç yoktu. Bu, yan
lış bir görüştü. Onun, türklüğünü 
duyrtiafii lâzımdı ve bu kâfi idi. Harbi 
umumî sonuna kadar bu duyuş ve 
görüş hâkim oldu. 

Varlığımızın ve her&eyimizin başı 
olan İstiklâl mücadelesi, bizde tam 
miUîyetciliğin başlangıcıdır. İstiklâl 
savaşiledir ki Türk devleti kuruldu 
ve bu devlet hakikaten milliyetçi 
oldu. Bu devletin haricî ve dahilî si
yaseti Türklük üzerine kuruldu. Bu 
devletin şiarı, muasır medeniyetin 
bütün ileriliklerini kendinde yarat
maktır. Artık Türk milletinin hiç bir 
yeniliğe ve iyiliğe kapalı ve kayıtsız 
kalması mümkün değildi. Bugün 
kendini bilen bir insanın etrafıjıa 
bakması ve etrafile alâkalanması ne
vinden bir dünya görünüşü taşımak
tayız. 

Artık Türk münevverleri içinde 
kör körüne ecnebiye tagan veya kör 
körüne ecnebi düşmaûhğı yapan yok 
denilebilir. Türkçede, fransızların bu
gün bUe kullandıkları Meteque keli
mesine karşılık aramamalı. İyi, güzel 
ve doğru nerede varsa onu almak ve 
yurda getirmek her türkün en büyük 
zevki ve şerefidir. Her meslekte peh
livanlıktan âlimliğe kadar bütün ça
lışma şubelerinde kuvvetli ve ileri 
adımlar böyle çıkacak ve böyle yeti
şecektir. Umumî, hayatımızda ölçü
müz, beynelmileldir. (Bize göre) nin 
haddini bilmeliyiz. Teknikte, ilimde, 
sanatta (bize göre) ne demektir? 
Bize göre doktor, bize göre mühendis, 
bize göre muallim, bize göre asker, 
bize göre hâkim, bize göre idareci de
mek, «eh, ne yapalım, bizimki de bu 
kadar olur!» şeklindeki miskin ve geri 
bir anlayış ifade eder. Biz bunu iste
meyiz. Bu zümrelerin içinde beynel
milel kıymette insanlar yetişmesi bi
zim en yüksek medenî gayemizdir. 

Bejrnelmilelleşmek, kendini tanı
mak ve kıymetini bütün dünyaya bil
dirmek, tasdik ettirmek demektir. 
Bvmun yolu, kendimizi tanıtacak ha
le getirmek için durmadan, yorulma
dan çalışmak ve yükselmektir. Buna 
inakân veren ve bizi de kendisUe be-

Avni Bayerin muhtelif ifadeleri 
arasında mübayenet var 

Müddeiumumilikteki ifadesi için «Ben böyle söylemedim,!^ diyor. Protesto ile ifadesi ara
daki mübayenet için de «Protestoyu makine ile yazarken yanlış yazmışlar» diyor 

A h m e d E m i n Y a l m a n : « B a n a paray ı verd ik ler im söy led ik ler i tarihte b e n A n k a r a d a i d i m . 
sındaki mübayenet için de «Protestoyu makine ile yazarken yanlış yazmışlar.» diyor 

masrafım da ben verdim. Reis — Kimseye borcunuz yok mu?, 
Reis — Siz evvelce Ahmed Emin Avni Bayer — Bir otomobil satışı 

Yalmanı tanır mıydınız? meselesinden dolayı dayımın oğlu 

Otobüs ruhsatiyesi aldırmak üzere 
Ahmed Emin Yalmana bin lira verdi
ğini iddia ederek protesto çeken dişçi 
Avni Bayer ile bu protesto işinde alâ
kadar olduğu söylenen Recai Nüzhet 
Baban aleyhlerine Ahmed Emin Yal
man ve müddeiumumîlik taraflarından 
açılan hakaret davalarile, Recai Nüz
het Baban ve Avni Bayer taraflarından 
Ahmed Emin Yalman aleyhine açıl
mış olan hakaret davalarının tevhiden 
rüiyetine 10 şubat perşembe günü öğ
leden sonran asliye birinci ceza mahke
mesinde devam edildi. Muhalceme sa
lonu yine kalabalık dinleyicilerle dol
muştu. 

İptida Ahmed Emin Yalmanın açtı-
ğl davaya başlandı ve davacı ile maz
nunlardan Avni Bayerin hüviyetleri 
tesbit edildikten sonra müddeiumumî
liğin 5 kânunusani 938 tarihli iddia
namesi okundu. İddianamede; Av
ni Bayerin Ahmed Emin Yalma
na bin lira verdiğini iddia ederek 
madde tayinile ve halkın husumetine 
maruz bırakacak şekilde ve teşhir e-
derek hakarette bulunduğu muhtelif 
gazetelerde intişar eden mektuplarile 
sabit olduğu kaydediliyor ve maznun 
Avni Bayerin bu suçtan dolayı ceza 
kanununun 480 inci maddesine göre 
cezalandırılması isteniyordu. 

Protes to n e r e d e y a z ı l m ı ş ? 
iddianamenin okunmasından sonra 

reis B. Sadeddinin suali üzerine maz
nun Avni Bayer şunları söyledi: 

— Benim protestom vazihtir. Ben 
onlara; siz sahtekârlık yaptınız, para
mı çaldınız, demedim. Verdiğim bin li
ranın iadesini istedim. 

Reis — Protestoyu nerede yazdınız? 
Avni Bayer — Vekilim Yusuf Kena-

nm yazıhanesinde, o söyledi, ben, arap 
harflerile not ettim. Sonra bunu ma
kinede yazdık, altıncı notere götürüp 
tasdik ettirdik. Üç yüz kuruşu geçen 

'"" .•.••••«»•••».»•«.•»Tfş»n»tışfani 
raber yükseltmiş olan her Türk, han
gi meslekte olursa olsun, Türk milleti 
için bir iftihar mevzuudur. 

Hasan - Âli Yücel 
• ** 

Tertip hatası varmış 
Geçen hafta Pazartesi Konuşmala-

nnda B. Hasan - Âli Yücel, şiirden 
bahsederken B. Reşad Cemal Emeğin 
bir şiiri hakkında bazı tenkitlerde bu
lunmuştu. B. Reşad Cemal Emekten 
aldığımız bir mektupta bu tenkide 
şürin «Okuyorum uzaklarda ezan» 
şeklinde çıkmasının sebeb olduğu, 
halbuki doğrusunun «Okunuyor 
uzaklarda ezan» olduğu ve bu şekilde 
tashih edildiği bildirilmektedir. 

Avni Bayer — Evvelce benim husu
sî otomobillerim vardı. Amatör olarak 
kullanırdım. O zaman Ahmed Emin 
Yalman lâstik şirketi işlettiği için lâs
tik vesaire almak üzere müteaddid 
defalar şirkete giderek kendisile görüş
tüm. Bu defa alacağım otobüsü anne
min namına işletecektim. 

Reis — Parayı ne zaman verdiniz? 
Avni Bayer — Teşrinisaninin 5 veya 

6 ncı günü matbaas ına telefon e t t im. 
Santral çıktı. Ahmed Emin Yalmanı 
istedim. Kendisi telefona geldi. Ben 
de; siz Vekâlete otomobil ve otobüs sa-
tıyörmüşsünüz. Ben ruhsatiyeli bir 0-
tobüs almak istiyorum. Bunun için ba
na delâlet ediniz, dedim. Cevaben: «Bu 
işi, karşı karşıya konuşup görüşmek 
icabeder. Ben size geleyim de konuşa-
hm.» dedi ve randevu verdi. İki gün 
sonra akşam üzeri saat yedi sıraların
da muayenehaneme geldi. Bin lirayı 
orada kendisine verdim. Parayı verir
ken muayenehanemde kimse yoktu. 
İntizar odasında hastalarım vardı. Fa
kat bunların isimlerini şimdi söyle
mem: Çünkü, Ahmed Emin Yalman 
burada şahidlerimin isimlerini öğre
niyor, sonra gidip onları kandırıyor. 
İntizar odasında bulunan bu hastala
rım, Ahmed Emin Yalmanın o güri 
muayenehaneme geldiğini gördüler. 
Sonra bu şahidlerimi ben kendim 
mahkemeye getiririm. 

Bin l iranın cinsi 
Reis — Ahmed Emin Yalmana ver

diğiniz bin liranın cinsi ne idi? 
Avni Bayer — Paranın içinde üç ta

ne yüz liralık, otuz, kırk tane on lira-
Ijk, bir demet beş liralık ve. deste ha
linde tek liralıklar vardı. Fakat bun
ların kaçar tane olduğunu bilmiyo
rum. 

Reis — Bu paraları saymadan mı 
Ahmed Emin Yalmana verdiniz? 

Avni Bayer — Para destelerinin ü-
zerinde yüzer liralık işaretler yazılı ol
duğu için saymadan verdim. Ahmed 
Emin Yalman da saymadan aldı. 

Reis — Siz bu paraja Ahmed Emin 
Yalmana verince defterinize yazdımz-
mı? 

Avni Bayer — Ben defter tutarım. 
Fakat bu deftere yalnız muayeneha
neme aid hesaplarımı yazarım. Ah
med Emin Yalmana verdiğim bin lira 
anneme aid bir para olduğu için def
terime yazmadım. 

Reis — Senelik kazancınız nedir? 
Avni Bayer — Senede safi kazancım 

on, on iki bin lirayı bulur. 

Lûtfiye 270 lira borcum vardır. Bun
dan başka kimseye borcum yoktur. 

Reis — Mademki alacağımzı iste
mek maksadile Ahmed Emin Yalma
na protesto çektiniz, bu protestonun 
bir suretini vilâyete niçin gönderdiniz?, 

Avni Bayer — Protestoyu yazdığı
mız zaman vekilim Yusuf Kenanm 
yazıhanesinde bulunan bir kaç kişi» 
«mademki otobüs ruhsatiyesi için be
lediyeye müracaat edilmiş, şimdi pi'o-
testonun bir nüshası vilâyete gönde
rilirse otobüs ruhsatiyesi işi kolayla
şır, istediğiniz ruhsatiyeyi çabukça 
çıkarırlar.^) dediler. Ben de bu mak-
sadla protestonun bir nüshasını vilâ
yete gönderdim. 

Reis — Vekiliniz de bunun vilâyete 
gönderilmesini muvafık görmüş mü 
idi? 

AvnPBayer — Vekilim ertesi gün 
Bursaya gidecekti. Yazıhanede ayak 
üzeri protestoyu bana hülâsa olarak 
not ettirdi. Bir nüshasının vilâyete 
gönderildiğinden vekilimin haberi o-
lup olmadığını bilmiyorum. 
İ fade ler i biribirine u y m u y o r 

Bundan sonra Avni Bayerin evvelce 
müddeiumumîlikte verdiği ifadesi o-
kundu. Bu ifadede; «Ahmed Emin 
Yalman eskiden lâstik şirketinde plan 
bir adamdır. Ben, otobüs almak iste
yince kendisinin bu işle meşgul bu
lunduğunu duydum. 11 inci ayın o-
nuncu günü matbaasına telefon ettim, 
kendisini bulamadım. Ertesi gün tek
rar telefon ederek otobüs alacağımı 
tavassut etmesini söyledim. Teklifimi 
kabul etti. On birinci ayın on beşinci 
pazartesi günü akşam üzeri muaye
nehaneme geldi. O sırada Ali ve Ad
nan adlarında iki hastam da vardı. 
Ahmed Emin Yalman peşin olarak bin 
lira istedi. Paralarım annemde oldu
ğu için ben de bin lirayı annemden a-
lıp getirdim ve kendisine verdim. Bu 
parayı depozit olarak vermiştim. Mat
baa sahibi olduğu için kendisinden 
makbuz almadım. Verdiğim paralar 
arasında yirmi tane elli liralık, üç ta
ne yüz liralık ve bir mıkdar da tek li
ralıklar vardı. Bu parayı Ahmed Emin 
Yalmana verdiğimi annemden başka 
kimse bilmez. Ben gazetecilere ziyafet 
vermedim. Her sene dört beş bin lira 
safi kazancım vardır. Muntazam bir 
defterim yoktur. Protestom yanhş ya
zılmıştır. Bu parayı Ahmed Emin Yal
mana verdiğimi, muayenehanemde 
bulunan Ali ile diğer iki kişi gördüler.» 
demişti. 

(Devamı 11 inci sahibede), \ 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 42 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

k 

— Forestier nasıl? 
— Hiç iyi değil. Çok yaşamaz. 
Girdiği salon mavi çiçekli pembe 

kumaşla döşenmişti. Yüksek ve geniş 
pencerelerden hem şehir, hem deniz gö-
rtinüyordu. 

Duroy mınldandı: 
«Ne güzel bir sayfiye evi. Bu kadar 

parayı nereden buluyorlar?» 
Etek sesi duydu, döndü. 
Bayan Forestier iki elini uzattı: 
— Bu lûtfunuzu ımutmıyacağım, 

cidden lütfettiniz. 
Ve birdenbire Duroyu öptü. Sonra 

bakıştılar. 
Madeleine bira:z solmuş, biraz za3nf-

lamıştı ama gene terütazeydi, solgun
luk ve zayıflık onu biraz daha güzel
leştirmişti. 

_ Ne hırçın oldu bilemezsiniz, diye 
söylendi, kurtulamıyacağmı biliyor 
ve bana işkence yapıyor, geldiğinizi 
söyledim. Eşyamz nerede? 

— Size yakın hangi oteli tavsiye 
edeceğinizi bilmediğimden garda bı
raktım. 

Kadın biraz tereddüd ettikten son
ra: 

— Burada, köşkte kalacaksınız, de
di. Odanızı hazırladık. Bugün yann 

ölebilir, eğer gece ölürse yalnız kalı
rım. Eşyalarınızı aldırtayım. 

Duroy iğildi: 
— Nasıl emrederseniz! 
— Haydi artık yukarı çıkalım. 
Peşisıra yürüdü. Kadın birinci kat

ta bir kapı açtı, Duroy, bir pencere 
önündeki koltukta, örtülerine sarıl
mış, batan güneşin kızıl aydınlığına 
rağmen sapsarı, kadavra gibi birinin 
kendine baktığ'mı gördü. Pek tanıya
madı, her halde bu, arkadaşı olacaktı. 

Odada, veremUlerin nefes aldıkları 
odalarda duyulan zift, eter, ihlâmur, 
hastalık kokusu vardı. 

Forestier küçlükle, ağır ağır kolunu 
kaldırdı: 

— Nihayet ölümümü görmeğe gel
din; teşekkür ederim. 

Duroy gülümsedi: 
— Ölümünü mü!.. Hoş bir manzara 

değUdir, bunun için de kalkıp Cannes'a 
gelmezdim. 

— Otıur. 
Hırhırü, soluyarak nefes ahyor, ba» 

zan da, ne kadar hasta olduğunu an
lasınlar diye inler gibi bir ses çıkan-
yordu. 

Konu§madığım görünce, karısı pen

cereye yaklaştı, gözlerile ufukları gös
tererek: 

— Bak, ne güzel! dedi. 
Duroy, sona eren günün ilâhi görü

şüyle mestolmuştu. 
— Harikulade! diye söylendi. 
Forestier başını kaldırdı, karısına: 

— Bana biraz hava ver, dedi. 
— Olmaz, güneş batıyor, hava se

rin, kendini üşütürsün, sonra fena}* 
olur. 

Sağ elile, sanki yumruk sıkıyormuş 
gibi bir hareket yaptı, avurtlarınla 

çöküklüğünü, kemiklerinin sayıldığını, 
dudaklanmn kansızlığım meydana 
koyan bir işmizazla, can çekişen biri
nin işmizaziyle: 

— Sana boğuluyorum diyorum diye 
mırıldandı. Nasıl olsa geberecek değil-
miyim, ha bir gün evvel öleyim, ha bir 
gün sonra, sana ne... 

Kadın pencereyi açtı. 
Odaya dolan hava üçünü de okşadı. 

Forestier tımaklarile koltuğun koUa-
rmı pençeledi, yavaş, kinci, ıshk çalan 
bir sesle: 

— Pencereyi kapa, dedi. İyi gelme
di. Keski bu durumda ölsem... 

Karısı pencereyi kapadı, sonra al-
mnı cama dayayıp uzaklara daldı. 

Duroy ne yapacağını bilemiyor, has
ta ile konuşmak, onu teselli etmek is
tiyordu. 

Ama teselli verecek söz bulamadı. 
Mırıldandı: 
— Buraya gelelidenberi hiç iyileş-

medin mi? 
Forsetier bitkin bir sabırsızlıkla 

omuzlarını silkti: 
— İşte görüyorsun, dedi, ve gene 

başım önüne iğdi. 
Duroy devam etti: 
— Parise nazaran burası cennet gi

bi. Paris hâlâ soğuk. Kar yağıyor, do
lu yağıyor, yağmur yağıyor, öğleden 
sonra saat üçte lâmba yalulacak ka
dar karanlık oluyor. 

Forestier sordu: 
— Gazetede ne var ne yok? 
— Bildiğin gibi. Senin yerine Vol-

taire gazetesinden ayrılan küçük Lar» 
crin'i aldılar, ama olgun muharrir de-
ğîl. Sen biran evvel gelmelisin. 

Hasta mırıldandı: 
— Benim mi? Yakında yedi kat ye

rin dibinde fıkra yazacağım. 
Uzun, boğucu, derin bir sessizlik ol

du. Bayan Forestier ayakta, alnını ca
ma dayamış kımıldamıyordu. 

Forestier, kesik kesik, nefes nefese, 
acınacak bir halle gene konuştu: 

— Daha kaç güneş batışı görece
ğim? Sekiz... On... On beş... Yirmi... 
Belki de otuz., ancak bu kadar. Sizle
rin ise daha vaktiıüz var.. Şenim içü* 
artık bitti... Benden sonra, siz gene 
devam edeceksiniz, sanki ben yanınız-^ 
da imişim gibi... 

Bir dakika sustu, sonra gene devaffl 
etti: 

— Her gördüğüm şey, bir kaç güö 
sonra bir daha göremiyeceğlml hatır* 
latıyor... Ne fena... Hiç, hiç bir şey gö-
remiyeceğim, en ehemmiyetsiz eşya
ları, bardakları, tabakları, rahat edi" 
len yataklan, arabalan, hiç bir şey* 
göremiyeceğim... Akşamları araba il* 
gezmek ne hoştur... 

Duroy, bir gün Norbert de Varenne 
İn söylediklerini hatırladı, o gün k a v 
nyamamıştı, şimdi Forestier'ye bakıp 
anlıyordu. (Arkası var-
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YARIM ADAMLAR 
.Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir 

. [<<Yanm adamlar» başhğı altında, 
bugünden itibaren neşredilecek olan 
resimli hikâyeler, Cemal Nadir'in on 
s«ıe evvel yazdığı bir yan serisidir. 
Karikatürist Cemal Nadir'in şahsmda 
İHT de muharir Cemal Nadir tebarüs 
ettiren bu yazılar muharririn o sene
lerdeki duygularınm mahsulüdür. 

Bugünkü karikatürist Cemal Nadir 
ö satırlar arasına yahuz karikatür ilâ-
l̂ e etmekle iktifa ediyor.] 

Merakla okımacak eserler arasında 
IJül Vemin romanlarını, Araen Lüpe-
Wn maceralarım sayarlar. 

Halbuki veresiye muamele yapan 
l^ir bakkalın yevmiye defteri bana 
bunlardan daha meraklı fe esraren-
e» gelir!.. 

Bu sahifeler iUc bakışta «fırdug (I9. 
kuza kadar a r t ı p dcsUen sayılann bir 
KoUeksiyonunu andu-ır. Fakat küçük 
,Dİr dikkat cımbızı bu rsücamlann ara-
i^^an türlü mânalar bulup çıkar
makta güçlük çekmez. 

Meselâ ay başlannda lüle lüle kay-
ûıak, paket paket yağ. kutu kutu re
melle alış verişe başlıyan müdür mua-
Mninin ay sonlannda dirhem dirhem 
peynir, damla damla yağ ile hesabı 
kapayışı hayli hisseli bu: kıssadırl,. 

Defterin matlub hanesinde (A.) nm 
Eeçen aya ait 33 lira 3 kuruş hesabm-
ûan kalan 29 lira bakiye, açıkgöz bir 
öıüşterinin en güzel ve en veciz bir tar 
Widir!.. 

Haftanın muasryen günlerinde (B.) 
^in hesabına yazılan yanm kilo biskül, 
to yüz elli gram bcmbcm, bir kutu çay, 
bir kutu gramofon iğnesi ve bir.paket 
Ŝ enice Ue bir paket hanım sigarası ye-
•Ü günde bir tekrarlanan çaylı dans
ların en açık hikâyesidirl.. 

Her gün isminin hi«v?ınff bir yetmiş 
^'^^le bir kutu sardalya ve iki limon 
Wdedilen (C.) yi bu sahifelerde, ol-
" ^ gibi, tanımamak mümkün mû-
ûür?.. 

• ^ n i ş bir semtin yaşayışım insanla-
^ ^ karakterlerile beraber içine alan 
''«kkal defterleri bunun için bana 
j ^ ^ e edebiyat eserlerinden daha me-
^*^ı ve istifadeli görünür!.. 

'vendi not defterlerimin de bunlar-
/7^ daha cazib ve meraklı olduğunu 
/ ^ bilmezdim! 25annederdim ki onlar 
atıi^^ günlük ihtisaslanmı, eskiyip 
j . ̂ c ıya kadar, muayyen bir zaman 
j ^ • saklamıya yarar. «Eğer onlarda 
. «lymet varsa ben öldükten sonra 
yT^^ak yegâne miras oluşlannda ve-
ğ̂  'birlerimi içine .sarıp .sarmaladı-
d....''̂ *" '̂' kundak olmalaıındadır!..r 

Bımunla beraber not defterlerimin 
değeri hakkmda duyduğum bu tevec
cüh pek ömürsüz olurdu. Onlara ver
diğim ehemmiyet, eski sejnrüsefer ni-
zamlan gibi, hemen doğîir, hemen 
ölürdü!.. 

Çok kereler, onlann benden kala
cak miras, yahut sanihalanmm vata
nı olduklarım vmutur, yırtar, atar
dım .. 

Geçen gün, her nasılsa bu akıbetten 
kurtulup affa uğramış suçlular gibi 
hâlâ yaşıyabilen not defterlerimi ka-
nştınrken elime bir yığm portre etü
dü geçti. Kimisi yazı, kimisi çizgi Ue 
başlanmış ve hattâ bir kısmı bitirilme
miş bir sürü portre!.. 

Bunlarm ara-
smda Nurullah 
Ata gibi mesleği 
ile şahsiyeti ara-
smûa tam bir in
tibak gösteren bir 
münekkid tasviri, 
ÇaUı ibrahim gi
bi sanatı ile ka
rakteri arasmda 
tam bir imtizaç 
ifade eden bir sa
natkâr portresi, 
Nizameddin Na
zif gibi edebî şöh
reti kendi hüvi
yetine kusursuz 
bir ahenkle bağU 

bir muharrir ta
rifi nevindpn Tam 
Adamlar olduğu 
gibi ne oldukları 
belirsiz, ne ola-
caklan seçilemt-
yen bir çok ta 
Yanm Adamlar 
vardı: 

İşte devri daim makinesi icad et
mek için vanm yoğunu satan bah
çıvan dostum!... 

İşte çoban kızınm heykelini yap
mak merakına düşen operatör Muhlis 
Fedai!.. 

İşte denizin dalgalarından bedava 
elektrik çıkarayım derken kendini 
dalgalara kaptıran tamdığım!.. İlâh... 

Bir kaç örneğini yukarıda yazdığım 
Tam Adamları bir yana bırakıp, ace
mi avcı tüfeğinden çıkan saçmalar gi
bi bir türlü hedefini bulmıyan Ya
nm Adamlan bu notlar arasından çı-
kanp yazmayı düşündüm. 

Hayatta bir baltajra sap olamıyan 
bu dâhi namzedleri hiç değilse birer 
hikâye mevzuu olsunlar, dedim!.. 

İşte bir tanesi: 
(tik hikâye yarm) 

SWıf«B T 

Mareşal Blomberg'ın 
kayınvalidesi 

Damadının istifa 
ettiğine inanmıyor 

Bir İngiliz gazetesinin muhabiri 
mareşal Blombergin kayınvalidesini 
ziyaret ederek kızüe mareşalin evlen
mesinden dolayı Almanyada buhran 
çıktığım ve buna karşı ne diyeceğini 
sormuştur. Kadın kapısının arka zin
cirini açmadan kapı aralığından bak
mış ve şu cevabı vermiştir: 

— Hiç zannetmem ki öyle olsun... 
Harbiye nazın halka mensub olan kız
la evlenirse bunda ne mahzur olabi
lir? 

Mareşalin kayın validesi bayan Lu-
ise Gnıhn Berlinin amele mahaUesin-
de, vaktlle komünistlerle meskûn olan 
bir muhitte jraşamaktadır. Kapumın 
yaıunda kakıU duran bir emay levha
dan bayan Oruhnun znasös oldug^ı 
anlaşılıyor. Yanındaki pir inç levhada 
ise bundan alb sene evvel vefat eden 
kocasmm posta memuru olduğu yazı
lı bulmıuyor. 

Elli bir yaşmda olan bayan Gruhn 
aldığı talimat mucibince kapınm zin
cirini açmamıştır, damadı fUdmareşal 
von Blombergin kızüe evlendiğinden 
dolayı istifaya mecbur edildiği gazete
ci tarafından kendisine haber verilin-
ciye kadar kadımn hâdiseden hiç ma
lûmatı yoktu. Onun için evvelâ hiç 
inanmak istememiş ve: 

— «Boşuna yalan söylemeyiniz, de
miş. Ben her gün kızımdan mektup 
ahyorum. Rahat rahat balayım geçi
riyor. Bir şey olsaydı Alman gazetele
ri yazardı ve yahut radyoda neşrolu-
nurdu.» 

Alman gazeteleri hâdise hakkmda 
hiç bir şey yazmadıklan için bayan 
Gruhn böyle düşünmekte hakh idi. 
Mau'eşâl Blomberg bımdan üç sene ev
vel madmazel Gruhnla tanışmıştı. 
Kız o zaman ziraat nezaretinde dak
tiloluk yapıyordu. Sonra hastalandığı 
için dağ sporu yapmak üzere tebdili 
hava almıştL Orada mareşal Blom-
bergle tanışmıştı. Mareşalin refikası o 
tarihten üç sene evvel vefat etmişti. 
Orada hasıl olan dostluk işte evliliğe 
ve mareşalin istifasına kadar vardı. 

Capri adasındaki bir otelde balayı-
m geçiren von Blomberg Ue refikası 
hiç bir şeyden haberdar değillermiş 
gibi hareket ediyorlar. Geçen akşam 
yemekten sonra mareşal almanca ga>-
zeteleri okuyor, refikası ise bir mec-
muamn bilmecelerini halle çalışıyor
du. İtalyan hafî teşkilâtına mensub 
eşhas tarafından tarassud altmda bu
lundurulduklarının farkında bile değil
lerdi. 

12 şapka siyasî bîr 
davaya sebeb oluyor 

Paris hukuk mahkemesinde yakın
da garip \Âx dava görülecektir. Bu da
vada bir tarafta Alman hükümeti, di
ğer taraftan eski Alman artistlerinden 
Steffa Bemhard vardır. Davamn mev
zuu da 12 şapkadır. Mesele şudur: 

Matmazel Steffa, Alman sosyal de
mokrat fırkası liderlerinden mebus ve 
Vossische Zeitung başmuharriri Georg 
Bemhard'm kızıdır. Sahne ve füim 
artisti olarak Almanyada kendisine 
çok iyi mevki yapmıştı. Bir zaman
lar Almanyanm en iyi giyinen kadm-

' lanndan biri idi. 
Almanyada naziler iş başına geldik

leri sırada matmazel Steffa bir şapka
cıya 12 şapka ısmarlamıştı. NazUer iş 
başına gelince sosyal demokratları taz
yike başladığından Bemhard bütün 
emvalini bırakarak kızUe birlikte Pa-
rise iltica etmeğe mecbur olmuştu. Ba
ba ve kız beş senedenberi Pariste yaşı
yorlar. 

Matmazel Steffa Berlinde ısmarla
dığı şapkaları ımutmuşken geçen gün 
Doyçe Bank nanuna bir memur kendi
sine müracaatla 12 şapkanm parasım 
istemiştir. Kadm: «Ailemizin bütün 
emvalini hükümet zaptetti. Şimdi işsiz 
bir artistim. Bu sebeple para vere
mem.» cevabım vermiştir. 

Doyçe Bank kızın babasına baş vur
muş, ondan da red cevabı almıştır. 
Bunun üzerine Paris ticaret mahkeme
sine müracaat etmiştir. Fakat mahke
me bu davayı görmeğe salâhiyeti olma
dığım bildirmiştir. Bunun üzerine hu-

Matmazel Steffa Bemhard 

kuk mahkemesine bâş vurulmuştur. 
Doyçe Bank'ın avukatı diyor ki: B. 

Bemhard ve kızımn emvalinin hükü
met tarafından zaptedilmesi hususî eş-
hasm zarara uğramasmı mucip ola
maz. Şapkacı alacağım hükümete ciro 
etmiştir. Matmazel Benüıard 12 şap-
kamn parasını vermelidir.» 

Eski sosyal demokrat liderile kızınm 
menaf iini meşhur avukatlardan Henry 
Torres müdafaa edecektir. 12 şapka 
faturası münasebetile siyasî bir dava 
ortaya çıkacağı anlaşılıyor. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
— Yazan: Arif C. Denker Tefrika No, 83 

Bir gün İstirahattan sonra iki 
uşağın refakatinde yola çıktılar 

>.-«(«S^'**-- '* '" ' -^' ' 

K r «Ayran» m ly taranan gorunuşu 
Güldostun bu suali üzerine Haa 

Mehmed İsa hayret ve dikkatle kı-
zm yüzüne baktı. Ondan sonra de
di ki: 

— «Siz Kâşgara geldiğinizdenberi 
Hasan beyden südığun yegâne ha
ber, buraya gelen Hüseyin efendi üe 
Ahmed Abudım verdikleri malûmat
tan ibarettir. Onlar kervam terk 
edelidenberi tabiî vaziyet değişmiş 
olabUir.> 

— Hüseyin efendi üe Ahmed Abud 
niçin gelmişler?» 

— «Zannedersem Hasan bey gön
dermiş. Sizi merak ettiğinden arka-
mzdan onlan yola çıkarmış. Ahmed 
Abud buradaki vaziyettep haber
dar olunca Kâşgarda kalmak iste
medi. Kervammzdftn bir gün sonra 
o da Bostan-Tereke gitti. Hüseyin 
efendi Kâşgardadır. O artık burada 
kalacak ve vatam olan Merve gide
cek.» 

Güldost Ahmed Abudun Kâşga^ 
ra gönderilmesindekl sebebin tahmin 
ettiği gibi çıkmasına çok sevindi. Ha
san beye karşı duymakta olduğu 
muhabbet bir kat daha arttı. Bu his
lerin tesiri altında: 

— «Acaba ne zaman kervandan 
haber alabiliriz?» diye sordu. 

— Bu kadar kısa bir zamanda ker
vanın bizimle irtibat tesis edebilecek 
kadar yaklaşamıyacağım pek âlâ bilir
siniz. Biz kervanın yalnız yolda oldu
ğunu biliyoruz. ŞûndUik bundan baş
ka hiç bir malûmat yoktur. 

— O halde ben de derhal kervam 
aramağa çılonahyım. H«-halde Hasan 
bey tehlikededir. Yaşıyan düşmanlan-
mız ölen düşmanlanmızın intikamım 
almak için hiç bir cebir ve şiddetten 
çekinmiyeceklerdir. Hem biz biran ev
vel Kaşgardan ayrılmalıyız. Ankaz 
arasmdse nâaşlanmızı arayıp bulamaz
larsa kaçtığımız meydana çıkacaktır. 
Mister Mertonu da anyacaklardır. 
Fırsattan istifade eder^ onun da kaç
tığı anlaşüacaktır. 

Tavanmm ortasında büyük bir fe
ner yanan koca ayvan sanki esrar ile 
dolu gibiydi. Üç arkadaş arasında 
- Yasef geri dönüp gitmişti - konuşu
lan gizli bahisler, gece olmasına rağ
men sıcaktan yanan salonun ıssızlıgı-
m sırlarla dolduruyordu. 

Güldostun biran evvel Hasan beye 
kavuşmak için söylediği sözlere Hacı 
Mehmed İsa itiraz etti: 

— Bana kahrsa ikiniz de bir hafta, 
on gün kadar Kırgızlann yanmda ya
şar ve izinizi kaybederseniz daha iyi 
olur. Ondan sonra Hasan beye iltihak 
etmek için gene vakit müsaiddir. Ben 
kervamn emniyeti için lâzım gelen 
tedbirleri aldım. Bostan Terekte sizi 
Ahmed Abud bekliyor. Ona iltihak 
edersiniz, kervamınızı orada bulursu
nuz. Bakınız siz mevkuf iken umumî 
valinin katledilmesi üzerine memle
ketteki vaziyet değişti. Yeni vaziyetin 
inkişafım beklersiniz. Ondan sonra 
hep bhxlen Hasan beyi aramağa çıkar-
smız. 

Güldost ile Merton hapishanede ge
çirdikleri scHi iki gün zarfmda polisle
rin ve hademenin neden değiştirildiği
ni ve hususile Ah-Singin ne suretle 
askerî kumandam araya sokarak va

ziyeti tekrar kendi lehlerine çevirme
ğe muvaffak olduğunu umumî vali
nin katledildiğiıü işitince anladüar. 

Güldost derhal büyük kervana Uti-
hak etmek üzere yola çıkmanın mu
vafık olmıyacağım. Hacı Mehmed İsa-
nın sözünü dinlemek lâzım geldiğini 
nihayet kabule mecbur oldu. Artık 
sabah olmak üzere olduğundan Hacı-
mn evinde yatmağla, gündüzü orada 
geçirmeğe ve gece olunca Bostan - Te
reke hareket etmeğe karar verdUer. 
Hacı Mehmed İsa: 

— Siz yatınız, ben akşama kadar 
her şeyi hazırlarım. Size Badahşamn 
en birinci atlanndan veririm. İnfilâ
kın yaptığı tesirleri de öğrenirim. Siz 
şimdi yatıp uyuyunuz, dedi. Verdiği 
emir üzerine ayvanda iki yer yatağı 
yapıldı. İki firari o kaba döşekler üze
rine uzamr uzanmaz derin bir uyku
ya daldılar. 

Öğleden sonra uyandıkları zaman 
saat dört olmuştu. Hacı Mehmed İsa 
onlara mükemmel yemekler hazıriat-
mıştı. Kannlan fena halde acıkmış 
olan Güldost ile Merton evvelâ kuv
vetli bir et suyu içtikten sonra kabur-
dak denUen soğanh et yahmsinden, 
hamur işi mantıdan, koyun ve tavuk 
etile pişirilmiş, üzerine fıstık üzüm, 
ayva parçaları serpilmiş nefis pilâv
dan, meyva suyu çırpılarak hazıria-
rum çelçöp denilen tathdan yiyerek 
kannlarmı mükranmel surette doyur
dular. 

Onlar yemek yerken Hacı Mehmed 
İsa da şehirde işittiği haberleri anlat
mağa başladı: 

— İnfilâklann neticesinde Ah-Sing, 
Japon casusu ve Çin kumandam telef 
olmuşlar. Onlarla beraber ayni odada 
kim varsa hepsi havaya uçmuş. Tao-
tay bu vaziyetten dolayı çok memnun 
imiş. Rakibi olan askerî kumandamn 
ölümüne sebeb olan infilâk hâdisesini 
örtbas edecekmiş. Onım için takibat, 
tan kurtulmuş oluyorsunuz. Bununla 
beraber ihtiyata riayetle gene ikiniz 
de Bostan - Terekde beş on gün kalı-
mz. Kaşgardakl İngUiz sefaretinde 
Afganlı bir odacı vardır. Benim adam-
laıımdandır. Bugün odacı da beni zi
yaret etU. Enver paşaya Utihak ettiği 
için asker firarisi sayılan bir İngiüzin 
arandığı ve nerede olduğunu bildirene 
bilmem ne kadar ikramiye verileceği
nin ilân olunduğunu söyledi. Aranılan 
bu adam herhalde sizsinizdir mister 
Merton. 

Daima soğukkanlılığım muhafaza 
eden Merton, Hacı Mehmed İsamn bu 
haberine cevab vermeden evvel iki 
kaşık çelçöp daha mideye yolladı. On
dan sonra: 

— İstedikleri kadar arasmlar. Beni 
bulmak istiyen gelsin üç ay sonra Af-
ganistanda arasın. Maksadım, kervanı 
kurtardıktan soma artık Afganistan-
da çalışmaktır, dedi. 

Akşam üstii Güldostla Mertonun 
•hareketleri içm her şey hazırdı. Hacı 
Mehmed İsanm yanlanna verdiği iki 
uşağın refakatinde yola çıktılar. Ka-
ranhkta üzerleri kavak dallarile örtü
lü şoselerden geçerek Kaşgardan uzak-
laştüar. Artık Ah-Sing ve Japon casu
su kendilerini kovalıyamazdı. 

CArkası var) 
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Trabzon imar plânının 
tatbikine başlandı 

Atatürk heykeli belediye parkına dikilecek. 
Yeni parklar, bahçeler ve caddeler açılıyor 

Trabzonda belediye parkı 

Trabzon (Akşam) — Trabzon bele
diyesi şimdiye kadar görülmemiş de
recede bir faaliyet göstermektedir. Su 
meselesi devletçe halledildikten sonra 
şehir dahilinde plânlı bir şekilde imar 
faaliyetine geçilmiştir. 

Bu yaz Trabzona şehrin müstakbel 
plânmı hazırlamak için gelen müte
hassıs B. Lâmberin tesbit ettiği şekil
de imara devam edilmektedir. Lâm
berin plânına göre Trabzonda yeni 
bir şehir inşa edilmiyecek ancak mev
cudu İslah olunacaktır. Bu plâmn ta
hakkuku için şehir dahilinde muhte
lif sokak ve caddeler açılması ve mey
danlıklar yapılması zarurî görülmek
tedir. Mevcud caddeleri de hali hazır
daki perişanlıktan kurtarmak için 
esaslı tamir işlerine girişilmiş uzun 
sokak caddesi parke ile döşenmiştir. 
Gene Lâmberin plânile şehrin deniz
den hava alması için açılacak olan 
caddelerden maada muhtelif semtler
de yeni park ve bahçelerin inşasına 
başlanmıştır. 

Belediye yeni parklan ve bahçeleri 
şehir dahilindeki eski mezarlıkların 
yerinde yapmayı tasarladığından kab-
ristanlardaki mezarları şehir haricin
deki asrı mezarlığa nakletmeye karar 
vermiştir. Aynca kabristanlardan ma
ada şehrin umumî güzelliğine nakise 
getiren ve halkın eskidenberi bir ta
kım hurafelerle bağlandığı türbeler 
de yer yer kaldırılmaktadır. Belediye 
şehirde bu tasfiye işlerini yaparken 
ayrıca bir taraftan da tarihî kıymet 
taşıyan eserler de ilmî bir heyetçe tes
bit edilerek muhafazası düşünülmek
tedir. İmaret ve diğer mezarlıklarda-
ki tarihî kitabeler bir müze binası da
hiline konacaktır. 

Şehrin garb cihetinde bulıman bu 
mezarlık ilerde geniş bir park ola
caktır. Tarihî kıymet taşıyan eserler 
meyanmda eski Trabzonım etrafım 
çeviren meşhur surlann da şimdilik 
aynen muhafazası düşünülmektedir. 

Şimdiki belediye parkma büyük bir 
Atatürk heykeli dikilecektir. Atatürk 
heykelinin rekzi için lâzım olan yüz 

kırk bin lira belediye ve hususî mu
hasebe bütçelerinden maada Trabzo-
nun hamiyetli fındık ve yumurta tüc
carları tarafından temin edilmiştir. 

Belediye parkına Atatürk heykeli 
dikilerek burası geniş bir meydan 
haline konduktan sonra bu civarda 
bulunan Taksim mezarlığı da geniş 
bir park ve çiçek bahçesi haline ko
nacağından şimdiden bu mezarhkta 
da amelî faaliyete girişilmiştir. 

Çocuk E s i r g e m e kurumu 
Çocuk Esirgeme kurumu memleke

tin kimsesi? çocuklanna yaptığı yar
dım itibarye bugün sade Trabzonun 
değil belki de Türkiyenin faal bir ha
yır müessesesi haline gelmiştir. 

Trabzon gibi bir muhitte altı yüze 
yakın çocuğun yiyeceğini temin eden 
bu kuruma en ziyade hususî muha
sebe ve belediye tarafından yardım 
yapılmakla beraber hamiyetli halk 
tarafından da azamî yardım esirgen-
memektedir. 

Halk bu kuruma o derece bağlan
mıştır ki, artık yaptığı yardımı bir 
teberru halinden çıkararak aidat şek
line sokmuşlardır. Herkes aidatım bu
raya muntazaman ödemekte ve mu-
kabUinde makbuz almaktadır. 

Dört bin liradan fazla bütçesi bu-
lıman kurum yalmz ilkmektep çocuk
larım değil ayni zamanda elliden faz
la dışardan gelip te binbir mahnunl-
yet içinde han ve kahve köşelerinde 
yatarak tahsile devam etmeye katla
nan lise ve ortamektep gençlerini de ye
dirip giydirmektedir. 

Esirgeme kurumımda çocuklara 
yedirilen yemeklerin kalorisi bugün
kü leylî mekteplerimizin yemek kalo
risi derecesinde hattâ onlardan da 
yüksektir denebilir. Kururu muntaza
man yemek yedirdiği bu çocuklarm 
giyimini de ayrıca bütçe fazlası para
lar ile temine çalışmaktadır. 

Beş kişiden mürekkep fakat asıl fa
aliyeti görülen üç azadan ibaret bir 
idare heyeti bulunan kurumvm ayn
ca beş kişilik te bir memur ve müs
tahdem kadrosu mevcuddur. 

Biçki ve dikiş derslerini takip eden bayanlardan bir grup 
Çanakkale (Akşam) — Genç kızlarımızın biçki ve dikiş derslerine bir yd-

danberi devam edilmektedir. Kızlarımız, bayan Feriha Ülkümen'in açtığı biçki 
ve dikiş yurdunda bu dersleri takip ediyorlar. 

Sivasda bir sene içinde 
görülen işler 

Sivas valisi B. Nazmı, 
muhtelif işlere dair 

muharririmize beyanatta 
bulundu 

Sivas valisi B. Naznü Toker 

Sivas (Akşam) — Sıvasın çahşkan 
valisi E. Nazmi Toker, vilâyetin muh
telif işleri hakkında bana şu beyanat
ta bulunmuştur. 

Kültür işleri 
— Sivas ve çevresinde kültür faali

yeti yıldan, yıla artan bir hızla devam 
etmektedir. Bu sene 220 öğretmen, 107 
okul, 11450 talebe mevcuttur. Merkez
de, Atatürk okulu inşaatı hitam bul
mak üzeredir. Yeni ders yıhnda açıl
mış olacaktır. Bu okula 47 bin lira 
sarfedilmektedir. Yeni jnl içind&mem-
leketin birçok yerlerinde okul yaptır
mak tasavvurundayız. Ayrıca ilkokul
larda okuyan talebelere kitap tevzi 
edilmiştir. 

Selçukîlerin değerli eserlerinden o-
lan Gök Medrese vilâyetin müzesi ha
lindedir. Burayı Orta Anadolunun en 
büyük müzesi haline getirmeğe çahşı-
yoruz. 

Bu yıl Ulus okullarına devam eden 
talebe 3395 dir. Devam edenler içinde 
50 yaşından fazla olanlar büa 
vardır. Okullarımızda bulunan talebe 
mevcudunun seneden seneye artma
sından bu sene 14 öğretmen daha kad
roya almacaktır. 

Bayındır l ık faa l iye t i 
Vilâyetin önem verdiği işlerden biri 

de ba3rmdırlıktır. Vilâyetin umum yol-
larmda 10794 mükellef amele çalıştı
rılmış, bu amele ile 75,331 metre mikâ
bı toprak, 7658 mikâb kaya hafriyatı, 
34918 mikâb imlâ, 7560 mikâb blo
kaj, 4719 kara şose taJnirat, 2634 mi
kâb moloz taş, 1585 mikâb kırma taş, 
542 mikâb kuru duvar 49 kilomet
relik yolun kumlanması 29 ahşap ge-
çid tamiri yapılmıştır. 443 metrelik 
parke vücude getirilmiştir. Emanet sU' 
retile 3 betonarme, 9 ahşap köprü ta
mir ve İnşa edilmiş 1050 metre mi
kâb şose tamir, 2000 metre mikâb lar-
ma taş, ihzaratı ve 179 metre mikâb 
harçlı duvar inşa edilmiştir. 

Ziraat n e h a l d e ? 
Vilâyette bir fidanlık vücude geti

rilmiştir. Bımun için bütçeye konan 
tahsisatla her türlü noksanlar ikmal 
edilerek vüâyetin mey vali, meyvasız 
ağaç ihtiyacını karşılamıya çahşmak-
tadır. Bu yıl ilkbaharda büyük bir de 
arıhane yapılacaktır. Suşehri ve Koy-
lihisan kazalarında da pamuk ziraatı 
tecrübesi yapılmak üzere vekâletten 
İyi cins tohum getirilecektir. İlkbahar
da İşe başlanacaktır. İlk defa olarak 
bu yıl, Koyluhisara Giresundaiı 5000 
aded köklü fındık fidanı getirilerek di
kilmiştir. Bıma yıldan yıla önem veri
lecektir. Bu fidanhğm tevsü için 45 dö
nümlük bir saha da istimlâk edilecek
tir. 

Vilâyetin hayvan yetiştirmeye çoK 
müsaid sahaları vardır. Umumî hayva^ 
nat yekûnu 1,798,630 dur. 936 sene
sinde 1,655,270 iken tezayüd miktan 
143,960 Ezibde nahiyesinde bir 
sıfat istasyonu yaptırılmaktadır. Bu yıl 
seçilecek yerde bir sıfat istasyonu da
ha yapılacaktır. 
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''Bir yastıkta kocayınız ...„ buna 
bayıidım, aman ne güzel söz! 
Jeanette Mac Donalda göre erkekte güzellik 

kravat iğnesi gibidir, olsa da olur, olmasa da... 
Artistin pul merakı ve Istanbuldan aldığı mektuplar -Aşk hakkında 
mütalâası, hoşuna gitmiyen şeyler - Boş vakitlerini nasıl geçirir? 

Genç adam, Jeanette Mac Donald'ai 
Ûoğru eğildi^ önünde diz çöktü: 

— Sana, dedi, kalbimin masalım 
anlatacağım!... 

Genç adam rolünü Jaenette MaC 
I>onald ile beraber bir çok filimler 
çeviren çok güzel sesile meşhur «Nel-
8on Eddy» ojmuyordu. Ayni zaman
da kendisine Amerikada «Ses kralı» 
denilen yakışıklı aktör tam kalbi
nin masalını anlatacağı sırada reji
sör yanımdan haykırdı: 

— Baştan... Biraz daha tabiî... 
Nelson Eddy tekrar ayağa kalktı. 

Jeanette Mac Donald'in önünde tek
rar diz çöktü: 

— Sana... Kalbimin masalını an
latacağım... 

Rejisörün sesi: 
— Baştan... daha tabiî... 
Ve sahne bilmem kaçıncı defa tek-

i"arlandı. Hani bizde bir türlü anla
tılması bitmiyen meşhur bir «Kurt 
^nasaU» vardır. Eğer Nelson Eddy, 
Jeanette Mac Donald'a kurt masalı 
anlatsaydı şimdiye kadar bitirirdi. 
G gün bu sahne bir türlü bitirile
medi. Ben Jeanette İle görüştüm. 
Mülakatımı yazdım, Türkiyeye gön
derdim. Bilmem ki hâlâ Nelson Eddy 
kalbinin masalını anlatabUmiş mi
dir? Bir türlü anlatılamıyan bir kalb 
naasalı... 

İşin garibi rejisörün Jeanette Mac 
t>onald'a: «Olmadı», «tabiî değü» 
^e saire gibi tek bir kelime söyleme-
le cesaret edememesi... Füim çevri
kken fotoğraf operatöründen, reji
söründen, aktörlerinden tutım da, 
herkes «Şen Dul» un, «Aşk Resmi Ge» 

Pdi> nin, «Şen Mülâzım>ın meşhur bü
yük yıldızı etrafında pervaneler gi-
»Ji dönüyor, onun sinirlenmemesi için 
herkes seferber... Herkes ondan kor
kuyor. Nelson Eddy büe: 

—I Sana kalbimin masalını anlata-' 
<îağım!... 

E>erken önünde korka korka dize 
geliyor... Ehh ne yaparsmız. Jeanette 
"^ema âleminin en büyük, en 
*iüfuzlu artistlerinden biridir. Holly-
^ood'da üç türlü artist var. Birinci 
^ ı f kendilerine «artist» denilenler
dir. Bunlardan sonra «yıldız» paye-

" ^ alanlar geliyor. «Star» yani yıldızlar 
"^ Üstünde de bir smıf var. Bunlara da 
«Big 

name» diyorlar. Yani «Büyük 
^iöu... İste Jeanette Mac Donald bu 
«Big 

name» lardandır... 
Bu «Big name» lar her yerde gö-

^nmezler, kimse Ue görüşmezler, 
pzılan Şarlonun, bazıları Meri Pik-
^rdun evinde toplanırlar. Tıpkı ma-

*on teşküâtmda olduğu gibi bu 
J^sek rütbeU artistlere öteküer 
*jünnet ederler. Bir «Big name!» a re
jisör ağzını bile açamaz. 

Bunun için şimdi şu kaışımızda 
»^^len filimin bu sahnesinde ka-
shat Jeanette Mac Donald'da büe 

^ rejisör zavallı erkek artistlere 
*^ahati buluyor: 

Olmadı... diye kükrüyordu... 
«Busrün nasıl?. .» 

•öü saat İçin çalışmaya nihayet ve-
j. ^ t i - Beni takdim etmek için bu-
^ya getiren Metro - Goldwyn Ma>-

/ ü ı iki müdür muavininden hiç 
^ meşhur yıldızın yanına bir türlü 
j^*klaşınağa cesaret edemiyorlar... 
, ^ayet biri artistin kâtiplerinden 
"'nne sordu: 

•^ Bugün nasıl? 
^ Sabahleyin çok iyi idi... Şimdi 

"e garip bir konuşma... Herkes 

Jeanette Mac Donald, Hikmet Feridun Esle beraber Akşam'ı tedkik ediyor 

yavaş sesle birbirine soruyor: «Bu
gün nasıl..?» ye fısıldaşıyorlar: «Sa
bahleyin çok iyi idi... Şimdi biraz 
sinirli...... Nihayet rehberlerimden 
biri büyük bir cesaret gösterdi. Ben
den bahsetmek maksadUe yıldızın ya
nma kadar yaklaştı. Lâkin tam 
onım önüne geldiği zaman cesareti 
kırılmış olacaktı ki yandan çark edip 
geri döndü. Şimdi rehberlerim bir
birlerine: 

— Sen söyle... Hayır sen söyle... 
Sen rica et... demeğe başlmışlardı. 
Baktım, olacak gibi değil... Kendi 
işimi kendim görmekten başka ça
re yoktu. Yammdakilere: 

—• Ben gidiyorum... dedim. Onlar 
telâş içinde: 

— Aman, dediler, izdivacından bi
raz evvel gazetecüerin hakkmda 
yazdıkları dedikodulardan çok kız-
gmdır. Hiç bir gazeteci üe görüşmü
yor... Siz gitmeseniz daha iyi eder
siniz... 

— Zarar yok... Ben giderim... 
Yamna yaklaştım, kendimi takdim 

ettim. Gülerek ayağa kalktı: 
îstanbuldan geliyorsunuz, 

öyle mi?.. 
— îstanbuldan geliyorsunuz öy

le mi?. Ne kadar uzak... Oturun, 
oturun, konuşahm. Benim de canım 
sıküıyor zaten... Seyahatiniz iyi geç
ti mi? Hollywood'a kadar kaç günde 
geldiniz? 

Tam yanı başındaki rejisörün ye
rine beni oturttu. Konuşurken bü
tün dikkatimle onu tedkik ediyor
dum. Hollywood'a gelip yıldızlan 
görmiyenler merak ederler: «Acaba 
perdede göründükleri kadar güzel
ler mi?.»... Ben Hollywood'da, sokak
ta, tiyatrolarda, gece klüplerinde, 
sinema stüdyolannda' birçok meş
hur yıldızlarla karşılaştım. İtiraf ede
rim ki bazılannı hiç tanımadım. O 
kadai' değişik, filimdeki güzel gölge

lerinden o kadar başka idiler. Hat
tâ bazılan önünde: «Aman ne çir-
kinmiş!..» diye şaşırdım kaldım. 

Jeanette Mac Donald beni böyle 
bir sukutu hayale uğratmadı. Per
dedeki kadar güzel, hattâ filimlerin-
den daha güzel... Azamî otuz yaşm-
da gösteriyor. Harikulade güzel diş
leri ve elleri var... Sonra diyebUirim 
ki Hollywood'un en nazik, en kibar 
kadım... O kadar nazik ki biraz ev
vel kendisinden o kadar çekinen re
jisörleri, aktörleri düşündükçe şa
şıyordum. Konuşmasmdan, hareket
lerinden pek mazbut bir kadın ol
duğu da anlaşılıyor ve insana hür
met telkin ediyor... Uzun boyu, gü
zel bir vücudu var. 

Hollywood'da Metro Goldwin'e ait 
yüksek bir tepenin üzerinde idik. 
Füim burada çevriliyordu. Mevsim 
kış olmasına rağmen tam tepemizde
ki California'nm kızgın güneşi, bu 
yetişmiyormuş gibi etrafımızda zi
yayı fazlalaştırmaga mahsus kaim 
camlar bizi buram buram terletiyor
du. O yüzünü, füim çevirdiği için, 
koyu kiremit rengine boyamıştı. Sır
tına açık mavi bir elbise giymişti. 
Ben mülâkatm neresinden başlıya-
cağımı düşünürken o sözü açtı: 

Hoşuna gitmiyen sahne 
— Bir filimde her sahne hoşuma 

gider, lâkm bir tek sahneden hoş
lanmam... 

— Hangi sahneden? 
— İlâm aşk sahnelerinden... 
Bunu söylerken tatlı tatlı güldü. 
— Niçin?, diye sordum. 
—' BUmem!. diyerek omuzlarmı 

kaldırdı ve ilâve etti: 
—I Bir çok hislerin «niçin» i, «ne

den» i olmaz... İnsan bazan bir 
şeyden hiç sebepsiz hoşlanabilir, hiç 
sebepsiz hoşlanmaz... 

— İlâm aşk sahnelerinden hoşlan-
mıyorsımuz... Peki, aşk hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 
— Her halde aşka Inamyorum... 

Biliyorsunuz ki bir aşk izdivacı yap
tım. 

— Evlüikte mesud olmamn sırrını 
nelerde bulursunuz?. 

— Evlilikte saadetin bir tek sim 
vardır: Kadımn mümkün olduğu 
kadar az kaprisli hareket etmesi... 
İyi bur kadın karşısında iyi olmıya-
cak erkek pek nadirdir. 

— Güzel bir erkeği nasıl tarif 
edersiniz? Size nazaran güzel erkek 
kime denir? 

Bu sefer uzun uzun güldü: 
— Kocama tabu... 
— Fakat beğendiğiniz güzel erkek 

tipini umumiyet itibarile tarif ede
mez misiniz? 

— Erkekte güzellik ne demek? Bir 
erkekte güzellikten evvel aranacak 
o kadar çok şey vardır ki... Gü
zellik erkekte kravat iğnesi gibidir. 
Olsa da olur, olmasa da... Erkekte 
en az mühim olan şey güzelliktir. Bir 
erkeğin aynada kendisini uzun uzun 
tedkik etmesi bile bana tuhaf ge
lir... Evet anlanm, artisttir. Yüzünü 
güzelleştirmek mecburiyetindedir. 
O zaman ayna ile alâkası olabüir... 
Fakat sırf kaşını, gözünü tedkik için 
ayna karşısından aynlmıyan erkek 
ne kadar komiktir!. 

Küçük, açık mavi rengindeki men
dilini çıkararak hafifçe terini sildi. 
Elbisesi gibi mendilini de mavi gö
rünce sordum: 

— Maviyi çok seviyorsunuz gali
ba... 

—• En sevdiğim renktir... dedi. Dai
ma elbiselerimi hemen ayni renk
ten yaptınrım. Hattâ arkadaşlanm: 
«Canım şu maviden başka renkte 
de elbise yaptır. Öteki renklerin ha
tırı kalacak..» derler... 

Güzellik ve mide 
— Artistlere, büyük yıldızlara: 

«Güzelliği nasıl muhafaza etmeli?.» 
diye sual sormak âdettir. Bir çokları 
da büyük ve güzel yıldızlann gü
zelliği muhafaza etmek için yap
tıkları tavsiyeleri büyük bir r'-'— -'» 
okurlar. Güzelliğin muhafa: ı 
ne tavsiye edersiniz? ... 

— Ben kadınlara güzellik tavsiye
sini, güzelleşme için âdeta bir nevi 
reçete yapmağı pek garip bulurum. 
Fakat şüphesiz ki insanın birsz 
kendine bakması lâzımdır. Bence in-j 
sanın yüzünü, cildini çirkinleştireıı 
iki şey vardır: Mide ve barsakların 
bozuk olması,'sinirlerin düzgün ol
maması... ' 

Yüz güzelliğini berbat eden bilhas
sa mide bozukluğudur. Barsaklan^a 
vazifesini iyi görmemesidir. Muhak
kak ki insan güzelliği yüzde sekseı 
mideden gelir. Bunun için güzelli
ğini muhafaıza etmek istiyenler ev
velâ midelerini, sonra da sinirlerini 
muhafaza etmelidir. 

Midenizi katiyen yormıyacaksınız. 
Perhiz yapınız, demiyorum. Fakat 
midenin zıddına gitmemelidir. Sonra 
doyuncaya kadar uyku... Ben gayet 
erken yatanm. İnamr mısınız? Şim
diye kadar gece klüplerine on, on 
beş kereden fazla gitmemişimdir. Sa
at on deyince el:seriya yatağımda-
yımdır. 

Ha bakımz... Bir de güzelliğin üs-
timde neşenin çok tesiri vardır. Gü
len adam daima güzel adamdır. Son
ra katiyen «güzelleşeceğim..» diye- , 
didinmemelidir. İnsan güzelleşeceğim 
diye didindikçe, bunun üzerine düş
tükçe çirkinleşir. 

Birdenbire akUna gelmiş gibi: | 
— Fakat siz niçin sigara içmiyor

sunuz? Demin içiyordunuz... Eğer 
ben rahatsız oluyomm diye içmiyor
sanız yanılıyorsunuz... İçiniz, içiniz..,' 

— Siz sigara içer misiniz? ^ 
— Katiyen... Filimlerimde bile 

rol ieabı sigara içtiğim zaman ne ka
dar rahatsız olduğumu tasavvur 
edemezsiniz. Sigara, alkol, geç yat
mak, uykusuzluk bunlardan katiyen 
kaçınırım... Küçük bir likör, yahut 
yanm bardak şarabı bile zorla içe
rim. 

P u l m e r a k ı 
— Boş zamanlarınızda.ne jftpar-

smız? 
— Biz kan koca pul meraklısıyız-

dır. Boş zamanlarımızda pullanmız-
la meşgulüz. Gayet güzel pul kolek
siyonum var. Türk pullanmı da ta
mamladım. Geçenlerde yeni Türk pu
lu buldum. Dünya kadınları kongre
sinin İstanbulda toplandığı zaman 
çıkan pullar... 

Bakınız pul dediniz de hatmma 
geldi. Her halde İstanbuldalh sine
ma seyircileri bana karşı fazla tevec
cüh gösteriyorlar. Ay geçmez ki İs-
tanbuldaki meçhul seyircilerimden 
bir kaç mektup almıyayım... 

— A... Bunlan görmek isteı-dim:.-. 
Nazik bir ev sahibi tavrile: 
— Bir gün evimize buyumrsunuz..* 

Size gösterilim... Mektuplanm kâ
tibemde durur... dedi. 

— Hollywood kadmlan baştan ba
şa: erkek pantalonu giyiyorlar. Si« 
bu kıyafeti nasıl buluyorsunuz? 

—. Bilmem... Ben henüz erkek pan
talonu giymedim. Rol icabı arasna 
giydiğim oluyor. Fakat ben kadın 
elbisesini, kadın için, çok daha gü
zel buluyorum. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 
Hikmet Feridun Es 
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Millî kümenin ilk maçlarında İstanbul şampiyonu ikincisini 
5 - 2 , QçGncQsO dördüncüsünü 2 -1 mağlûp ettiler 

Biribirinden güzel goller yapan Güneşliler 
Fenerbahçeyl mağlûp ettiler 

Güneş - Fenerbahçe: 5 - 2 (4-1) 
GÜNEŞ: Cihad - Faruk, Reşad - Ynsut, 

Riza, Ömer - Sal&haddin, Niyasd, Melih, 
Murad, Rebii. 

FENERBAHÇE: Necdet - Sedad. LeUb-
Esad, Aytan, Reşad - Niyul, Şaban, Bü
lent, Fikret, Naci. 

Beşiktaş - Galatasaray maçı bitin
ce hemen ayni zamanda Güneş ve F-
nerbahçe futbolculan sahaya: çıktılar. 
İki takım kaptanı birer güzel buket 
taşıyorlardı. San - lâcivert, sarı kır
mızı kurdeleİOTİe süslenmiş buketle
rin üstünde) 938 - Millî kümede mu
vaffakiyetler) cümlesi yazılmıştı. İki 
kaptan alkışlar arasında buketleri t&-
ati ettiler. 

Fotoğraflar çekildikten, para atılıp 
kaleler seçildiktoı sonra iki dost ta
kımın maçı başladı. 

17 dakikada dört gol 
Daha maç başlar başlamaz oyunun 

aldığı şekil, ondan evvel oynanan Be
şiktaş - Galatasaray maçmdan çok 
yüksek oyun tara göreceğimizi ihsas 
etti. HaMkaten de maçın ilk dakika-
smdan son dakikasma kadar çok gü
zel bir oyun, mükemmel paslar, nefis 
akmlar, harikulade sütler ve goller 
gördük. 

Bütün ilk devrede ve ikinci devre
nin başmda Güneş, Avrupa takımla-
nmn iyilerinden beklenen mükemmd 
bir oyun çıkaa:dığı gibi, ikinci devre
nin büyük bir kısmmda da Fenerbah
çe şaşırtıcı paslarla güzel bir atyun 
gösterdi. 

Mütevaan geçen ilk dakikalardan 
sonra beşinci dakikada Güneşin bir 
akınında sağaçık Salâhaddin kendi
sine havadan verilen topu enfes bir 
vole sütle Fenerbahçe ağlarma taktı. 

Oyun, Güneşin hâkimiyeti altında 
devam etmekle beraber Fenerbahçeli
ler de bilhassa soldaö, yani Naci ve 
Fikret tarafından hücumlar yapıyor
lardı. Bu sıralarda Fenerbahçe merkez 
muhacimi ofsayd vaziyette topu yaka
ladı. Hakem düdük çalmadığı, önün
de de kimse bulunmadığı için gol yap
ması işten değildi. Fakat Cihad mü
dahale ederek bu tehlikeyi savuş
turdu. 

On ikinci dakikada Fenerbahçe yi
ne soldan bir akmmda Naci müsaid 
bir vaziyet yakaladı. Faruğım hataü 
bir marke neticesinde muvaffak ola
mayışı, Cihadın da topu görmesine 
mani oldu ve Nacinin kaleye gönder
diği top Cihadm ponjonuna rağmen 
Güneş kalesine girdi. 

Çok alkışlanan bu beraberlik sayı
sının oyuna veçhe vereceği daha soı;ı-
ra anlaşılacaktı. Fakat bu golü yiyen 
Güneşliler, hemen bir dakika: sonra 
sağdan ânî ve seri bir akın yaptüar, 
Salâhaddinin ortaladığı topu Melih 
kafasile müdafiden atlattı ve seri bir 
hareketle tekrar yetişerek yalandan 
bir sütle Güneşin ikinci golünü yaptı. 

Çok kısa süren beraberlikten sonra 
Güneşin yine galip vaziyete geçmesi 
üzerine Fenerliler harekete geçtiler. 
Soldan bir akında Fikret ofsayd vazi
yette topu yakaladı. Hakemin bu se
fer de bunu görmemesi Fenerlilere 
ikinci bir avantaj vermiştL Fakat ka
leci ile karşı karşıya kalan Fikretin 
çektiği şüt kale yanmdan geçti, gitti. 

Bundan sonra yine Güneşin ta'zyikl 
başladı. On altıncı dakikada Salâhad
dinin mükemmel bir sütünü Necdet 
tuttu. Ne çare ki bu kurtanş Fener
bahçe kalesinde dolaşan tehl ik^ bir
kaç dakika geciktirdi. Nitekim, Güne
şin soldan bir akmında Rebii topu 
Murada verdi, Murad kaleye doğru 
gönderdi, Fenerbahçe müdafilerinin 
falsosile top Melihe geçti. Melih topu 
'' kalar yakalamaz iki adım ilerledi ve 
sıkı bir sütle Güneşin üçüncü sayışım 
kaydetti. 

Güneşin dördüncü golü 
3-1 galip vaziyette bulunan Güne

şin tazyiki gittikçe artıyordu. Fakat 
bu sıralarda Melihin Fenerbahçe ka
lecisinin bir şarjüe sakatlanması ve 
baygm bir halde sedye ile götürülmesi 
bu hâkinüyeti bozdu ve on kişi karşı
sında oynıyan FenerbahçelUere hisse
dilir bir üstünlük verdL Fakat şuurlu 
oynıyan Güneş müda:faası, bu nok
sanlığı telâfi eden bir oyunla Fener 
hücum hattma fırsat vermedi. 

Devrenin bitmesine on dakika kala 
Melih yine ayvaıa. girince Güneşin 
hücumları başladı. Sağaçık Salâhad-
dinden başüyarak solaçık Rebüye in
tikal eden bir akmda Rebii topu or
taya gönderdi. Fener müdafiinin ayak 
koymasma rağmen Murad dönir gibi 
bir sütle dördüncü defa Fenerbahçe 
kalesinin ağlarına taktı. 

ikinci devre 
İkinci devre başlalr başlamaz Fe

nerbahçeliler seri bir akm yaptüar. 
Bu akm esnasmda Güneş İcalesi pek 
mühim bir tehlike geçirdi. Cihad, çe
kilen sütün cmüne taymak suretilo 
ancak tehlikeyi geciktirdi; kale boş 
kalmıştL Kaleye doğru yapılan ikin
ci bir havaleyi top kaleye girmek üze
re iken yetişen Faruk kafa ile korne
re gönderdi. 

Üçüncü dakikada Güneşin mukabil 
bir akmmda Niyazi vole bir sütle Gü
neşin beşinci sayışım da yaptı. 

Fenerbahçenin tazyiki 
5-1 galip vaziyete giren Güneş ta

kımında ufak bir değişiklik oldu: Re
bii ile Murad yer değiştirdüer. Rebu-
nin içe geçişi üstün bir sayı farkmm 
verdiği avantajla oyunun fanteziye 
dölcüleceğine bir işaretti. Nitekim Gü
neş oyunu gevşetti, lüzumsuz çalım
lar, kısa paslar başladı. Bu hal, bil
hassa bu tarz oyuna müstaid olan Fa-
ruğa da sirayet edince, Fenerbahçe
nin gittikçe artan tazyiki de başgds-
terdi. Fakat Güneşliler hesabma be
reket versin ki müdafaalan her hü
cumla sarsüacak cinsten değildi. İca-
bmda bir muavinin hatasmı bir mü
dafi, bir müdafUn hatasım kaleci, ka
lecinin hatasını bir muavin kapata
biliyorlardı. 

Ara sıra Güneşin mukabil akmla-
nna rağmen oyunun sonuna kadar 
Fenerbahçe hâkim oynadı ve yirmi al-' 
tmcı dakikada Faruğun bir hatasüe 
top kale önüne geldi, Ifiyazi yıldırım 
güA yetişerek ikinci sayısını yaptı. 

Tutulan penaltı 
Oyımun bitmesine dört dakikat ka

la Güneş aleyhine verilen penaltı a-
radaki sayı farkını azaltabilirdi. Fa
kat Cihad güzel bir plonjonla topu ya-
kaiıyarak oyunun birkaç dakika son
ra Güneş lehine 5-3 değil, 5-2 bitme
sinde âmU oldu. 

Nasıl - oynadılar? 
İki taraf ta güzel oynadılar. Faltat 

Güneş daha güzel oynadığı için maçı 
kazandı. Fener müdafaası Güneş mü
dafaasından zayıftı, buna mukabil 
Güneş hücum hattı Fener hücum hat
tından müessirdi. Böyle olunca Gü
neşliler ilk maçlarmda en tehlikeli 
bir takıma karşı çok iyi bir netice al
dılar. Kendilerini tebrik ederiz. 

A. Bahtiyar 

^ 

I 

Dünkü maçlarda 
Hasüat: Yerli takun maçlarm

da şimdiye kadar yapılmamış ha
sılat dün yapılmıştır: 5000 lira. 

Radyo: Şişü - TugoslavyaC, Pfe-
ra - Yugoslavya gibi maçlar radyo 
ile veriliyor da Beşiktaş - Galata
saray, Güneş - Fenerbahçe gibi 
çok mühim iki maç niçin radyo ile 
verilmiyor? 

Hikmetinden sual olunmaz! 

n^^^^^te 

Bayramın birinci 
günündeki maç 

Yugoslavya takımı Şişliyi 
1-0 mağlûp etti 

Perayı 3-1 mağlûp eden,Galatasa-
ralyla 0-0 berabere kalan Yugoslavya 
takımı üçüncü ve son maçım bayramın 
ük günü Şişli ile yaptL 

Futbol bilgileri daha yüksek olan 
Yugoslavlann bu maçı kaybetmeleri 
beklenemezdi. Fakat Şişlinin gajrretli 
oyunu karşısmda, kale önlerine kadar 
kolaylılda sokulabildikleri halde, ora
da müessir olmaktan çıkan mlsafir-
İCT ancak bir gol yapabildiler. 

YugoslaVlarda daha ilk gün yazdı
ğımız gibi merkez muavin, sağiç, sağ 
müdafiden başka klâs oyunu göste
ren oyuncu göremedik. 

ikinci küme lig maçları 
Cumartesi günü Beşiktaş stadmda 

ikinci küme lig maçlarma devam edil
miştir. Karagümrük üe Beylerbeyi 
a:rasmdaki maça Karagümrük çıkma-
dığmdan, Beylerbejd hükmen galip 
gelmiştir. Galata Gençler, Ortaköyü 
2-1, F. Yılmaz, Kasımpaşayı 2-0 yen
mişler ve Davudpaşa üe Anadoluhisar 
1-1 berabere kalmışlardır. Birinci dev
resi sıfır sıfıra berabere biten Kasım
paşa - Fener Yılmaz maçı bilhassa he
yecanlı olmuştur. İkinci deverede 2 
gol atan Fener Yılmazlılar, kalecileri 
İsmallin çok güzel oynaması sayesin
de gol yemeden 2-0 galip gelnd^erdir. 

Ankara ve Izmirde millî 
küme maçları 

Harbiye - Muhafızgücü 
2 - 2 berabere kaldı 

Ankara 13 (Telefcmla) — Millî kü
me maçlarına bugün Şehir stadmda 
çok kalabalık bir seyirci kütlesi önün
de Ijaşlanmıştır. Bugünkü maç An
kara şampiyonu Harbiyegücile Anka
ra ikincisi Muhafızgücü arasmda idi. 
Birinci devrede Harbiyegücü iki gol 
attı ve devre 2 - 0 Muhafızgücü aley
hine İHttİ. 

Muhafızgücü oyuncuları ikinci dev
rede faaliyete geçtUer ve 25 inci daki
kada birinci, 37 inci dakikada da ikin
ci golü yaptılar. Bu suretle maç 2 - 2 
berabere bitti. 

Alsancak hükmen mağlûp 
îzmir 13 (Telefonla) — Müthiş 

yağmur yağmasına rağmen millî kü
me müsabakalarına bugün Alsancak 
stadmda başlanmıştır. Alsancak takı
mı hâkim oynadı, fakat Üçok takımı
na mağlûb oldu. 

Hakemin verdiği iki penaltıdan iki 
takım da istifade edemedi. Saha bir 
göldm farksızdı. 

\W devrede de Galatasaray hakim oynadı 
maçı yine Beşiktaş kazandı 

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 (1 -O) 
BEŞKTAŞ: Mehmed Ali- Hıriato. Fa

ruk - Nuri, Feyzi, Rifat - Hayati, Muzaf
fer, Halckı, Şeref, Eşref. 

GAI^TASARAT: 3acid - Re^ad, Salim -
Mustafa, Adnan, Celâl - Necdet, Süley
man, Eşfak, Haşim, Bülent. 

Milli küme maçlarma dün Taksim 
stadında çok mühim iki maçla baş
landı. Stadda yerli takım maçlarmda 
şimdiye kadar görülmiyen, yani on 
binden fazla seyirci toplanmıştı. 

İlk maç Beşiktaş üe Galatasaray 
arasında, hâkem Nuri Bosutun ida
resi altmda oynandı. 

OjTin umumiyetle Galatasaraym 
hâkimiyeti altında geçti. Otuzuncu 
dakikaya kadar Galatasaraylılar, beş 
gol fırsatı kaçırdılar. Bu fırsatlann 
hepsinin gol olması beklenemezse de 
gelen fırsatların da hepsi kaçmlacak 
olursa takımm mağlûbiyeti kendi
liğinden hazırlanmış olur. Nitekim 
dün Galatasaray yalmz birinci devre-' 
de değil, ikinci devrede de umumiyet
le hâkim oynadığı halde BeşiktaşU-
lann daha az olarak yaptıklan akm-
larda Galatasaray muhacimlerinden 
daha müessir oluşları, maçı onlara 
kazandırdı. 

— Beşiktaşm golü — 
Galatasaraylüar fırsatlan öldür

dükten sonra sağdan hücuma geçen 
Beşiktaşhlar otuzuncu daldkada ma-
çm ilk sayışım yapmağ'a muvaffak 
oldular. Bu gol şöyle oldu: 

Hayati topu şandelledi, Hakkı kar-
şısmdakl müdafi ile ayni zamanda 
topa sıçırıyarak güzel ve hafif bir sı
yırtma üe topu Şerefe geçirdi. Gayet 
müsaid vaziyette bulunan Şeref gü
zel bir sütle golü yaptı. 

Bundan sonra Beşiktaşı gene taz-
yüca başlıyan Galatasaray en mühim 
fırsatı 42 nci dakikada kaçırdı. Topu 
yakahyan Haşim kaleye doğru akar
ken kaleci çıktı, Haşim çevik bir ha
reketle topu sağ cenaha geçirdi, ka
le bom boş kalmıştı. Topa yetişen Sü-
leymamn rahat bir gol yapacağı bek
lenirken büyük bir beceriksizlikle dı-
şan attı. Bir kaç maçtır görüyoruz: 
Süleyman hücum hattında fırsatlan 
öldüren bir oyuncu haline girmiştir. 

İlk devre 1-0 Beşilstaş lehine bittL 

— İkinci devre — 
İkinci devre Galatasaraym akınla-

rile başladı, Beşiktaş kalecisi Meh
med Ali iki kurtanşile Galatasaraym 
galib vaziyete geçmesine mani oldu-

Takıma yeni giren Nurinin eski o-
yununu gösterememesi ve hattâ çok 
aksaması Galatasaraym bUhassa sağ
dan akmlanm kolaylaştınyordu. Dev
renin altmcı dakikasında gene sağ
dan bir akında topu aysığma geçiren 
Haşim enfes bir sütle kalecinin kıpır-
damasma meydan bırakmadan topu 
zaviyeden Beşiktaş ağlarma taktı. 

Bundan sonra Galatasaray daha 
süratleşti, Haşim çevikleşti, Beşiktaş 
müdafaası bocaladı, fakat hücum 
hattmm mütecanis bir şekilde olma
yışı bu hücumlann oyunun başından 
beri olduğu gibi tesirsiz kalmasmi 
intaç etti. 

22 nci dakikada Beşiktaş, 29 uncu 
dakikada Galatasaray karşılıklı birer 
gol kaçırdılar. 

Oyımun sonlarına doğru Galatasa
ray tazyikinden kurtulan Beşiktaş
lılar bir kaç akm yaptılar. Oyunun 
neticesine yedi dakika kala Hakkımn 
çektiği sütü Galatasaray kalecisi 
plonjonlar önledi, fakat topu tutama
dı. Bu suretle kendisine gelen topu 
Muzaffer tekrar Hakkıya verdi, Hak
kı kalecinin zaviyeyi kapatmış olma
sına rağmen Beşiktaşm Galibiyet go
lünü yaptı. 

— Nasıl oynadılar? — 
Galatasaray daha iyi oynadı. Far 

kat hücum hattı müessir değildi. E-
ğer Galatasaray futbol idarecileri bir 
kaç maçtanberi hiç muvaffak olamı-
yan Süleymam oynatmayarak hücum 
hattım Necdet, EşfaJc, Bülend, Haşim. 
Danyol şeklinde çıkarmış olsaydılar 
hem Bülendi muattal bir vaziyete 
sokmamış, hem de hücum hattmi 
müessir bir hale getirmiş olurlardı. 

Millî kümede ilk maçlarım kazanan 
Beşiktaşüları tebrik ederiz. 

Aston Villa Alman millî ta
kımının dünya kupası için 

antrene edecek 
Almanya futbol federasyonu 15, 

18, 21 mayıs tarihlerinde üç maç yap
mak üzere İngilterenin maruf takım-
larmdan Aston ViUayi angaje etmiş
tir. Bu maçlar Parisde yapılacak ve 
dünya kupasına iştirak edecek olan 
Alman millî takunı için bir atrenman 
mahiyetinde olacaktır. 

Aston Villa takımı şimdiye kadar 
İngiltere haricinde hiç bir Avrupa ta
kımı ile karşılaşmamıştır. 

Fransız tenis takımı bu sene 
de İsveç kralının koyduğu 

kupasn kazandı 
isveç kyalı S. M. Gustave V tarafın

dan konulan bir kupa için tertip edi
len beynelmilel tenis turnuvasının 
final müsabakalannda Fransız takı
mı İsveç takımmı yenerek bu sene de 
kupayı muhafaza etmiştir. Final mü-
sabakasmda İsveç kralı ile Fransa Re
isicumhuru hazır bulnmuşlardır. 

Patinaj artistik 
Stokholmda kadınlar arasında ya

pılan artistik patinaj dünya şampi
yonasında İngiliz Megan Tajdor ka
zanmıştır. Maruf patinajcı Gecilia 
Colledge ikinci olmuştur. 

Galatasaray kongresi 
Galatasaraylılar Cemiyetinde ba^ 

ram ve mülî küme maçlan dola3nsilo 
senelik umumi k<xıgre 19 şubat cu
martesi gününe talik edilmiştir. Sa
at 15 te Cemiyet binasmda toplanıla-
caktır. 

ir Galatasaray Spor Klübtt İdare heyeti 
Başkanlığından: Galatasaray yüksek mu-
rakat>e heyetinin 5 şubat 938 tarihli içti-
maında baş vazifeler için namzed gföste-
rildiği sırada isimleri geçmiş (dan Abidin 
Daver, Cevdet, Suad Hayri, Selim Ragıp 
gibi zevatm itizar etmeleri üzerine ilerde 
kendilerine müracaat hakkı muhafaza 
edilmesi kaydmm bu arkadaşları yedek 
âza intihap edildilderi şeklinde tefsire uğ
radığı anlaşıldığmdan kendilerinin btt 
nam ile seçilmiş olmadılüarmı tavzihea 
bildiririz. 

Izmirde Türkkuşuna üye 
yazılanlar 

izmir (Akşam) — Türkkuşuna 
üye yazılan gençlerin sıhhî muaye
neleri bitirilmiştir. Yüz üyeden (52>-
sinin sıhhî vaziyetlerine göre Türk
kuşuna üye olabilecekleri anlaşil-
miştır. Yakında İzmir Türlckuşunda 
derslere başlanacaktır. 

[Dünkü maçların resimleri 8 inci sahifemizdedir 

legan layıor Ka- • T—— 
aatinajcı Gecilia I '"*"* 
ustur. I 

• Kocaeli 
i fc i fc i^ ı^ ı^ ' '—-^ I yeri- H< 

İzdedir! I '̂''"'̂ °' 

tzmltte Şark Pazarı Sadeddln 
Yalım Ticarethanesi 
vilâyeti mektep kitapları sat4 

Her neri kırtasiye çeşitleri, 
dikiş ve yazı makineleri, K»-

(otograf makine ve levazımı 
saire bulunur. 
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Avnî Bayerîn muhtelif ifadeleri 
arasında mübayenet var 

'(Baş tarafı altıncı sahifede) 
Beis sordur 

, «w Müddeiumumîlikteki ifadenizde, 
Bn lirayı Ahmed Emin Yalmana ver-
Blğinizi Alinin gördüğünü söylemi§-

I Avnl Bayer — Ben öyle söylemedim. 
Hastalarım orada idiler fakat parayı 
Verirken kimse görmedi dedim. 
' Reis — Müddeiumumilikteki ifaden-
8e, senelik kazancmm dört, beş bin 
lira olduğunu söylemişsin? 

Avni Bayer — Ben her sene dışan-
ya gider, ticaret yapanm. Bazı sene 
l)eş bin, bazı sene on bin lira kazam-
tım. 

Reis — Siz, bu bin lira meselesinden 
evvel Ahmed Emin Yalmanla görüş-
oıüş mü idiniz? 

Avni Bayer — Hususî otomobille
rim varken Taksimdeki şirketlerine gi
derdim. Bu münasebetle kendisini ta-
tanm. Fakat kendisile konuşmuş de-
ğüim. 

Reis — İstanbulda bukadar otomo
bil acentesi varken otobüs almak için, 
gazetecilik yapan Ahmed Emin Yal
mana niçin müracaat ettin? 

Avni Bayer — Kendisinin otobüs sa-
tişlarile meşgul olduğlmu bildiğim i-
Çin ona müracaat ettim. Çünkü, ruh
satiyesi ve plâkası alınmış hazır bir 
Otobüs almak istiyordum. 

Reis — Bin lirayı annen nereden al
ili. Annenin şahsî serveti var mıdır? 

Avni Bayer — Annemin emlâki var
dı. Bunları sattı. Fakat ne zaman sat-
tığmı bilmiyorum. Annemle, bir apar
tmanın ayni dairesinde oturuyoruz. 
Bin lirayı, Ahmed Emin Yalmana ver
diğim gün annemden aldım. 

Bundan sonra müddeiumumîlik ta-
rafmdan suçlu Avni Bayer aleyhine 
cürüm tasnii suçundan dola}^ yapılan 
hazırlık tahkikatı neticesinde verilen 
kararname okundu. Bu kararnamede; 
Avni Bayerin bin lirayı Ahmed Emin 
yalmana şahidler huzurunda verdiği-
M söylediği fakat şahidlerini getirme
diği, diğer taraftan gazetecilere de şa-
bldler huzurunda parayı verdiğini söy
lediği halde bunu isbat edemediği gi
bi verdiği ifadeler arasındaki mübaye-
^etten de, bin lira verdiği hakkmda-
fa iddiasımn asılsız olduğu meydana 
tıktığı fakat müddeiumumîlikçe bu-
¥"011 bir cürüm tasnii değil, teşhir ve 
toadde tayini suretile hakaret mahiye
tinde görüldüğü ve cürüm tasnii sü
tundan dolayı Avni Bayer hakkında 
•demi takip karan verildiği bildirili-
îfordu. 

Protestosunu okumadan 
imzalamış 

Avni Bayerin vilâyete gönderdiği 

Srotestonun vilâyet tarafından müd-
eiumumîliğte havale edildiğini bil

diren 15/11/937 tarihli tezkere ile 
protesto okundu. İstanbul altmcı no-
^rliğine hitap eden protestoda şımlar 
yazıhidi: 

«Tan gazetesinin başmakalesinde İstan-
^ Vali ve Belediye reisinin bir tekzibi 
•ûtigar etmiş ve Vali tarafmdan mezkûr 
Jazete muharrirlerine söylenmiş bir söz 
öercedilmiştir. Muhlddin tJstündağa atfe-
«üen beyanat şudur: 

(Başmakaleyi yazmak için Aiımed Eıriin 
**Ç para aldı?) Bunun cevabmı iki kelime 
1e ben vereceğim. Yalnız bin lira... 

Amatör sıfatile otomobil kullanırdım. 
Otobüs işletmek Içjn Ahmed Emin Yalma
na müracaat ettim. Otobüsün kendi vası-
**sUe alınması ve ruhsatiye içiu de bin 
^ Verilmesini şart koştu. Parayı verdim. 
OÛnlerce ruhsatiyeyi almadı. Belediyeden 
*ordum. Ruhsatiye için böyle bir müracaat 
yapılmadığını öğrendim. Tan gazetesine 
giderek kendisine sordum. (Maalesef izin 
*|^madık. Fakat buradaki suiistimalleri 
^trendim. Şimdi neşriyat yaparak sizin is-
•«ftinizi yerine getirece&im.) dedi. Fakat 
•îlmLz yapılmadı. Şahidler muvacehesinde 
^ınan bin lira İade edUmedigi takdirde 
•"^hkemeye müracaat edeceğimi llh...» 

Reis tekrar sordu: 
— Bu ifadenle müddeiumumîlikte 

^erdiğin ifaden de biribirini tutmu
yor. 

Avni Bayer — Evet. Protesto ile i-
^delerim arasında mübayenet var. 
**rotestoyu, vekilim Yusuf Kenanın 
yazıhanesinde daktilo ve başka biri 
*t»akine ile yazdı. Suretini ben arap 
*^flerile yazmıştım. Suretindeki ya-
** böyle değildir. Makineye geçirirken 
yanlış yazmışlar. 

Reis — Protesto yazıldıktan son-
*a imza ederken okumadınız mı? 

Avni Bayer — Ben, arap harflerile 
^d ığ ım surette, bin liranın otobüs 
^^^U olarak verildiğini yazmıştım. 

Makinede yanhşlıkla ruhsatiye parası 
olarak yazılmış. Protesto makinede ya
zıldıktan sonra ben şöyle bir göz gez
dirdim. Fakat tamamile okumadan 
imza ettim. 

Reis — Protesto keşidesinde seni 
teşvik ve tahrik eden kimse var mı? 

Avni Bayer — Böyle bir şeyin ne 
münasebeti var? 

Reis — Recai Nüzhet Babanı tamr-
mısm? 

Avni Bayer — On beş seneden beri 
tanırım. Ailece görüşürüz. Kendisi ev
rak muakkibliği yapar. Hattâ ben o-
nu, vekilim Yusuf Kenanm kâtibi 
zannederdim. Protesto meselesi et
rafında Recai Nüzhet Babana da bah
settim. Fakat beni teşvik eden o de
ğildir. 

Reis — Notere kiminle beraber git
tiniz? 

Avni Bayer — Recai Nüzhet Baban
la beraber gittik. Ben altıncı noteri 
bilmiyordum. Onun da o gün adliye
de işi varmış. Notere beraber gitmemi
zi kendisinden rica ettim. Beraber git
tik. 

Reis — Ahmed Emin Yalmana bin 
lira verdiğini başka kimseye söyleme
din mi? 

Avni Bayer — Bir kaç kişiye söyle
dim. Fakat isimlerini burada söyle
mem. 

Ahmed Emîn Yalmanın 
arzuhali 

Bundan sonra, davacı Ahmed Emin 
Yalman tarafından verilen 24/12/937 
tarihli arzuhal okundu. Arzuhalde; 
«Otobüs işlerinden bahis, Tan gazete
sinde çıkan yazılar üzerine muharrir
lerimizden Reşada, vali ve belediye re
isi Muhiddin Üstündağ, (Ahmed Emin 
bu yazıyı yazmak için kaç para aldı?) 
demesi üzerine gazetede buna cevap 
verdim. O sırada Recai Nüzhet Baban, 
dördüncü vakıf hanının altındaki kah
veye giderek benim de eskiden tanıdı
ğım Zühdü adında birini bulmuş, pa
ra kazanmak ister misin, demiş. Züh-
tü, tabii, diyince Recai Nüzhet Baban, 
(otobüs ruhsatiyesi almak üzere ah
med Emin Yalmana bin lira verdim.) 
dediği takdirde kendisine üç yüz lira 
verileceğini ve müdafaa için de bele
diye avukatlarının hazır olduklannı 
söylemiş. Zühtü, bu işi yapamıyaca-
ğım söyliyerek arkadaşı İhsanı tavsi
ye etmiş. İhsana da ayni teklif yapılar 
rak belediyede yüz elli lira maaşlı bir 
iş verileceği vadedilmiş. Fakat İhsan 
da bu teklifi reddetmiş. Bunun üzeri
ne Recai Nüzhet Baban, Avni Bayer-
le uyuşmuş. Beraberce matbaanın ö-
nüne gelmişler, Recai Nüzhet Baban, 
beni Avni Bayere gösterip tanıtmak is
temiş. Matbaa civarında dolaştıkları-
m da şahidlerimle isbat edeceğim. Re
cai Nüzhet Babanla Avni Bayer el bir-
liğile aleyhimdeki protestoyu tertip 
edip göndermişler. Bayerin protestosu 

, gazetelerde intişar edince önce kendi
sine müracaat edilen Zühtü ile İhsan 
matbaaya gelerek beni aramışlar, bu
lamayınca, gazetenin idare memuruna, 
Recai Nüzhet Babanın, kendilerine ev
velce yaptığı teklifleri anlatmışlar. 
Ben de alâkadar makamlara müraca
at ettim. Maddei mahsusa tayinile 
hakarete maruz kaldım. Bu cürmü 
Avni Bayerle Recai Nüzhet Baban be
raber işlemişlerdir.» 

Deniliyor ve Recai Nüzhet Babanla 
Avni Bayerin cazalandırılmaları, yir
mi beş bin lira manevî tazminatın ka
rar altına alınması isteniyordu. 

Ahmed Emin Yalmanın 
izahati 

Bunun üzerine Ahmed Emin Yal
man da kalkarak dedi ki: 

— Arzuhalimi aynen tekrarlamakla 
beraber bu protesto keşidesi suretile 
işlenen suçun mahiyetini ve delillerini 
birer birer arzedeceğim.Evvelâ: Pro
testodaki ifadeyi temin suretile söy
lenen sözler vardır ki, onlara cevap ve
receğim. 

Ben, gazetecilikten uzak kaldığım 
on sene içinde ticaretle meşgul oldum. 
Fakat şirket içinde iş bölümü yolile ba
na düşen vazife, ingilizce muhabere 
yapmaktan ve Ankarada taahhüd iş-
lerile meşgul olmaktan ibaretti. Hattâ 
1934 senesinden 1936 senesi ihtidasına 
kadar doğrudan doğruya Ankarada i-
kamet ettim. 1936 ihtidasında gazete
ciliğe dönünce her türlü ticari faali

yeti bıraktım. Gazetedeki vazifem çok 
ağırdır. Başka bir iş yapmama imkân 
vermez. Avni Bayer, kardeşlerimin da
hil bulunduğu şirketten bir otobüs al
mağa niyet etmişse müracaat edeceği 
yer, o şirketti. Oradaki salâhiyettar 
memurdan katalog ve fiat alarak o-
tobüs satın alabUirdi. Kendisi böyle 
bir iş için bana müracaat ettiğini 
ve 2300 liraya mutabık kaldığımızı 
söylemiştir. Halbuki tahkikatıma göre, 
plâka meselesi mevzuu bahis olmadan, 
bir otobüsün asgari fiati 3750 liradır. 
Bundan başka, hiç bir otobüs satan 
müessese, plâka almakla meşgul ol
maz. Plâka, bir otobüsün muayeneye 
arzedilmesinden sonra verilir. Ve za
ten, İstanbul belediyesi yeni otobüs
lere plâka vermemeyi usul tutmuştur. 

Halbuki asıl protesto, dolandırıcılık 
ve rüşvet fiillerini tazammun eder. 
Daha başında valinin bir sözüne atfe
dilerek söze başlanıyor ve, bir makale 
yazmak için bana bin lira verdiğini 
söylüyor. Daha aşağısında, ruhsatiye 
almak için verdim, netice çıkmayınca 
atlatıldığımı anladım, diyor. Bana do
landırıcılık fiili isnad ediyor. 

(iMatbaasma-gittim, bana; neşriyat 
yapacağım, o tarikle ruhsatiye ala
cağım, dedi» diyor. Bu suretle şantaj 
yapmayı teklif ediyorum. O da kabul 
ediyor. Şantaj netice venneyince hu
kukî ve cezaî takibat yapacağını söy
lüyor. Bu iftiradan^dolayı müddeiu
mumîlik tarafından, rüşvet ve dolan
dırıcılık suçlarından takibata uğruyo-
rum. Suçlu olarak ifadem ahnıyor. 
Fakat, şifahî tevil dolayısile suç tasnii 
unsurlarının tamam olmadığına müd
deiumumîlikçe karar veriliyor. 

Ortaya koyacağım şahid ve deliller
den başka, Avni Bayerin sözlerindeki 
mübayenetler bütün "̂  hakikatin ay
dınlanmasına kâfidir. 

Gazetecilere ifadelerinde, beni ta
nımadığını, sadece otobüs almak mü-
nasebetile tanıştığını söylemiştir. 
Muhakemenin geçen celsesinde, 6, 7 
sene evvel Vakit gazetesinde tanı
dım, demiştir. Halbuki ben, tam 15 
sene evvel Vakit gazetesinden aynl-
mış bulımuyorum. 

Gazetecilere ifadelerinde, bin lira
yı matbaada dört şahid önünde öde
dim, demiştir. Sonradan; muayene
hanemde ödedim, kimse görmedi, di-^ 
yor. Bunun gibi birçok tenakuz gös
teren noktalar vardır. 

Ben, Teşrinievvelin 16 sından Teş
rinisaninin 12 sine kadar Ankarada 
bulunuyordum. Evrak arasında bu
lunan (Ankara Palas) otelinin hesap 
pusulaları ve faturalarile bunu isbat 
ettiğim gibi, lüzum görülürse keyfi
yet, yataklı vagonlar şirketinden de 
sorulabilir. 

Avni Bayeri tanımam. Dünyada 
böyle bir şahsiyetin mevcudiyetinden 
bile haberdar değilim. Binaenaleyh, 
bana dolandırıcılık suçu isnad sure
tile hakaret etmiştir. Cezalandırılma
sını ve arzuhalimde yazılı olan 25 
bin lira manevî tazminatın hüküm 
altına alınmasını isterim. 

5 numarah zarf 
Bundan sonra maznun Avni Baye

rin vekili I{uri kalkarak: 
— Evvelce mahkemeye vermiş ol

duğum beş mazruftan 5 numaralısı
nın açıhp okunmasını istiyorum. 

Dedi.» Mahkeme heyeti, muhte
lif yerlerinden mühürlenmiş olan 
zarfı yırttı. Bu evrakın kaydiye üc
retleri de zarfın içine konulup kapa
tılmıştı. 

Suçlu vekili Nuri söz alarak: 
— Celpnamenin bize tebliği ile du

ruşma arasında 8 gün mühlet bulun
ması lâzım gelirken tebligatla duruş
ma günü arasında üç gün bırakılmış
tır. Bu hareket, kanuna muhaliftir. 
Diğer taraftan, iddianame de bize 
tebliğ edilmemiştir. Kanuna uymı-
yan şu hareketlerle, müekkilime kar
şı istisnaî muamele yapılıyor de
mektir. 

Dedi. Reis, matbuat kanununun, 
usulden hariç olarak bu davalarda 
süratle muhakemeye girişilmesini 
emrettiğini bildirdi. 

Bundan sonra 5 numaralı zarfm 
içinden çıkan ve suçlu Avni Bayer 
vekili Nminin imzasını taşıyan isti
da okundu. 

Bu istidada deniliyordu ki: «Müek-
kilim Avni Bayer ile Ahmed Emin 

ingiltere île Ifalya 
kolayca anlaşamıyacak 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
İspanyol meselesi? Rus - Fransız - İn
giliz blokımun oraya gönderdiği 
adamların kurşunları altında can ve
ren binlerce ve binlerce gönüllüleri
mizi unutamayız. İki telâkkiyi bugün 
kan lekeleri biribirinden ayırmakta
dır. Bu nevi konuşmalardan artık bık
tık. 

İngiltere para vermiyor 
Londra 12 (A.A.) — Havas ajansı 

muhabirinden: İyi malûmat almakta 
olan mahafU, İtalyanm yakında Lon-
drada bir istikraz akdedeceğine dair 
olan haberlerin tamamen asılsız oldu
ğu fikrindedir. Bu mahafil, uzun müd-
dettenberi birçok İtalyan ricalinin ve 
bilhassa kont Volpi ile maliyecilerden 
Gianini'nin bazı İtalyan sanayi mü
esseselerine istikraz temini için Lon-
drada iskandiller yapmış ve bu istik
razlara karşı, ne olduğu tasrih edil
memiş olan bir takım garantiler gös
termiş olduklannı hatırlatmaktadır. 

Ancak bu teklifler iyi kabul görme
miştir. İş mahafili bir istikraz akdi 
imkânının Londra ile Roma arasın
daki bütün muallâk meselelerin hal
linden evvel tedkik edilemiyeceği mü-
talâasmdadır. 

İtalya Filistine gönülü 
göndermek istiyor 

Londra 12 (A.A.) — Manchester Gu
ardian gazetesinin iyi bir membadan 
aldığı kaydile verdiği bir habere göre 
İtalyanlar Libya halkı arasında Filis
tin araplan lehine olarak bir hareket 
uyandırmağa ve Filistine geçirmek 
üzere gönüllü kıtaatı toplamağa çalı
şıyorlar. Bu gayretler büyük bir mu
vaffakiyet temin edememiştir. Sebebi, 
Arapların bir yandaiı İngilterenin ta
kibinden kurtulamıyacaklan endişe
si diğer taraftan da İtalyanlara iti-
mad etmemeleridir. 

Filistin yerine İspanyaya gönderil
mekten korkuyorlar. 

İngiliz kabinesinde iki 
cereyan 

Londra 12 (A.A.) — Daily Expres 
gazetesi, İngiliz kabinesinin İtalya ile 
mukarenet işlerine faaliyetle devam 
ettiğini ve fakat nazırlai" arasında ih
tilâf çıktığmı yazmaktadır. 

Başvekü Chambelain, Mussolini ile 
derhal uzlaşılmasını istemektedir. 

Çünkü böyle bir mukarenet bütün 
dünya siyaset piyasalarmda hemen 
kendim hissettirecektir. Hariciye Na
zın Eden ise* istical gösterilmesine 
katiyen muarız bulunuyor. 

Eden'in mütalâasına göre, İtalya 
Habeşistan ve İspanyada bütün ma-
nasile saplanmış bulunuyor. Maddî ve 
malî dehşetli bir sıkmtı içindedir. Har 

beşistan ona pahalıya maloluyor ve 
buna mukabil ticaret azalıyor. İtalyan 
bankasının altın stoku da düşmüştür. 
İtalya derhal istikraz zaruretindedir 
ve ilk rakam olarak 25 milyon sterlin
den bahsediliyor. Bu para mukabilin
de İtalya, İngiltereye Tsana gölü civa-
rmda şepit halinde bir toprak teklif 
ediyor. Bu sayede İngiltere, Nil'in kay
nağı olan bu gölü kontrol edebilecek
tir. 

Bu istikraz meselesi de nazırlar a-
rasmda ihtilâfı mucib olmuştur. Bir 
kısmı bunun verilerek meselenin hal
ledilmesini, diğer bir kısmı ise bu pa
ranın yeni bir İtalya silâhlanmasını 
temin edebileceğini ileri sürmektedir. 

Maamafih İspanyol meselesi süratle 
halledilirse Edenin diğer meseleler 
hakkında İtalya ile müzakerere giri
şilmesine muhalefet etmiyeceği söyle
niyor, 

Yeşilaym dansh çayı 
Yeşilay gençler birliği tarafından, 

azasile, birliğin gayesini (sevenlere 
mahsus olmak üzere dün saat on 
beşte Tokatlıyan salonlarında bir 
danslı çay verilmiştir. Çayda birlik 
azası ve diğer bir çok zevat bulun
muş ve geç vakta kadar eğlenilmis-
tir. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk mahkeme
sinden : 

937/1180 
Kontesi Nazlı Korinaldi ile Hazineyi 

Maliyenin müştereken mutasarrıf olduk
ları (9000> dokuz bin lira muhammen kıy
metli Beyoğlunda Bekâr sokağında yeni 
12 sayılı ev tamamının iaalei şüyuu için 
açık arttırmaya konulduğundan 18,3 38 
Cuma günü saat 15 den İŞ ya kadar Be
yoğlu Sulh mahkemesi Başkâtipliğince 
müzayede ile satılacaktır. 

1 - Arttırma bedeli tahmin edilen kıy
metin % 75 ini bulursa o gün ihale edile
cektir. Bulmadığı takdirde 15 inci güne 
gelen 2/4/38 günü saat 11 den 12 ye kadar 
İcra olunacak ve en çok arttırana ihale 
edilecektir. 2 - İhaleye kadar birikmiş 
maliye, belediye vergileri ve vakıf icare-
sUe 20 senelik evkaf taviz bedeli ve tellali

ye müşteriye aittir. Miktarları dosyada yazı
lıdır. 3 - Arttırmaya girmek isteyenler 
muhammen kıymetinin % 7 buçuğu nis-
betinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getirmeleri 
şarttır. 4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba
ren 5 gün içinde mahkeme kasasına yatı
rılacaktır. Aksi takdirde ihale bozularak 
farkı fiat ve zarar ziyan ve faiz bilâ hü
küm alınacaktır. 5 - 2004 sayıh icra ve if
lâs K. nun 126 ncı maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alâkadarlar gayrimenkul 
üzerindeki haklarını husu^ile faiz ve me-
sarife dair olan iddialarmı ispat için ilân 
gününden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber satış memuruna mü
racaat etmelidir. Aksi takdirde haklan 
tapu kütüğile sabit olmıyarüar satış para-
smm paylaşmasından hariç kalırlar. 6 -
Şartname mahkeme divanhanesinin her
kesin görebileceği yere asılmıştır. Fazla 
malûmat almak istiyenlerin 937/37 sayısile 
Başkâtipliğe müracaatları ilân olunur. 

M. 1475 

H A S A N D E P O S U 
Sahibi Eczacı Hasan 

Muhterem müşterilerinin, ahbaplanmn ve bütün din kardeşlerinin 
bayrammı kutlar. 

Baş, dis, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser, icabında sründe 3 kaşe almabilir. 

Yalman arasmdaki davanın esnayı 
muhakemesinde bazı matbuat müs
tesna olmak üzere ekserisi, Ahmed 
Emin Yalmanm lehine ve benim aley
hime, ve benim, müekküimin aleyhi
ne kasden söz söylediğimi yazmışlar
dır. Bu, benim mesuliyetimi mucib-
tir. Badema, gazeteci bayların, zabıt
name hilâfmda neşriyat yapmama
larına mahkemece karar verilmesini 
isterim.» 

Bunım üzerine mahkeme müzake
reye çekildi ve kısa bir müzakereden 
sonra, suçlu Avni Bayer vekili her 
ne kadar bazı gazetelerin zabıtname 

hilâfma neşriyat yaptıklarım iddia 
ederek bu hususta bir karar verilme
sini istemişse de, duruşmarun alenî 
olmasma göre bu iddia mahkemeyi 
alâkadar etmediği cihetle evrakın 
müddeiumumîliğe iadesine, hem da
vacı hem suçlu mevkiinde bulvmğ'u 
halde muhakemeye gelmiyerek tel
graf gönderen Recai Nüzhet Baban, 
meşru mazeretini isbat edecek vesa
ik göndermemiş olduğundan kendisi
nin ihzaren getirilmesine karar ve
rilerek muhakeme Şubatın 17 nci 
perşembe günü saat on dörde bırakıldı^ 
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Y A N K E S İ C İ 1 
Ahmed Fahri dehşetli bir tereddüd 

içindeydi. Epey zamandanberi evlen
meğe karar vermişti. Talih onun kar-
şısma iki genç kız birden çıkarmıştı: 
Selma, Sabahat... İkisi de çok güzel 
kızlardı. 

Ahmed Fahri güzellik itibarile bu 
iki genç kızdan birini ötekine değişe-
miyordu. Genç adam aşağı yukarı ev
lenmek istiyen her erkek gibi şöyle 
düşünüyordu: «Karıra benim varlık 
zamanımda da, yokluk vakitlerimde 
de benim hislerime ortak olmalıdır. 
Sıkıntılı vakitlerirnöe benim derdleri-
mi kendisile bölüşjmelidir. Öyle ya, 
dünyamn her türlü hali var. İnsan hiç 
ümid etmediği bir zamanda gayet 
müşkül bir vaziyete düşebilir... Bu es
nada yanında vefaü;.bir̂  hayat arkada
şı olmasını ister,,» ,. -», 

Ahmed Fahri gaaetelere, mecmua? 
lara yazılar yazardı. Kazancı kendisi
ne yetiyordu. Roriıanliarı, hikâyeleri 
sevile sevile okunurdu. Hayatta yapa-

, yalnızdı. Evlenmeği kfcndisi için pek 
lüzumlu addediyordu. Acaba Selma mı 

. yoksa Sabahat mi düşi^ndüğü gibi bir 
hayat yoldaşı oIabi|ird/j 

İşte genç adam bunun için tered-
düdde idi. Eskiler, insanlar için: «On
lar birer kapalı tencere. İçlerinde ne 
kaynadığı belli değildir.» demişlerdi. 
Bu doğru sözdü. Ahmed Fahri de işte 
kazşısındaki bu iki güzel kızın içlerin
de-ne gibi hisler kaynadığım pek me
rak ediyordu. Selma ile Sabahat amca 
kızlarıydı. Beraber gezer dolaşırlardı. 
Ahmed Fahri onları bir pazar gezinti
sine çağırmıştı. Son biı' yaz eğlencesi 
yapacaklardı. 

Vapurla Boğazın nihayetlerine ka
dar gideceklerdi. Büyükderede danslı, 
cazbandlı bil- bahçede yemek yiyecek
lerdi. Sonra mehtabda vapurla İstan-
bula döneceklerdi. 

Vapurla gidiş pek eğlenceli geçti. 
Üçünün de neşesine diyecek yoktu. 
Fakat zaman zaman Ahmed Fahrinin 
aklına ayni sual geliyordu: Acaba 
hangisi?.. Büyükderede vapurdan çık
tılar. Ahmed Fahri sigara almak için 
bir tütüncü dükkânmın önünde dur
du. Para vermek için elini cüzdarunın 
bulunduğu cebine soktu. Cüzdan yok,. 
Öteki ceplerini birer birer aradı. Yok, 
yok, yok... Yanında kendisine merak
la bakan genç kızlara: 

— Cüzdanımı bulamıyorum... Nasıl 
da farkında olmadan çaldırmışım... 
dedi. 

Sabahat kaşlarını çattı: 
— Peki, ne yapacağiz şimdi?.. 
Ahmed Fahri kekeledi: 
•— Bilmem ki... CeWmde 20 kuruş 

bozukluktan başka para kalmamış... 
İyi ki vapur biletlerini gidip gelme al
dık. 

Selma tatU bir gülümseme ile Ah
med Fahriye döndü; çantasını açtı: 

— Bunda üzülecek, bu g^zel gezin
tiyi zehir edecek ne var ki?... Benim 
çantamda 95 kuruş para kalmış. Siz 
de de 20 kuruş varmış... 115 kuruş eder. 
Bu 115 kuruşla üçümüz danslı, caz
banda bir bahçeye gidemeyiz ama pek 
âlâ eğlenebUiriz. 

Sabahat: 
— Aman Sehna, dedi, sen de öyle 

tuhafsındır ki... u s kuruşla üç kişi 
ne yapabilir rica ederim... 

Selma gülümsedi: 
— İnsan parasız olduğu zamanda 

da eğlenmenin yolunu bilmelidir. Biz 
Boğazda bir kır yemeği yemeğe karar 
vermemiş miydik? Bu para ile fıran-
cala, üzüm, peynir alır, şöyle sırtlara 
çıkar, denize karşı yemeğimizi yeriz. 
Hem bu daha güzel bir şey... Bir ma
sa başında, takır tukur bir iskemlede 
oturmadansa bir çayırda yan gelmek 
ne zevkli... 

Ahmed Fahri: 
— İsterseniz böyle yapahm.. dedi. 
Selma: 
— Hattâ, 115 kuruşumuzdan fırali-

cala, peynir, üzüm aldıktan sonra 
biraz da artar. Onunla da yarım saat, 
üç çeyrek için biraz sandala biner, do
laşırız. Ne güzel program değil mi?.. 
115 kuruşla Boğaza karşı bir kır ye
meği ve bir sandal gezintisi... 

Selma ile Ahmed Fahri bu fikri o 
kadar güzel buluyorlardı ki Sabahat 
istemiye istemiye onlara uymağa mec
bur oldu. Bir bakkaldan aldıklan fı-
rancalaya, peynire, üzüme 60 kuruş 
verdiler. Kendilerine daha 55 kuruş 
kalmıştı. Bununla da pek âlâ güzel 
bir kayığı bir saat kiralıyabilirlerdi. 

Fakat yemeklerini yemek için Sarı
yer ile, Büyükdere arasındaki yüksek 
tepelerden birine tırmanmak istiyor-
lardı.Selma bütün paketler, zaten za-
)af bünyeli olan Ahmed Fahriye yük 
olmasın diye üzüm kâğıdını ondan al
mıştı. Fırancala ile peyniri de Fahri 
taşıyordu. Sabahat, elinde bir şey ol
madığı halde fena halde mızmızlaş-
mış: 

— Aman daha ne kadar yürüyece
ğiz?... Bu koca tepelere tırmanılır mı?, 
diye sızlanıyordu. Halbuki Selma üzüm 
kağidmı sallıya sallıya', kıpkırmızı du
daklarının arasında bir şerkı mırılda
narak neşe içinde yürüyordu. Arasıra 
yamndaki Ahmed Fahriye: 

— Ne güzel Boğaz havası aldık... 
Hem de mükemmel bir jrtirüyüş yap
tık değil mi?, diye sordu. 

Arkalanndan yürüyen Sabahat, Sel-
manm bu sözlerine alayh alaylı gülü
yor: 

— Aman?., diyordu... Hakikaten ne 
güzel eğlenijr^mz!.. 

Nihayet Boğazı tabak gibi gören bir 
tepeye çıktıkları zaman, Sabahat âde
ta somurtmuştu. Ahmed Fahri ile Sel
ma sanki onun yorulmasından kendi
leri kabahatti imişler gibi bayağı Sa-
bahatten utanıyorlardı. Sabahatin 
yanında gülmekten, fazla neşeden 
âdeta çekiniyorlardı. 

Selma ile Fahri üzümle fırancalayı, 
peyniri büyük bir iştiha ile yemeğe 
başladılar. Sabahat iki üzümden baş
ka bir şeye elini sürmedi. 

Bu aralık biraz uzaktan bir yas bah
çesinde çahnan cazbandın sesi kulak-
lanna ıkadar geliyordu. Selma: 

— Ne iyi... dedi, işte parasız caz-
band da dinliyebiliyoruz. Bununla 
burada dans bUe edebiliriz... 

Sabahat dudağını büktü: 
— Buraya kadar gelip te parasızlık

tan cazbandh bir bahçeye girememek, 
sonra çayırda dans etmek gülünç şey... 
dedi. 

Selma: 
— Hiç te gülünç değil... Haydi Fahri 
kalk... Dans edelim... dedi. 

Onların dans edişini Sabahat otur
duğu yerde alaylı bir gülümseme ile 
seyrediyor, zaman zaman gözleri caz-
band sesinin geldiği tarafa, yani yaz 
bahçesinin olduğu yere doğru dalıp 
dahp gidiyordu. 

Feıkat birdenbire Boğazın öteki ta
rafından üzerlerine doğru bulutlar 
gelmeğe başladı. Ani bir yağmur bas
tırdı. Sabahat bir çığlık kopararak 
yerinden fırladı: 

— Eyvahlar olsun.'.. Mahvoldum... 
Elbiselerim bitti... diyordu. 

Ahmed Fahri: 
— Hemen aşağl inelim, iskeleye ya-

hud bir yere sığınalım... dedi., belld 
yolda bir otomobil buluruz. Onunla 
eve kadar gideriz, orada parasım ve
ririm.. 

Telâşla tepeden aşağı iniyorlardı. 
Sabahat mütemadiyen: 

— Aman ne güzel bir pazar eğlen
cesi... Şimdi cazbandh bahçede olsay
dık onun kapaU yerine girerdik... Ey
vahlar olsun... Yağmur da o kadar faz-
lalaşıyor ki... Böyle olacağım bilsey
dim bugün Mehlikalann çayına gider
dim. Ne güzel orada dans edip eğlenir
dik... diyordu. 

Ahmed Fahri şimdi Sabahatten ba
yağı utanıyordu. Halbuki Selma: 

— Canım bunda telâş edecek ne var 
ki?.. Yaz yağmuru bu... Biraz sonra 
gene hava açar... Güneş çıkar... Hattâ 
sandala bile binebiliriz... diyordu 

Sabahat sinirli cevab verdi: 
— Aman sandal da, deniz de sizin 

olsun... 
Ahmed Fahri içinden cüzdanım ça

lan yankesiciye dua ediyordu. Bu yan
kesici ona bilmiyerek çok büyük şey
ler öğretmişti. İşte hayatta insanın 
basma gelen felâketlerin küçük bir 
modeli ile bugün karşılaşmışlardı. Sel
ma o iyi kalbi ile bu felâketi zevk 
haline sokmağa çalışmış, Ahmed Feh-
rinin müşkül vaziyetinden kendisi için 
bir pay ayırmıştı. Halbuki Sabahat o 
vardan, yoktan anlamıyan bir cina 
kadınlardan olduğunu derhal göster
miş ve ne fena hareket etmişti. 

Artık caddeye inmişlerdi. Şimdi yağ
mur ince ince serpiyordu. Bulutlar 
biraz uzaklaşmışlardı. Bu esnada yan-
lanndan şık; husus! bir spor otomobil 
yavaş yavaş geçiyordu. Sabahat oto-
mobUi idare eden genç adamı görünce 
seslendi: 

— Orhan!.. 
Genç adam derhal şık otomobiu 

durdurdu. Sabahat Orhanm otomobi
line doğru koştu: 

— Aman Hızır gibi yetiştin Orhan... 
Nereye gidiyorsım? 

Orhan gülümsedi: 
— Mehlikanın çayına... Gelsenize 

beraber gidelim... 
Sabahat Ahmed Fahriye döndü: 
— Beni mazur görünüz, dedi. Döne

ceğim... 
Orhan Selmaya da seslendi: 
— Bir kişilik daha yer var, siz de 

buyursanıza... Mehlikanın çayı pek 
eğlenceli olacak zannederim..: 

Selma Ahmed Fahrinin koluna gir
di: 

— Teşekkür ederim... dedi, ben ça
ya gitmedense kır havası almayı ter
cih ederim... Siz gidiniz... Hem bakın 
yağmur da durdu. Hava açıyor... Yağ
murdan sonra kırlarda ne güzel «top
rak kokusu» olur... Ben kalacağım... 
Belki de sandala bile binebiliriz... De
ğil mi Fahri... 

Fahri, âdeta kendisine büyük bir 
iyilik etmiş gibi Selmanın elini sıktı: 

— Öyle Selma... dedi. 
Onlar uzaklaştılar. Fahri otomobi

lin arkasından baktı: 
— Gittiği iyi oldu; dedi. bayağı 

onun yanında neşelenmeğe sıkılıyor
duk... 

Selma gülüyordu: 
— Daha 55 kuruşumuz var... dedi... 

Hava iyiden iyiye açtı... Sandal kira-
lıyalım mı?.. 

Bu esnada arkalarından biri: 
— Vay meşhur romancı Ahmed Fah

ri buralarda ha... diye seslendi. Ahmed 
Fahri döndü. Arkadaşı Selim... Selim 
Büyükderenin yerlisi idi. Fahriye gü
lerek yaklaştı: 

— Aşk olsun yahu... dedi, Büyükde
rede cebinden cüzdamm aşırtırsm da 
farkında olmazsın ha... Demin bir iş 
için karakola uğramıştım. Buranın 
polisi de yamandır ha... Bir sabıkahyı 
yakalamışlar... Cebinden bir cüzdan 
çıkmış... İçinde 60 lira ile senin kartvi
zitlerin varmış... Polis bu cüzdamn sa
na ait olduğunu anlamış... Telefonla 
İstanbulda senin evini arıyorlardı... 
Karakola git te mesele ile meşgul ol... 

Selma: 
— Fahri karakola ben de seninle 

gelejrim... diyordu. 
İçeri girdiler. Yankesici genç bir 

adamdı. Ahmed Fahriyi görünce kıp
kırmızı oldu. Ahmed Fahri şimdi Bü-
jrtikderede vapurdan çıkarken onun 
kendisine sokulduğunu, hattâ bir ara-
hk elini ceketine doğru uzattığım bi
le farkediyordu. Polis komiseri: 

— Bayım... dedi, bu çocuğu yakala
dık... Cüzdanı bulduğunu iddia edi
yor... Güya bu cüzdanı getirip bize 
teslim edecekmiş, fakat yakalanımş... 
Ne dersiniz?.. Bımun yamnıza fUân 
sokulduğımu hatırhyor musunuz? 
Acaba çaldı mı? Yoksa buldu mu? 
Çünkü kendisi meşhur bir yankesici
dir. 

Yankesici yalvaran gözlerle ona ba
kıyordu. Fahri: 

— Bulmuş olacak efendim... Kendi
sini hiç görmedim... dedi-

Polis komiseri: \ , 
— Emin misiniz? diye sordu. Fahri: 
— Evet... Ben zaten dalgın bir ada

mım. Hep böyle öteberi düşürürüm... 
dedi. Komiser cüzdanı Fahriye verdi. 
Genç sabıkalıyı serbes bıraktı. Hep 
birden karakoldan çıkmışlardı. Fahri 
cüzdanı açtı. Genç adamı yamna ça
ğırdı: 

— Gel... dedi, cüzdan benün ama... 
Paralan kardeş payı yapacağız... Sen 
bize büyük bir iyilik ettin. 

Yankesici şaşırmıştı. Fahrinin uzat
tığı 30 lirayı alırken: 

— Vallahi ağabeyciğîm... Bu parayı 
almak bana dokunuyor, fenama gidi
yor... Ben sana kötülük ettim. Sen ba
na ne iyilikler ettin... Dünyada amma 
da iyi insanlar varmış yahu... Vallahi 
bundan sonra namuslu olacağım., he
le bir iş bulsam... diyordu. 

Fahri genç yankesiciye: 
— Sen de bize büyük bir iyilik ettin., 

diyerek Selmanm koluna girdi. Şimdi 
paraları vardı. Hava da açmıştı. On
lar yaz bahçesine doğru giderlerken 
yankesici hayretle arkalarından bakı
yordu... 

(Bir yüdız) 

^ 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 
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^inan İmroz adasında, sekiz yıldanberi içinde sakladığı 
bir sırrı açarak: "Çocuğumu özledim...^ diye bağırdı 

— Şu Yusuf ne tuhaf adamdır. 
Herkesin iyiliğine çalışır. Eğer bü
tün insanlar bu kadar iyi yürekli 
olsaydı, dünyada kötülere yer kal
mazdı. Yusufu yanıma aldığıma ne 
kadar seviniyorum. O, en dar, en ke
derli zamanımda imdadıma yetişiyor 
ve beni teselli ediyor. Allah ondan 
razı olsun... 

Bölüm: 6 
Türk denizcileri tmroz 

adasında.. 

Geliboluda, Çanakkalede birer ge
ce kaldıktan sonra İmroz adasına 
gelmişlerdi. 

Donanma adanın önünde demirle
mişti. 

Her gemiden beşer, ona kişi adaya 
çıkmıştı. 

Yelkenci Yusuf, Sinan reise sordu: 
— Adaya beraber çıkacağız, değU 

mi? 
Sinan başını salladı: 
— Hayır. Benim niyetim yok. Sen 

istersen çık! 
Yusuf, Sinanı biraz düşünceli gör

dü. Onu gemide yalnız bırakmak is
temiyordu. Israr etmedi. 

— Ben çıkayım öyleyse... 
Diyerek kadırganın güvertesinden 

aynldı. 
Sinan reis neden düşünüyordu? 
Onun derdini bilenler: «Gene Ro-

zitayı hatırlamıştır!» derlerdi. 
Oysa ki, Sinanm başında bin bir 

dert vardı. Yalnız Rozitayı düşün-
seydi, belki bu kadar üzülmiyecekti. 

Sinan o güne kadar herkesten sak
ladığı gizli bir iztırabını, adanın üze
rinden esen şimal rüzgânna dökü
yordu. Çok sevdiği «Kırlangıç» m 
baş tarafma gitti., yelkenlerin top
landığı yere oturdu., gözlerini en
ginlere dikti, sağ elini başına daya
dı. Sinan uzaklarda bir çocuk ha
yali görür gibi oluyordu. İçini çeke
rek, hazin bir sesle mınldanmağa 
başladı: 

Cihanı başıma dar etti. 
Ah bu evlâd aynlıgı. 
İşimi ahü zar etti. 
Ah bu evlâd ayrılığı. 

Didemi giryan eyledi. 
Sinemi püryan eyledi. 
Kalbimi viran eyledi, 
Ah bu evlâd ayrılığı. 

Sinanm bir çocuğu mu vardı? 
Bu çocuk kimden ve ne zaman 

doğmuştu? 
Neredeydi? 
O, bu sırn neden şimdiye kadar 

kimseye açmamıştı? 
Sinanm gözleri sulandı. Bir müddet 

etrafına bakındı. Devam etti: 

Gözümden uykular kaçtı, 
Nârı hasret baştan aştı. 
Kalbime yâreler açtı. 
Ah bu evlâd aynlıgı! 

Gönlümden ateşi sönmez, 
Gözlerimin yaşı dinmez, 
Basma gelmeyen bilmez. 
Ne güç evlâd ayrılığı! 

Anlaşılıyordu ki, Sinanm bir ço
cuğu vardı. Ondan aynlmıştı.. onun 
hasretini çekiyordu. 

Görmez isem duramazdım, 
Görsem bakıp doyamazdım. 
Sanırım dayanamazdımf 
Ne güç evlâd ayrıhğıl 

Sinan birdenbire omuzımda bir 
elin dolaştığım gördü, başım çevirdi 
ve bağırdı: 

— Yusuf., sen misin? 
— Benim, aslanım., seni diniyor

dum! 
— Beni mi dinliyordun? 
— Evet. Seni böyle dalgm ve dü

şünceli görüp te yalnız bırakabilir 
miydim? 

— Ben seni adaya çıktm samyor-
dum. 

— Hayır, gitmedim... Sen baş ta
rafa gelince, ben de arkandan ya-
yaş yavaş yürüdüm. Şuradaki ha-

latlann yamnda büzüldüm. Seni gö
zetliyordum. Ne hazin şeyler söy
ledin, Sinancığım! Bunlan sen mi 
düzdün? • 

Sinan basile tasdik ederek, par-
maklanmn ucile gözlerini sildi. 

Yusuf çok müteessir olmuştu: 
— Demek bir çocuğun varmış ta 

bunu şimdiye kadar benden sakladm 
ha... Aşkolsun sana! İnsan, benim 
gibi sır tutan bir arkadaşmdan ev
lâdım saklar mı hiç?... 

— Onu kendimden bUe saklamağa 
mecburdum, Yusuf! Ben, dünyanın 
en talihsiz bir kuluyum... Ne evlât- i 
tan güldü yüzüm, ne de kadmdan... 

— Kadmdan dersen hakkm var 
amma, çocuğun olduğunu bilmiyor
dum doğrusu. Hele söyle bakayım, 
nerede bu çocuk şimdi? 

— Sinan eski hatıralanm yok
ladı: 

— Sekiz yıl önce bir ay kadar 
memleketime gitmiştim. Ben orada 
evliydim, Yusuf! Gittiğim zaman üç 
yaşında bir çocuğum vardı. Fakat, 
bu çocuğu alıp İstanbula getiremez
dim. 

— Neden? Annesile birlikte alıp gel
meliydin! 

—. Kayınpederime köyde kalaca
ğımı söylemiş ve bu şartla evlen
miştim. 

— Evlendikten sonra kanm kan-
dıramadm mı? 

— Hayır. Çünkü kanm ailesine 
çok bağlıydı. 

— Kaçırsaydm... 
— Bunu da düşündüm. Fakat, 

kayınpederim köyün ileri gelenlerin
den biri idi. Çifliği, çubuğu ve bir 
çok adamlan vardı. 

— Sekiz yıldanberi bu sim için
de nasıl saklayabildin? 

— Saklamağa mecburdum. İki de
fa köye haber yolladım. Kanım v« 
çocuğumu çok göresim geldi, dedim. 
Kayınpederim) «Kann ve çocuğun 
burada seni bekliyor. Gelirsen görür
sün!» diye cevap verdi. 

— Ne yazık... 
— Bu kadarla bitseydi bu hikâ

ye, bu derece yanmazdım. Yusufçu
ğum! Son seferden dönüşte beni 
zindana attıklan zaman köyümden 
bir adam gelmişti. Zindana Mah-
mud nasılsa bu adamı benimle gö
rüştürdü. 

— Hayırlı haberler mi getirdi köy
den? 

Sinanm gözleri yaşardı: 
— Hangi ha3nr haber?! Bana, zin

danda çektiğim iztıraplar yetmiyor
muş gibi, bir kara haber getirdi. Ka^ 
nmın öldüğünü ve biricik yavrumun 
öksüz kaldığım söyledi. O zaman 
cellâdı dört gözle bekledim, Yusufçu
ğum! Eğer o dakikada boynumıi 
vursalardı, vallahi bir damla kanıio 
akmazdı. Buz gibi donup kalmıştım-

— Vah zavallı Sinancığım! Sett 
hakikaten talihsiz bir adammışsml 
Bütün kanlarm elinden gidiyor... 

— Evet. Birini padişah alnuşt»-
Birini de kara topraklar aldı elim
den... 

—. Çok seviyor muydım bari? 
— Sevilecek kadar güzel bir ka

dın değildi. Fakat, çocuğuma ço^ 
iyi baktığı için onu seviyordum. 

Eğer 
Rozitanın gözleri kör olmasaydı, 
onunla birleşip köyden çocuğumu g^ 
tirtecektim. Şimdi onun hasretini 
çekerek, onu düşünerek ne kadaf 
muztarip olduğumu busen bana da
ha çok acırsın! 

— Bunu bana İstanbulda açsay-
dın, vaUîihi köye kadar gidip çocu
ğunu ahr, getirirdim. 

— Getirsen de ona ben nasıl ^* 
nerede bakardım. Çocuk bakılma^ 
ister, Yusuf! 

— O kadar küçük olmasa gerek.-
DeğU mi? 

— Eh, şimdi sekiz on yaşında ol
du. Her yerde bannabüirdi amm» 
onu getirtmeğe vaktimiz var nüydi 
ya?... 

(Arkası var) 
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" Bir yastıkta kocayınız...,, buna 
bayıldım, aman ne güzel söz! 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

— Gece klübüne gitmezsiniz, ba
lolarda görünmediğiniz söyleniyor. 
Tiyatrolarda size pek ras gelinmi
yor. Nasıl eğleniyorsunuz?.. 

— Tatillerimizde karı koca deniz 
kenanna gideriz. Sabahtan akşama 
kadar balık tutarız. Sormayımz. Bu 
yazın sonlarında gene balık tutar
ken sandalın kenarından biraz fazla 
eğilmişim. Tam bu esnada yanımız
dan müthiş süratle bir motor geçti. 
Sandal devrilince kendimi dalgalar 
arasında buldum. EtnSftan yetişti
ler. Ben de yüzmek bilirim, denizden 
çıktım. Fakat sahile çıkınca da be
ni tanıdılar. Fotoğraf çekenler, re
sim imzalatmak istiyenler... Halbu
ki ben müthiş bir vaziyetteyim. 

Artist olmasaydı... 
— Evinizde bazan şarkı söyler rai

siniz? 
— Hiç bir zaman... Filimlerimde 

çalışırken o kadar çok şarkı söyle
rim ki evime gidince susarak dinle
nirim... En büyül: zevklerimden biri 
de edebiyattır. Edebiyata bayılırım. 
Hele romana, şiire... Kendi kenrfli-
me bazı yazı tecrübeleri de yaptım. 
Fakat pek muvaffak olamadım. 

— Artist olmasaydınız ne olurdu
nuz? 

— Hikayeci olmağı isterdim... Kuv
vetli bir gazeteci olmak ta çok gü
zel bir şey... Amma mütemadiyen 
gezmek, dolaşmak şartile... Fakat 
bunların da üstünde bir şey var: Ev 
kadınlığı... Artist olmasaydım ken
dimi yalnız evime verirdim. Gayet 
güzel yemekler pişirirdim. Küçüklü-
ğümdenberi rüyam zaten ev kadını 
olmaktı. Fakat hayat ve tesadüfler 
yolumu değiştü-di. Hâlâ bile mutfa
ğa girip şöyle güzel bir çorba pi
şirmesine bajalınm... 

— Niçin çorba?.. Meselâ neden 
rosto filân değil? 

— Çorbayı çok severim de ondan... 
Bilhassa sebze çorbş^mı... Patatesli, 
bezelyeli, fasulyell sebze çorbasını... 
Zaten ekseri geceler bir çorba ve bir 
komposto içip romanımı elime alı-
nm. Yavaş yavaş uykum gelir., ya
tar, ujoırum. 

Meşhur artist zaman zaman ko
casından hayranlıkla bahsediyordu. 

— Bir yastıkta kocayınız, dedim. 
Bu türkçe bir tabirdir. 

— Buna bayıldım, aman ne güzel 
söz... 

Bir aralık gözlerim kaşlanna iliş
ti. Hollywood yıldızlan arasında kaş-
lanm kökünden kazımamış ilk sine-
ttia artistine raslıyordum. 

Bir prova sahnesi 
Tam bu esnada rejisör ezile büzü-

le yanımıza geldi. Başka bir sahne
nin provasma başlıyacaklarmış. Bu 
sahnede artist şarkı Söyliyecekmiş. 
Halbuki güzel yıldızın filim çevrilir
ken, işi olmıyanlardan başkaları ya
nında katiyen şariîi söylemediğim 
işitmiştim. Hattâ o şarkı söylerken 
bu sahnede rolü olmıyan öteki ak
törleri bile yanından uzaklaştırırlar-
mış. Bunun için herkeste bir faali
yet başladı. İşi ve rolü olmıyanlar 
kalkıp gidiyorlardı. Ben de kalkma
ğa davrandım. Fakat o tatlı bir gü
lüşle: 

—1 İşiniz yoksa oturunuz... Baka
lım bu yeni şarkıyı beğenecek mi
siniz? dedi. 

Oturdum. Şarkının provalan baş
ladı. Sesi pek nefisti. Yanıma dön
düğü zaman: 

— Başınız ağndı, değil mi? Şarkı 
pek uzundu... 

Amma ne baş ağnsı... Geceli gün
düzlü böyle baş ağrısına razıyım 
ben... Bu sırada kâğıdlanmm ara
sından İstanbuldan gelmiş bir mek
tubun zarfı düşmüştü. Zarfın üs
tünde 12 buçuk kuruşluk «Türkiye 
postalan - Entente Baîkanique» pu
lu vardı. Merakla aldı: 

— Bakınız bu pulunuzu görme
miştim. Pek hoşuma gitti... 

Hemen zarfın kenarını koparıp pu-
"^ kendisine verdim. Pek memnun 
Oldu. 

— Türkiyeye dönecek misiniz? 
4edi. 

—- Tabiî... diye cevap verdim. 
^~~ O halde yeni pullarınız çıkınca 
bana gönderirsiniz... Vakıa bana ora

dan mektuplar geliyor amma... Ba
zan kongreler ve saire dolayısile bir 
kaç günlük pullar çıkıyor. Bu az za
man için kullanılan pullar ayni za
manda nadide de addediliyor... 

— Emredersiniz... dedim. Buldu
ğum pulları size gönderirim... 

Resim çekiliyor 
Bu esnada stüdyonun filim ope

ratörleri yanımıza yaklaşmışlardı; 
biri yıldıza söz söylemeğe cesaret 
etti: 

—I Ne kadar zamandanberi gaze
tecilerle görüşmüyordunuz, perhizi 
bozdunuz... Bu hadiseyi tesbit ede
lim. Yanyana, beraber resminizi çe
kelim... dediler. Artist: 

— Öyleyse şöyle duralım... diye
rek iskemlesini biraz daha yanıma 
çekti. 

Artık kalkıyordum. O sevimli bir 
gülümseme ile: 

— Nerede oturuyorsunuz?., dedi. 
Cevap verdim: 

— HolİyAvood'da... Highland'da... 
— Öyle ise komşuyuz... Eğer 10 

dakika daha beklerseniz sizi otomo
bilimle götürürüm. Bu sıcakta baş
ka türlü gidilmez... Hollywood'u gö
rüyor musunuz? Bazan durup du
rurken böyle bir iki gün cehennem 
gibi sıcak basar... 10 dakika daha 
bekliyeceksiniz değil mi? 

— Tabiî... Fakat sizi rahatsız et-
miyeyim... 

— Yok canım... diyerek uzaklaş
tı. Son derece nazik bir kadın diyo
rum ya... Hakikaten 10 dakika sön-
ia yüzündeki koyu ' kiremit rengi 
makiyajı temizlemiş döndü. Ünifor
malı kuzgunî arap bir şoför arka
sında yürüyordu. Şoför garip bir şi
ve ile: 

—Arabanız hazır ledi... dedi. 
Meğer şoförün aylardanberi di

reksiyona el sürdüğü pek nadirmiş... 
Amerikada şjmdi «kara tayyaresi» 
denilen muazzam, gayet şık bir oto
mobilin önündeyiz. Şoför içeri gjir-
di. Jeannet Mac Donald direksiyo
nun başına oturdu. Ben de yanına... 

Otomobil hareket edince: 
— Bakalım radyoda ne Var?., di

yerek bir düğme çevirdi. Bir rumba 
otomobilin içinde tan tan ötmeğe 
başladı. 

Artist düğmeyi hızla çevirdi: 
— Aman bu modem musiki... 
— Sevmiyor musunuz? 
— Ben ne modern musikiyi, ne de 

fütürist resmi severim... 
Hakikaten onun her şeyinde ro

mantik bir Kurunuvusta genç ka
dını var. Aşka kuvvetle inanan, çok 
roman okuyan, sigara içmiyen, caz
bandı sevmiyen, hülyalı gözlü bir 
eski zaman güzeli... 

Bu esnada asıl stüdyo binalannın 
arasından geçiyorduk. Bana gözlerile 
bir daire gösterdi: 

— Zavallı Jan Harlov'un apartı-
ınanı... Soj'unma odası....Rose Mary 
füiminde genç Hindilinin sevgilisini 
çağıran bir şarkı vardır. Bilmem ha
tırlar mısımz? Onu son derece se
verdi. Ne garip tesadüf!... Bir gün: 
«Bu şarkıyı o kadar seviyorum ki öl
düğüm zaman arkamdan bunu söy
le..» demişti. Biz o zaman bu söze 
güldük. Çünkü ölümle o kadar bir
birinden uzaktılar ki... Fakat ne 
acı ki hakikaten onun bu çok sev
diği şarkıyı genç ölüsünün arkasın
dan ağlıyarak söyledim... 

Şimdi kalabalık sokaklara gelmiş
tik. Derhal gözlerine siyah bir göz
lük taktı. Anladım ki sokakta taml-
maktan çekiniyor. 

Dünyanın en meşhur yıldızı ve 
ayni zamanda en nazik kadmı beni 
oturduğum sokağın köşesine kadar 
getirdi. Kendisi de biraz ilerimizde-
ki sokakta oturuyordu. Otomobilini 
tekrar hareket ettirirken: 

—, Türk okuyucularına benden se
lâm yazımz.., dedi. 

Hikmet Feridun Es -

Nötre Dame de Sion mektebinde 
konferans 

15 Şubat salı günü saat on altı buçuk
ta mebu.s bayan Nakiye tarafından «Ço
cuk Terbiyesin mevzuu üzerinde bir kon
ferans verilecektir. 

Mektebin eski talebesile aileleri ve mek
teple alâkası olanlar bu konferansa da
vetlidirler. Hariçten İştirak etmek istiyto 
kimselerin evvelce mektep idaresine mü
racaatları rica olunur. 

Galatada Tünelin ünü 
genişletilecek 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Şirket, Vekâletin tebliği üzerine ye

ni binanm inşası için bir proje hazır
lamış ve tasdik edilmek üzere Beledi
yeye vermiştir. Fakat Belediye bu pro
jeye itiraz etmiştir. Belediye, binanın 
yapılacağı sokağm genişliğine göre, 
Yapı ve Yollar kanunundaki esaslara 
nazaran buraüa üç katlı bir bina ya-
pılamıyacağmı ileri sürmüş, projeyi 
tasdik etmemişti. Bunun üzerine hem 
Belediye, hem şirket Nafia Vekâletine 
müracaat etmişlerdi. 

Belediyenin mütalâasına göre, şir
ketin mukavele mucibince yapacağı 
üç katlı bina içLı caddenin genişletil
mesi lâzımdır. Bunun için de Tünelin 
Galata tarafmdaki şimdiki medhali-
nin önünde bulunan sıra dükkânlar
dan ibal-et adanın istimlâki icab eder. 
Fakat şirketin inşaya mecbur olduğu 
bir bina için Belediyenin böyle bir is
timlâk bedeli vermeğe bir mecburi
yeti yoktur. Şirket, Yapı ve Yollar ka-
nununım neşrinden evvel bu binayı 
inşa etmiş olsaydı böyle bir mecburi
yete ihtiyaç kalmıyacaktı. Vaktinde 
taahhüdünü ifa etmiyen şirketin böy
le bir külfete katlanması zarurîdir. 

Şirket bu mütalâaya itiraz etmiş
tir. Vaziyeti tedkik eden Nafia Vekâ
leti, mütalâasmı Belediyeye bildirmiş
tir. Vekâlet, Belediyenin yapacağı is
timlâk işi için şirketin Belediyeye 
jrirmi beş bin lira' vermesini ve bu su
retle Belediyenin de burada istiırüâk 
yapmasını muvafık görmüştür. 

Esasen şehir plânı mucibince. Tü
nelin Galata cihetinde bulvman cad
de ile Galatadan Azapkapısma giden 
Mahmudiye caddesi, Karaköy meyda-
nmm açüması münasebetile birleşti
rilerek genişletilecektir. Bu sebeple 
Belediye Tünel binasının yapılma
sını kolaylaştırmak için Nafia Vekâ
letinin mütalâasmı kabul edecektir. 

Belediye, Vekâletin işan hakkında 
tedldkatta bulunmaktadır. Katı karar 
verilince Belediye şirketten yirmi beş. 
bin lira alacak ve de'rhal şiıltetin Ga
lata tarafındaki medhalinin önünde 
bulunan adanın istimlâkine başlıya-
caktır. İstimlâk işi bittikten sonra 
Tünelin yeni binasımn- üç katlı pro
jesi de Belediye taa^afından tasdik edi
lecektir. 

Avusturya Başveki
li, Hariciye Nazın 

Hitlerle 'görüştüler 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

B. Mussolininin rolü 
Londra 12 (A.A.) — Akşam gaze

teleri Berchtesgaden mülâkatile fev
kalâde meşgul olmakta ve bu müla
katın hazırlanmasında Mussolininin 
mühim bir rol oynadığını yazmakta
dır. 

Star gazetesine göre, Mussolini, 
Roma - BerUn mihverinin kınlma-
sma mâni olmak için bazı tavsiyeler 
mukabilinde Almanyamn Avusturya-
ya karşı hiç bir harekette bulunmı-
yacağı garantiani temin etmek iste
miştir. 

Evening Standard diyor ki: 
Almanya, Avustuı^a hükümetine 

müracaat ederek 11 temmuz 1936 an
laşmasının tatbik şekli iyileşmediği 
takdirde mezkûr anlaşmayı feshede
ceğini bildinniştir. 

Bu mesele hakkında bir görüşme
nin münasip olup olmadığı hakkında 
fikrine müracaat olunan Mussolini, 
Avusturyaya böyle bir mülakatı şid
detle tavsiye etmiştir. Mussolininin 
istediği Almanya - Avusturya müna
sebetlerini müstakar kılmak ve Avus-
turyanın bugünkü rejimini tarsm 
eylemektir. Mussolini dün akşam 
Viyana ile yaptığı uzun bir telefon 
mükâlemesinde Şuşnig kabinesine 
nazi taraftarları unsurlar almaya 
ikna etmiş ve Hitler nezdinde de 11 
temmuz 36 anlaşmasını feshetmemek 
için tavassutta bulunmuştur. 

Orta Avrupadakitesir 
Prag 13 — Alman - Avusturya ko

nuşması burada hayret uyandırma-
mıştır. Bu konuşmanın 936 Alman -
Avusturya itilâfında bugünkü vazi
yete göre bazı değişiklik yapmak için 
olduğu zannediliyor. 

Budapeşte 13 — Siyasî mahafil 
Alman - Avusturya konuşmasından 
memnundur. Avusturyamn istiklâli
nin" kuvvetlenmesinin Macar istiklâ
lini kuvvetlendireceği söyleniyor. Ma-
carlara göre zaman Alman - Avus
turya anlaşması için pek müsaiddir. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 

Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldınmda Vinkopulo, Oalata: 
Topçular caddesinde Merkez, Kasım
paşa Vasıf, Hasköy: Halıcıoglunda 
Barbut, Eminönü: Hüsnü Onar, Fatih 
Saraçhanede İbrahim Halil, Kara-
gümrük: Ahmed Suad, Bakırköy: İs
tanbul, Sarıyer: Nuri, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş, Süleyman Receb, 
Fener: Emilyadi, Kumkapı: Belkis, 
Küçükpazar: Bensason, Samatya: 
Kocamustafapaşada Rıdvan, Alemdar 
Cagaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Topkapıda Nazım, Kadıköy: Pasar-
yoiunda Rıfat Muhtar, Modada All-
addin, Üsküdar: İskele başında Mer
kez, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Şinasi Rıztı. ' 

Her gtct afik eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdakl ec
zaneler her gece açıktır. 

Müthiş 
Sırt Ağrıları 

Fakat, bu meşhur yakılar, 
butun İstıraplara 

nihayet verir. 
Bay J. L. yazıyor: " Harp esnasında bir 

çok defalar çamurlar üzerinde uzanmak 
mecburiyetinde kalıyordum. Bunuu 
neticesi olarak dehşetli bir sırt ağrısına 
müpte lâ oldum. Bilâhare zaman 
zaman, işimin başında iken bu ağnlarm 
zebunu olarak kıvranıyordum. Doktorumg 
bana bir losyon tavsiye etti. Fakat 
büyük bir faj'da göremedim. Nihayet 
sizin kıj-metîi ALLCOCK yakılarını 
tecrübe ettim. Anî tesiri sayesinde bir 
gün zarfmda ağrılanm zail oldu ve bu 
müziç illetten tamamen kurtuldum.,, 

Siz de bütün arka ağrılarınızı bir tek 
ALLCOCK yakısı ile dindiriniz, iki 
saniye zarf ında saç t ığ ı s ıhhî s ı 
caklığı OTOMATİK BlR MASAJ gibi 
ağrıyan j'erin etrafma yayarak teskin ve 
bütün ağrıları defeder. ALLCOCK yakısı 
ağrıjan mafsalların yorgunluğunu izale 
eder ve yeni bir kamn cevelânma sebebiyet 
verir. 

Lumbago, Siyatik veya iltihabı asap 
halâtmda dahi ALLCOCK yakısı safî ve 
müsessir bir devadır. 

ALLCOGK yakısın m terkibinde Capei-
cum, Frankinsense, Myrrhe ve saire gibi 
kıymetli maddeler vardır. 

Ucuz ve taklit yakılardan sakmmak 
için delikli ALLCOCK yakdarı üzerindeki 
kınnızı daire ve kartal resimli markasına 
dikkat ediniz. Bütün eczanelerde 29Vf 
kuruşa satılır. 

i 'I 
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Çünkü ASPİRİM seneter3enberîj 

her.fûrlo sçğukalgrnlıjcranna ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir, ilâç 

olduğunu Isbaf etmiştir. 

ASPİRİN 
lütfen (sArEo) markasma clikkat edinrz. 

İn tesirinder>_^emîn olmak İçin) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
İzmir fuarındaki inhisarlar pavyonunun vaziyetin icabma göre her iki 

veya üç senede bir, yenilenmesi tekarrür etmiştir. Bunun için bu sene bir mü
sabaka açüacaktu-. 

Müsabaka şartlan: 
1 — Müsabakaya iştirak edenler yapacaklan plâm muhtevi kapalı zarfı 

ikinci bir zarf içerisine isim ve adreslerini muhtevi bir kartla koyup nihayet 
1 mart 938 tarihine kadar neşriyat şubesine vermiş olacaklardu:. 

2 — Plânlar isimleri bilâhara bildirilecek bir jüri heyeti tarafmdan tet
kik edilecektir. 

Müsabakayı kazananlardan birinciye 300 lira 
Müsabakayı kazananlardan ikinciye 100 lira 
înükâfat verilecektir. 

3 — Yapılacak pavyonun âzam! bedeli 15.000 liradır. 
4 — Pavyon, cephesi 18.40 olan 24 x 18.40 m. eb'adındaki arsa üzerine 

kurulacaktır. 
5 — Verilecek plânm mikyası 1/100 olacaktu". 

Gönderilecek olanlar: Zemin, maktalar, dahili fasat etüdü «renkli olacak» 
cepheleri muhtevi olacaktır. 

A — Pavyon dahili: 
1 — Hem içerden hem de dışardan satış yapılabilecek tarzda bir satış 

yeri. «Burada tütün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır.» İşbu satış yerinin 
tozdan, topraktan mahfuz ve mamûlâtın çalınma tehlikesine' karşı masun 
plmasma itina edilecektir. 

2 — Bu satış yerine yakın ve elverişli bir yerde mamûlâtm stok edilmesi 
için bir depo yapılacaktır. 

3 — Münasip yerlere vestiyer ve bir kaç tuvalet yapılacaktır. 
4 — Çatınm üzerine veya münasip bir yerde kâfi derecede masa konabi

lecek ve ayakta içilecek bir içki ban yapılacaktır. 
5 — 5x1 m. eb'admda bir sigara imalâthanesi kurulacaktır. 
B. — Tezyinat: 
1 — Bir Atatürk köşesi..:-, 
2 — 6 vitrin yapılacaktır. 
A — Yaprak tütün. 
B. — Sigara, 
C — Tuz. 
D — İçki, 
E — Barut, 
F — Mağaza vitrini numunesi • 
C — Grafikler: 
1 — İçki satışı. 
2 — Tütün, 
3 — Tuz. 
4 — İnhisarların köylüye yardımı. «Tütün, incir ve üzüm mubayaası 

fioktasmdap köylüye yapılan yardımı gösterir grafüctir.» 
D — Panolar: 
1 — Türkiye haritası «4x2 eb'admda harita hazurdır» 
2 — Barut satışım gösterir bir panonun esgıüssei yapılacaktır. 
Bu Panolar için kullanılacak malzemeıün intihabı mimann takdirine 

Ibırakılmıştu:. Ancak bunlardan endürek ışık, niyon, müteharrik levha ve zi
yalar tercih olunur. 

E — Maket: 
1,5 X 2 X 25 eb'admdaki Cibali fabrikası maketi hazurdır. 
p — otomatik şarap fıskiyesi »Fontaine lumineuse» 
Bu Fıskıyl 
Fazla tafsilât için neşriyat şubesine müracaat edilmesi. . «813» • 

VifJOZA Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaUamım arasındaki kalıntılar. Dolama, 
meme iltihabı ve çatlaUar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlkler, koltuk 

altı çıbanlan. 

Tedavisini on erkin ve en emin bir surette tenin eder. 
Şark İspençiyari laboratuvan İstanbul 

[_ 
• • • • • • • • ^ Ü r o l o g - Operatör ^ • • • • • • • i ^ 

Dr. REŞİD SÂMİ BERKER 
İdrar yollan haatalıklan mütebaMun 

B. O. İfttklâl caddesi Mis sokağı No. 1. Ztteloıu 41MS 

E V İ N İ Z D E 

BİR PUDRA MÜSABAKASI 
T E R T i B E D İ N İ Z . 

Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

20.000 
H U S U S Î K U T U 

PARASIZ 
Aşağıdaki tafsilât dairesinde yapılacak pudra 

müsabakası için meccanen dağıttiacaktır. 

Hollvnd sinema yıldızlan, - yüzünüze âdi bir makiyaj şeklim ve
ren • bütün pudralann bir fihristini yapmışlardır. Kullandığınız pud
ranın rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. Bazı san
sınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklannda kendilerine daha 
uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir pudra kul-
landıldarmda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin 
yegâne çaresi, jrüzünüzün Mr tarafmda bir renk diğer tarafmda 
başka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anlamaktır. Krema 
köpüklü Tokalon pudrasının, her tene uygun orijinal ve sayam hay
ret renkleri mevcuddur. Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve ka-
t'iyyen sudan müteessir olmaz. Birçok Amerikah sporcu ve yüzücü ka
dınlar, sudan müteessir olnuyan bu pudrayı kullanarak mutad olim-
pik oyunlanndan ve yüzmderinden sonra bile tenlerinin bozulmadığı-
m beyan etmişlerdir. 

Tokalon pudrası, imtiyazh bir usul dairesinde istihzar ve bu im
tiyaz Tokalon müessesesi tarafından mühim malî fedakârlıklarla te
min edilmiştir. 
Posta, ambalaj ve sair masarife karşdık olarak İstanbul 622 posta ku

tusu adresine (T.A. 3) nunuzUe 12 kuruşluk pul gönderdiğinizde husu
si modelde bir kutu krema köpüklü Tokalon pudrasile muhtelif renk
lerde numunelik 4 ufak paket pudra adresinize irsal edUecektir. Bu su
retle yalnız kendi başınıza veyahud arkadaşlarınızla beraber tecrübe 
ederek hakikî bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. Ayni zamanda 
(biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki tüp To
kalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema köpüklü Tokalon 
pudrasUe beraber kullanılacak yegâne kremdir. Mektubımuzda her va
kit kullandığınız pudranm rengini de bUdirmeyi unutmayuuz. 

SAADETİNİZİ MUCİP 
Numeponuz iıanglsldlr? 

^-m&^-fm 

-m 

Numune istiyenlerin çoklumu karşısında gönderme 
i§înin bir kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini 
muhterem müşterilerimizden rica ederiz. 

BU MECCANİ_ 
ÎECRÖBEYİ̂ YAPimZ 
yOzOndcOn taze ve 
daha oençlaşmlş 
o(du{funu g O r a -
çektiniz. 
Sol taraftaki mufaatal̂  
malûmatı, okuyunuz. 

SAÇ BAKIMI 
(Gûzelliiln ea birinci fartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç kölderini tedavi eden 

terisi miicerreb bir il&çtır. 

Ankara ikinci Noterliğine 
Selim Ak adlı lehine bugüne kadar 

vermiş olduğum vekâlet ve salâhiyet
lerden mumaileyhi azlediyorum. İş
bu azil keyfiyeti hakkmda tanzim et
miş olduğum altı nüsha Ihtalmame-
nin bir nüshasmm vekâletimden az
lettiğim ERZURUMDA MUKÎM SE
LİM AK ADLIYA tebUğini ve bir nüs
hasmm berayi neşir ve ilân ERZU
RUM GAZETESİNE ve İstanbulda 
AKŞAM ve Ankarada ULUS gazetele
rine gönderilerek beşinci nüsbasınm 
dairemizde hıfzı ve altmcı nüshasının 
dahi taranma iadesini rica ederim. 

/tnVnmHft Yenişehirde Atatürk bul-
varmda Yenişher Palas otelinde 
misafir mühendis İsmail Hakkı 
Sertel. 

KONFERANS 
Beyotlu Halkevinden: 
1 — 15/2/938 Sah günü saat 18,30 da 

Evimizin Tepebâ ındakl merkez binalın-
da Bay Hami Danl̂ mend tarafmdan 
cYECt̂ O ve MBOOCU mevzuunda mühim 
bir konferans verilecektir. 

f — BMkeaı gelebilir. 

I !/•! mlVA 
eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE MET7ALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAC 
EDtLAltŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

RnMalsiz bir fen lıarlkası olduğundan tamamen taklld edilebilmek 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarım eksiliklerini ve muannit 
InkibazTan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatm Intlzamsu-
hklanm en emin surette islâh ve insana hajrat ve canlılık bahseder, 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Sipta Prodüktörleri Birli^nden: 
29/1/1938 tarihindeki toplantmuzda ekseriyet bulunamadığmdan esas 

nizamnamemizin 17 nci maddesine tevfikan saym üyelerimizin 15/2/1938 tari
hine müsadif sah günü saat beş buçukta İstanbul Yeni Postaiıane arlcasuir 
da Türkiye hamndaki birlik lokalinde hazır bulunmaları rica olımur. 
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Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususî mad-
^y i hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asrî kadm güzelliği-
>»in bir tılsımıdu-. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

24 saat havalandınlmış 
fevkalâde İnce ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs I Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar famUyalann kullan
dıkları yegâne rujdur. 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zairar vermez. Venüs sürme-
sile tuvalet -gören kirpikler 
büyür ve küzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon çiçeği ko-
lonyalan hususî bir tiptir. 
O kadar ki; en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesent <A-
makla tanınmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

K 

Scandinavian Near 
East Agency 

OaUUdm Tahir han S ilncfl kat 
Tel: 44991 - S - S 

Srenaka Orlent Llnlen Gothenborf 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, DanteJg. 

0<Jynia Copenhag Abo Reval Te btttto 
»»Itık limanlan »ark ve Karadenta baalı-
*• Umanları arasında 15 günde bir »«linet 
»• avdet Icln muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oılo-
w n beklenen vapurlar. 

Fton vapuru 10 şubatta doğru. 
Gotland vapuru 26 şubata doğru. 
Bardaland vapuru 20 şubata doğru. 
«»kında îstanbuldan Hamburg Eoter-

«"n - Kopenhag, Odynla Gothenberft. 
^ t z l g - stokholm, v« Oriofe limanlan 
»Çin hareket edecek vapurlar. 

Flnn vapuru 16 şubata doğru. 
Scania vapuru 12 şubata doğru. 
Bardaland vapuru 20 şubata doğru. 
J ^ l a tatellftt İçin Oalata'da Tahlr han 

• flncû katta k&ln acentaUğma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

Doyçe Levante Lifıye I 
G> m. b. H. a 

HAMBURG 
OMtKhr IntnttLInl* I «Uu Ltrınlt-Llnirî l -C, 
MMfeurg, ft.-S.. Huıturg | Snnıın 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasında azimet ve 

evdet muntazam postalar 
Hamburg vapuru 13 şubata doğru. 
Morea vapuru 22 şubata doğru. 
Akka vapuru 23 şubata doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Borea vapuru 12 Şubata doğru. 
Akka vapuru 25 Şubata doğru. 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 
hareket edeck vapurlar 

Achaia vapuru 15 Şubata doğru. 
Mora vapuru 22 Şubata doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

kimyan hanmda DOYÇE LEVANTK 
LtNYE vapur acentalı|:ına müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Hali tasfiyede 

Emtia ve yol eşyası 
Avrupa Anonim Sigorta 

Kumpanyası 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

Şirketin 17 Mart 1938 perşembe günü 
•aat 10 da şirketin merkezi idaresi olan 
Cralatada, Büyük Tünel Hanında Ticaret 
^nununun 455 inci maddesi mucibince 
Mi surette içtima edecek olan hey'eti 
toıumiyeye hissedarlar davet olunur: 

RVZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 — Tasfiye memurları raporunun 

"kunması ve hey'eti umumiyece verilen 
*elâhiyet mucibince yapılan itilâfnamele-
fin tasdiki. 

2 — Mürakıb raporunun okunması. 
3 — Tasfiye memurlarının yapmış 

oldukları işlerden dolayı zimmetlerinin 
*rası. 

4 — Bilançonun tetkik ve tasdiki. 
5 — Mürakıb tayin ve ücretinin tesbiti. 
6 — Tasfiye memurlarının şirketle mu-

*mele yapmağa mezuniyet verilmesi. 
Hissedarlar dahilî nizamnamenin 26 ncı 

ûıaddesinde yazılı hisse senetlerinin tevdi 
öıuamelesini Ticaret kanununun 371 inci 
p^addesine.tevfikan içtima gününden lâa-
^al bir hafta evvel icra etmeleri lâzımdır. 

Hissedarlar hisse senetlerini Galatada 
Osmanlı Bankasına ievdi edeceklerdir. 

_ Tasfiye Hey'eti 

D 

1938 
•Matbuat Almanağı 
Ç I K T I! 

^'ütüphanenisin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihî, en meşhur 

muharrirlerin makaleleri - Gün
celik, haftalık aylık gazete ve 
^ecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bu
biler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Sütün kitapçılardan araymız 

Toptan satış yeri; İstanbul 
_BASIN KURUMU - Taksim 

Z İ S BAHKÂ I 
1938 

Küçük Carî Hesaplar 

İnramlue 4 Pl 
4 adet 1000 
8 „ 

16 „ 
76 „ 
80 „ 

200 „ 
384 „ 

500 
250 
100 
50 
25 

ralı 
5J 

33 

>J 

93 

33 

k - 4000 lira 
- 4000 „ 
-4000 „ 
- 7600 „ 
-4000 „ 
-5000 „ 
28600 „ 

)l Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylûI, 1 
]| Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

En az 5 © lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

il 

m 

f 
H 

SATIUK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
Balatta Kesmekayada Hamamı Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numaralı kısmen kagir iki ev elverişli fiyatla satüıktır. Almak isteyen
lerin Sirkecide Kızılay Hanının ikinci katında 8 numaraya müracaatlan. 

NERVİN 
Sinir ağr ı lar ı , asabı öksürükler, uykusuzluk, baş ve 

yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı ve 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

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

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir, 

[Büyük İkramiye: SOıOOO 
liradır... Bundan başka 

15.000, 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan-
goya_İ5tirake^*3 

CAden&i ik t ida^r •% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORMOBİN I 
Tabletleri • saı Her eczanede arayınız. M 

• PosU kutusu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL • H ^ 

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

Malatya pamuk islâh istasyon binası 
Malatya Nafia Müdürlüğünden: 

24/2/938 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde «34806.76 . lira 
keşif bedeli eski Malatya Pamuk islah istasyon binaları inşaatı kapalı zarf usu-
lile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak lîer 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 2611 liradır. İsteklile
rin teklif mektupları ve en az 20000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Na
fıa vekâletinden ahnış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarım havi 
kapaU zarflarını 24/2/938 perşembe günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Mü
dürlüğüne vermeleri. (750) 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinden: 
Almanya'da (Bayer) Fabrikası tarafından yapılmakta olan «Lopicn amp. 

0,01 Gr., LUMtNAL compr. 0,1 gr. PLASMOCHİNE simpm. compr. 0,02 ve 
TRİPHAL amp. 0,001 gr.y adlarındaki müstahzarlara aid 11/98, 7/49, 8/83 ve 
7/100 sayılı ruhsatnamelerin ziyaa uğradığına dair mezkûr Fabrika vekilleri 
tarafından gazetelerle yapılan ilân üzerine kendilerine yeniden 9/85, 9/86, 9/8T 
ve 9/88 sayılı ruhsatnameler verildiği cihetle zayi olduğu anlaşılan 11/98, 7/4* 
8/83 ve 7/100 numaralı ruhsatnamelerin hükmü kalmamış olduğu ilân olu
nur. 
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Fiyat ve şerait herkes için uygunaur. 
Hakikî bir R C A radyosunu 12 ay taksitle 
Ödenmek üzere. 125. — liradan alabilirsiniz. 

BOURİA BİRADERLER İ S T A N B U L 
A N K A R A 

İ Z M İ R 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıztırap çekilir mi? 

ve üşütmekten mütevellid bütün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

NEVROZİN 
îcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

İsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakmınız. 

Her banyodan sonra saçmız 

Bu şekle girerse 
BRİYANTİN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

16 Tablo Satılıyor 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminönü Kaza 

Şubesinden: 
Kudretli bir ressam tarafmdan yapılıp 

Kazamıza teberru olunan 16 aded tablo-
nun Sandal Bedesteninde teşhir edilmek
te olduğu ve 17 Şubat 938 tarihinde saat 
13,30 da satılacağı ilân olımur. 

MnilllllllltlllllllıııııııllllllııııııııılılMlılıılıııılılHiııııııiHlınııılıullılNa 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

Sümer Bank Kayseri Bez 
Fabrikası Müdürlüğünden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacını temin 

maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 
anahtarlı kaput fiatları 

85 santimlik topu 778 kuruş 
1^ santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fiatlarımız asgarî 
bir balya içindir. Bu fiatlara yüzde iki zam edilmek 

suretile asgarî bir topa kadar perakende satış yapılır 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Siparişin bedeli 
Fabrikamıza vâsıl olmadıkça sipariş teyid ve sevkedilnıez 

• • • • • • • • • P i B i i V V V I iı>.iıV/tm;ı 
Dünyanın en mükemmel diş macunudur 

Yurdda ittifak haline gelen bu kana* 
ati tesise ninifl VR DSSIİ muvaffak oldu? 

Çünkü «RADYOLİN» in terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün «RADYOLİN» kul-
lananlarm dişleri temiz, sağlam ve 
güzeldir. 

Çünkü «RADYOLİN» emsalsiz rağ
beti dolayısile hiç stok yapmadığı için 

mütemadiyen taze taze piyasaya çı
kar. 

Çünkü «RADYOLİN» diğer ma
cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
«RADYOLİN» kullanan on binlerce 
kişinin ne kadar haklı olduğunu an
lamak kolaylaşır. 

Bir Malın Kıymeti 
Şöhretile ölçülür 

J U N i O R 
YELEKCEBİ FENERLERİ 

Bütün dünyada olduğu gibi bütün 
Türkiyede de tanmmıştır. Faydası 
meydandadır. Jımior markasına dikkat 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 

!SMAtL ÖMER İŞÇEN 

..EROFILAKSIN llzinl7T 
I' ̂ .^^ğukluğu ve Frengiden korur. 
hamndaki 


