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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 ~ara ... 

iktısaı vekilimizin beyanatı ı H it 1 eri n Av u St ur-
3 milyon lira serma- yaya bir tehdidi: 
Yeli bir pamuk kuru- Dahiliye nazırı ve emniyet şefi kendi istediği 

mu kurulacak adam olmazsa 
Hayatı ucuzlatmak için tutulacak 

usuller hazırlanıyor 

Şöhret 
Dilimizde şöhret afettir diye me~hur 

bir söz vardır. Galiba bu söz ilk defa 
Ol<!rak tayyaresi ile Atlantik denizini 
geçerek Amerikadan Avrupaya gelmi~ 
olan Lindberg'in halini trovir için söy
lenmiş olacak. 

Hiç şüphe yok ki Lindberg bir ham
lede Atlantilç denizini aşan bir tayya
reci olarak şöhret bulmamış olsaydı 

Amerikalı haydutlar kendisinin gözbe
beği kadar sevdiği çocuğunu kaçırmı • 
Yacaklar, böylece çocuğunun ölümüne , 
ıebep olmıyacaklardı. Bu hava kahra- 1 

ınanı öa memleketine küserek tngilte
~e hicret ctmeğc mecbur kalnuy> 

tı. 
'\~~Bu defa Lindbcrgin kalbini çıkarta

r• yerine çelikten yapılmıı suniğ bir 
.. kalp taktıracağı geklinde Amerikaidan 
a\sedlıı haberleri okuyunca biraz dil

., !Ündüm, sonra kendi kendime : 

·- - Amen~ haydutlan Lindbergin 
Çoeu ğunu çaldılar. Amerikalı doktor 
~nrcl ile Amerikan gazetecileri de .§im" 
Qi .çöh:-etini ~orlar!,. 

Dedim. u ' • ı 
Rivayete g5re Doktor Karel çelikten 

suniğ kalp yapmağa muvaffak olmuı. 
Ş~mdi bu tecrübeyi kendisine itimadı 
olan Liridberg ilzerinde tatbik edecek 

~ ... "'Uti~. ·Lindberg lı;albini çıkarttmp yeri· 
-~·;1'.f i'~facn bir kalp taktmnca ölüm 
-. ~~~liteesinden artık kurtulmuş olacak· 

ıni§ ! .. 
Ben bu hıwa'disl herkes gibi zahirJe 

göründüğü tekilde anlamıyorum. Zira 
bu havadisin esas bir f(Shret hırsttlığın
lclan başka bir tey olmadığını biliyo
rurn: Doktor Karcı isminde bir Ameri· 
katı cerrah kalbi tehlik,ell surette has
talanan insanlan 11uniğ bir kalp ile ya
§atrna.k imkanlarını araıyan bir adam -
dır. Maksadı bu yoldan §Onret almak
tır. Amerikalı doktor bu tonreti kazan
rnak için tayyareci Llndberg ile ahbap 
olarak onu tccrilbelerine alakadar et
ıniı, sonra: 

- Lindberg üe beraber auniğ ~lp 
}tapıyoruz .,, 

Şeklinde gazetecilere havadis fısla· 
ın!ıtır. 

Doktor Karel'in bir müddet evvel 
ortaya attılı bu havadisi yaymaktan 

ASIM US 
(Sonu &ı. ~ sa 5) 

! ktısat vekilimiz B. Şakir Kcsebir 
İzmir, 15 (Telefonla) - Şehrimiz· 

de bulunan tktıaat Vektll ve Ziraat 
VekA.letl Vektll B. Şakir Keseblr bu
gün öğleden evvel vaıtyi ziyaret et
miş ve kendisiyle beraber vekAlet 
teşekkUllerlnt gezmiştir. 

tktrsat Yektllmlz Karşıyaka.ya ge
~erek Denlzbank'a. a.lt tersanede tet· 

(Sonu .~a 4 . Sü ~.) 

Adliye vekili 
şehrimizde 

Adliye Vekili Şükrü Sara~oğlu 1eh
rimize gelmiJ ve Park oteline inmittir. 
Sayin Vekilin bu~Un adliyeye uğraya
rak mahkemeleri teftiş etmesi muhte -
meldir. 

Tarihte 
korkunç 
insanlar 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Tarihin en heyecanlı, en meraklı 

ve sürükleyici mevzuu; hiç 1Uphc 
yoktur ki, tarihteki korkunç insan
ların hayatlarıdır. tnsanlan acıma • 
dan reci akıbetlere sürüklemeği bir 
zev1ıj bilerek yaııyan hükümdarlar, 
taht ve taçlar elde etmek için yüz
binlerce insanı mahvetmekten çe . 
kinmiyen korkunç kumandanların 
hayatlarını büyük bir alika ve he • 
yecanla okuyacaksınız. Uk yazı: 

NEMRUT 
Bugün yedinci sahifemizdedir. 

)'. 
ıttlotı 1cıra1uun amM.!ı Prens Ni1wltm "' ~c tı?ottt 

Sof'!JO caddesinden ge~'kn 

karışıklıklar çıkabilirmiş 
Hariciye nazırı yakında istifa edecek 

Parls, 15 (A.A.) - Bu sabahki ga
zeteler, yeniden Berchtesgaden'dekl 
Şuşnig - Hltıer mUIAkntı ile meşgul 
olmaktadır. 

"Petlt Parlslen" diyor ki: 
BugUn artık tamamiyle anlaşıldı

ğına göre, B. Bitler, B. Şuşnlg'e B. 
Seiss lnquart'ın dahiliye nazrrhğını 
ve emniyet idaresi şefliğini Uzerine 
alma.sının Alman nokta! nazarından 
arzu edlllr bir mahiyette bulundu
ğunu kat'l bir ifa.de ile bildirmiştir. 

B. Bitler, hatt4, rcd takcllrinde A
n1stul'ynda karışıklıklar olabilcce
~ni de işaret eder mahiyette söz sör
lcmiştfr. 

B. Şuşntg'in vaziyeti, cidden gUc
tUr. Filhakika, Avusturya başvekili, 

(Sonu Sa. '4 sa. 4/. ' 
Ilftlcrlo Avnstnrya Dn~eklli 
Şuşnig karşı karşıya ••• 

Atatürk'e 
Hatay Eti Türklerinin 

ı eisi tazimlerini 
arzetti 

Oğlu ve damadı ile beraber evvela 

gün şehrimize gelen Hatay Eti Tür1''4 

lerinin dini ve siyooi mümessili Abdül'4 

hamit Hayyat dün Antalya mebusu B4 

Tayiurla beraber saat on altıda Saraya 

giderek Yaver Bay Raşit vasıtrı;iyle 

"' Atatürke tazimlerini arzetmişler v4 

defteri mahsusu imzalamışlarıdır. 

Bugün Ankar;ıya hareket edeccıt~ 

lerdir. 

Sigorta şirketleri hakkında 
yeni bir kanun hazırlandı 
Başvekil Celô.l Ba1Jar'ın be1Janatı 

On senelik tecrübeden sonra yeni kanunla memleketi· 
mizde sigortacıllk milli ihtiyaçlara göre yeni bir 

nizam altına alınıyor 

Ecnebi şirketlerde Türk şirketleri gibi ihtiyat 
akçelerini memlekette yatıracaklar 

Ankara, 15 (A.A.) - Başvekil 

Celal Bayar bugün Anadolu Ajansı 

muharrirlerinden birini kabul clderek 
aşağıdrun beyanatta bulunmuşlardır: 

''Feniks dö Viyen ve onunla bera
ber Türkiye milli sigorta şirketinin 
muamelelerini tatil etmeleri üzerine si-

BUGCN 
KURUN 

Okuyucularına 

bedava 
Arka sayfamızda 

MERAKLI 
bDır ceb romanı 
Yeımeğe başladık 
Hikmet Münirin 

ııazelemlz için hazırladığı 
VE 

Ölüm pro'lJası 
İsmini taşıyan bu romanı, 
diğer mertt klı romanlar 

takip edecektir 
Her roman bittikçe, o 
romana art reslmll bir 

kapak v recaDlz 

gortahlann uğradi~ları mühim zarar • 
lardan korunmaları için alınan tedbir
leri ve ati için düşündüklerimi Ajans 
vasıtasiylc efkarı umumiyeye arzetmiş
tim. 

Bu meyanda altı numara ile neşret
miı olduğumuz bir fıkra vardır ki ay· 
nen şudur: 

"Mem1eketimitdeki sigorta en -

düstrisi hakkında mevcut kanuni ve. 
nizami hükümler on senelik tecrübeye' 
göre yeniden gözdc!'l geçirilmiştir4 
Milli ihtiyaçların bize emrettiği şekil• 
de müzeyyel ve yeni bir 'Jsanun projesi 
htızır1anmıştır. Proje Büyük Millet 
Meclisine arzolunmazdan evvel umumi 
bir anket mevzuu teşkil etmesi için ga._ 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Otomobillerin muaye. 
neleri bugün başhyor 

Piqasada tripleks cam buhranı 
görülürse müddet uzatılabilecek 
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7332 mükellef hakkında tahsiliem

val kanunu tatbik edilecek 
Otomobil projektörlerinde tadllAt yapıla~ 
eak • otobüs ve kamyon şoförlerine ayrı bir 
ehHyetıuı me verilecek - otobUslerio geniş
liği ve otomobtllerin renkleri değiştir lecek 

Şehir Meclisi dün saat on dört bu
çukta birinci reis vekili Bay Necip 
Serdengeçtinin .ba~kanlığmda toplan
dı. ~çen celseninin zaptı okunup ka
bul edildikten sonra ruznameye ge
çileli. Ruznaınenin, yirmi beş maddesi 
muhtelif belediye tahsil şubeleri için
deki belediye vergi ve resimlerini ö
demeyen mükellefler hal{kmda tahsi
li emval kanununun tatbik edilmesinin 
muvafık görüldüğüne dair kavanin en
cümeni mazbatalan idi. Her mazbata 
ayrı ayrı okundu ve umumi heyetce 
kabul edileli. 

Haklarında tahsili emval kanunu 
tatbik edilecek mükellefler 7332 kişi
dir. Galata, Hasköy, KüçUkpazar, Şeh
remini, Beyoğlu. Üsküdar, Beyazit, 
Şişlide oturan bu mUkellcfler dellaliye. 
temizlik, tente ve siper ve diğer bele
diye vergi ve resimlerinden borçludur
lar. 

Bundnn sonra Tek nahiyesinde pa.· 
zar kurulması mUlkiye encümenine, 
maktu para cezalarının arttırılmama,. 
sına dair Daimi Encümenin teklifi ka,. 
vanin encUmcnine, Feneryolunda yeni 
açılan sokağa isim konmasına dair 
tek'if mülkiye encümenine havale e-
dildi. ' 
Mahmutpaşada birinci ilkmekt~bin 

tevsii için istimlaki mukarrer yerlere 
konan kıymetlere vaki itirazlar hak
kında mülkiye encümeninin mazbata
sı okundu. M.a.zbatada, istimlak edi
lecek arsaların gezildiği ve itirazların 
yerind~ görUlerek istim15k bedelleri
ne zs.m yapıldı$1 bildiriHyordu. Maz. 
bata. okunduktan sonra Bay Galip 
Bahtiyar söz aldı. Mahmutpaşa cıva. 
rınm trikotaj fabrikalariyle dolduğu 
ve bu yüI.den oradaki arsa kıymetleri
nin arttığını, encümenin yeniden tet
kikat yaparak istimla.k kıymetlerinin 
ibir miktar daha arttırılmasını teklif 
etti. Bay İsmail Sıdkı istimlakin !da
rei hususiye için yapıldığını ve arttı
rılan kıymetlerin yerinde olduğunu 
söyledi. 

Bay Fuad Fazlı şehirde belediye ka
nununa göre de istimlak yapıldığını, 
eğer bu istimlakin belediye na.mma 
yapıldığı takdirde bugUn tnkdir edi-

len 1200 lira yerine 3000 lira kıymet 
konacağını, bununla beraber bu mev
zua girmek istemediğini söyledi. Bu 
hususta geçen müzakere sonunda Bay 
Galip Bahtiyarın teklifi reye kondu, 
kabul edilmedi. Mazbata reye kona
rak aynen kabul olundu. 

Müteakiben yeni belediye zabıtası 

talimatnamesinin müzakeresine geçil
di. Otomobillere ait hükümler okunur
ken belediye reisi namına makine §U

besi müdUrU izahatta bulunacağım 

söyleyerek dedi ki: 
"-Şehir harici münakalat günden 

güne çoğalmaktadır. Bu yüzden oto
mobil projektörleri hakkında. yeni bir 
hüküm korunak zarureti hasıl oluyor. 
Projektör ışıkları karşıdan göz al -
maktadır. Bunu önlemek için projek
tör ı§ıklannı a§ağıya yere doğru al
mak 18.znndır.,, 

Aza.dan Bay Hamdi Rasim, bu işln. 
ka.ça mal olacağını sordu. Makine mU
dUlil Bay Nusret beher otomobil için 
dört beş lira gideceğini söyledi. Bu -
nun. bir madde halinde belediye zabı-

. tası talimatnamesine konm!lflına ka -
rar verildi. Bay Nusret, ağır nakil· 
vasrtası kullananlara ayrı bir ehliyet
name verilmek istenildiğini, çUnkU 
bunları kullanmanın bir taksi otomo
bili kullanmnsma benY.emediğini söy
ledi. Altıncı şube mUdUrU Bay Faik 
otobüs, ~amyon gibi vasıtaların lbil -
hassa yüklU oldukları zaman idare
lerinin güç ve kuvvete istinat ettiğini. 
yakında bu nevi otobüs, kamyon şo -
förlerlnin bu balomdan muayeneye 
tabi tutulup kendilerine "a{;rtr vitesli,, 
ehliyetname vcrlleceğini bildirdi. 

Bunun bir madde halinde belediye 
zabıtası talimatn<-ımesine il§.vesi için 
istek te encüınene gönderileli. 

Taksi otomobillerinin ayni renkte 
olması kaydına Bay Refik Hulı1si Beh
çet şiddetle itiraz etti: 

- rr'aksiler dünyanın hiç bir yerin
de ayni renkte değildir. Bunlar krr
mızı, siyah. mavi olabilir. Büyük Av
rupa. şehirlerinde gördüğümüz gibi. .• 
Fabrikadan güzel bir renkle ooyanmııı 
olarak çıkmış bir otomobili taksiye 
girerken ne için rengini dcğiştiriyo -
ruz. Bunda idari bir lüzum ve meebu-

r.:G:::::U·.=.rn •• ::ı/ue::Jn::i•nm:np' e-Qinde0n:n:::n!.·I riyet mi var!. v • Bay Hilmi Naili Anknranın bu renk 
•• yeknesaklığı mecburiyetini kaldırdı -

Formül! 
.. 
:: ğmı söyledi. Makine şubesi müdürü, .. 5i taksi sahiplerinin şıklık rekabetine 

Şehir Meclisinin ge~ devresin- H ka.lkı9mrunalan için ıböyle bir mecbu
tüJ Margarin adı ile bir nevi yağ;! riyet konduğunu söyledi. 
yapılmak ü:::ere bir talimatname ii Renk yeknesaklığının kaldırılması 

! projesi hazırlanmıştı. Bu. proje tft. !~ meselesinin vali ve belediye reisinin 
rafında fikirler iJ:iye ayrılmış. Bu g hazır bulunduğu bir celsede görüşül· 

1 arada Margarin adını bir tarafa bı- i~ mesine karar verildi. 
1 raJ.xı.rak şehir yağı ismi ile bir yafj ii , .. Otobü~ler~ ~it ola.n kısım g?rüşU -

! 
yapılması fikri ortaya atılmış. şe. :: .urken yıne ıtırnzlar oldu. Yem ahka
hir yağı muııyycn bir formül da- :; ma göre, otobüslerin genişlik eba'dı 
hilinde karışık olacağı için Bağlık ~i · 2.35 den 2.10 metreye indiriliyordu. 
bakımından mahzurlu olmayacak n Makine şulresi müdürU, lstanbul sc-

~ 
ve J..ilosıı 60 • 65 kuruşa 'kadar mı- ~i kaklannın darlığı karşısında genişlik 
tılabilecek imi§... g eb'a.dmın azaltıldığını söyledi. 

:: Bizim bildiğimiz piyasadaki yağ n Bay ı:ef~k Ahmet Sevengil söz afa-
l! kaM§ıklığının ön il nü almak için ye- U rak dedı kı: 
Q gane 9C1re muayyen formül dahilin- p - Makine §ubesi müdilrü yol dnr, 
:
11
• de olsa da mahlUt yağ ıısulilnii b~ :İ otobilsler geniş diyor. Mevcut otoblls-

tlln bütiln ortadan 7r.aldırmak"tır. İ~ ler aynen kalncak mı, ne olacak. Şehir 
Zira Beıeqiyece tatbil; edilecek :: son günlerde darlaşmayor, bilakis ge
§artlar ile karışık yağ yapmak mll· ii nişleyor. 
8!1adesi nihayet bir formill arkası- H Mn.kine şubesi müdürü, mevcut o
na gizlenerek tı"lrlü türlü nisbetler· il tobilslere muayyen bir mühlet verile
M kanşı'k yağlar çıkanlmasına yol :1 ceğini, bunu yapmayanların seferden 
açmaktan ba§ka bir §ey değildir. n menedileceklerini söyledi. 
Eğer maksat mutlaka yeme1derde Ei Neticede mnddenin yeniden tetkiki 
'karışık yağ yemek ise hrkes 1ıay- İi kabul edilerek encümene iade edildi. 
ooni ve nebati ya.ğ"lan ayn ayn :f Bay Refik Ahmet Sevengil otobils 

ij
İ piya.'ffldt.ı.n alır ve pekfilô. kendi evin- !i eb•adında yapılacak bu tadiiin aley -

de istediği f ormuı dahilinde bımlan :: hinde bulundu~'tlnu da ilnve etti. Oto
kanştırabilir. ei büslerin iç ve dış eb'ndma. dair olan 

il ôuri 'ioon<ii iwnfiim.izı aiaamuıycı- ~ nınddcler o'kur.dü. B-unlw"' irtteka gcç-
H '""'··· P, miş madde ile nl§.kadar görülerek en-
!i HASAN KUMÇAYI E~ cümcnc gönderildi . 
:::::r.::::n:.., ır•=mnıı;.;cıı-.= Meclis cumn günü toplanmak Uzere 

dağılclr 

··,ıakatı 
Almnn Cuınhuı·rcisi llitler ile A· 

vusturya Unşvekill Şuşııik nrnsında 
Ilcrgcsgnrtcn'do cereynn eden ye 

bUtün si)n ot ulcminl heyecnnda bı· 
rakıın mUlftkntın içyüzU yıwnş ynTnş 
nıcy<lnna çıkıyor. 

l\lusolinl lngiltcro ile 1tnlyn nrn· 
srndnld nnlnşınnlardn ne dercccleı'C 
lmdar Ilcrlin • noma milıvcıimlcn u
zn.klnşnbflcccğlnl tayJn edebilmek i· 
tin <lnha. evvel Almıı.nyn. ile Avustur• 
yn nrnsımlnld , ·nzJyetln tanyyiin et· 
mcsini arzu etmiş. Ilunnn için lift· 
lcr • ŞuşnJk mUllllmtı IusolinJ tnrn
fındnn gösterilen lüzum üzerine vn
kulmlnıuş. 

1\!Ulltlmttn. Hitlerin tık teklifi şu 

olmuştur: Almanya Avusturynmn 
istiklftllni Imbul eder. Ancak bir 
şartın ld kabinede hnrbiyo, umumi 
emniyet vo dahiliye nezarctJcrhıe 

getirilecek Uç nnzır Al,ısturyndaki 

nnsyonal sosynllst partisinden ola
caktır. 

Şnşnik bu teklife knrşı yalnız dn
hJllyo nezaretine bir nnzl getirmek 
vnndlnl vermiştir. Bunun iizerlne 
Hitler: 

- Bu tak<lirdo bon Avusturynöaki 
nnsyonnl sosyalist pnı-tisi tarnftarla
rmın hnreketJerinl gnmnti ede
mem." 

Demiştir: 

Şuşnik biraz düşünmüş, sonra: 
- O halclo mUsande ecllniz. Den <le 

bir kere Avusturya federal meclisi 
l'Cisl l\Ilklns ile konuşayım. btişnro 
edeyim." 

DJyo cevnp vcrmlştir. 
Hitlcr huna muvafakat ctmJş, nn· 

cnk o da 20 şubatta toplanacak olan 
Rayştağ mccllstndo nutuk söyle
yeceği için o zn.nınnn kndnr Avustur· 
yndnn knt'j bir cevnp almak istedi· 
ğlnl söylemiştir. 

Bundnn sonra Şuşnlk Viynnaya 
dönmüştür. !<~o.kat Bnş\·okll Avustur
yrtyı nnzt ianrcslno tcrli.'.etmeklo bU
tun bütün Jrnrgn$nlık içerlslne at
maktan ibnrct oltln iki şık nrnsında 
mütehayyir olfluğundnn cfktlrmmu
mtycyo vaziyeti bir tebliğ ile bilcllr-
mcğe cesnrct edememiştir. 

Nlhnyet A vustnrya bnŞTeklllnJn 

son hareketi ltalynn Bnşvcldll l\luso
ltntye mUracnat etmek olmuştnr. 

Şuşnik bu mUrncaatinde Hitlcrin ta,. 

lehini kabul etmek Avnstnrynyı AI
manyayn. tc lim etmek neticesinden 
başka bir şoy demek olmadıt::,"lnı ifa
de etmiştir. 

Şimdi kolaycn tnkdir olunnbUlr ki 
en gUç vaziyete dü~en l\lusollnicllr. 
Zira l'tfusolinJ'nin Avusturya. Başv~ 
ldllno veı·eceğl cevap ya Avusturya. 
yı Almanrnyn teslim etmek neticesi· 
ne 1tnlyannı dn mm ntnkntlni bllcll
recck, ancak bu suretle Berlln - Ro
mn. mihveri mulıafnzn ohmacnktır. 

Aksi takdirde Almnnynyn. karşı A· 
vtıstnrynnm istlklftlJnJ molınfnzn et
mek ,·azifcslni ttnlyn. keneli Uzerino 
nlncnk, bu tnkclirde Ilcrlfn - Roma 
ınihl'eri sarsılmış olncnlchr. 

Bir rivayete güro bugUnkü mUp· 
hem \'nziyet belki bir müddet daha 
devam cdehHecel.:tir. Dunun sebebi 
de Şuşnik'ln Alman de\'let mlnmlnrı 
tlo yeniden bir ınlllllkat ynıınınk ar
zu uııu izbnr etmiş olmn ıclır. Şuş

nlk yn Göring He konuşacnktır; yn
Jıut Hitlcr, fll• bnbnrdn ltomayn 
glılerkcn VJynnndnn geçtiği esnada 
ikinci bir mUlllknt vut..""Ubnlncakhr. 

Jhımınln hcrnbC'r Alınan Cumhur
rcislnln 20 şuhnttn Rnyştnğ lçtlmıı.

ındn söyleyeceği nutuk ile Al-ııstnr
yn. mesele i lınMon<ln beynnnttn bu· 
lnııma.k istemesine ha kılınca hu mUp 
hcmi)·cttn öyle aylarca clcvnm ccle
mlyeccğe hUkmohmnhllir. 

A. U. 

MOTEFERRIK 

Bay Tah i ı Uzer 
ÜçilncU umumi mUfettis Bay Tah

ııin Uzer'in tedavi için Viyannya git
tiğini yazmıştık. Aldığımız malUma.ta 
göre Tahsin Uzer'in sıhhi vaziyeti ı. 
yidir. Ancak bir ay k dnr mü ahede 
altında bulundurulacak ve icap eder
.,e ameliyat yapılacaktır. 

------ -- -~ -------
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ur 

av 
Davacı vekili hakaret maksadında 

israr ediyor 
Birinci sulh ceza. mahkemesinde, 

Ahmet Eminin yazdığı otobüs mevzu
lu ynzılnrda şahsına nearen hakaret 
edildiği iddiasiyle Ahmet Emin aley
hine üç da.va açan Sabur Saminin da
valarına dün devam edildi. 

Sahur Sami tarafından Ahmet E
min aleyhine açılan davalar evvelce 
tevhit olunmuş ve aleyhine açılmış 

başka dava olup olmadığının kalem
den sorulması için de dünkü güne bı· 
rakılmıştı. Gelen cevapta Ahmet E
min aleyhinde birçok davanın açılmış 
olduğu yazılı idi. Bundan sonra dava
cı vekili Sadi Rıza, mahkemeye yazılı 
istidasnu verdi. İstidada ezcllmle §Ull· 

lan ileri sUrillüyordu: • 
''Davamızın mevzuu otobUs işlerin

de yolsuzluk olup olmadığı değildir. 
Böyle bir yolsuzluk varsa bunun önü· 
ne geçecek makam muayyendir. Ma.. 
kaleleri hakaret maksadiyle yazma· 
dıklarını ve otobUs işlerinde iddia et
tikleri yolsuzluklan isbat edeceklerini 
söyleyorlar. 

Ermeni mezarlığı işinde mUekkili
min örf ve teamUl haricinde bir para 
aldığını iddia. ediyorlar. Bu işte bir 
yolsuzluk varsa bunun bakılacağı yer 
mahkeme değildir. 

Hamallar meselesine gelince, bu ya
zılarda garez mündemiçtir. Eğer sa.de 
zat hadiseyi teşrih ve belediye reisi· 
nin nazardikkatını celbetmiş olsaydı, 
o zaman funme :menfaati maksadiyle 
bir makale yazmış olurdu. 

Makalelerinin ilmi olduğunu söyle-
yorlar. Böyle ilıni bir makale olamaz. ' 
Bize hakaret etmişlerdir. Tecziye • 
lerini ve istidamızda yazılı tazminatın 
hüküm altına alınmasını isteriz.. , 

lstidamn okuruna.sından sonra suç
lu vekili Nazmi Nuri söz aldı. Ve bi
ribirleri aleyhine açılan bütün dava,. 
larda irtibat olduğundan hepsinin bir· 
leştirilmcsini istedi. Müddeiumwni de 
bu isteğe iştirak etti. 

Neticede davalnrm tevhidine karar 
verilerek duruşma talik olundu. 

Avni Bayer 
ahcuz eşyayı ka; ırmak 

suç·yıe muhakeme ediliyor 

Dün birinci asliye ceza mahkemesi 
bir "mahcuz eşyayı kaçnınak,, davası
na bakmı3tır. Bu davanın suçluları diş 
tabibi A~ Bayer ve Trayko isminde 
bir apartman sahibidir. 

Hadise ııudur: 
Avni Bayer bir müddet evvel Ka

sım paşada Trayko apartmanında o -
turmaktadır. O sıralarda İzmit vapu
ru sahibi LUtfiyc 270 lira borç yap -
mıştır. Avni Bayer bu borcunu vaktı 
geçtiği halde ödememiş, vapurcu Lüt
fi de icra vasıtasiyle eşyasını haczet
tirmiş. apartman sahibi Trayko da 
yediemin olmuştur. 

Fakat Avni Bayer haczi müteakip 
apartmandan çıkmış, eşyaları da ye
ni taşındığı eve naklcbni§; biraz son· 
ra. da satmıştrr. 

Alacaklının mUracaatı üzerine Av· 
ni Bayer aleyhinde mahcuz eşyayı ka· 
çnınak ve Trayko aleyhinde de bir 
emniyeti süiistimal davası açılmıştır. 

Avni Bayer ve Trnyko dUn mahke
meye gelmemişlerdi. Mahkeme her 
ikisinin de ihzare ncelplerioe karar 
vererek muhakemeyi başka. bir güne 
bıraktı. 

Avni Bayer Yalan Beyanda 
Bıılımmuş. 

Du~mayı müteakip davacı vekili 
avukat Faruk, icra dairesine inmiş ve 
4421938 numaralı dosyayı çıkartml'§ .. 
tır. Bu dosya Avni Bayerln borç dos
yasıdır. Avni Bayer burnda bulundu
ğu mal beyanında ayda 35 ,lira ka
zandığını ve lborcunu ayda ancak 6 

lira vermek suretiyle ödeyebileceğini 
söylemektedir • 
Avukat Faruk bunun Uzerine icra cez.s. 
mahkemesine müracaat etmiş ve A"l· 
ni Bayerin yalan beyanda bulunınU§ 
olmasından dolayı ha.psen tazyikinl 
istemiştir. Avukat Faruk delil olarak 
da. Avni Bayerin dört gUn evvel bit 
duruşmasında senevt kazancmın 12 
bin lira olduğunu göstermiş olmasını. 
ileri sUrmUştür. Neticede lc.ııı eem ınali 
kemesi Avni Bayerin hapsen tazyikine 
karar vermiştir. 

Leh stan hüktimetl
nin çok mühim bir 

k rarı 
Lehistan htlkfuneti, ham maddelet 

ve yiyecek maddeleriyle alfiltadar iş
leri. askeri bir ~fin idaresi altında 
hususi bir daireye rabtetmeğe k8J'1ll'. 
vermi§tir. 

Bu daire, ziraat nezaretine bağlı 
olmakla beraber. ordu kumandanIBJ1ll" 
dan birinin nezaretine tevdi edilecek• 
tir. - {Deyll Expres.) 

-----0-

KOl\"FERANSLAR: 

B. Gabrlyelln bir 
konferansı 

Fransanın Tulus Universitesi profe" 
sörlerinden M. Ga.briyel dün Uni"lersl .. 
tenin hukuk fakültesinde bir konfe
rans vermiştir. Profesör konferansın• 
da ceza. durumu Uzerinqe izahatta. bu~, 
hmmuştur4 

o 1 

B y ar ültesl 
heyeti 

Ankara, l• ı. (Telefonla) - Bayt.at 
fakültesi son sınıf mdan mürekkep bit 
heyet bazı tetkiklerde bulunmak i.iz.O" 
re, b~ ak§n.m İstanbula hareket etıni~ 
tir. . 

Heyet Istanbulda bir hafta kaldtlt~ 
tan sonra, Ankaraya dönecektir. 

----o-

Ankara Halkevlnde 
Ankara, .'i:ı~ (Telefonla) - .AnkB?'J 

Halkevlnde bu ayın on do~d.a ?: 
murlcnk gecesi yapılacak, yı:rmı u 
çilnde de bir resim sergisi açılac~ 

ABO.l\'E TARiFESi 

Memleket Memkkel 
içinde dışında 

Aylık !l5 165 Kr1· 
5 aylık 260 42~ " 
6 nylık 4i5 820 " 
Yıllık 900 lliOO ,,, 

Tnrifesinden Balknn Birlir;I Jçio ıı):d• 
otuz kuruş uüşülilr. Posta birliğine gır; 
meyen yerlere nydn yetmiş beşer ı.-urıı 
zammedilir. ıcJi 

Abonn kaydını blldlrch mektup ve IJ# 

sraf ücretini. nhone pnrasının postıı '\' ... 1'C., 
yn banka ile yollam:ı ücretini ldnre 
dl üzerine nlır. • 11e 

Yeniden 5 nbone ynuın veyn 5 ııb~ı:ı· 
birden ynzılnnlarn, mekteplerle k5f 0 

larınn ayrıcn tenzilAt ynpılır. 
Türkl11enln her posta mcrke:trıde 

KUIWN'a abone ua:ılır. r: 
Adres del:llştlrmc Ocretl 25 ı.uruştu ' 

-0-

Geçmiş Kıırunlar: 

11 ~ $ene e~®~ 
(Q) lk!J ~ lYı !fi) ,. 

i tle il' 
AZ..'KARA - Kaç gündcnbcr.I na pos• 

beklenen ilk Ankara • /stanbul JıaV~ 1efı
tasını yapacak olan tayyare n11ıau:mıştlf1 
rlmize üç saat beş dakikada oc 11 jal• 
Yolcular hafif sararmıı ve voroıı ıl 
lcr. eUO~O 

Tayyare ile Ankara • /stanbul: e JO~ 
yapan matbuat mUmcısillcrl şcrtl ;arı $ 
akşam Matbuat Madartueti tarafırı 
kişilik bir :lual ııl vcrllnılştir. c1eceJ;• 

Tauunr:c yarın lstanbula avdet c 
tir. 
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Deri fabrikaları kon
trol edilecek 

Harp olr11ayacak 
Bu hususta teminat veren İngiliz gazetesi diyorki: 

Bu iş için Ankaradan bir heyet 
geliyor 

Sulh ümidleri ha.lkın zannettiğin
den bugün çok daha fazladır 

Be§ beygirden daha. fazla kuvvei f-
lllulıarrike kullanan deri fabrikaları BELEDİYE İŞLERi 

İngilizce Deyll Ekpres gazete
si, harp olmıyacağına. dair temi
nat vermek surettle İnglllz efkA.· 
rını teskin etmek isteyen bir ya-

Esas itlbnrlyle, Hltlerle Musollnl
nin menfaatleri tesadUm. etmekte
dir. Onların ikisi birden doğil, ancak 
bir tanesi hAkim vaziyette olablllr. 
Çok sürmeden veya bir mUddet. son
ra, birlbirlcrine nlsbetle hanglsini,n, 
bft.kim ''aziyette bulunmasını karar
laştırmağa mecbur olacaklardır. 

~e 5 beygirden az kuvve! muharrike Et komisyonu bugUn 
Ullanan deri fabrikaları arasında {Oplanıyor zı neşretmiştir. 1 

llleydana gelen rekabetin memleketi • 
rniz dericiliği üzerinde menfi tesir u
Yandırdığı malfundur. 
. Bu Yilzden kapanmış bulunan bü -

Yilk deri fabrikalarının bir kısmı bil
hassa sanayi umum müdürü Reşadm 
nazardikkatini çektiğinden, Bay Re
§:ı.t gerolt. Ticaret Odası, gerek Tür
kofis, gerekse sanayi birliğinden et -
ranı malfunat istemiş, aynca bizzat 
kendisi de bütün deri fabrikalarının 
lekasUf ettiği Yedikulcde bazı tetkik-
1:rde bulunmuştu. Bay Reşat tetkikle
rınden sonra meselenin ehemmiyetini 
daha yakından görmüş ve bazı alaka
darlara burada aynca bir heyet tet -
kikat yaptırmağı lüzumlu gördüğünü 
l!ÖYlemiştir. 

Deri işlerinden anlayan mütehassıs
ların i§tirakiyıe teşekkül edecek bu 
heyet pek yakında şehrimize gelerek 
her fabrikayı ayn ayrı gezecek, vazi
:Veti inceden inceye gözden geçirecek. 
\'e mesele üzerine mühim bir rapor 
hazırlayacaktır. 

lktısat Vekaleti bu raporu aldıktan 
Sonra yine lüzum gördüğü takdirde 
tetkiklerine devam edecek ve deri -
Ciliğimizin sönmesine doğru fena. bir 
tenıayUl uyandıran bütün müşkülleri 
0rt.adan kaldıracak icap ederse bazı 
Ufak fabrikaları da kapatacaktır. Bu
tıq nazarı itibara alan küçük atelye 
8
ilhiplerinin vekfüete toplu bir şekilde 

'nUracaat ederek haklarını arayarak 
1101ttai nazarlarını bildirecekleri ha
ber alınmıştır. 

Dcnizbank Müdürü Ankaraya 
Gitti 

l:>enizbank umum müdürü Yusuf Zi
.Y~ Öni§ dün Ankaraya hareket et -
llııııtir. Umum müdür bundan evvel de 
~a1.dığııruz gibi Denizbankın toplanma 
81 lllllka~r olan idare meclisinde ha
zır bulunacaktır. 

Yusuf Ziya öniş hareketinden ev -
"el kendisi.1i gören gazetecilere kısa
ca ~Unları söylemiştir: •• 
c1 - Seyah.ıtim belki bir hafta ka -
ı:r sUrecektir. Bu müddet zarfında 
1. Planacak olıın Denizbank idare mec
~~inde mühim işler görüşülecek, tat
lt 

1
kate bir an evvel geçilmesi icap eden 

ararlar alınacaktır.,. 
4

ntalyada Jüt Elyafı Ycti§firiyoruz 

f Çuvaı imalinde kullanılan jüt elya
t~ §imdiye kadar memleketimizde ye
l 
1~lirllmediği için birçok yabancı mem 

de etlerden alınmakta ve bunun için 
e ~arice binlerce lira verilmekte idi. 

bed n defa Antalyada yapılan tecrü
~et"e ?~ mahsulün memleketimizde de 
tlt~ştırılmesi mümkün olduğu görül
~er • ~l~ Partide 3 bin kilo jüt elyafı 

~ettrıldiği bildirilmiştir. 
lı~u haber iktısadi dairelerde ve bil
drrtn a Piyasada büyük bir alaka. uyan
bu hl§tır. Yetiştirilen ilk parti elyaf 
gel ar~ içinde İstanbul piyasa.sına 

ecektır. 

ls Para Borsasında 
tip ~bul borsasında dün birinci ter
ci t rk borcı.: tahvillen 19 dan ikin-

ertip ""'' l'lltı.a ~ urk borcu tahvilleri 19 dan 
~a:elc görmüştür. Bundan başka 
den ~~u demiryolu tahvilleri 40.70 
J\sl~ ı~as Erzurum tahvilleri 95 den, 
aıneıe ç~~ez:to tahvilleri 12.65 den mu 
tez :a gornıuş, bir İngiliz lirasına. Mer-
bit ed~ı tarafından 630 kuruş tes-

1 ltlifrt.ir. 
l.ti,. F· 

t>. ırma Tuğla Satmak lsteyor 

~~/tal~adan mühim bir firma 
etırıı§ z Ticaret Odasına müracaat 
tltuttab~eınıeketimizden kömür almak 
tıe'l/l bU~~e Y:ni isolofon denilen bir 
dufutıu b· tugıa satmak isteğinde ol-

ılditıniştir 

Et fiyntıaıını bir marttan itibaren 
ucuzlatmak Ü7A're tedbirler alacak o· 
lan komisyon bugün öğleden sonra C . 
H. Partisi vilayet merkezinde ilk top-

lantısmı yapacaktır. 

Komisyonun içtimaları on ı:ün.c ka
dar bitirilecektir. 

-o--
POLIS)"E 

Dünyanın bugilnkji vaziyetini 
gözden geçiren bu yazı şöyledir: 

''Havadisler korkunç. Fakat hldl
selerln içyilzU endişe verecek mahi
yette değil. 

Avrupa, Almanyanın, kendi dahi
linde cereyan eden h!diseler hak
kında sekiz gUn resmen hiç bir malft
mat vermemesi ve bu yüzden çıkan 
en aşırı rivayetler dolayıstyle harbe 
dahn ziyade yakınlaşmış değildir. 

İtalya, yalnız bnşma sulbü ihlft.l e
demez. Bu hususta tamamen Al
manyanın vaziyetindedir. İtalyanın, 
Habeşlstanda. çeyrek milyon askeri 
var . .Altmış bin kadar ltaly:ı.n kuvve
ti dP. İspanyada çarpışıyor. Bunlar· 
dan her ikisi de muvaffakıyet vazl
yettnde olmadığı gibi, dahilde de sı-

Yenlköy sırtlarında bir 
cinayet ı,ıendi 

Vaziyet tamamen beraklstlr. Sulh 
Umitleri, halkın zannettiğinden faz
ladır. Eskiye nlsbetle ktyas kabul 

• kmtı mevcuttur. 

Evvelki gün Yeniköy sırtlarında etmeyecek kadar iyidir. 
İtalyan tabaa.sından J ozefin mandra - A LM AN YA 
sında bir cinayet olmuştur. 

Bu mandrada ~alışan Rizeli Ali oğ- Almanya, her ne sebeple olursa 
lu Mehmetle evvelce burada çalışmış olsun, Avrupanm bugUnkU nizamını 
Emin ve Ramiz isminde üç arkadaş a.- en çok tehdit eden Amtl olmuştur. 
rasmdn para yüzünden kavga çıkmış 70.000.000 kişilik bu mlllet, yUksek 
Emin ile Ramiz bıçakla Mehtnedi altı ~ bir maharet, disiplin ve slllh lstlma
ycrinden ağır surette yaralamışlardır. lindckl şecaatiyle Avrupa.nrn tam 
Vak'adan sonra kaçan Ramiz Emin ortasında bulunuyor. 
zabıta memurlannm sıkı takibi neti- Milletler, Hitlerin bütün dahili ih
cesinde yakalanmı§tır. Yaralı Mch - tllftfları hallettlğ"i ,.e her gediği ka
met Be~oğlu hastahanesine kaldırıl- padığı kanaatine varm1ştı. Bitler, 
mı§tır. lfade verememektedir. Tah - gerek komşularını, gerek kendi mil
kikata müddeiumumi muavinlerinden letiııi şuna lnandırmağa muvaffak 
Bay Hakkı Şükrü el koymuştur. olmuştu: Almanyanm meseleleri, 

--<>--
nncak Alman hilkOmetfnln kendi hu-
dutları haricinde harekete geçmesi-

KOL TOR iŞLERİ: le tamnmcn ve nihai surette hallotu-

Rum okulları talimatname- nabillr ... 
si tatbik edlllyor İşte bu sebeptendir ki bugo.n Al-

manyan ın müttehiden yaptığı mOs
temleke talebi, başkaları tarafından 
da mlizaharct gördll. Gene bu sebep
ledir ki, kendi Ulkesl dahntne, daha 
ziyade Alman ırkdaşr ithal etmek is
teğinde bulundu. Ye gene bu sebep
lcriir ki, komşuları onu bu kararın
da kat't gördUler ve tatbikine kadir 
olduf;nnda on<llşe ett1ler. 

Rum okulları için hnzırlanan yeni 
talimatname okullarda tatbik mevki
inc konmuştur. Lise ktsımlnrınm haf
talık ders saatlerinin 36 saate indiril
mesi işi gelecek ders yılı başından iti
baren tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan Rum okullarının ilk 

Almanya, kendisinden başka hiç 
bir kimse için mesele çıkaracak va-
zly<'tto bıılunmnyor. 

tTALVA 
Almanyanm bir mUttetiki ,·ar: İ

talya! ... Böylece Roma - Berlln mih
veri teşekkül ediyor. 

kısımlarına aid talimatnamelerin ba
zı maddelerinde okul direktör ve öğ
retmenleri tarafından anlaşılmayan 
noktalara rastlanmıştır. llk tedrisat 
ispekterleri bu noktaları okul direk 
törlerine ve öğretmenlerine izah ede
ceklerdir. İlk olarak Bakırköy, Eyi.ıp 
kazalarında Rum okulları öğretmen 
ve direktörlerinin iştirakiyle ispekter 
Mehmet Ali tarafından bir toplantı 
yapılmış ve kendilerine karanlık gör- 1 j 11J. u -. 4..1.-.. 
dükleri noktalar anlatılmıştır. lı nic ~: 
Ressam Hi1.7tnet Tckaiite Sevkediliyor ............................... 

JAPON VA 
Japonyanın dahi, Almanya ve f. 

talya ile münasebeti gevşektir. Ja
ponlar, Çin - Japon harbi adını ver
diğimiz, ilçUncil btiyük ihtııa.rm mll
sebbipteridir. 

Japonlar da, yilksekteıı konuşu
yor. Bununla beraber, Japonya, Av
rupadakl ittihat noksanından istifa
de ederek, Çinden bUyUk parçalar 
koparmıştır. Fakat bu parçaları haz
metmesi hayli zaman sürecek. Çün
kU Japonya, giriştiği bu muazzam 
askeri teşebbUs dolayıslylo menabll
ni hayli zorlayor. 

Japonyanm, Avrupadakl iki "mllt· 
tetikl" ne hakikt blr sıhriyetl yok. 
Uc kuYntten teşekkül etmesi met
ruz olan bu ortaklık, iki km·vetten 
müteşekkil IIltlcr - Musolini ortak
lıiından ciaha az ömUrlUdtlr. 

••• 
Gelelfm sulhU istihdaf eden kuv

vetlere: 
Fransn ve Rusyndan başka, Ame

rika. var ... 
Amerika. hiç şUpheslz ki en zen

gin olan clizUtamdır. Amerikanın 

şimallni tek başına kaplayan ve ce-

Kız talebeler 
Mektep İfinde a.~her 

usulü selam veı ecekler 
Ortaokul ve liselerde okuyan kız 

talebenin do bu yıldan itibaren as
kerlik dersi görmeğe başladıkları 

Son znmnnlarda askeri ders öğret
menleri kız talebenin başla değil as
kerler gibi elle selllm almalarını is· 
temişlerdir. KUltUr Bakanlığı bu va

Güzel Sanatlar Akademisi profesor
lerinden Bay Hikmet tekaüde sevkedi
lecektir. Bay Hikmetin Akademideki 
atelyesi de kapanacaktır. 

MUddef umomllliln 
yüksek bir titizliği 

' zlycti tetkik ederek dUn biltiln okul-
1 Jara bir tamim göndermiştir. Bu ta

mime göre loz talebeler okuldaki ta-

T.,copolcl Lcvilıin Jfo7oovc1-csi 
Ye11ilmımiyer,ck ll!i 1 

Güzel Sanatlar Akademisi resim 
profesörlüğüne tayin ediien Le~pold 
Levin.in mukavelesi yakında bıtmek 
üzeredir. Profesörle yeni mukavele 
imzalanıp imzalanmayacağı henüz 
belli değildir . 

•üniversite rektörü Bay Cemil Bil
sel önümüzdeki hafta f".ıms>'l.·mden 

şehrimize dönecektir 

1'0PLANTIT..\R 

Gazete sütunlarında yazııan şi
kayet ve temennilerin alakadar da,. 

1 
ireler tarafından derhal benimsene
rek işin yapılması hususunda gös
terdikleri acele insanın ne kadar 
iftihar duyacağı bir müracaat olu
yor? İstanbul Cumhuriyet Müdde
iumumiliğinin bir kariimizin icra 
dairesinde i§ini takip etmek ürere 
ikinci tetkik bürosu va.sıtasiyle bi- lj 
1.c gönderdiği bir tezkereyi bu ara- ; 
da bilhassa kayde şayan bulduk. 

lı Birço!t!ar:m·::::l h:ıtrrl:ı.rında ol- 1 
sa g;erektir ki "Osmanlı memurlu- ' 
ğu,, küçük bir işaretle halktan lıer-

Kadın her. uı~ lerl ayhk hangi birimizin işini yapmak de-
1' ğil, hatta kulaklarının dibinde küs 

toplantısı bile çalınsa aldırış etmez ve duyma-
fürk Ginekoloıd C:enıiycti hu nyın lop-

lanlısını Prof. Ken:ın Tc\'fik Sczcn.Pl'in mazlıktan gelirdi. 
baskon!ılhnıln yoptı. Bu rel ecle: ll:ıdı lh. Bu itibarla bir karimizin işini 
sa~ Gediz: flir tronıboflehittc ait veridi hal hususunda Cumhuriyet Müdde-
ecvcfinin haJılanmosından ve bunun ver- iumumiliğinin gösterdiği bu titiz-
di~i h·i neticeden hahscttl. lik ve hassasiyet arka arkaya gelen 

Zeki Tcktoş: Hususiyetler glistcren hii- iki rejimin hareket noktalarını be- ' 
yfik bir pyosnlpiıı:ıt \•okosı ıakrlim ve :ı-

lirtmiş ve halk şikayetlerinin he- ı , meliyolln çık:ırclıı:lı pi~·es! SÖ !erdi. 
Y::;lı!;ı:: rnüns,~ktılarA: Kenan Tevfik le adalet itleri mevzuubaha olduğu l 

Sczrn~ı. Ahmet A"ırn Onur, Hadi th~nn il zaman dairelerimiz tarafından nasıl 
Gccll7.. 7.<'ki Trklnş. Te\'rlk Rrınzi, Ali E- il i karşılandığına kıymeti yüksek bir 

1 ":'it mrol lştirıık rltl. (l ı vesika vermiştir. ·ı 
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• l!>:l8 de yap:ıcnktır. 

lim zamanlarında, glinlük okul kı

yafellerJylc bulunacaklar ve seıa.mı 
talim zamnnlarmda ordunun ıc hiz
met talimatnamesine göre asker u
sulü. sair zaman ve yerlerde de sivil 
selAmı vereceklerdir. Bu şeklin tat
bikine hugUndeo itibaren başlana-
caktır. 

-<>-
... arufşafakaya kurban 

gUnderenler 
Bu yıl Darüşşa.f akaya Temyiz mah

kemesi azasından Bay Cevdet Gücün 
tarafından iki, Bayan Ley!A tarafın -
dan bir, ikinci ticaret mahkemesi re
isi B. İsmail Hakkı tarafından bir, 
Bayan Hafız Kebire tarafından bir, 
Piyade asteğmeni Nuri Dercan tara
fından bir.Tüccar Va.malı B. Şaha • 
bettin tarafından bir, Kefeli zade Ha
cı Yusuf ve Hacı Sabri tarafından fbi
rer, Rumelihısarında B. Avni tara ~ 
fmdan bir, Bahçivan Mustafa tarafın
dan iki, merhum doktor Ta~ip Rıza 

namına B. Nizamettin, merhum dok
tor miraiay '6. na.san Tevflk'fn &ilesi 
tarafmdan birer ve isimlerini bildir • 
meyen iki zat tarafından birer kurban 
gönderilmi§tir. Darüşşaf aka müdür • 
lilğünden teşekkür olunuY.or. 

nup kısmına da hAklm olmakla be-
, raber, gayrl kab111 nUfuz bir halde 

bulunan bu kUUe, vazife başında tn
glltere ile teşrfkimesat ederse bUtUn 
dUnyanın sulhUnU temine yarayabi
lir. 

Bittabi Fransa. Rusya, Amerika 
ve İngiltere, hep beraber değildirler. 
Faknt, yukarıda. da gösterdiğimiz 

gibi, Almanya, İtalya ve Japonya da 
beraber değil. 

IIaklkat şu ki, hiç bir kimse her
hangi bUyUk devlete hUcum etmeği 

istemez. Ve pek azı hilcuma cesaret 
edeblUr. Hic bir kuYVet, ynhut kuv
vetler mecmuası, lngfltereye hücum 
etmeyecektir. 

Şimdi lngiltere kuvvetlidir. Her 
gUn kuvvetini dnha zlynde artırıyor. 
Donanmamız, 1914 senesine nlsbetle 
diğerlerininkinden daha UstUndUr. 
Ordumuz, silratle yeniden organize 
ve teçhiz ediliyor. :Ş:ava. kuvveti
miz, başlangıcta o kadar iyi görün
memekle, beraber, şimdi yoluna gir
miş ve fyi ilerleyor •• .'a • 

Deyll Ekspres gazetesi makalesini 
lngflbs milletine hitaben şöyle bltl
riyor: 

"Kendi mllletfnlzln kuvvetinden 
sevininiz. Bizo tylllk tem4Ilnl eden 
lrnmşularımızın iyi harek,et ettlkle
rJnl, fenalık temenni etmesi ihtima
li olanların da, bu fenalık mekanfz. 
masınt bizim aleyhimize kurup bizi 
kıstırmalan fmkAnı daha az ,olduğu. 
nu bilerek mnteeelll olunuz." 

GIJıüp dilşündükçe: --·------·-··-------···· ... ·--
Bayramdan 
ayrıhrken! 

S. GEZGiN 

Bayram, geldi, g~. Bana sorarsa
nız, bugünlerin ruhumda hiç bir tadı 
kalmadı ama, yorgunluğunu hfıla vü
cudümde duyuyorum. 

Bayram da biz insanlar gibi, ihti
yaıl:ıyor, yıpr:ı.yıp küçülüyor mu?. 
Yoksa yıllar mı bizi değiştire değişti~ 
böyle bayramdan anlamaz bir h'1le ko
yuyor? Bu kördüğümü henüz çözeme
dim. Yahut çözmek istemedim. Bu iş
lerdeki çıplak hakikatten hoşlanmam. 
Varsın küçücUk ıbir Jbulut, ince bir du
man, bu yalçın gerçeğin yüzündeki acı 
manaya, bir peçe yumuşaklığiyle geç-
. ' sın .••• 

Çocukluğumda bugünleri, n:ısıl beıt .. 
ler, ne türlü ka?'§ılardnn! ..•• Bayram 
sabahları doğan güneş, sanki başka 
bir güneşti. !§ığı başka türlü parlar, 
sıcağı başka türlü ısıtırdı. Top sesle
rinde bile tatlı bir akord sezerdim. 
Camlar zıngırdasa, koçlar, ürkerek: 
kayışlarını koparsa da bu gürültünün 
bende bıraktığı sevimli iz değişmezdi. 

Yalnız bir ~yden, yağmur yağma• 
smdan korkardım. Hava biraz bulan
sa bulutlar, kat kat yığılsa, içim de • 
uf ukl:ırla birlikte karanrdı. Bayram 
günlerinde akşam oluşuna da ayrıca 
gücendiğlmi hatırlarnn. Gölgeler uza
yın.en beni bir ürperme alır, kuşlarm 
sürülerle yuvaya dönUşlerine bakarak 
içimi çekerdim. O vakıtlar bugünkü 
gibi gecenin de ayrı bir tadı yoktu. 
Biz gece saf asınr, yalnız bahçelerde 
açan bir çiçek diye tanırdık .. 

Bugünün çocukları, dünkülere nis
betle ne geniş ne rahat ve ne zengin 
bir ömür sUrüyorlar! ... 

Zevki çok dar bir çocukluktan son
ra, işte şimdi de keyfin sınırları ve 
imkfuıları alabildiğine genişleyince 

bayramlar içimizi sıkmağa başladı, 

Şn halde bizim nesle lld kere talfhshl 
desek yersiz olmaz. 
Bayramın ilk günii, pencereaen so

kağı seyrederken,, yalnız silslil çocuk ~ 
'(LIU/t111,_.10flt ()eVirinü), 
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Sigorta şirketleri hakkın.· a OtomobiUerin muaye-

rostyanı 1 inci eayıfada) l 
zetclerle neşredilecektir.,, 

İşte sizi ibu fıkra ile efkarı umumiye
ye karşt yapmış olduğum teahhüdü ye· 
rine getirmek için çağırdım. Size iki 
vesika tevdi ediyorum.. Bunlardan bi· 
risl sigorta Şirketlerinin tefti~ ve mu
rakabesi hak~maa 1928 t:ıenesinde neş· 
redilmiı olan 1149 S1ll:yr1ı kan; .. ca bir 
zeyl olarak neşrolunacak yeni bir ka -
nun projesidir. Diğeri bu kıınun hak -
kında yazılmış olan esbabımucibe liyi
hasıdır. 

Görüyorsunuz kı sigortalar halı:km
da neşrcdilm'i~ olan sonkanun 1928 tzı. 
rihli olduğuna göre aradan on sencli'kj 
bir müddet gcçmiı ve 1bu muddet bir
çok tecrübelerin it.Jnam ıedilmesine, ba· 
Zl :hakikatlerin ortaya çıkınasrna biz -
met etmiştir. 

Bizim i)in en büyük ldera Feniks dö 
.Vıiyen şirketile Mim Sigorta 1irketi
nin muame1clerini tatil etmeleri .olmuş 
tur .O vakit görduK: kf, bazı ecnebi 

' kumpanyaları memleketimizde cazip 
namlar altında hallyı emniyet telkin et 
mek i)in şeklen kuvvetli mccliSi idare
ler ile sigorta müesseseleri kurmakta
dırlar. Bunlara şirket namı verilmek -
tcdir. HDkikatte bunlar sadece kcndi
lCTinin acentasıdır. Rczevleri 'hatti he
saplan memleketimiz hamindedir. 1\ • 
na ıirkct men'i elimizde olmryan her
hangi bir arızaya uğnr, tediyatı tatil 
e:lcr veya iDb eylerse, me.rnleketiınlz
dc bulunan ubesi onun tcsirile ailinip 
süpür.ülmeğe mahlçfundur. 

Buna .kat§I vatandaılanmız arasında 

bizz;:ıt sigorta olan veya emval ve eJ -
yasını sigorta ettirenlerin haklarını 

muhafaza ettirebilmek için gördük ki 
ilk tedbir, yalnız bizim kanunlara de • 
ğil, ayni zamMda 'beynelmilel kanun
lara göre de tutulması mecburi olan 
rezervleri vesaireyi emin şartlara bağ
lamak, Türkçesi memleketimiz dahi -
linde teknı"l) ve milli garanti altında bı· 
rakmıaktır. 

Bu neticeye varabilmek i~in gerek 
bu meseleleri ve gerek bununla alaka· 
ldar diğer mcvaddr yeni kanun projesi
ne ithal ettik. Fakat istiyorum ki bu 
kanun Millet V.e\illerinin tetkik göz· 
feri'lı: arzedilmeden evvel bütün mem
leket dahilinde alakadar ve mütehas
sıslur arasında bir anket mevzuu te§ -
kil etsin. Gazeteler, bunları ne§rettik • 
ten sonra kendi karileri arasında 10igor
ta miltehassıslannın ve sigorta işlerile 
alSkadar olanların millaha.zalarını da 
neşretmek suretile bu gayeye yardım 

edebilirler. Arzu edenlerin vekAleti de 
tenvir etmeleri ~abildir.,, 

Anadolu Ajansı Başvekilin tevdi 
ettiği bu kıymetli vesika ile birlikte 
evvelce yapmij 'bulunduklıırı yukarıda 
işaret eylediğimiz beyanatlarını öa 
chem=ıiyetine binaen bir defa daha ay
nen neşretmekle bahtiyardır. 

B. CELAL BAYARIN EVVELKt 
BEYANATI 

Anknra, 15 (A.A.) - Başvekil Cc 
161 Bayar•ın Ekonomi Bakooı bulun -
du~ları esnada sigortalar hakkında A
nadolu Ajansına yapmı§ oldukları be
yanatlan berveçhiatidir : 

1 - Feniks dö Viyen ve Türkiye 
Miltr sigortaı §irketlerinin muameleleri
ni tatil ettlkleri maınmdur. Son yaptı-

lar değil, çocuklaşmış adamlar da 
gördüm. Gördilm ve nİ!tİn saklayayım 
imrendim. Onların alınları karanlık 

bir düşUncenin ağırlığiyle katlanma
mıştı. 

Kimi, san i>ukleli pembe bir yav
ruyu, elinden tutmua tin tin götürü
yordu; kimi kucağında daha taytaya 
kalkmamış bir i:ıebeği bağrına bas:ı
ı &k, ömrün a.cıhğmı unutuyordu. 

Bayramlar, ba'balıırla goeuklann a
raımdaki yar; nyrılığı aranma. makas 
gibi giriyor. Vo <ClQlıırı es duvmılarla 
b.iriblriııe kaynatıyor. 

rılan tcf tiş, ber iki şirkete $\gortalı bu-
1unanlann tasfiye yoliy1e nrardan ko
runmasına imkan olmaatğı neticesine 
varmıştır. 

'2 - Sigortaların ihakild ve ~üveni
lebilecck teminatı 'Stibİt ikefalet ak_çele
rinin tcnczzUle uğramamrı olan k.ısım
lariyle milli ~asaUrans Türk Anonim 
'§il"ketin1n te§ekkliliinden sonra bu fir
kete bırakılan yüzde 50 prim hissesine 
ait teknik ihtiyattır. 

S - Hükumet memleketimizde si -
ıgorta emniyetinin teessüsü ve bu ~ 
"Sigorta şirketine sigortalı bulunanların 
urard!ırı korunması için 18.zım gelen 
esaslı teşebbüslerde bulunmuştur. 

Başta milli Rcassuram olduğu halde 
memleketimizde yerleşmiş bulunan 'Si
gorta şirketleri ibu teşebbüse mlizahe
ret gösterdiklerinden aşaltdaki }ekil 
ve usulün tatbiki kararla2ttrılmıştır : 

a. - Hayz.t, Hatik, Kaza ve diğer 
nevi sigorta branş1anna ait olan -Ou 
iki şirketin Türkiye ajanlıklarındc.ı a -
lınmış ve Türkiyede kayıth poliçeleri 
bulunanlar kendi mesuliyetleri altında 
intihap edecekleri Türkiyede )alışan 

sigorta şirketlerinden birine ellerindeki 
es~i poliçelerini ayni fiyat ve ayni eş· 
kfil dahilinde "yalnız iştira ve il"Taz is
teme haklm mUracaatlan tarihinden 
itibaren iki sene milddetle tecile tibi 
tutulmak şartile., yeni poliselerle teb
!dil edilecektir. 

b. - Yapılacak mukaveleyi tafsila
tile öğrenmek istiycnlerin, yeni posta· 
ne arkasında Türkiye hanınaa bu mak
satla tesis edilen büroya müractıat et
meleri lazımdır. 

4 - Tür'kjye Milli ve Feniks dö Vi
yen sigorta §İrketleti hakkında adliye
ce lazım gelen muamele ve takibat ya· 
pılmaktadır. 

S - Sigorta 1irkctler1nde yapılan u· 
mumi tefti§ neticesi muc:melelerlnde 
görülen noksanlar düzelttirilmcktcldir. 

Şirketlerin V ekilete karşı kanunen 
vermeğe mecbur bulundukları teminat
larının bir kısmını teşkil eden gayri 
menkul kıymetlerinde vukubulan ı:;u • 
kutlar sebebiyle bazı şirketlerin kesilen 
teminat karşılı'l~att tamamlattınlmak -
tadır. Müddeti nrfmda bu noksanları 
tamamlamıyan şirketler baklanda ta -
kibat yapılacaktı,r, 

6 - 'Memleketimizdeki sigorta en -
düatrisi hakkında mevcut kanuni ve ni
zami hükümler on scnelilı; tecrübeye 
göre yeniden göıaden geçirilmiştir. Mil
li ihtiyaçların bize emrettiği ~ekilde 
müzeyyel ve yeni bir kanun projesi ha· 
.zırlanmıştır. 

Proje B. M. Meıclisine arzolunmaz
dan evvel umumi bir anket mevzuu teş· 
kil etmesi ıçin gazetelerle neır:ttirile • 
cektir.,, 

(Kanun lfi.yihasnun mevcut sebeple
ri 10 uncu sahifemizdcdir.) 

iktısad vekilinin 
beyanatı 

(Vstyanı 1 inci sayı/ada) 
kikatta bulunmuş ve izahat almıştır. 
B. Şakir Keseblr, bundan sonra şeh
rin muhtelit yerlerini gezmiştir, 

1ktısat Ycklll l5ğley1n şerefine ve
rilen ziyafette bulunmuş ve sonra, 
Izmır palasta gazetecileri kabul e
derek şu beyanatı vermiştir: 

"Tatıı günlerinden istifade ederek 
uzun müddettenberl görmek istedi
ğim Ege bölgesini ?.lyaret için, per· 
şembe gUnü Ankaradan ayrıldım. 
Kütahya, Dalıkeslr ve Edremitto iki, 
ile gün kalarak, bildiğiniz glbl, pa
zar nkşamt tzmlre geldim. 

"lkl gilndenbori lzmirıl tanımağa, 
buraya ait işleri tetkike devam edi
yorum. Gördillderfmden memnunum. 
llJge bölgesinin yer yer refahına ve 
inkişafına delAlet eden eserler art
maktadır. Bölge ekonomisinde belli 
başlı blr mesele mevcut delildir. Va· 
eatl .kazanç biltUn 'rürkiye tein erlştl
nıestnJ temenni etttğtmiz hadlere 
ya.klnf}maktadır. 

"Kemnllzm prensiı>lerint, Cumhu
riyet Halk Partisi hlikümetleri btiUln 
lmktı.nlarım kullanarak bu bölgede 
tatbike itina etmişlerdir. Değerli 5ah 
siyetini bıitUn fzmirln ve Egenin pek 
ya.kından tanıdığı B. CelAI Bayar 
hUkiimetlnfn de bu hususta. ayni dtk
knt ve itinayı göstereceğinde şüphe 
yoktur." 

lktı.snt Vekilimiz Uç milyonluk 
pamuk kurumu teşkili, kooperatif
lerin tnnJlyetl, hayat pahalrlıfı ne 
mUcndcle, yenl !standart nizamna
meleri, !zmir fuıırı hakkında da şun
ları 6')ylemlştir: 

Pnmuk ;J\urumo 
"MUhfro bir teşekkUl olacak olan 

ı>amuk kurumu daha ziyade Adana 
bölgcat icln bUyllk taydaJnr temin e
decektir. Adanada lstok bulundur
mayı faydalı görüyoruz. Milli bıın· 

katarı bfrarayn getirerek uç milyon 
llrn. sermayeli blr teşekkül vücuda 
getirmek, bunun blr azım kuvvet ha 
lfnde piyasaya mildahale etttnnelt 
kararındayız. Te!'1ekkUI bütün meoı
lekctto tauUyelte bulunacak, gele· 
cck yıl k•mpany1,11na kadar çalıJ-

mal;a başlayacaktır. 
"!standart Jşlerlnde ııubu bat ve 

portakal kontrol nizamnameleri tan
zim cdilmltıtlr. Bu sene içinde tatbi
kine başlanılacaktır. 

Yn' Meyva İhracatı 
"Yaş meyva ihracatının arttırıl 

ma.sı meselesi üzerinde çalışıyoruz. 

Denlzbank bu iş için soğuk hava ter
tibatı 1rnlunan küçük haclmll vapur
lar satın alacaktır. Bu hususta mU
takerelere başlanılmıştır. 

J{oopcrntillcr 
"Kooperatif blrllklerl taal!yetl 

Jnkişaf etmektedir. Uzüm ve incir sa
tışlarınt bu tcşkll!tlanma sayesinde 
istikrara mazhar edeceğimizi umu
yoruz. 

Pahalılıkla Mücadele 
"Hayat pahalılığı ne mUcadele en 

mühim işlerimizden biridir. Bu mak
eada göre faaliyetimizi b azırlıyabll
me k icin dünyaca tanınmış bazı ee
nebi mütehassısları dayet ettik. Bun. 
lardan biri yakında gelecek, teknik 
metotlnrın hazırlanmasında, alAka. 
dar dairelerimizin ı;:alışmalarına iş
tirak edecektir. 

"Bu hazırlıklar yapıldıktan son
radır ltl mücadeleyi usuUeı:;tirme su
retiyle peyderpey tatbikata ba~lnmış 
olacağız. 

İzınir Fuan 
"Beynelmilel ehemmiyet kaza 

nan !zmlr Fuarına komşularımızın 
lştlralti öntimilzdckt yıllarda. ge
nişloyeccl$ini umu;>:oruz. Biz de kom. 
r;u ınemleketlcrdeki fuarlara lştlralt 
nisbctimfzi çenfşletmek tasavvurun
dayrr.. Yeni bUtçede ıuara verilecek 
tahsisatı fazlalae;tırmak arzumuz. 
dur." 

İktisat 'Veklll bugün saat 15,30'da 
1zmlrdcn Manfsaya hareket etmiş -
Ur. 

:!\fıınisn. 'da 
Mo.nisa, 15 (Husust) - lktısat Ve-

1dll B. Şnkir Kcseblr, refakatinde 
bazı mebuslarımız ve Ziraat Bankn· 
et umum mUdU111 D. Kemal Zaim ol
du~u halde, tzm1rdcn buraya gel· 
mfşttr. 

lktısat Veklll akşam üzeri Halke-

ce yeniden kırk bej otobüsun plakaları ae Mart nihayetıne kadar caınJantU 
sökülmilştür. giştirceeklerdir. 

Bunlar dağılmaz cam taktırdık- Piyasada cam buhranı görOlare' 
tan sonra ancak i~lemelerine müsaade otomobilcilerin camcılara ktnlına% ~ 
edilccelstir. sipariş ettiklerine dair vesika ibraJ 

Evvelce plakaları alınan otobüs • meleri istenecektir. Bu vesikayı götto' · ·ıe • lerlden üçte ikisi ceımlarını değiştirmiş- ttnlere bir ay kadar müsaade ~ • 
terdir. cektir. Daimi encümen bugün bu 1ı'1 

Diğer taraftan aaimi encümen tara- susta bir .karar verece~r. 
fından verilen karar üzerine piyasada Belediye, piyasada triple'kjs ~ 
i~liyen bUtün taksilerin de ,. ~ugünden buhranı olup <0lrr.adığmı Od•Y' 
itibaren muayeneleri başlıyacaktır. 'SOrmuştur. :.Bir iki gün eonra odaııı' 

Muayenesi belediyeden bir makine 'Cevap vereceği anlaşılmaktadır. 
mühendisi ile iki belediye nıwcttljl ve 
şoförler cemiyetinden gönderilecek iki 
murahhas tarafından yapılacak, trip -
leks cam takılımyacak derecede es-

Bitlerin tehdidi 
(Üsıyanı: 1 incide.) 

B. llltlerfn tekliflerini n:ı.zan dikka
te tılmıyablllr ve tchdltlerin tahak
kukunu bekliyebillr. B. Şuşnig'ln 
cesareti mal· mdur ve eğer hariı;te 

kuvvatll bir mllzaharet bulursa. bu 
~arzda hareket cıdeceğt muhakkak· 
tır. 

Fakat B. Musollnl, Avustul'yadald 
İtalyan nUfuzunu müdafaayı h~lA. 

arzu etmekle beraber, Roma - Ber
lln mihveri sebebiyle umduğundan 
çok fazln mikyasta elleri bağlanmı~ 
bulunmaktadır. B. Su~llig'ln alaca
ğı karar Avrupa muvazenesi bakı

mından çok mlihlm .neticelerle dolu 
olabilecektir. Londra ve .Pn.Tletn bu 
meselede diyecekleri söz de 'vardır. 
E~er Londra ve Paris bu sözler! söy
lerse, B. Şuşnlg'ln lşinl milhim su
rette kolaylaştıracaklar<lır. 

Flgnro gazetesinin Roma mubabf
ri diyor ki: 

Romnc1a temin olunduğuna göro, 
Viyana knblnesfnde pek yalnnda. ol
dukça. mUhtm değişiklikler olacak
tır. B. Guidoschmldt hariciye nazır

hğmdnn çekilecek ve yerine başve
kft.lct propagnnda dairesi şefi Albay 
Adam gelecektir. General Buel
gerth de 'başvekft.let muavinliğinden 
ayrılarak yerine halen dahiliye mt:s. 
teşarı ve polis şefi bulunan Skubt 
gelecektir. 

vinde bağcılar ve Uzüm tUcarlarılo bir 
toplantı ynpmış ve kendilerinin fikir 
ve tılkiyetlerlnl dinlemiştir. 

B. 5aklr ıKescbir, akşam valimiz 
tarafından verllen ziyafette bulun
muştur. Yarın sabah eksplresle An
karayn hareket edecektir. 

Ziraat J{ongresindc 
Konuşulacak l'tlcscleler 

Ankara, 15 (Telefonla.) - Mart 
1cinde şehrimizde toplanacak olan 
ziraat kongresine iştirak edecek mll
tehassıslar vo müdürler raporlarını 
bitirmek Uzercdlr. 

lktısat Veklli Ege mmtııkasmda
kl tetkiklerinden döndUkten sonra 
kongrenin tarihi tesbit olunacak ve 
hazırlıklar bitlrilccektlr. 

Kongrede konuşulacak meselelp,r 
arasında toprak mahsullerimizin dı
şarda sUrUmUnli temin edecek lrnUte
de olmaması es11e mevıı:uu tutacak
tır. P,unun lçln, bazı mmt:ıkalarda 
mahsuıun 'ekimi fazlalaştrrılacak, 

bazı yerlerde de tahdit edilecektir. 
TUtUn, incir, tlzilm, fındık, porta

kal ve sa\renin istandnrdlaştırma tlp 
lerJne uygnn olarak istihsaline de i
tina edilecektir. 

Kongrede bu hususlar hakkında 

kararlar alınacak, zirai teşckkfille • 
rln ne suretle idare edlleceğl hak -
kında raporlar okunacaktır. Ayrıca, 
memleketin zira! b61gclere ayrıla -
rak her blilsede iklim şartlarına uy -
gun olarak faaliy tc geçilmesi do 
alınacak kar.arlar: nr.a.sıuda .hu.lıı.na -
caktır. 

Şöhret 
(tlstyanı 1 incf4Sf 

maksadı Iıindbcrgin ,§Öhretindeıı ~ 
parça koparmaktı. Bu maksat haSJ1 
du. Şimdi Amerika gazetecileri kef,. 
dilen bu havadis 'i9ıynağmı işlctiY0~ 
lar: Lindberg Doktor Karel'ıin icat; 
tiği ~elik kalbi lçendine taktıracak, 
yorlar. Bunu demek için de hava '.Jı:Iİ1~ 
ramanmın !r.giltercden muvakkat t7lt 
-znnııın için Amerika.ya gitmiş oııııas' 
vesilesinden istifade ediyorlar. 

Garip olan cihet §Udur ki Liııd" 
berg kendisini gören gazeteciler' 
böyle bir ameliyata karar veıidiğirıe:; 
fr bir ey de söylememiş. Fakat .Aın 
kan gazetccilcd halinden §Üphe cuıılt 
Zira Doktor Karel çel~en kalp uJt. ; 
:mak tt;crü.besini hayvanlar ~ 
stt~ ~~ en-el oman Uzan ti' 
man aç brrakıyonnu§4 Unberg'iıı d• 
son ıgilnler.de 6I1c sık Qruç tuttuğu fır" 
kedilmiş imi§. lşte h2Na kahramanJflJll 
kalbini çıkarttırarak yerine çelikten 1'i' 
kalp ta~mıcağı rivay.etleri de bu tf,U• 
şahededen ileri geliyormuş 1 •• 

Tayyareci Lindberg'in adını kan§t(.'t' 

ra.\: çıkarılan suniğ kalp rivayeti :ıııe'' 
hur a'damlann isimlerinden istifade t' 
öerek yarılan reklam envamdan bir o~ 
munedir. Bu nilmune şunu .da göStet1~ 
yor ki şöhretten istifade etmek bat 
başına bir saru:ıttır ki sahibi için b~ 
afet olan §9hret bu sayede ba~ 
için büyük nıenfaatler temin ede~ilil~ 
Nitekim Amen1rcüı Doktor Karcı Ltıı 
berg'in dostluğunu tecrubelerine ret-· 
lam vasıtası yapmıştır; Amerikan g•· 
.zetecileri de Doktor Karel'in lbu tel°: 
bUsünden ken!di hesaplarına istif• e 
yolunu bulmuşlardır •.• 

ASIM US 

Mübadil Rum/at 
Ta hl i yetim lzdek il er' 

de borç rıoı 
alamazlar 

Ankara, 15 (Telefonıar - D~: 
ye Voka.letl al6.kadar dairelere g ııı· 
derdiği bir tamimde mübadil J?ll tO' 
lar hakltmda, şunları btıdirllle1' 
<lir: 

ııe 
lkl ay müddetle mcmleketllllg.dtl 

gelmelerine izin verilen ınUb ,.ıv 
Rumlardan bnzıl:ırmın, bu kısa. bıll 
mnn z:ırfındn, tabliyeUmlzl lt~W 
etmiş bulunan ıtumlardan aıaca.ıere 
rını tahsil gibi bukukt munrnele 
gtriştiklerl g~rUJmcktedlr. W 

MUbndole dolnyıstıe karştlıklt 0
8
,. 

rak Tilrk ve Rumların ve gayri tılotJ' 
kul emvali tasfiye edilmiş olc1Uf 111ış 
dan mUbadeledon evel vukua ge 1eıJ alacaklarını tahsil etmek tsteııı•· 
kimselerin tahsfla.tına mani oıu:ı:ıd~ 
sı ve derhal geldikleri yere g 

rllmeler! IA.zımdır. 

o 

Soukdan dondu ıw 
tzmir, u (husust) DlkllfnlPUl ~ 

demli köyünden 6 5 yaşında J{a 
• i'?nkton...dıuıAr.ak.ölm.U~tUr .. 



Edebi roman: sa t:ıORSA 

OSMAN OFLAR 11---- 15 2 • S38 
Ulı.&l&nnda ,,ıc1ıa ~w IÜDlu, a.. 

:iade nwarude ıo~. Makamlaa 
!Uinl u do Kapıw.ıı •ut UJatlarl .u 

YAZAN; Kenan HulOsl PAKALAN -Bulgar eYlorlnln lntlzamsızlığrn
da bugttn anlntmnk istediklerimi 
~Ok sonraları Sofynya yaptığım bir 
: 1Yarette, bizzat şehrin içinde de 
llhnuştum. Sofya bir Türk şehri ol 
~aktan cıkmış. bizimle beraber bal 
anıara giren yeşil manzara değlş

ıtıı~. binaların yerlerine bir tUrlU ısı
tıanıaran sekaletl lclnde Sofya, bir 
111ın, kirli bir yığın halini almıştı. 

1 
ll'akat bu lnttzamsızlığm kendi el· 

erinde olmadığını ltırnC ettikleri 
~lklt gene kendilerine göre bir so
.,,. ep te göstermiş sayılabilirlerdi: 
.ı:i\"d en daha ziyade dışarıda yapıla-
~tlt leleri Yardr. Ve bir taraftan tar
an dUştınUrlerkeıı G rlgorofla Di

ltıltrl Alekslye,;~ı de ihmal edeme
ltıek nıecburiyetlnclclerdl. 

Burada. Dimltrl Aleksf\·cvtcle Gri
:orotun her ikisine blrde.n dokundu
llnı dakllrn.Jnr, ikisi de ayni bir ga

'1e fc;ln calışmakln beraber, hl~ bir 
:akıt anlaşamadıkları bir tablate 
Okunmuş oluyorum. Sadece. Grlgo

tor, Dlmltrl Alckslyevlçte nasıl bir 
tabiatın fnkfşnrrnı tsteyordu? Ara sı
ta onun eksik bir tarafı olduğunu 
~Yler; fakat hiç bir \•akit bu eksik 
,arntı bulup çıkaramadan yalnız kü-
Ur10 lktifn ederdi. 

le biznıtrJ Alekslyevlce geJfncc, gös
tdfğl blrcolt hareketlerden Grlgo

tof a Dek uymadığı mubnkkalctı. Bu-
:•da uymuyor, diyorum; Dimltrl A
~ksfyevicln Grtgorofa mukabil olan 
b hlatint anlntırkcn bu kelimenin 
,.,ana Ynrdnn edebileceğini Umlt et
""ern. 
ttı teşfşln Petro Grlgorofa uyup uy
l •nıaktan daha. çok ona aykırı ge
~11· Yahut başka bir yoldan yilrU
\. lllt isteyen bir tnblatf vardı. Nfte
t~~ ınannstırn yaptığım başka bir 
~/'"'rette Grlgorofun zemin kattaki 
rıı 2rı odasını tşar~tton kendisini ala
• adr~ı vakit, Dtmltrl Alekslyevlc
•t.ı 
~lb0tıu menfur bulan bir tabiat sezer 

1 olmuştum. 
ğ Crtgorofun bu tablatfnl yakaladı
tı;ın dakikalar, birinci kat merdf\"e
ı.. il bUyUk sofasında, manastırın yarı 
ıı.a1ın 
ıı. ıo iskeletinden vuran ucucu bir 
/dınhk Ye gölgelerden başka harc-
11.et 
to eden hiç bir şey yoktu. Kaloş 
.. ttıııerJ tahta sofnnın gıcırtıları ya
"ıııd 
tı a. carlp ve korkunç sesler çıka-
fl!Yotdu. Bu dalcilmlar kendimi sus
Iı~' bir bUcelc kndnr sessiz hatır-
.ıorunı. 

lt to er Şeye rağmen bir tuzağa, Grf-
llr;~run bir tuznğrna dUşmUş olabl
ı,l'd nı. Zebra Osmanofa bu dakika
ılenban bahsettiğim vakit yUzUnil bir
"aıu ir~ kapamıştı: - "Sizin vakit 
llh:ı•~ Uatunuze gelen bUyUk cesareti-

. diyor Ye !Hl.ve ediyordu: 
- "Z l'ard aten Osmanoflara en çok bu 

ını etmiştir!" 
~tan :O a.stır<ln Grlgorofıın Ocln.sı 

«it le hnıtrf Alckslyevlçl manastırın 
''Orı atında ndıın adım takip ederken 
~a gororun odası!·• dediği zaman 

I>ın · 
tıı.. 111 birdenbire ardınn kadar a

... rak 
ta"ktt oluuğumuz yerde ikimizi de 

Orı Cdeceğfnt bekliyordum . 
ltJı:tb Corof, Osmanoflar tein fed bir 

et h ile bı nzırlamaya calıştığı gUnler-
~ı lt 1'11ltrı Alekslye,•lçle oturup kar
~lc arşıya konuşmaktan çok bu kU
~-tı:dadakı demir karyolasrnda u
~ı~ıı.r~Yı tercih ederdi. Çlzmelerlnl 
ltltı ... r cıluı.rmaz kollarını başının 
l .. ak 
ll.r111 °Yar; manastırrn tclnde dağ-
tıııtı81rtızMrını boğuk bir hayron i-
~ Cibt -ltlaıtı aksettiren taş duvarlara 
clalllncıarını ' 'eri r ve zerrocc kımıl-
~ an • 
e ltnlırd orada bir saat kadar öyle-

" r. 
'-•rı l' goror 

a.ı(lll un bu dakikalarında ba-
gllııtı bna.sıı bir yol Uzerlnde yil~dti-
ltu tııl'ord tU>-u C um. Osmanofların en 
Ji., , roş k 
"'nreıc en anın "Petro amca" 

1 <::rı eahsında. bir "veli"' yarattı
te Roror b 

llcraıd · u dakikalar deli bir 
~llbacıa 1~n daha farksız değildi. Kn
:11rıcıırıe ,_are ettiği baskmia kendi 

l 11)· l\arşr ı . 
h or<lu. en >UyUk gururu du-
ıı•·· . '"c ··r-. derıc \.nrıınbat Ustüne gale-
Otıra geı (!n, kendisinden r,:ok daha. 

Ccek 1 0 nn bir generalin 

"Romn. Uzerlne yUrUyUş" Una aykırı 
olmayan hisler l!:indcydl. Sadece 
fotoğraf hcnilz ilerlemişti; her şeye 
hhkfm gözUken jestini bir objektif 
karşısında alamnyacnktr. Ve arala
rındaki tark bir vitrinde teşhir edil
mek. yahut edilmemekten lb:ırettl. 
Nitekim, garip bir sayıklama lclnde, 
Knrnabadı Osmanoflardan fethettt
ğlnl dUşllnen GrlgoroC: - Her şey 
yeni baştan, diyordu; Karna bat ka
~rı.ba~ Bulgnr topra.klarr üzerinden 
:ı.rtık kalkmalıdır; yerine blr şehtr 
Hızım; yollannı ben tanzim edece
i:inı; manastır olduğu yerde kala
C'alc ya o~manoflarrn oturduğu yer? 

CTrigorof burada birdenbire dur
du: 

- "Oradnn bir yol geçecek! Her 
~ey ı;Uinmelldlr; ve hiç bir şey hatır
Jaumamah I" 

:Paknt bir dakika dUşUncelerlnln 

b-:ır hangi bir yerlndo ll)anastırdan 

nşnğıya inen bir kaJabalık ve slla.h 
'3'3S1Prl arasında kendisini birdenbi
re Halil Osmnnofun lrnrşısında bu
lurdo. DUtUn kurŞJ.Jnların bu hercU
ınerc arasında ona. doğru sıkıldığını 
görtiyordu. Fakat Ham Osmanof, 
c;ok eskiden kurşµnla bir panzehir 
almış gibi, biltUn vUcudu delik deşik 
olmnsma rat,men her snnlye biraz 
daha llerllyordu. 

Grlgorof dilşUncelerlnln sonunda 
böyle bir hayal görür \'e cıldırırdr. 

Dcmlr lmryolayı a.nlde terkeder; sa
rı çlz""lelerlyle uzun bir talim mey
danı gibi kUcUk odada dolaşır; fa
kat Halil Osmanotun hayalinden 
kendini biç bir valdt kurtaramaf;, 
ve <laima belinde gördUğil bir slla.h 
şakaklarına çevrJlmlş ateşe hazır 

bir halde duyardı; bu dakikalarda 
kimblllr nasıl bir tedat ile Ham 
Osmanofun stılh odasmı hatırlıyor
du. 
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Zahire Borsası 
15-2- 938 

Buğday l'Umuşak 
Buğday sert 
Arp:ı ycınlik 

Arpa Aıındr 
Çavllnr 
l\lısır sarı 

Kuşyemi 
Börülce 
Tiftik ıual 
Yapak Trakya 
z. yaA l. el Hmck. 

Ge.en 
Buftday 960 Ton 
o\rpa 345 

" 

&r. l'L Kr .Pa 

6 s 6 9 
5 28 !'.> 35 

' J7 5 
4 6 4 8 
5-
" ı 8 4 31 
8 8 
s ıo 

117 - l23 -
65 -
46 - 48 -

Giden 
Yulaf 30 Ton 
Nohut ır. • Orada, başı bir slla.hrn tızerlne e

ğik, elinde yağlı paçaualarla bir 
mekanizmayı temizlerken onu bu
lur; kurşunları birer birer muayene 
eden Hnlll Osmanotun sestnl a.deta 
kulaklarının içinde en yakın bir ses 
gibi işitir; ve zaman zaman Halll 
Osmano! ayni bnreketlorl rnuhafa· 
za ederek yanına kadar gelir: 

Çnvdnr 165 .. le fındık 4 .. 
Afron 607 Kilo 

- "Grlgorof, d~rdl; bu son kur· 
şun da senin için!" ve Grlgorot bir 
hayalden çok bfr bnldkate yakın o
larak bu sesi işittiği zaman ondan 
fmkfınr yok lrnrtulnmıyacağmı anla
yınca. kapıyı ardına kadar ncarak 
boğuk bir sesle Dlmltrl Alekslyevlçl 
çağırır: ynhut manastırın bahçesine 
kendisini attığı zamnn. en bitkin bir 
ruh kUlı;:esi halfndo \ilcudunun ken
disinden alrıııp başka bir yere gUtU
rUldUğünU zannederdi. 

Hakikaten bahsettiğim aylar için
de, DJmitrl Alekslyovlr,:.ten çok Grl
gorof Karnnbat Bulgarlnrını yalnrz 
bırakmıyordu. A leltslyevlçtn ancak 
ye.mek vakitlerini alan ziyaretine 
mulrnbil Grlgorot lçln zaman ve da
kllca. yoktu. GUnün ortasında bir
denbire aralarında bitiverir: - .'Bu 

topraklarda bir ecir olduğunuzu u
nutuyorsunuz, derdi; Osmanoflarn 
karşı hazır mısınız? .. Dulgarlstanda 
yaşamak isteyen Bulgarlar, siHlhla- ı 

rını tenıfzlemcğl bilmelidirler!" ve 
her şeyo rnı;mcıı: tşlerlnfn ortasında 
hMhangl hlr ııehatrn köklerini te
mizlemekten ,·ar.geçerek, yahut kü
rek sarılıırına dayanarak Grlgorotu 

dinleme~~ merhur kalırlardt. Çok 
l;:ereler 'le, hir ikisini çlftliklcrJn sa
pa yolların:t çekip glltilren Grlgorof, 
orada bl r frsrltıclan çok bir şelA.le gi
bi roşlrnn konuşmnyn başlar; Bul
gurlar ııı ekınokt<>n fazla hUrlUğe 
mulıtnc olduklarını anlatırdı. Fakat 
kısa nutuklarının nihayetinde, kuy
ruğlıuu sUrUyen bir köpek kadar yat 
ı;ı'.l ,}Eımr.norıara döner dönmez. çift
likh rin tıırnsında yarattığı bu nt
moı:ıter blrdenb1ra k11yboluver1:-: 
- "Petro, derlerdi; şUpbC'slz iyi ko
nuf;uyor; tn kat hUrriyet irin ek mele-

Kepek 150 .. 
F'asul) l' 30 .. z. ynğ 23 •• 
Un 110 .. P. yağı 66 " 
~lısır 45 .. Yulaf 40 •• 

nımmmm 
f stanbul Bdedlyul 
Şehir Tiyatroları 

Snat 20,30 da 

iL ~ 
PERGÜNT 

Dram 5 perde 
'ııı:ın: Henrik lbsen 

111111111 
l°Lirkç<!si Senlh:ı Rı>ılri 

KO~IEIJI : 
S:ı:ıt 20,30 do (SÖZON KIS.ı.Sl) komedi 

4 ııcrde. Ya,·:ın: Von Schönthıın; Tüı:).;çc
sl: S. ~lorny. Pnınr gilnlerl ı1ant 15,30 d:ı 
matine. 
COCCK: 

Cuınnrtcsl, Çorş:ımbn s:ıat 14 de (MA Yl 
BO:\CUK) Ya7.nn: Mllmlnz Zeki Tnşkln; 
Mozik: F. Ege. 

ERTUGRUl .. SADİ TEK 
TiYATROSU 

Bu gcc~: (Üsküdar -
1 !ale) slnem~~nndn ve 
Cuma günü akşamı: 

Şehzaclebsşı (Turan) 
llyntrosuoda: Cehen
nem ... Piyes 3 perde. 

TURAN TİYATROSU 
Bu nkşam: Snn'ntkl'lr 
'\ıışil ''e nrk:ıdaşları 
:ınkkı Ruşen, Rıfkı 

l"YÜP Sabri birlikte 
\I \CAR VARYETESi 

f01lim T,ırpanı) 
Komedi 3 perde 

Sine111a/aı 
Sal.-arya: Yakan buseler. 
Jlclck: Bora. 

lll'Gt'.N l{Al.KAC\K \',\Pl'Rl.All 
Sanı l'apıırun adı Gittiği yol 
15 h.cm:ıl .\nnlık 

18 ".!ersin Barlın 

20 flgeıı Bandırma 
GEl.ECEK \'APliHl.AH 

Aııtnlro 

• tC'n de vnz&ecemeylz doğrusu!.." I 
(Devam ediyor) 

(i.30 
15.40 
lG 
111.15 

llursa 
lımir 

.\ocae'i 

B:ınılınn:ı 

Mudanya 
lzmir 
İzmit 

,.-KURUN 

KELiMELERi NiÇiN 
T AHRlP EDiYORUZ 

Türk musikisini radyo yahut. diğer 
her hangi bir yerde okuyanlardan bir 
çoğunun kelimelere Jıiznn gelen hece
leri veremedi.ii daha doğrusu cüfteyi 
anlatılamıyacak bir gey gey haline 
M>ktuğu muhakkaktır. Fakat yine bun
lardan bir çoğu bir çok kelimeleri de, 
anlatılmaktan vazgeçtik, tama.mile, tah 
rip etmektedirler. Bu mevzua dokunan 
Burhan Cahil Son Postada neırettiği 
dünkü fıkrasında diyordu ki: 

Alaturka musi\i diye dinlediğimiz 

eserleri, halk ıarkıları, ağır besteler, 
bir de Enderun şarkıları diye üçe ayır
makla iyi kötü bir tasnif yapmış olu -
ruz zannederim. Fakat son .zamanlı:ır
da öyle bestekarlar türeldi ve öyle bes
teler yapıldı ki bu tasnif ölçüleri de 
kıymetten düştü. Hele halk şarkıları· 
nrn biraz rağ'bet gördüğünü hisseden 
bıu:ı bestekarloo- Anadolunun mahalli ha 
valarmr ~endi zevklerine göre lstanbul 
malı güftelere işlemekte o kadar ileri 
gittiler ki, meseli Sirkedde oturup bir 
Dicle havası dolduran, Taksim m~yda
nınl:lt'> ilgar manisi besteliyenler peyda 
oldu. 

Zaten tabii ömrilnü yapnu§ otan bu 
musikinin &ilnden ~lan tek güzel e • 

silah ve para yardnniyle, kendisine yar. 
dnn edecek,, diye bir anla§ma yapıyor. 
Fakat Nc:ıpolyon tahta çıktıktan sonra 
vaadini unutuyor ... 

YENi BtR ELEKTRON 
MlKROSKOP 

Berlindeki politenik liboratuvar-
larda, fizikçilerden Konl ve Kuska ta~ 
rafından ihtira olunan Ele\tron mik • 
roskop üzerinde yeniden bazı Uı:lilat 

yapılmıştır. Bu mikroskop en küçük 
mikropları bile 2600 kere büyültmek· 
tedir. 

AME LIYA TTA YENt 
BiR MERHALE 

Geçen yıl içinde tıbbın cerra.bt ıube
sinde yeni bir merhaleye ula11Inu1tır. 
Uyutmak (btıyıltmak) için siklopropan 
iımi verilen bir madde bulwımuıtur. 

Bu madde bir nevi gazdır; ilk önce 
Amerikalı doktorlar tarafından kulla
nılan bu gazın tlmdlye kadar kullaru· 
lan maddelere bU.yilk bir üstUnlUğU ol

duğu anlaşılnuıtır. Bu madde :tama· 
men zararsızdır. U.run süren ameliyat
larda hastanın bayrın bir halde fazla 
kalmasında lda bu maddenin •bit uran 
göriilmcmiştir. 
Amerikalı Doktor Silyopropan ile cer 

raht ilminin yeni bir merhale katettilt 
kanaotindedirler_. 

serlerini olduğu gibi muhafaza etmek MiHRACENiN 
varken ve yeni yaveler, ham, kof nal- BiLET PARAS( 
melerle bu musikinin ihtizar mevsimini Gvalior Mihracesi bir kaç aydır 
uzatma~ faydasızken bir taraf tan da Londrada vakit geçiriyor. Bu çok .zen. 
yeni yeni hMcndclcr meydana çıkıyor· g~n zat, geçen haf-

Bir damla musiki, lisan ve edebiyat rı~nl~r$iPJf!l'!)l ta aleUide bir insan 
zevki tatmadan radyo mikrofonuna ka- gibi otobüse bine • 
dar sokulup bağmp çağırıyorlar. Ge· rek Londra civann .. 
çen gece bir Yemen türküsü ıc}inledim. da dolaşmak mera .. 
Zaten güftesi de bestesi 'Jt.adar mellin- kına dü§mÜ~tU. Fa-
kolik olan bu eserin öz Türkç~ keli- l kat otobliıe binip tı 
melerini hanende öyle fena söyledi ki yola koyuld~an 
hırsımdan az ~alsın radyo makinesin - sonra kendisin'den 
den oluyordum. • bilet parası .isten • 

Bu türkünün bir parçası var: Adı mi§tir. Mihrace ceP. 
Yemendir, gülü çimendir, giden gelmi- lerlni ar"J'IP tara • 
yor, acab nedendir? işte buraldaıki gel· IDI§, k!ğrt para oı. 
mlyor kelimesini : madıltnı anlamı§ tır. Biletçi Mlhrac .. 

- Gelmeeyorl diye okuyorlar .. Pe- yi otobüsten iridirmek fstemfı: fakat 
ki amma: mübarek san'atkarf Şunu bu vaziyeti gören bir amele, cebinden 
gelmiyor diye okusan da vezin ve beste çıkardığı ufaklık parc:ılarla Mihraceye 
buzulacı:ık değil. Bunu gelmeeyor diye bilet almış ve otobüsten indirilmemesi• 

ne okursun l ni temin etmiştir. Mihrace amelenin 
L1NDBERG BARSELONA- adrC$ini almıştır ve hiç bir §ey a5yle-

Y A MI GİDİYOR?. meden otobüsten inip gitmi§tir. 
İngiliz gazetelerinin yDZdığına göre, 1ki gün sonra bileti alan amele 75 

meşhur tayyareci Lindberg yakında bin franklık bir çek ile birlilı\te lbfr mek 
Barselonaya gide- tup almıştır. Mektupta şöyle yazılmıt-
cek ve orada, cüm- tır : 
huriyetçi lspanya "Gvaliyor Mihracesi otobüate 'doet -
hükumetinin hava !aştığı ameleden lbu kUçUk hediyeyi 
teşkilatını ıslah ede kabul etmesini rica eder.,, 
cektir. Amele, küçük bir iyilik mukabilinde 

Bu haber gerek talihinin bir tesa!düfü olarak ungin ol-
, ingilterede, gerek muştur. 

Amerikııda büyü~ NUTUKLARI DiNLEMECE 
akisler uyandmnıJ • MAHSUS YENl ALET. 
tır. Doktor Karel Bir ço~ milletlerin iıtirak ettikleri 
ile beraber yapma ve muhtelif lisanlar üzerine konutulaQ 

kalp üzeriıtde çalışan Lindbergin böyle beynelmilel kongre ve toplantılarda 
bir işe girişeceği pek zannedilmemek- kullanılmak üzere yeni bir llet imal o-
tcdir. 

lunmuştur. 
Son olarak Nev-York.an bildirildiği· Murahhaslar bu fileti ba§larına taka-

ne göre, bu haberin c:ısh yoktur. Barse- rak ve kulaklarına geçirerek nutuklan 
lonada böyle bir malUmat olmadığı bil· dinliyorlar. Her murahhos, resmen ta• 

diriliyor. nman ingilizce, Fransızça, Almanca • 
TILSIMLI ZUMRtlDU dan başka isterse kendi lisanı ile de nu. 

VEREN KIRAI-.. tu~ söyliyebilecek, yalnız nutuk ~yli• 
Bir eski Rus kontesinin, ~endisince yenin yanında tercilrnanlar bulunacalc· 

tılsımlı sayılan zümrüdünü çaldırdığı· tır. 

nı ve az sonra öldü- Bu tercümanlar, 6Öylenen nutku res-
-· ğünü haber vermiş· mi lisanlardan başka, iştirak eden bil .. 

tik. tün milletlerin lisanlan üzerine de ter• 
Şimdi zümrüdü cüme edeceklerdir. 

çalan bulunmuş ve Şimdiye kadar, yc:.pılan beynelmilel 
tılsımlr mücevher toplantılarda söylenen nutuklar ay~ 

tekrar ele geçmiş - ayrı l,isanlara tercüme edilip murahlıaa 
tir. Yrı!nız, sahibi J;.:-a verilinceye kadar çok vakit kaybe-
ölmüş bulunuyor... dilmekte idi. Şimdi ise, tercümeler ayni 
Ziimrüdü kontesin zamanda yapılma~adır. Tercümanlar 
evlatlığı olan kadın nutku te~üme ederlerken ~ylenen 

.. çalmış. sözler radyo dalgalan hcıılirlde murah-
Bu zümrüdü kontes Merşof'a o za- hasların kulpklanndaki ilcte anladıkla-

man Brunsvik kralı olan il;inci Şarl rı lisan üzerine varacaktır. 
vermiştir. ikinci Şart on dokuzuncu ro Tercümanların ağzından çıkan muh· 
rm en fena seciyeli adamı olarak tanın · telif lisanlardan sözler toplantının ya· 
mıştır. pıldığı salon içinde çeşitli ve acayiP, 

Memleketinde bilyük bir zalim hU • bir ıürültü yapacak iac de murlbJ:ıuı. 
kümdar olan bu kral, Üçüncü Napol- lar kulaklarındaki ilet düğmesine basa-
yonla, her i'l\isi ıcle henüz prcnsken, rt~S bu gürültüyü duymıyacaklar; sa'de 
"ikimizden hoogisi daha evvel tahta kendi anlad:kları lisan saf ve temiz bir 
çıkarsa diğerinin de kırat olması için, halde kulaklarına plecektir. 
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Ne garip şeyler? 

* Hindista.nda ''fakir,, denilen hok
kabazlardan biri uzım bir müddet dört 
ayakla, yani ellerini de ayak gibi kul
ianarak yürümüş... Böyle yürümeğe 
alıştığı için sonra doğrulamayor ve 
bütün ha.yatında öyle yürümeye mec
bur oluyor. 

* Dünyanın en küçük kemanı, re -
simde gördüğünüz gibi, bir avucun i
çine alındığı zaman bir erik ~kirdeği 
kadar yer kaplayor. Bu, hakikaten bir 
kemandır ve yanındaki saman çöpü 
gibi yayla. çalınıyor. 

* Bazı sıcak memlekeUerde balık o 
kadrı r çoktur ki, yerliler ellerini deni
ze daldırıp bir balık yakalarlar ve he
men ağızlarına götilrerek çiğ çiğ ye
meğe başlarlar ... 

* F okbalığı Çinde pek makbuldür. 
Çinliler bu balığın ne etini yerler, ne 
yağını içerler, ne de derisinden isti
fade ederler. Onların fok balığından 
aldıklan şt1:f yalnız bryıklarıdır. Bu 
bıyıklardan diş fırçası yaparlar. 

* Enişli yokuştu yerlerde yürümek 
insana. zor gibi görünür, değil mi; 
halbuki, hakikatte öyle değildir: Düz 
yolda yürlimek insanı enişli yokuşlu 
yerlerde yUrümckten daha fazla yorar. 

•Alimler aramışlar ,taramışlar, ni
hayet beyaz rengin yUze yakın açığı, 
koyusu olduğunu bulmuşlar ... 

Hazır cevap mısınız? 
Siı.e şunları sorsalar: 
1 - Bir kasadarla, bir hırsız, bir 

buğday tanesi ve bıçak arnsmda ne 
mUna.sebet vardır? 

2 - İnsan towan , topraktan yarar 
tılmış derler. Zenciler acaba. nasıl bir 
to?.dan yaratılmış? 

3 - Saat bir diyorsun. Halbuki Uçü 
vurdu? 

4 - (Öğretmen çocuğa): Kalemini 
yine evde unutmu35un! silA.hstz muha
rebeye giden birisine bcnzeyorsun ! 
Böyle kimse gördün mü sen? 

5 - Şeker kazanmak için kaç met
reden düşmek l~dı? 

6 - Şu adamı gördün mü? Kendi
sine o kadar şey borçluyum ki! Ken
disine ne kadar borçlu olduğumu söy
liyemem. Kendisini dünyada unutma
)'acağnn. Gece gündüz hatmmdan çık
ma.yor. Kim, biliyor musun ? 

Hazıreevapsanız şöyle cevap ver -
meniz lazımdır: 

1 - Gayet ~ikfu': Kasadar cem 
yapar, hırsız tarh, buğday tanesi zarp, 
bıçak da taksim ... 

2 - Kömilr tozundan. 
3 - Duynn var, duymayan var: Sa

at bir olduğunu üç kere tekrar ediyor. 
4 - Gördüm ya: Kumandanlar si

lah taşımaz! 
5 - (Duvardan aşağı düşen çocu

ğa): Beş metre yükseklikten düştlin. 
Al şu suyu !ç. Ne isteyorsun? 

6 - Muhakkak ev sahibindir! 

Hato rrı n ızda 
kaosun 

Gevezeleri susturma 
ınakinesi 

Fransadaki bir 
şatoda gayet garip 
bir maske vardır. 

' Koca koca gözleri, 
bir karış ağzı olan 
bu maake 1ııaanı 

korkutacak şekilde 
durur. 

Fakat, mukenin 
vazifesi daha. kor-
kunçtur: 

Vaktiyle bu şatoda toplantılar ~ 

lur, herkes söz söylermiş. Biri sözü 
uzatıp gevezeliğe ba.~ladı mı, maske
deki gözlerde ışık yanarmış. Bu, bi
rinci ihtardır. 

Geveze ada.m lakırdıya, devam edi
yorsa bu sefer gözlerden ateşler çık
mağa ve etrafa şimşek gibi ışıklar 

saçmağa. ba..şlarmıs. En nihayet mas
kenin ağzından mütlıiş bir gürültüler 
çıka rve söz söyleyenin l~kırdılan du
yulmazmış! 

Şati sahibinin bulduğiı bu çare, ha
kikaten gevezelerin ağzını kapamak 
için çok iyi bir çare imiş ... Bugün, A
merikada da buna benzer bir makine 
çıkardılar. Fakat, şatodaki o eski mas
kenin arkasında ışıkları yakan ve ses
leri çıkaran biri olduğu halde, bugün
kü geveroleri susturma makinesi e
lektrikle L~leyor ... 

Hayvanlar açlıga 
nehadar dayanır 

''Kanı soğuk,, denilen hayvanlar 
vardır: Mesela kaplan. Bu gibi hay -
vanlar iki sene hiç bir şey yemeden 
yaşa.yabil!Aler. Bunları, sözün dışında 
bırakırsak, açlığa. en fazla tahanımUl 
eden hayvan köpektir. Bilhassa, kRrlı 
dağlarda yaşayan ve "senbernar,, de
nilen köpeklerin iki aydan fazla, hiç 
bir şey yemeden yaşadıkları görül -
müştür. 

Diğer hayvanlara gelince: At yirmi 
gün. tavı:ıan on iki gün, kubay altı 
gün, fare iki gün hiç bir şey yemeden 
yaşayabilirler, fakat daha fazla daya
namaz, ölürler. 

Zavallı kuşlar ise, yirmi dört saat 
bir xey yemezse hemen ölür ... 

Tedbir 

Sağlık bilgisi dersinde: 
- Farze.din kl birisi kazada ağır 

yaralandı ... Doktor gelinceye kadar ne 1 
yaparsınız? ı 

- Ewela yaralının vasiyetnamesi-
ni alırım.... 1 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

& s gara 
Elinize 6 cigara alacaksınız. Bun

lan mas3.Ilfil üzerine o suretle koya -
caksmız ki, her biri diğer beşine te -
mas etsin. (Bu §ekli yapmağa çalışın. 
Bulamazsanız, gelecek hafta yapılmış 
şeklini burada göreceksin~.) 

Tarlayı nasal payıa,sınlar 
Babalan ölüyor, iki kardeşe bir 

tarla kalıyor. Bunu aralarında taksim 
edemiyorlar, kavgaya tutuşuyorlar: 

Her biri kendisine fazla pay almak is
teyor. 

Nihayet mahkemeye müracaat edi
yor. Mahkeme bir karar veriyor. 

Acaba mahkemenin verdiği karan 
siz bulabilir misiniz? İki kardeşin tar
layı nasıl paylaşmaloa.n l~dır? 

{Bulmağa. çaltem; bulamazsanız, 

gelecek hafta nasıl halledildiğini ya
zacağız, okursuııuz). 

• • • 
Hediyeli bilmece 

Bir a.da.ına. soruyolar: 
- Cebinde kaç paran var? 
Cevap veriyor: 
- Cebimdeki paranın dörtte biri, 

beşte biri Te altıda biri toplanmıa ~ 
tuz yedi kuruş eder. Kaç para olduğu
nu siz hesap .edin bulun. 
Adamın sebinde kaç parası varmış? 
Bu mUsa.baJramm hediyelldir. Doğru 

yapanlara güul ve değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınız şekli bir kağıda 
cizip Uç haftaya kadar aşa.ğtdaki adre
se gönderin: 

''KURUN" ga.2'eteai 
( Çoou k llmJfa.M) 

/:1t.anbul 
Zarflarmm açık bırakır ve üzerine 

''Gazete,, diye ya.za.rsanız posta 1 ku
ruşa kabul eder. 

Bilmecenin doğru şeklini ve ka
zananların isimlerini bir ay sonra ba

saca.ğız. 
Bilmeceyi gönderirken bir de resmi

nizi yollayın. Dcğru yapanların hepsi
nin resmini b:ı.sacağız.. 

Gülüp söyle
mek için 

O DA BÔYLE 

Doktora geldi: 
- Hastadan geliyorum, dedi. 
- N1.Sıl oldu, iyileşti mi? 
- Hayır, bu sabah öldill 
- Ne diyorsunuz?! Aklımı kayoe-

der gibi oldum, birtürlü kendime gele
miyorum ... 

- O da öyle, doktor: O da birtürlü 
kendine gelemiyor .. 

Hesap 

Çocuk bir hesap meselesi ııe meş -
guldü. Babası sordu: 

- Ne arayorsun saa.tlarca böyle? 
- Yedi kere dokuzun kaç edeceğini 

ara yorum. 
- Nasıl? daha Mla bulamamışlar 

ha? Ben de çocukluğumda bunu arar 
dururdum! 

Ya Gelmezse ... 

Annesi küçük çocuğa: 
- Hadi git, elini yüzUnü yıka , de

di. Amcan gelecek. 
Çocuk cevap verdi : 
- Peki ama, ya gelmezse ... 

Kabahat Kimin 

Dişçide müşteri şikayet ediyordu: 
- Koyduğunuz dişlerle yemek yi

yemiyorum. 
- Fakat, dişlerin hiç bir kusuru 

Dünkü ve .. Bugünkü .. 

İnsanlar dalına göklere yükselmek 
istemi§lerdir. Yüksek bir yere çıkıp 
üzerindeki kanııdlarla b()§luğa atılan
lar ço kolmll§t:ur. 

Bir efsaneye göre, ilk uçan adam 
Yunan ooatirindeki 1kar'dır. lkar'ı 
Minos hapse atmış. lkar, bulunduğu 
yerden kaçma. klçin, kuş tüylerinden 
kendisine iki kanat yapmış ve bunları 
vücudüne balmumu ile yapıştırarak 

uçmuş .... 
Fakat, uçtuktan sonra yere inmeğe 

ra.zI olmamı3, daha yükseklere hava,. 
lanmış. O zaman, gUneşe yaklaştığı i
çin, mumlar erimiş ve kanatlar kopa
rak tkar Ege denizine düşmüş. 

Yine ayni efsaneye göre, Ikar'm 
babası Dedal de, vü~udUne ayni şekil
de kanat takarak Ege denizinin Uze
rinde uçmuş. 

Bugün gökyilzilnde uçmak artık 1'İ1 
hayal olmaktan çıkmış, pek ta.bit 1'1t 
hakikat olmuştlll'. 

Tayyareler her sahada bilyilk bit 
rol oynayor: Posta tayyareleri he%'~ 
rafa yük ve yolcu taşıyor . .Acele 
olan herkes tayyare ile gidip geuycf· 
Hemen hemen her büyük şehir srsJ? 
da munta.Y.am seferler yapılıyor. 

Posta işlerinde billıassa. deniJ: u! 
yareleri büyük mevki almaktadır· 9 
yeni bir deniz: tayyaresi altı motötıt 
dür. Saatte 300 kilometre gider. (!'' 
ni, saniyede 100 metre!) 

Deniz tayyareleri çok da yolcu t'! 
ya.bilir. Mesell burada resmini glSto' 

ğünUz tayyare 80 kişi alıyor . ...../ 

Kadın -- Niçin kavga ediyorsunuz, çocukları.m1 

Er1r.ek 90CIJ]c - Benim 'bebeğimi a'ldı .... 
Kız çocuk - O iJn. benim bilc1erimlc fudboZ t<Ypu a'ldı... ~ 

~~~-----~------------~----~------....-" 
yok. 

- Öyle ama, bizim a§Çı yemek pi
şirmesini bilmeyor. Yemekler çiğ ka
lıyor, dişle:dm kesmeyor. 

iyi Ar~ 
Birisi anlatıyorau: 
- Arkada§ım çok iyi bir çocuktur. 

Nesi varsa bana verir. 
K8.l"§mındaki cevap verdi: 
- O bir şey mi! Benim bir arka. -

daşım vardı, nesi yoksa bana. verir
di.. .. 

Ortak 

Hırsıza mahkemede sordular: 
- Bu hırsızlığı demek tek başına 

sen yaptın? 
- Evet, efendim. Bu zamanda in

sanın namuslu bir ortak bulması o ka
dar zor ki! 

Tavsiye 

Çocuk ağlaya ağlaya eve geldi. Ba-
bası sordu: 

- Ne var? Ne ağla.yorsun? 
- Okulda öğretmen beni payladı! 
-Niçin? 
- Derste: "Viynna. nerede,, diye 

sordu, bilemedim. 
- Bir daha aklını ba8ıpa al: Koy

duğlm şeyin yerini unutmamaya bak .. 

Aptallık 

lki arkada şa.rasmda: ~ 
- Ben denize düşsem h·eıneıı' 

kurtarır mısın? . 1 
- Tabii! Sen bana dem.ez ~il'~ 

ima "her türlü aptallık elindell r" 
diye?! 

Sofrada ~ 

Sofrada kardeşi ağa.beyislJliıl .Jı' 
deki sahanı kendi önüne çekti· 
yisi bağırdı: ·ıl 

Be 
~ .... bl 

- n buyemegi seve.rı ... , 
misin! ~ 

- Seversin o.ma, herhalde 
kadar değil 1 

Benzerltk ~,! 

Küçük Doğanı misafirler 1' 
na almış, seviyorlardı .. Biri: . ~ 

--: ~er~ babasının göderı, / 
Bır dıgerı: of· 
- Saçları annesine ben1J!Y ,.J 
Bir üçüncüsü: , 
- Burnu tıpkı bUyil.k 

burnu, dedi. ıı,dJ'. -~ 
O zaman, çocuk dayanaın ·,,, 
- Pantalonum da babaırıJIS 

!onunun eskisi! dedi , 



,, 
e ortağı; keder 

pay aşan kalb,,?! 
Kaprsrnın önüne camdan bir lev

va mıhlnnmıştı: üzerinde "Dert or
tağı; keder paylaşnn kalb,, ve köşe 
sinde de "Doktor Elder Gluk, dinle
Ylcl,, yazılıydı. tecride, kabul salo
nunda hoşça dcmlcndirllmiş bir ışık 
hükümt sUrUyordu. Mavi maroken 
kaph koltuklarda bekUyenler; genç 
bir kız, yaşlı kadınlar ve ihtiyar bir 
erkek oturuyorlardı. Kabul merast
lllhıe nezaret eden beynz saı:Iı bir 
kadın, bir kUrsU Ustüne, tahta çıkmış 
gibi kurulmuştu. Salonda bir ışık 
l'andı; ampulle bu işaret verilince, 
bu madam, öntlndek! listeyi itinayla 
:6zden geçirerek, ihtiyar erkeğe 
oğru eliyle bir hareket yaptı. Bu 

sırada siyah snçh s one bir kız, sa
bırsn:lıkla yerinden fırladı: 

- Ben Uç ı:eyrck saattenberldir 
bekliyorum! 

:Kabul mern.simfnc nezaret eden 
teşri ratçı kadrn. onu nı u ah eze edici 
bakışlarla sUzclU: 

- Bu znt, hundan 2 hafta en·eı 
te]cıfonla rnnclcHl almıştı! 

1'emiklori çıkık. ~ annkları çökük 
\!'e krrçıl şaçl'l.rı kısa kesilmiş bir 
adanı olan doktor Glnk, içeriye ~
ten zlyarctçi3i dikkatle gözden ~c
tlraı. Sözlerini başını sallayışla re
fakatkndırerck, şöylo söyledi: , 
t - Bu duvnrlnr, her şeyi işitir ""e 
bakat tEıkrarlayanıazlnr. Siz de bent 
b C>y1e bir duvar telfıkkt etmelisiniz; 
lırada sizi yalnız Allah dinler! 

k bok tor Gluk, şf mdi ı.lyaretçisinln 
ll.lın dudakları arasından ne kadar 

~Ok M.kırdınm taşıp döküldUğUne 
cllrdenblrc patır kütür etrafa dağıl
%nJL şahit oluyordu. Şu koca dUn

l' d a a ne kadar çok kelimenin yağ-
llıur gibi boşluğa yağdığını düşünU
~Otdu. Ziyaretçi, ncmdmş, kendi ha-
1/1t1cn şi kfıyct yolJu birçok şey söy
r. l·crek, dn lı;n üstüne dalga de,·irir... e~ı 

ne bir ş<'yler anlatıyordu? 
l:>iıı)iypnin yüzünde hiçbir kımılda 

:ı~ b:i bellrın!yordu. Arada sırııda. 
l' ert dökenin yukarrnında asılı ayna 

11 
a şK~·ıı:ı bir göz ntıyor, oradaki ay. 

1 al·a al:seclen saatin ne kadar iler
~edı~ını kolayea öğrenebiliyordu. 
a:ııın .. it d . -" •· ın a, ışaret ışıgmın yeri 
ardı· 

11 • randc»U alınırken tesblt olu 
;r ıın tnUudet bitince, o yerdeki ampul 
'\'ı~n1 a:-nı. Yarım santllk müddetin 

l te u bf cretl. 2 dolardı .. :F'altat, böyle 
r "ar ~o • ım saat ne lcadar dn çabuk 
ı;iµ ·a iti g, erdi! Doktorun knrşısındR 

ti.tı;atın, Söyliyecoği COk şey bulun 
)'o u, bnsbellfydl; o, tenzilAtlı tarife 

Mı·o 3 d lik b olnr muknbllinde ı ~ant 
<l.ıh lr ranrto' il alsaydı. hl"rhalrle 

l\ )\r rl ~C!.:I •• ı çıkardı! Çün kil, müddet 
ret 

1
nre, l\tfa Sleyll görünecek, ziya 

ç ~·ı 
f'ı;ıl. • nezaketle dı., nrıya dayct ede 

1\ Ve 
tllak 0 da, Yeniden bir rnnde,·n al 
t CaresJzllğlnde Irnlacaktı. Dok Or 01 
<Iı. Uk, ı;özlerini yuknrıya kaldır 

l3u ar l k 
ilııerı a 1 

• derdini döken ihtiyar, 
bir t ne fnsıla ~;ermiş. ncnip ı<=rarlı 

J~l::ı }~J 1 
llıfq ı. 8 e gözlC'rfnl doktora dik 

boıctor o 
_ luk, mırıldandı: 

'Fi, nn · 
'"'billrı; ıstedlğfnfz her şeyi anla 
!Je~ı c!etnır. ve geııe istediğiniz her 
bfr tııııcı anıntmarnbilirsiniz~ Uen, 
llıUzdekını değilim . Ynlnrz bizim ü~tü 
l'anlı <'n Yüksr>lt vaı·lık. doğJ"u ve 
<l ş nerea e . ı:ı e, hn k ve hnkHızlık nere 
bııır ~-hususta Ynlnıı o hüküm Yere 

. 0 on 
'c .. bn ' Sadece bir clinl<'Yicivim ... şk h . • 

Zıl n lçbl r se:r ! 
g nretçı b . 
<ılercıl{ . • u sözlerle C'esarete 

boş ncl · bır şelJ{ı le halinde y<>niden 
lctırıı0 

1h ltnlpten ta.şıp dökülen bir 
lı}{ nlinıtr> r k , • ışı~htı ·· • n at, taın bu :ıra 
~1 ~:ı-cı 1 ~nnın:ı.silo hernlıc>r uıs 

' Ç<ırı · · ' ... 
<.lılll ister 

1
;) e ~1 l"•li. Ziyaretçi. yar 

g bl bakışlarını doktor Glu 

Yazan: Lut Zara 
ka cevirdi. Mis Sley<I, çetin bir ta,·ır 
la. şöyle dedi: 

- Daha başkalnr1 da bekliyorlar! 
ben size önUmUzdeki per~embe günü 
saat 4 için yeni bir randevü tesblt 
edebilirim! 

Doktor Ghık mutat mukaddemesi 
ni tekrarladıktan scınra, karşısında 
ki, yüzU peçell olan siyah saçlı genç 
kız, içini rahatlandırmağa başladı. 

Kız ayağa kalktığı zaman doktor 
Gluk, bir iç çekişle elini uzattı: 

- Za\'n.llı çocuğum! dedi; siz doğ' 
ru yolu kesenkes bulacaksınız; ken 
dinlıc \"e bnyata lt!mat gösteriniz! 

Doktor Ghık, 6 mcı ziyaretçiyi 
savdıktan sonra, bir bardak su dol 
durdu. lns:ınlar, söz söylemek iste 
sindeydiler; söylemek.. Ve kimse, 
kendilerini dlnlemeğe isteklenmf
yordu .. Diçare ruhlar .. Şu yeryüzün 
de ne kadar da çok gam, kasn.,·et 
çöreklenmişti! Ve bu kimseler. içle 
rindeki şeyleri söylemek suretlle 
dışarıya uğratablldlrler mi. ferahlık 
duyuyorlardı. ZlyaretçiJerden he -
men hiçbiri, kendisine akıl danışmı 
yordu. Ve o da, akıl öğretmeğe kal 
kışmak doğru olmadığını, başka in
sanların mukadderatı üzerinde tesir 
icra etmeğe girişmemek yerinde ol
duğunu biliyordu. Ziyaretçilerinin 
daha fazla. dişi olmalarını tercih 
ederdi. Mesela., demin karşısında kı
zaran genç kıza dönerek: 

- Bu du ... arlar, her şeyi işitir '"e 
!aka t tckrarlayamazlar, demişti; 

ıh: de beni b6yle bir dun.r telft kkt 
etmelisiniz: burada sizi yalnız Allah 
dinler! 

Ve bu mutat nakaratı milteaklp, 
bir el hnrekctile, kız1 oturmağa da. 
vet etmişti. 

Gene kız: 
- Ben size gelmek zorundaydım, 

doktor! diye söze başlayarak, de
vamla: kcnd!slle konuşabileceğim 

hiç kimsem yok! demişti; Jerrlnin 
annesinin ol:;lnnun benimle e-çlcn
mesi ıcın neden ev, bark ve servet 
şart koştuğunu bir türlü kavrayamı
yorum .. l{endistnln muhteşem bir 
evi Ye hizmetçileri bulunduğuna gö. 
re .. 

Doktor Gluk. o esnada yerde ellle 
mUtenı:ı.diyen bir k~ğıt parçası Uze
rlne hendest şekiller ~izmişti. Başr. 
nı önUne eğmiş, dnlı;ın duruyordu. 
Arnd:ın yarım saat geçip de ışıkla 

işaret verilince. kızın gözlerinin do
lu dolu olduğunu görmüştü. 

Tonu rikkat ifade eden bir sesle: 
- Sevgili cocuğum, dem!Şti; ha

llnh: beni sonsuz derecede üzüyor! 
Lı\kln, eğer siz burada, benim yerim 
de oturso.ydmız ,.e bütün başkalnrı
nın kasavetlnl, betbahtlığrnı öğren
seydiniz, o zaman, dalma doğru ola-

' nı, icap edeni l:apabllmek için her. 
bir ktmsonln ne kadar çok kun·ete 
ihtiyacı bıılunduğunu ve hepimizin 
bu hususta ne kadar gOçlUk çektlsi
mlzl anlardınız! 

Genç kız, yanağından yu,·arlanan 
hlr damla ynşı P.Jllcı silerek, şu m.u. 
kabclede bulunmuştu: 

- Size o kadnr milleşekkirin:ı, ki 
doktor Gluk! KAnrlimf şimdi daha 
iyi hl~ııedlyorum. Sizin bUtiln gUn 
hurncla otıırmnğn 'o başkalarını diu 
lernf'ğe ktıtlnnmanrı. tahammül ot. 
meniz! Oilmcm. sız olmasaydınız, 

bl"n çektiğime nasıl dayanır, ne ya. 
parıtım ! 

Genç kız. hu tıözlerl söyleyince, 
1loktor, on:ı müşfik bir tarzda ci.ilüm 
eemlştl. 

,.,., işte, o son T.iyrı retçi de gidinee, 
tlolttor Eldcr Gluk, koltuğuna ~·::ıı::. 

1ırnm ış. o gUn S<'llP giden zlyaretci- ı 
lcrt düşilnerck, derin düşüncelere 

(Sonu. Onu'WU sa.yıfad.JJ) 

.................................... __ 
Resimli 

o··nva 

Valışi bir gilzcrm.· taşıyaıı Doroti 
Lamttr bıırada, ayni vaziyette oturan 
maymunun yamııa pek de yakı§ıyor! 
E.tcı..~en maymun yabancısı değil: O da 
kendisiyle beraber film çeviren bir ar
tist hayvandır. Beraber film çevirdik
ten sonra pliijda bö11lo oiines banyosu 
yapıyorlar ... 

lngiltcreclo, gelinlerin uztm dııı·ok 
larıımı saniyede 8 metre siiratle cscıı 
rüzgarda etrafa savrulması, şuraya 

buraya atlcılıp dolanması gbzöııü.ndo 

tutularalc, sık sık göze çarpan bu mah 
zurun önüne geçilmesi d~<ıÜnülmek. 
toydi. Geçen hafta içcrishıde Lond.ra
da. 11ik61ı. merasiminden sonra klisedcn 
çıkan bir ç;fttmı gelinin rüzgarla scıı·
rulan duvağı, bir aralık yukanya d-0ğ
ru haualanmış, saniyelerce aıkinc dtLr
muştur. Bunun üzerine, mahzurun ö
nüne geçilmesi iyin çare olarak, du
ookl.arın kala7.anıp ba§ta böyl.e dikine 
tll§tnması muvafıl( olabileceği akla. 
gelmiştir. Re.,imlcr, aıılatılmı her iki 
enteresan sahtıcyi bclirliyor!1 .... 

rumttı.~7: fJÖtrdcıı soıı m.ocıa zarı/ 

bira ~pka. 
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Tarihte korkunç insanlar 

Neı11ru 
Kendisini tahtından edecek bir ço
cuğunu dünyaya getirmemek için 

güzbinlerce insan öldürmüştü 
Yazan: iNi Dya~a Alhl me'\t 

Miladdan 2640 ve bugüne nis-betle 
ı,518 sene evvel yapdığı kaydedilen 
Babil P.dişahı Nemrud, fenalığın bir 
timsali olarak ismini ebediyete intikal 
ettirmiştir. 

Tarih, Nemruda ait hiç bir ize ma 
lik olmamakla beraber hakkında çıka
rılrJ;ı hurafeler bütün teferruatı ile 
yüzlerce asırdır yaşamakta devam edi
yor. 

Nemrud: 
- Ben yer yuzunun allahıyım.. 

bütün insanlar bana tapacak, diyordu. 
Bir gece garip ve korkulu bir ruya 

gördü. Memleketin müneccimlerini top 
lıyarak anl<:attı : 

- Bir güneş, ıdedi, gök yüzünün or
tasından her tarafı nura boğuyordu. 

Birdenbire bir yıldız göründü, Işığı 

şemsin ışığına galebe etti ve güneş bir 
bakır tepsi gibi kızardı; sonra simsi -
yah oldu. Cihan yıldızın nuru ile eski
sinden daha çok aydmlanmağa başla
dr.,, 

Uzun tetkiklerden sonra müneccim
ler şu cevabı ver1diler : 

- Ey kudret ve azamet sahibi pa -
dişahımız. Öyle bir ço.:uk dünyaya ge
lecek, ki onun azameti ve haşmeti si
zinkine üstün olacak ve sizi mahvede
ce~tir. 

Nemrud korku ve telaşı~ sordu : 
- Bu çocuk acaba doğmuş mudur?. 
-Henüz anne rahmine düşmemiş-

tir. Fakat doğacak .. 
Nemrud derhal bunun önüne geç -

mek için çare aradı ve bulıdu. Şehirde
ki bütün erkekleri şehir dı~ına attırdı 
ve hiç bir erkeği §ehire aokmadı. 

Bir gün en çok güvendiği adamla
rından Azere: 

- Git, şehre bir bz.k, dedi. Emir
lerim istediğim gibi tatbikj ediliyor 
mu? Fakat sakın karınla görüşme .. 

Azer kadın dolu şehri ldolaştı. Hiç 
bir tarafta erkek değil, gölgesi ,izi bile 
kalmamıştı. lşini bitirdikten sonra: 

- Buraya kadar gelmişken karımı 
görmeden dönemem. Kapıdan bir defa 
k.onuşmalıyım .. Diye düşündü ve evine 
uğradı. 

Bu, çok tehlikeli Mi. Azer karısı ile 
yalnız kapıdan konuşup dönebilecek 
mi idi . Buna pek imkan yoktu. Nite
kim Azer konuşup dönemedi ve kansı 
ile uzun müddet kaldı. 

Müneccimler bir gün sonra Nemru
da : 

- Sizi mahvedece~ çocuk, Ma rah
mine düştü .. Haberini verdiler. 

- Peki öyle ise, bugünden sonra 
doğacak çocuklann hepsi öldürülecek, 
dedi. 

Dokuz; ay içinde yüzbinlerce çocuk 
öldürüldü ve bu müddet zarfında şe -
hirc de tek bir erkek sokulmadı. 

Azerin karısı Nuna sancılar hisset
meğe başlayınca, doğacak çocuğunun 

gözü önünde öldürülmesine mani ol -
m .;; için çareler ıc:!ilşündü. 

Gizlice bir mağaraya ~endini attı ve 
çocuğunu burada doğurup bıraktı. İ§te 
bu çocuk tbrahimdi. 

İbrahimin mağarada nasıl büyüdüğü 
hakkında bir çok rivayetler vardır. Bir 
rivayet te bir keçinin her gün emzir· 
mesidir. 

Nemrud bir k;:.,; sene daha erkek ço
cukları öldürmekte devam etti. Milnec 
cimler : 

- Bunların hiç hükmü yok; tdiyor
lardı. Sizi mahvedece~ çocuğu öldü -
rcmiyeceksin:· 'Hoşu ~una bu kadar 
insanı mahvedi) .1rsunuz. 

Nemrud bu çocukları öldürtmekten 
v()ı:geçti~ten bir müddet sonra İbra -
him de annesinin ve babasının evine 
döndü. 

Nuna, uzun müddet sonra merakla 
mağaraya gidip baktığı vakit oğlunun 
biiyümüş olduğunu görmüş ve birkaç 
ay sonra da evine getirmi§ti. 

Ibrahimin babası, put yapıp satardı. 

Halbuki İbrahim puta inanmryor, ba
basının satmak üzere verdiği putları 

yerlerde sürüklüyor, ve itiraz edenlere: 
- Söz anlamıyan, 'l\onuşamıyan, 

yardım edemiyen toprak parçalanmı 
ibadet edilir mi?. diyordu. 

Bir gün bütün şehir halkı şehir ıdı
şrnda btıyram yapmağa gitmişti. İbra

him, yalnız başına şehirde kaldı ve iba
dethancdeki bütün putları bir balta ile 
parçaladıktan sonra baltayı büyük pu· 

Nemrud, ibrahimin hareketlerine e
sasen kızıyordu. Bu hareketini cezasız 
bırakmak olmazdı : 

- Onu ateşte ytıkacağız 1 Hµırlık 
yapınız. Emrini verdi • 

MDbutlann intikamını almak için 
bütün halk odun taşımı~ ve dağlar ka
dar yığma ateş verildikten sonra elleri 
ayaklan bağlı İbrahim mancınık ile 
alevlerin arasına atılmıştı. 

ikinci gün Nemrud adamlarına: 
- Gidip bir balanız, ateş ne !halde

dir .• dedi. 
Adamlar döndükleri vakit : 
- Ateş bütün şiddeti ile yanıyor, 

etrafına ytıklaşmağa imkan yok .. Tabii 
ibrahimin kemikleri bile kalmamıştır. 
cevabını veıidiler. 

Fakat Nemrud, kendisi için çok se• 
vindirici olan bu hadiseyi bizzat gör • 
mek istedi. Başka bir l:iağa çıkıp ateşe 
baktılar •. Hayret .. 

Muazz"'"1 ateşin ortasında gülüstan
lık bir bahçe hasıl olmuş, İbrahim için-
de zevk ve sefa ediyor 1 ! 

Nemrud şaşırdı. Düşmarur.ı mahve
demiyeceğini anlıyarak adamlanna : 

- GMin ve tbrahime bana gelmesi
ni söyleyiniz •• dedi. 

İbrahim kar§ısına geldiği vakit Nem 
rud: 

- Ya İbrahim, dedi, sana bu kadar 
llıtufta bulunan rabbin kimdir? .. 

- Benim rabbim insanları ihya e .. 
den ve öldüren Afü.ı.'ltrr. 

Nemrud güldü : 
- Ben de, idedi, ihya eder ve öldü· 

rürüm. 
Bunu söyledikten sonra adamlarına 

hapishaneden iki insan getirmelerini 
bildirdi. Bunlardan birini derhal öl .. 
dürdü, diğerini serbest bıraktı; sonra: 

-işte, deldi, birini öldürdüm ve bi· 
rini ihya ettim. 

Bu hadisenin Ur şehrinde cereyan et 
tiği kaydediliyor. 

Nem:ud, İbrahim ile başa çıkamıya· 
cağını anlayınca onu şehri terkcrtmeğc 
davet etti. İbrahim de Ur şehrini ter
kedip Horana hicret etti. 

Nemrud efsanesinin sonu şöyle bi· 
ter : 

lbrahim uza~laştırıldıktan sonra is· 
mi unutulmadı. Mucizelerinden het 
yeıidc bahsediliyordu. 

Nemrud bir gün : 
- Bunun ç~esi yok, dedi. Bu di .. 

yardan defolup gitti; fakat neşrettiği 
din her tarafta yayılıyor. Yegane çare 
onun Allahı ile uğraşrp mağHlp etmek
tir. 

Nemrud bu karanndan sonra kendi
sine tapmıyanlara en büyük işkencele
rini yapmağa başladı. Genç, ihtiyar de
meden her gün yüzlerce insan ölıdür
tüy'>rdu. 

Allah bir meleğini insan kıyafe
tinde Nemruda gönderip nasihat ettir
di. Fakat Nemrud, insan kıyc:.!'etindeki 
meleğe : 

- Senin o cadı ve sihirbaz taraftar· 
lanndan olduğunu sözlerinden anlıyo
rum. ihtimalki akrabalarından birisin . 
Şunu iyi bilmiş ol '19, ben bu !diyarda 
benden gayri Allah, benden başka pa
dişah bilmem. Sizin gökte dediğiniz 

Allahtan ve padişahtan haberim yok • 
tur. Haydi, İ§ine git. Seni bir defalık 
affettim. Eğer merhametim artmamıı 

olsaydı şimdi 11eni öldürtürdüm. 
(Sonu Onuncu sayı/ad.ti). 
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ASR 1 N 
ÇOCUKLARI 

Yazan: 

Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Gilltekin 

84 

- ou -
SArF IHIAVAT 

- Korkmuyorsun artık değil mi, 
oğlum! Korkma yal Adın ne senin 
bakayım? Hegedüs Paula mı? Büyü 
adam ol işa.llah, yavrum. 

Bunl:ı.n söylerken çocuğun başını 

okşuyor, sonradan: 

- Tam vaktinde başlamış! dJyor. 
Bunun üzerine hepsi gülüyorlar; 

söylediğinden bl.rşey anlamadığı hal
de, Paula da gUlilyor. 

''Korkacak birşey yok mık: eşki
ya Juliskayı alıp götürmemiş, öldür
miyecek de. Juliskayı ben tekrar gör
düm, ne zaman istersem yine görebi
lirim. Tiyatroya tekrar gidip Julis
kayı göreceğim.,, 

Babası ile annesinin teşekl..ii.r ettik 
lerini işitiyor, Juliska ile annesinin 
hararetle birbirinin elini sıktıklnrnu 
görüyor. Sonra.. bir dakka sonra lm
palı bir anı.bada., amı,esinin kucağına 
oµırmuştur; ilçü de hiç komşnuyor
lar. 

Ondan sonraki gilnlerde Juliska 
ıneselesi unutulmuş gibi idi. Ondan 
bahsetmiyorlardı hiç. Yalnız ara. eı:ra. 
unutup birşeY. söylüyorlar, sonra tek
tirli bir bakış üzerine, hemen lfiltırdı 
kesiliyor ve aralarına soğuk bir hava 
giriyordu. Fakat, Pauln. bunun far
kmda oluyor ve üzerinde düQilnüp du
ruyordu. 

Bir gece birdenbire uykusundan 
uyandı. Kendi kendlnt: 

"- Bana. kızıyorlar., l:ia.na. o teY 
için lıızıyorlar,, dedi ve ağlayacak gi
bi oldu. 

Juliskayı dUşUnUyordu. İ§allali * 
kiya kızı kaçırıp öldürmemiştir, -
onu görmiyelldenberl. :A:nneslle ba.ba
eı kendisine kımuşlardı, Jullskayı 

görmcğe bir dtıha tJyatroya. götürme
mişlerdi. 

Uyudu, fakat fena fena rilyalar 
gördü. RUya.smda o garip Si\Ti kule
yi, Juliskayı gördU. JulisKa. arkasm
Qa.ki o köylU elbisesinin üzerine be
yaz 'bir gömlek geçirmişti. Kulenin 
dibinde duruyordu. Bab::ı.::ı kızı kolla 
nnm arasına. alıp götUrUyordu. 

Noel geçeli blrk~ glin olmuştu, 
yılbaşı da. geçti, tatil bitti, fakat iç -
ten gelen tuhaf bir emirle bahsedil
mesi yasak olan bu meseleyi unuttu
racak yeni hadiseler olunı:aya kadar 
haftalar g ·:ti. 

Birko.ç gUn sonra yeni mürebbiye 
geldi, mektep de tekrar açıldı. Ders 
salIŞIDak lfi.zmıclı, çalı~lacalt öyle de 
eey vardı kil Kitaplarda olanla'fdnn ve 
6ğretmenlerin anlattıklarından ba.Bka. 
5eyler de öğrenmek 18.zım geliyordu. 
Mesel~, Allaha yalnız bize ekmek ver 
aiği için dua etmek kafi değildi; ken 
disine inanliığmıızı ve hayran oldu
ğumuzu göstermek için de dua ede
cektik. Fakat acaba Alln.h herkesin 
duasını dinleyebilir mi? Yoksa herke
sin duasını işitecek yüz binlerce, mil
yonlarca kulağı mı var? 

Evet, var; dn.ha doğn:su, bir kula
ğı varsa bile, herkesin duasını işitir, 
çünkü Allnh heryerde hazır ve nfızir
dır. Allah dünyayı yedi günde ynrattı 
ve insanı kendi düşUndüğü gibi mey
dana getirdi. Ama, madem öyledir, 
nasıl oluyor da fena adamlar var dün 
yada? Yoksa Allah yalnız iyilik yap
maz da, fenalık da mı yapar? Hayır, 
Allah yalnız iyilik yapar, fena. !nsan
ları Allabtan Şeytan ayırmıştır. Fa
kat iyi, fena herkesi İsa affetmiştir. 
lsa Allahm oğludur, yahudiler onu 
çarmıha gerdiler, o gündenberi cen
nette, Alla.hm sağ tarafında oturuyor. 
Mademki lsa herkesi affetti, o halde 
dünyada fena insan yok demektir? 
Ama, Allaha inanmayanlar var. Öy
leyse, Allaha inananların hepsi iyi 
insanlar? Evet, öyledir; kim Alla.ha 
inanırsa, !saya dua ederse ve Mukad
des Kitapla Kilisenin dediklerini 
yaparsa., iyi insandır. 

KıD gilnleri öğleden sonraki uzun 
zamanlar çocuğun hep bu düşünceleri 

ile geçiyor: Bir tam bir iman, bir en
dişeli bir §Üphe. Bulduğu misaller ve 
isbata yarayan §eyler içine bir ferah 
lık veriyor; halledileıniyen müphem 
şeyleri alıp götürüyor. Bir sual, bir 
cevap, bir inan, tam bir inanganlık 

Paulanm ruhunu sıcak bir din dalga
sı ile dolduruyor, biraz sonra bunun 
üzerine hafif bir §Üphe veya bir isyan 
dalgası geliyor. Duyduğu his henüz 
şüpheli, en uf ak bir tesirden sarsıla
bilir; çUnkU her ı;eyi gözden geçiren 
ve fikirlere yol veren düştince yavaş 
yava§ hareket ediyor ve arkasında. 
daha birçok şeyler kalıyor. İnsan hiç 
olmazsa bir tek şeyi kolaycacık 1zah 
edebilse.. yok; herşey birbirinin öyle 
UstUne yığılmış ki, insan içinden biri
ni tutup ayıramıyor, düzeltemiyor. · 

Sza.bo Peter ~da, smıfm nihaye
tinde, en son sıralardan birinde otutut 
du, fakir çocuklar arasmda. KIZildan 
hasta idi, iyi oldu geldi, öğretmen al
dı onu ilk sıraya oturttu. Bir kulağı 
tama.mile sağır olmuş da. ondan; öbilr 
kulağı da pek az duyuyormuş. Çocu
ğu mektebe getiren omuzunda §al ih
tiyar kadm: 

- Bütün hayatı mahvoldu, büsbi.l
tUn sağır kalıp gidecek, diyordu. ö
IUmden beter böylesi! 

Zavallr Sza.bo Peterin o gi.inden son 
ra zayıflayan, yüzünde korkak, birşey 
soran, dalgın bir insan hali var. Hep 
bağıra bağıra konuşuyor, kendisine 
sorulanlara hlç mUnasebeti olmayan 
cevaplar veriyor. 'Oç, dört hafta son
ra da çocuğu bir daha görmüyorlar. 

Mektebe biri da.ha gelmez oldu; 
L&czok Janos. Ne zengin çocuğuydu 
bu, ne fakir: Bir ayakkabıcmm oğ

luydu. Bir rnUşteriye ayakkabı götil
rllyormuş, tramvaya atlamak istemiş, 
ayağı kayınrş, düşmliş, başı taşa gel
miş, dnha hnstalıaneye kaldırılmadan 
ölmüş. Öğrebnen bunu vesile yaptı, 
tramvay giderken atlamayın diye tek 
rar tenbih etti. Fakat tabii ondan 
sonra yine birçok Laczok Janoslar 
tramvay giderken atlamkta devam 
ettiler. 

Pau1a: 

''- İnsan yaşıyor ve ölüyor, diye 
dU§11nUyordu. Şimdi Laczck Janos 
acaba ne oldu? lyi adamların yaıuna., 
cennete mi gidecek, yoksa o alev alev 
yanan cehenneme mi? Acaba ölüm 
nasıl §ey; insan acaba o anda ne his
seder? Acaba sonra ne hisseder? Yok 
sa hiçbir şey hissetmez mi? 

Janosun cenazesinden sonrıı. öğret

men Tolnaym söylediği gibi, kıymet
siz bir şey olan vücuttan çıkıp uçan 
ruh acaba niçin glmez? Sonra, madem 
ki insanın vücudu kıymet.siz bir 6CY, 
ruli da oradan çıkıp uçuyor, o halde 
ölüm niçin fena?. Belki S?.a.bo Peter 
de ölmUştUr, annesi de ölse da.ha iyi 
demiyor mu idi mten ?,, 

Sonra başka şeyler oldu. lki kere, 
György her zamankinden birkaç da
kika evvel kalktı ve her zamanki gibi 
banyo dairesine gideceği yerde, gece
lik gömleği ile ve ayakları çorapsız, 
yan kapalı kapıya. gitti. (Evdeki a
detlerden biri de buydu: Çocuklar yal-· 
nız yatarken bile, yani mürebbiycsiz 
yatarlarken bile, büyüklerle araların
daki kapılar kapanmazdı.) György, 
kapının yanında, nefesini tutarak, 
yandaki odaya bakıyordu. Sonra, ses
siz sessiz iki sıçrayışta tekrar yatağı
na giriyor ve, gerinerek, esniyerek, 
sanki yeni uyanıyormuş gibi k~Jkı -
yordu. 

Paula bu sabah sabah yapılan oyu
nun manasını anlamayordu. Kapmm 
yanında öyle ne yapıyorsun diye ken
disine sorduğu zaman da György'nin 
birdenbire her şeyi inkar etmesi onu 
bUsbUUin hayrette bıraktı. 

Neyse, onu geçelim. Annesini gör
meye tnnıdık kadınlar gelmişti, çocuk
lar da salona girip onları selamlayor
lardı. Kadınlardan biri: sevimU, şi§-

lngili::: Ba§'l)ckı1i Çember'leyn 

ingiltere italya 
ile anlaşırsa 

Başvekil dünya piga
salar ın ın fayda göre

ceğini söylüyor 

Edenle araların
daki ihtilaf bu 

yüzden çıkmış 
Dün sabahki posta ile gelen İngiliz 

gazetelerinin ne§riyatmdan anlaşıldı
ğına. ıgöre, İngiliz kabinesinde başve -
kille hariciye nazın arasında çıkan ih
tflAf başlıca §U sebeptendir • 

Ba.5vekil, Akdeniz, ispanya ve Ya
kın Şark etrafında lngilterenin vcka
rma uyar bir şekilde Mussollni ile -
mUm.kUn olduğu kadn.r çabuk- uyuş

mak istcyor. 
İngiliz Başvekilinin kanaatine gö

re, mevcut İngiliz - İtalyan gerginli
ği wl olursa, bundan, dünya piyasa
ları ibilyllk fayda görecektir. 

Halbuki, İngiliz hariclye nazırı E
den, bu hususta acele etmemek ve t&o 
enni ile hareket etmek !~geldiğini 
ileri sUrmektedir. 

Deyli Expres.; başmakalesinde İtal
ya ile uzlaşmak hususunda. '' icap e -
derse daha ziya.de bekleyebiliriz.,, di
yor. 

Yunan/standa sabık 
siı;asilerden biri mi 

daha ne/i edildi 
Dün sabahki posta ile gelen Tayms 

gazetesinin Atina muhabirinin bildir
dJğine göre, eski Ba.~vekillerden Miha
lakopolos, hUkfımet tarafından Ege a
dalarından birine gönderilmiştir. Ken
disi, memleketin sUkltnetini ihlaI et
mek hususunda son yapılan teşebbüs
le al~adar görülmektedir. Bu suretle 
şimdiye kadar adalara tecrit edilen -
lerin sayısı 12 ye varmıştır; yedisi po
litikacı; beşi eski zabittir. 

Bunlar, bulundukları adalar dahi
linde serbest dola.sabilmektedirler. 

Yeni bir TUrk - inglllz 
şirketi kuruluyor 

Ingiltercnin eski İrlanda nazırı mu
hafazakarlar fırkası fahıi veznedar
lığından Grinnardt istifa ebniş ve bu
na sebep olarak da Türkiyeye aid ~h
racatı inkişaf ettirmek maksadiyle ku
rulan bir şirketin idare meclisi reisli
ğini kabul ettiğini ileri sürmüştür. 

Bundan, lngilterede yeni bir Türk
lngiliz eirketi kurulmakta olduğu an
laşılmaktadır. Eski nazırın istifa -
smı kabul eden muhafaza.kar fırkası 
lideri ve İngiliz Başvekili Çaınbcrlain, 
kendisine, yeni vazifesinde muvaffaki
yet dilemiştir. 

mo.n bir kndm Paulayı kucağına aldı, 
öpilp sc\•erken, belki yirmi defa söyle
yip durdu: Onun da böyle bir oğlu ol
sa o kadar mesut olacakmış ki! Fakat 
Allah ona erkek çocuk vermeyormuş. 
Ama kUçük kIZI: Anna tam Paulaya 
göre imiş, bir giln alıp getirecekmiş, J 
küçük Anna bir gUn Paula ile evlenip 
gelin olacakmıs .... 

(Ar'!.YUn var) 

KUJ<.Ui\·un uzun hikayesi 

SONBAHAR 
Yazan: Herman Suderman Çeviren : lbrahlm Hoyl 
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Şezlonguna uzandı ve esneyerek l 
gerindi. Vakit ama. dıı. zor geçiyor, 
dakikalar yUrtımlyordu sanki .. 

Ludinin en aşağı Uç saate kadar 
gelmesinin ihtimali vardı. Bu kadı
nın '\·arlıb'"lna o kadar alışmış, ken-

• disinf o kadar vermişti ki, adeta onu l 
arzuladı. İştiyakla istedi. Geveze, 
geveze, bıcır bıcır konuşuşu, kendi
sini eğlendiriyor, kUçUcilk oyunları, 
cilveleri hoşuna gidiyordu. En mU
him mesele şurada idi: 

Kadının hiçbir tasası yoktu, gam, 
kasavet nedir bllmezdl. Onu ister 
dlh·er, ister severdi. Yanına çağırır, 
okşar, yahut da alclA.de bir köpek 
gibi kovabilirdi. Ne kadar hiddetlen 
se, bağırsa çağırsa, olmayacak söz
lerle Ludlyl haşlasa, kadın kılını 

bile kıpırdatmazdı. Bu glbl şeylere 
alışıktı. 

Gilnde, üç dört saatini onunla bir
likte gecfrlyordu. Zlrn, nasıl olsa 
gUnU öldürmek lt\zımdı. Arada sıra
da. da onu sırka, tiyatroya götürü
yordu. Ai~esl ile coktandır bağı ko
parmış olduğundan, yanında hafif 
meşrep kadınlar olduğu hn.lde umu
mt yerlerde görUnmekten ccklnml
yordu. 

Bununla beraber, şu dakikada 
bulunduğu muhitten ceklniyordu. 
Onunla birlikte bulunurken varlı -
ğında garip bir rahatsızlık, didirgin 
lik seziyordu. Alçalmış olduğuna 

dilştUb1ine inanamıyordu. Kadının 

bir orospu olduğunu biliyordu. Ken
di istediği de bu idi zaten. Bunun 
gfbi1erden başkası, kendilerine bu 
şekilde muamele edebllmesfne asla 
milsaado etmezlerdi. Onu, esir eden 
ona bağlayan şey görtınmiycn bir 
cesaretsizlikten başka bir şey değil. 
dl. 
Hayatı hep bGyla mf sUrfinUp gt. 

aeccktl?. Bu kahbe dUnya. yaşama

ya değer miydi?. Madem ki serve • 
tim var: kendi arzuma da buyruk 
bir insanım .. O ha.ide eğlenmeye hak 
kım var .. diyerek ayağa sıçradr, bi
tişik odaya geçerek elbiselerini de -
ğfştfrmeğe koyuldu. Geceleri rahat
ca sokağa cıkabflsln, diye Ludlnin 
yatak odasına bir de kendisinin el
bise dolabını yerleştirmişti. · 

n 
Saat dört sularıydı. 
GUneş, pencereden bakarak gUl

dü. Yarnttığı koyu eflA.tun renkler 
yavaş yavaş kadffeleşiyordu. Trlgar 
ten de, bakır renkli yaprak kümele
ri, ışıl ışıl yanıyor, parlıyordu. Mu
azzam a.bfdenin ilzerlnde duran za
fer heykeli, azametli bir alev gibi 
semaya yüksellyordu. 

Parkın yollarında maksatsız, ga
yesiz, başıboş dolaşmaya ,.e nihayet 
dllenen bir cocuğa sadaka vermek 
arzusunu duydu. Evden çıktı. Molt
ke dbfdesini ve Charlottenburga u -
zanan yılankavi yollardan geçti. 

Toprak, çUrilyen otların tatlımsı, 
kokusunu neşrediyordu .. Öğle rUz
gtmnın bir araya yığtığı yaprak kü
meler!, ayaklarının altında oraya 
buraya dağılıyor, uçuşuyordu. Git
tikçe batan gUneş, nğaçlarm açık 

yeşil gövdelerini ışık parçaları fır
lntıyord u. 

Burnsı tenha idi. Ynlnız bir sine
ma şeridi gibi seyrederek geçtiği o 
renkli renkli manzaralar bUyUk yo. 
lun, ta öteki taraflarında bulunan 
sokaklardan, çocukların seslorl, şar
kıları vo kahkahaları dalga dalga 
uz2.nıyordu. 

Rousseari adasının civarında de
llkanhlık zamanında arkadaşlık et
miş olduğu bir efendiye rastladı. 
Şişman, yilzünUn etrafı ince kesilmiş 
bir sakal ile çenfli efendi, kırmızı
lar geylmiş, iki kız çocuğunu ellerin 
den tutmuş götilrtıyor, ve \>abasının 
bastonuna binerek atçılık oynayan, 
bahriye elbiseli bir oğlan çocuğu da 
önden gidiyordu. 

İki adam birbirlerini hiç de fena 
niyetle olmaksızın • soğukça selam
ladılar. Onlar birbirlerine yabancı 

olmuşlardı artık .. Zira, bir hUkfimet 

memuru, aynı zamanda bir aile b"' 
bası, gUndellk işte ata binmek, habi 
se girişmek ve kumar oynamak ol&ll 
insanların bulunduğu muhitte elbet
te kl görillcmezdi. 

Stukart bir sıraya oturdu, ve b• 
ailenin arkasından baktı. Fundalık'" 
lar arasından kırmızı elbiseelklef: 
bir parlıyor, sönüyor, ellerini ağzı.
na götUrerok borazan taklidi yap~ 
oğlanın sesnnf bastıTan babanın b~ 
zan azarlayan, bazan de şımartaıl 
sesi duyuluyordu. i 

Kendi kendine - saadet bu ın11• 
dur? diye söylendi. Hareekt ve f~ 
liyct sahibi bir adam, bu gibi adi ff' 
!erle uğraşabfllr mi?. 

tşln garibi şurasıdır ki, bu ~ 
aile babaları, cemiyette vo hnkQDl~ 
te cahşan adamlar, buralarda ~· 
sek mevkileri işgal edenler, mnıı@ 
keşiflerde, icatlarda bulunan, lJ. 
kitap yazanların hemen hepsi* 
yüzleri kırmızıdır ve gtıloç glSzjl~ 
vardır. Hiç taşıdıkları ağır yU 
nofeslerlnl daralttığını bell1 etm 
Icr. Çocuk ellerinin kollarının ytllJıt. 
larına, paltolarının, ceketleri~ 
eteklerine asılmasına: ve boş va~ 
Ierini ıuzumsuz şeylerle geçirmel'
rine rağmen dalma ilerlerler, ııefı 
lerler. Şekli belll olmayan bir gıpt' 
hissi, ruhunu kapladı, Uzdu. Bu bt_. 
si yendi ve Trigarten aşağılarını ted' 
kil eden kalabalığa dovru yUrUdil· 

Şehrin garp kısmından ge1ıntf 
olan kadınlar, siyah elblsolerlnl Jıf' 
şırdatarak yanından geçtiler. onısr' 
tanımıyor, tanımak dn. lstem1yord1S.t 

Burada da erkeklerden blrkaçıD' 
tamdı. Buraları göz kararg~btsrl 
sayan maliyeciler, yarışlarda. pe~ 
iieYl'tlk olarak glh1in&rlerdt 

Arabalar, mutat olmayan lzdtbt' 
mın aebcbfnf affettirmek ve 1zah et; 
melr istermiş gibi, yayaların ayakt" 
nnn ahenk uyduruyordu. Zira bıt 
dilııyndn, bir insanın arabası olDl~ 
sa, itibarının dUşmesinc sebep oıutı 
Otomobiller klll.kslyonlarını ötture • 
rek hızla gelip geçiyor, içindeki gO' 
zel kadınları Inyikıle seyretmek iıtl' 
kAm kalmıyordu. Bu, silsfinil bfl~ 
göstermeğe vakit bulamayan ye~{ 
bir asrın, devrin acelesi, canlıl~ 
fdf. 

Karşıdaki saraylarla, kBşkterfıJ 
pencerelerinde, güneşin o bfnbl' 
renkli ışıkları toplanmıştı. cnıııJ' 
kapılarına muhtelif eflo.tun renkte~ 
aksetmiş, tahta parmaklıklnrın bO' 
tUn kuvvetlerile yaslanmış dur~ 
ve gittikçe cilrtıyen Uzüm kUtnkle 
sanki içerilerinde yanan ve bu (urll' 
yUşlcrinden vUcuda gelen yakaDltıt' 

! 
lu fosforlu ışıklarla alevleniyor, P' 
lıyorlardı. 

Bu ışık tufanı içinde, insanı sıır'' 
cak, korkutacak kadar uzun bol'1d 
bir gene kız görUndU. Çakıllı yoıd~ 
güclfiklc seken ihtiyar bir knd1ıı.I 
kolundan tutmuş, yUriltUyordu. '.({'; 
palı bir arabada iki kadının arkıısf 
dan ağır ağır ilerliyordu. 

Stukart birden olduğu yerd!ı çı<I' 
lendi. kaldı. 

(ArT..mı~ 

Halkevlerinfn VıldönUrtlOft' 
de yapılacak meras1"1 
Beyoğlu Halkcvinden: ~ 

Hnlkevlcrinin yıldönümü mUnaSC~ 
tiyle 20 şubat 938 pazar a.kş3JJ11,, t) 
21 de Bcyoğlundıı Nuriziya soıcaP ıf 
Parti kutağındaki temsil saıonuıtl 
da yapılac~ olan tören prograJll1 ~,JJ 
1 - lstiklfil marşı. Evimiz koros~ f ::::p E=n:: ~I~~:\·~; 
Konser: Evimiz ar ~besi tarnff11 eıııl• 
şubesi atelyesinde yapılıms olSll ·ıc' 
se, f;apkalar ve sun'i çiçekler ~c:1 a. 
cektir. 5 - Milli oyunlar: Evinli.ı fllt' 
yeleri taraf mdan. 6 - TcMsil: (1'~,P 
di) evimiz gösterit ~besi~ 

ıı' HlJRUNa abone o ~ 
nuz ve abone edili 
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Türkigenin tütün cenneti 

ERBAA 
Clt"baa (Hususi) - Türkiyenin tü

tün cenneti neresi diye sorarsanız; ala
tağınız cevap şu olacaktır: Erbaa. 

Erbaa dört köşeli bir memleket par
Çası değildir amma, Osmanlı kafası o
na, bu adı takmıştır; halbuki, dahaı ca
na }'.a~ bir ismi vardır: Herek. He -
rek'" ın kuruluşu yenidir. Yanı başında, 
tarihi koynunda saklıyan Niksar, öte 
Yanında vilayet merkezi olan Yeşil To
b:ı, bir ucun'da Zile gibi eski bir kasa
~ bul~nur. Fa~at, ekonomik hayatı 
h erek ı hepsinden üstün kılmıştır. Ma 

l
_akkak ki, Herek, yarın (Taş ova) vi
ay . 

etı olmaya namzettir. 

~ "' -!# 

k Otomobil, Herek topraklarına girer-
en, tütün kokusu başlar. Bu kokunun 

inlü~laınaz bir füsunu vardır. Engin 
017alara balt,ıyorsunuz, tütün, yamaçl~
ra bakıyorsunuz tütün, ağaçlara bakı
~~rsunuz tütün.. Hep ve yalnız tiltün. 
. ır kelime ile Erbaalı tütün ekemez, 
lStih sal edemez ve s<Jtamazsa, sudan 
çıkmış balık gibi lahzada ölür. Tütün 
onun hayat damarıdır. 

• • • • 
Erbaa tütünleri, piyasada Taşova 

tlaını ile satılır. Sarı, altın renkli, ince, 
nurin damarlı, ve yumuşak, hafif içimli 
0Ian T ·· ·· 1 · h nl aşova tutun en, arma ara, 
renk ve nefis bir koku vermek için ko-
li.ur. . • 

d Piyasada Samsun, İzmir tütünleri 
teğerin:le satılır. Vasati olara~ nefsi 
d rbaa 3 milyon kilo tütün istihsal e -

er. Ttışova köylüsü ve balkı zengin 
~l'ılabilir. Tütün, onlara geniş bir re· 
ah temin etmiştir. 

.y. • • 

trbaa'run alt kısmından bir nehir 
~r. Coğrafya kitaplarında adı Kelkit 
~~l\ bu nehire, Herekliler uygun bir 
1811lı bulmuşlardır· Ters &kan .• Kelkit, 
tc • da r~ekten ters akar. Ve Taııova bun-
\! n faydalanmıyarak müthiş bir su sı-

lltısı çeker. Tütününü sulamıyan 
:Üatahsil, hayatının en büyük <llabınt 
il Yar. 

Su yüzUnd~n işlenmiş kanlı facialar 
~~ktur. Cumhuriyet hükumeti, Taıova-
arın bu derdine bir ldeva bulmakta 

tccikrn . . k v N f. V emıştır. Ters a an ırmagı, a ıa 
td ekaıetimizin ~elik iradesi ile, büyük 
le akarlıklar ihtiyar edilerek şehrin üst 
~ısrnına verilecek ve bu suretle bütün 
i '>'ay, suJamr.k mümkün olacaktır. Bu 
§c b 1 l'alı: aş anmış bulunuyoruz. Erbaalı da, 
b kl~§an bayram gününü sabırsızlıkla 
c lıyor. 

}' biger taraftan, demir ağlar, Erbaatt :a kuvuşacaktır. iki yıl önce Ali Çe
v 
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• ayanın Doğuda yaptığı seyahatin 

erıllll . 
lllek .. crı de tahakkulı:, safhasına gir -

Uzeredir. 
C. Y. Baykal 

l::rbaada belediyenin 
)apacağı itler var 

Scled· 
lllı ıye kasabanın planını yaptır-

§tır. ,.. 
l'\ . -ıc nıezbahc:ı, toplantı salonu, 
l'<J, b 
leı. . aşta gelen eserlerdendir; mem -. ,ctın 
trıak Yangından muhafazasını temin 

'i .ladile bir •de arazöz getirtmiştir. 
alnız 

~ı d • memlekette "hayat pahalılı -
et~e{nılen görünmez dertle mücadele 
§llpb .0 nu yenmek çarelerini aramak 

esız b . l - . . 
tabı" b u ış e ugr•-şan Belcdıyemn 

l 
1 ır V'azifesidir. 
§te bu va ·r . . 

l'tıcJı: d zı enın yapılmasını ıste-

tlır, İd~·her vatandaşın tabii bir hakkı
lc fıli h~a e~ebilirim ki kasabada bu iş
l'ıyct , ı!i bir müca~cle yoktur; bütün 

Citlcri . . 
tın in mız, ıçeceklerimiz satıcıla -
tin k &afınz. bırakılmıştır. Ekmekçile -
. • asapla 

tılerin rın, lokantacıların, kahve -
ıı ' berbe 1 · • • trıutrı• h r crın, otellenn bılhassa 

tro1 }'ık elaların sıhhi vaziyetlerini kon 
tı o tur. t • 

ııı İta 1 • cmız ve medeni yaşama-
tilı P arınd trıe}" an olan bu noks<ınlar gö-
el 1

• Çare · Clctrik t . sıne bakılmalıdır; mevcut 
'le l'ok d esısatı ihtiyaca kafi değildir; 

enecek b" • . ır vazıyettedır. 

't.t k UltUr laları 
S Crlcczd • 

0nusa ~-e tam teş~ilatlı iki, Bidevi 
Olc\ll ' ~ra:vak D . . ' l°ard a, armaderelıdc bırer 
On •· .1• ıt; digver k•• 1 rld •• fi 

-NC"' oku oy e e uç tum ı 
1 

tnevcuttur: bu çok nüfu-

sa göre burnda ort" okula şiddetle ih
tiyaç vardır. 

Hayır kurumları 
Kızılay, Çocuk esirgeme, T. hava 

kurumlarına halkımızın bilerek, istiye
rek yaptıkları çolç büyüktür. Bugün ço
cuk esirgeme kurumu sinesinde 36 ço
cuğu barındırmakta ve bu çocukları 

ilk okulu bitirinceye kadar okutmZıkla 
kalmayıp kabiliyeti müsait olanları or
ta ok.ula göndermektedir, kmlay mem
leket fakirlerine her yıl yardımda bu
lunmaktadır. Aynca halk, tütün satış
lfırından yüzde 2 TH. kurumuna ver -
mektedir; bu yüzden her yıl 15000 li
ra gibi mühim bir varidat temin edil
mektedir. 

Halkavi çah9maları 
Faaliyeti kısa bir zaman devam et 

miş olan halkevinin normal bir çalış -
maya başlaması lazımdır. Spor kolu iyi 
bir çalışma içerisindedir; halkevinin 
temsil, köycülük, ~oUannldan memle -
ket hesabına çok :başarılar beklenmek
tedir. 

[ '===K=ıs=a=-'H=a=be"""'rc=l"'"'e_r_J 
• Ad:ın:ı memleket lı:ıstah:ınesin<.le ya

t:ın bir kndın, ölmüş sanıl:ırıık gömülmüş, 
fakat meznrdan sesler g..ıldiği işitilmesi ü
zerine tekrıır ~ıkıırılmış YC tedaYiye de
,·nm etmek \ı7.cre lınstahaneyc götüriilmüş
Uir. 

Olıneılcn J;Öllliilın<!sine i7.in Yerenler hak 
kınıl:ı tııkih:ıt yapılrıınktndır. 

• JS yuy ve 500 ok ,.c 20 siperle allı 
:ıy enl'l şehrimizde kurulmuş olan Okspor 
klübü, cııınortesi günü Jkyoğlu parti mer
kezinde bir salon nçııcoktır. 

• Hazirnnın birinden itihııren yeni bir 
t<'!leron tnrircsi tesbit edileceği umuluyor. 
Şehirler arası telefon mükôlcmelerinc nit 
olac:ık bu tarife eskisinden daha ucuz ola
caktır. Bu hususta, P. T. T. umum mfidür
lüğü bazı tetkikler yapmaktadır. 

• Amerik:ıda beynelmilel bir tıb kon
gresine iştirnk etmiş olan Dr. Nisscn, 
şehrimize dönmü~tilr. 

• Eski Sıhhiye Vekili Dr. Refik Viyana. 
dan şehrimize <.Iönmüştür. 

• ~lnrtın orlnl:ırın:ı cloğrıı An1rnrad:ı lop. 
!anması tııkarriir crlen ıirıı:ıt kongresi ha
ıı:ırlıklrırına elı cnııni)'C'tlc devam olunm:ık
tndır • 

Zira:ıt konı;:rcsine \'erilnıek üzer~ şehri
miz Ticıırct Odası, Türkofis şubesi direk
ıörlüğii, Sanayi Dirliği, ve sana~ i müfet
ti~liği birer rapor hıızırlnmakt:ıdır. 

Piyasa, dolaşılmak suretiyle yapılan 
etutlere söre meydana getirilen hu rapor
lar kongreye gönderikcektlr. 

• Feııerbnhçe limanının temizlenerek 
bur::ırn bir mendirek yapılması iı;in ha
zırlanan proje lktısat Vekaleti tnrafınflıın 
tn'idik cılilmiştir. Bu itiharla bu işe me
mur ~ılilen deniz ticaret müdürlüğü ya. 
kınılu ıncnclircğin inşasına hnşl:ıyacnktır. 
.\ııcok, mendireğin ynpılrııa~ındıın evYel 
lim:ının mnn<;rıplarını kııplııynn e.;ki \'a
pur ı;öküntiilcriniıı trrnizlcnınesi icap et
tiği nılcn . ılcn iz t icarct m üdürliiğü en ela 
im leınizli(ii yııpacnk, hundan sonra mendi 
reiiin inşasınıı geçecektir. Diğer t:ırartan 
Bostaııcı<.lald menflirek le pek yakında bi
tecektir. 

Vo~eybo birinciliğine işti

rak edecekler 
T. S. K. lstanbul llölgcsi Başkanlı

ğınrlan: 1937 - 1938 seneleri voleybol 
birinciliğine iştirak edecek klüpleri -
mizin birer murahhasınm 17-2-1938 
perşembe akşamı saat 18 de Bölge 
merkezine gelmeleri tebliğ olunur. 

~----,..___.n • ....-,....~-.--....- ) 
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H olivutta h avuz 

eğlenceleri 
Hiçbir yıldızla konuşamayan ziyaretçiler her aradık

larını süprüntü tenekesinde bulabili, ler 
Amerikada esas olan batmak \'e 

çxkmnktır. Ne kadar çak batar \'e ne 
kndar çok çıkarsanız halkın size iti
madı o kadar yükselir. 

İ§te ben de iyi bir para kazanmak 
\'C masraflarımı temin eylemek imka
nını bulmuştum. Artık Holh:ud benim 
idi. Yıldızlarla tanışmıştım. Birçok 
aylar masrafımı temin edecek bir kon-' 
turat imzalamıştım. 

Mikrofoııım karşısuıda dökülen ter; 
artık Kalifonıiyayı da tanımıştım; 
ma1ıpııslara kon/ craııs tcl;lifi,; otoma. 
bil ihtiyacı. 190 dolara bir Pontrac 
sahibi oldum. Vesikayı nasıl aklım .. 
Bir kazadan ba.yıma gcleıı1cr. Münase
bctsi: bir lôstik patlaması. Gudyirin 
zeplini. 1000 111.et.rc yük:Jekliktc dii{tii
nü.len şeyler. Ya bize balooıılar ııc <ffi
şilniiyorUı.rt 

M İKROFONUN karşısına i!lt de
fa geçtiğim zaman kan ter 

dökmedim dersem inanmayınrz. Söyle
diğim sözler hem uzun hem kısa dal
gada çıkacak ve milyonlarca halkın 
kulağına erişecekti. Beni her tarafı 

camla çevrilmiş küçük bir odaya ge
tirdiler. Bundan evvel yaptırılan tec
rübede sesimi ayar etmeği iyice öğ~ 
renmiştim. Şimdi işi tatlı, güzel, ha
lftvetli bir sesle dinleyicilerin alakala
rını uyandırmakta idi. lngili7.ce tc
laff urum o kadar fona değildi. Ame
rika gibi her ırkın ayn ayn bir: telaf
fuz tarzı olan bu memlekette benim 
telaffuzum da pekarn. geçebilirdi.. 

Benden evvel dışarda caz çalıyordu. 
O bitti. Spiker bazı haberler okuduk
tan sonra beni dinleyicilere şu suret
le takdim etti: 

''Karşımda sevimli nazik bir Tiirk 
genci var. Elbiseleri bizimkilerden 
farklı değil. Ne sarığı ne de keskin · 
palası var. Saçları siyah değil kumral 
şimdi size uzak milletinden ve Tür
kiyenin nefis incirlerinden bahsede
cektir.,, 

Ve mikrofonu bana uzattı. Ya\'aŞ 
yavaş evvelce hazırlanan nutku oku
mağa başladım. Spiker bu esnada bir
denbire odadan çıkıvermez mi? Ben 
yalnız kalmıştım. Şimdi bütün Holi
vud, Los Ancclos bütün garp ahali
siyle karşı karşJya bulunuyordum. 
Tanıdığım herkes şimdi beni din1c
yordu. Evvela bir tereddüt geldi sfln

ra kendimi buldum ve yalnız, yazıl:ın 
nutukla iktifa etmiyerek ilaveler c!c 
yapmağa başladım. Dikkat edilerek 
şey karşımda bulunan saatin ;relkova
nı idi. Bana verilen 20 dakikayı teca
vüz etmiyccektim. 

Yapa yalnız konuşmak insana tuh:lf 
bir his veriyor. Bunu ilk defa duy
maktayım. Sonra karşımda milyon
larca adamın bulunduğunu hatırlayor 
ve bu defa da bu fazla kalabalıktan 
~ekiniyordum. Nihayet tam dakika
sında sözlerimi bitirdim. Beni orada 
dinleyen şirketin memuru vapurda 
ilk def asında bu kad3.r iyi konuşmak
hğın bir istidat oldueunu söyleyerek 
beni tebrik etti. İkinci akşam daha 
iyi söyledim; üçüncü akşamdan itiba
ren de artık oldukça iyi söylemeye 
başlnmıştım. 

Bu radyo konferanslarının b:ına ne 
kadar yardımı dokunduğunu tasav
vur edcme1..siniz. Şimdi Kalifurniyada 
hemen hemen herkes beni tanıyordu .. 
Her taraftan mektuplar yağmaya 

. 
) 

Ho1ivudila Grefa Carbomm evi .. 

Da11icl Daryö A m9"1:ada 

Ilolitnuula bir pastacı dü.k7«1nı 

başladı. Bunlara cevap vermek hnkar.. 
srzdı. Hepsine teşekkür etmek için bir
kaç daktilo tutmak iktıza ederdi • 

Her taraftan davetiyeler geliyordu. 
Birçok kimseler Türkiye hakkında bir 
konferans vermekliğimi rica ediyor
lardı. Bunlar ara.sın.fa bir gün tuhaf 
bir davetiye aldım. Kimden bilir misi
niz? .. Ne kadar düşünseniz tahmin e
demezsiniz. Holivud hapishane müdü
ründen. Bu zat bana ~ok naziganc bir 
mektup yazarak mahkumlara Türkiye 
hakkında bir konferans vermckliğimi 
talep eyleyordu. Bu nutuk hapishane 
orkestrasından sonra radyoya verile
cekti. Bu benim için pek orijinal bir iş 
olacaktı. Fakat maatteessüf o günler
de San Fransiskoda bulunnıaklığım 

icap ediyordu. Mecburiyet saikasiyle 
bu talebi reddettiğimden dolayı halfi 
mütecssifim. 

Bir Otomobil Alıyorum 
Holivud çok dağınık bir yer oldu

ğundan burada yaşamak için bana bir 
otomobil lazımdı. İstanbulda boş ar
salar yangın yerleridir. Holivudda. 
boş arsalar otomobil pazarlarıdır. Bu
ralarda ikinci el kelepir arabalar satı
lır .. Her arabanın ü1.erinde fiyatı var
dır. Bu pazarlarda 150 dolardan tu
tunuz da 2000 dolara kadar otomobil 
bulursunuz. 

Flaycherden bu otomobil i§indc 
bana yardım etmesini rica eyledim. 
Mutlaka bir araba almak isteyordum. 
Benzin :Kalifomiyada pek ucuzdu. O
tomobiller kilometre başına bizim pa
ramızla bir kuruşluk benzin sarfedi
yordu. Bu da Amerik"ı için hiç bir şey 
değildi. Los Ancelosun bu otomobil 
pazarlarında hakikaten çok ucuz oto
mobiller bulunuyordu. Buraya gelip 
otomobil alanlar ekf:eriya giderken 
veya parasız kaldıkları zaman araba
larını yok pahasına satıyorlardı. Bir 
iki gün aradıktan sonra Pontiac mar
kalı 1928 modeli bir otomobil bulduk. 
Peşin para 190 dolara pazarlık ettik. 
Taksitle de otomobil almak.. kabildir. 
Zaten Amerikada her §CY taksitle; ve 
uzun vadelerle satılır. Her türlU iti
matsızlığa rağmen bu hususta göste
rilen emniyetin sebebi satıcılagn her 
türlU kaza ve belaya karşı si~ortalı 
bulunmalandrr. Arabayı atıp kaçar
la:-sa zararı nihayet sigorta şirketi 
öder, 

• 
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Yeni layihanın mucip sebepleri 
Ankara, 15 (A.A.) - Sigorta şlr

ketlerlnln teftiş ve mUrakabcsl hak
kındaltl kanunun bnzı maddelerini 
değiştiren ve mozk(lr kanuna bazı 

hUkUmler HA.ve eden kanun lA.ylhası
nın mucip sebepleri: 

Memleketimizde slgortacıhk faa
liyetlerinin murakabesi sahnsında a
nakanunu 1927 sencshıdo yUksck 
mecltsln kabul buyurmuş olduğu 

1149 numaralı kanun teşkil etmek
tedir. O vakittenberl geçen on sene 
içinde, sigorta muameleleri ve mm\ 
sigortacılık ehemmiyetli bir inkişaf 
kaydetmiş ve mevcut mevzuatımızın 
bu inkl~nra nrtık dar gelmeğe . baş
ladığı ml'mnuniyetle gOrUlmllştur. 

Diğer taraftan, mevcut mevzuatımız 
bu on senenin tecrilbeslnden geçmiş 
ve bugUnkU ihtiyaçlara nazaran, ta
blatlyle, bazı noksanlar ve kifayet • 
stzlikler c6stermlştir. 

lşte bu suretledlr ki, hUkumet, 
1149 numaralı kanunun bazı madde
lerlnl değiştiren ve bu kanuna bazı 
yeni hUkUmler UAve eden bir kanun 
lAylhnsını yüksek tetkik ve tnsdlki
nize arzetmek ihtiyacını duydu. 

Sigorta ve mükerrer slgorlanın iç
timai, iktlsadt ve mali sahalardaki 
lnklşafımızla muvazi bir terakkiye 
mazhar olması, bu sahalardaki te
şobbUs ve harelceUerlmlzde müessir 
ve kıymetli hizmetlerde bulunması 

hUkfımettmlzln takip ettiği bir gaye
dir. tç ,.e dış tlcareUmlztn, sanayi fa
aliyetimizin ticaret ve istihsal haya
tına. kredi tevztatının, nakliyat sana
ylfnln kuvvetli bir sigorta ve mUker
rer tgortn teşkl10.tı ile Iş beraberli
ğine ihtiyacı ''ardır. 

Bu gayeye ise nncnk sigorta sann.
y:l.lnl mcmlckctlml7.de de sigorta J. 
llm ve tcknlfı;inln boy:nolmilcl mll
ccrrep ru Jarı Uzcr:lnde kurmak ve 

yürlitmckle crişebflh'Jz. Tnk<Jfm kı· 
bnan 1 ylhs ile 1927 Jcnnununa. nrı
za.ran bn yol<lR ııdmılP. o.tılmak ls
tcnJJmtştfr. 

Sigorta sanayi! banlmcıl1ktan da
ha çok gentş lDlkyıısta. "itibar" mef
humuna dayanmaktadır. Peşinen 
prim tnhsU edip istikbalde tahakkuk 
ctmesl muhtemel bir zarara karşı 

tazminat vaadinde bulunan sigorta
cı hakkında, basar vukubulmadan 
veya uzun vadeli hayat policesi mun-

kczt olmadan, sigortalarının sarih 
ve mllsbet bir kanaat hasıl etmesine 
maddi imklin yoktur. Halbuki, son 
senelerin tercUbesl de göstermiştir 

ki: Bir sigorta mfiessesesl "izharı 

acz" etmek devresine gelinceye lca
dar bozuk ve sarsılmış vaziyetini u
zun yıllar örtmcğe ve tdameye mu
vaffak olabilmektedir. 

Muvazenesi bozulmuş blr vazlyetl, 
kanun! tasfiyeye kadar sUrUklemck 
pek kolaydır. Falmt tasfiye yolu lle 
hUsrandan başka bir teminat istlhsnl 
oluna.mryacağı da muhtelif misaller
le tebeyyUn etmiştir. 

Bundan dolayı k:ınunı tasfiye saf
hasına lntilml etmeden zamanında 

tedbir almak ve böylece sJgortalınm 
hukukunu korumak lcabetmektedtr. 

Bu eureUe sl orta.lmın teminatını 
rı.rttırmak fikri, takdim olunan ka • 
nun llylbasını tıham eden başlıca 

dUştincclerden biri olmuştur. Fa.kat, 
diğer taraftan, bu ld.yihada, sigor
talının ehemmiyeti dUŞUnUldUğU ka
dar, sigorta mllesseseletintn, inkişaf 
btı.Ifnde olan slgortncıltgımızın. te
~ bbüs kablllyeUnf teJce uğratma -

mnk, rantabnttelerinl dnra.ltmamak 
ve bU~kls. hayatiyet ve inkiı;;afları • 
nı ınrsın etmek gibi hususlar lla göz 
Bnüncle bulunôuruımuştur. Sigorta· 
lllann hukukunu korumanın ~n e
mtn çareslnln f;lgortncıyı kuvvetlen· 
dtrrnek olduf;undn (ıüphe yok'tur. 

Sigorta müesscsetcrtndo, serma • 
yenin tıuı bir chcmmlyetl haiz oldu .. 
ğu l'8 yflklendtklerl taahhUt1er v 
mnruz kaldıkları ı-lslder ile kıyas 

kabul etmlyecek nisbette mahdut 
bulundu~u malllmdur. 

Vertrn•ı senelerde kO.rlarından 

to.Crlk ederek tesis ettikleri şirket 

ihtiyat akçelerinin malt btınyelerlnt 
tarsln \'e tevzin bakımından bllytlk 
ehemmiyeti olmakla beraber, bunla
rın da riyaıl ihtiyatlar sa.bit ve mU
tchn.vvn kefalet akçest ıuretlnde te
sis olunan diğer 1htlyat1arla hlç bir 
münasebet ve müşabeheti yoktur. 

Riyazi ihtiyatlar doğrudan doğru
ya sigortalıların müşterek hak ve 
malıdır. Sigorta ve mükerrer sigor
ta mfiesscselerl bu tasarruf serma
yesini işleten mesut bir vekil rolün- ı 
dedirler. Bunları diledikleri gibl 
istimale hiç bir vechile saldhlyctli 
olmamalrdırlar. 

Diğer taraftan, sigortalıların te -
minatını teşkil eden kefalet akçele -
rlnfn de en emin suretlerle pl!se e -
dilmelerlni ve kıymetlerinin sukut· 
lardan muhafazası ba.51ıca. emniyet 
tedbirleri arasına alınmak zarure -
U vardır. 

Bu znnıretlcr gözfinUnde bulun • 
durularak ve, yuknrda da arzedildi • 
l,rf \"ethtlc, stgortnlmm teminatını 

m1tmnak maksMllyle, JAJihadA bazı 
hUkilnılerc yer verilmiştir: İlk defa 
olarnk hnrat stgortalarmcla ayrılan 
riynzi fhtirntıarın - kefalet akçel~ 
rinde olduğu gibi - nerclerdo ve ne 
~retle lstlmnl cdlleblleceğl tayin e
<lilmi~lr. 

Snbtt ve mUtehavvll kefalet akçe
lerfne mukabfl temtnnt olarak gös· 
terilen gayri menkuller veya men
kul kıymetlerde zaman zaman göril
len kıymet sukutlnrı sigortalıların 

temtnntI üzerinde İnUosslr olmakta 
ve halbuki, 1H9 numaralı kanun 
kıymet sukutlarından mUteve111t nok 
sanların meydana. çıkarılması ve 
noksanın sigorta şirketine tnmam
lnttırılma.aı hususunda kA.fl Te mOea
slr hükmn lhtlv etmemekte oldu
ğundan bu gibi ah'\"nlde icap eden 
tedbirlerin altnmnsında bUyUk mUş
küla.t çektlmekto tdl. 

Bu sebeplerden dolayıdır lrl, 110 
numaralı kanunun 10 uncu maddesi 
dct;riştlrllerek, kefA.let akçelertnl teş.. 
kll eden gayri menkullerin kıymet
lerinin takdiri hususunda yeni kai
deler ~onmuş, gerek bunlarda ve go
rek menkul kıymetlerde vukubula
cak kıymet nolrnanlannın suratta ta
mamlatılmnsını kolaylaştıracak ve 
teyit edecek hUkllmler na.ve edilmiş.. 
tir. 

Gayri menkul kıymetlerinin, bil -
hassa yer yer inşa halinde bulunan 
şehirlerimizde, sıksık tahavvtuıer 

gectrmeğe maruz bulundukları g6-
rilldü~llnden ve ayni zamanda 'kar
tıılıklarda seyyaliyetfn temini mak
sadtyle, muaddel 10 uncu maddede 
gayrt menkul halinde tesis edllebi
lecek teminat miktarı. kefalet ak
çeleri ve rlytı'Z.l ihtiyatların en çok 
yansı ile tahdit odtımiştlr. 

Ancak, gayri menkul olnrak tesis 
edilmiş bulunnn teminatlardan bu 
nlsbetl gecenler bulunduğu takdirde 
bunların derha.1 knnunt ntsbete irca 
edilmesi şirketler için sıkıntıyı mu
cip olabileceği dfiı;;ilnfildUğiinden, 11l
ve edilen 4 Uncu madde ne, bu nevi 
gnyri menkuller şirketin tasarrufu 
nltındn bulundu~u veya muaddel 
10 uncu mnddenln (b) fıkrasında 

bahsolun n hnllcrdo mevcut ipotek 
mukavelelerinin devamı mUddetlnce 
bu htlkUm cart olmıyııcağı tasrih e
dilmiştir. 

ıug numaralı kanunun 9 uncu 
maddesinin son fıkrasında ş6yl bir 
hUklim vardır: "Her novı sl ortada 
mUtohcı.vvll kefnletl nakdiye snbit 
kefalet rı.lrcestnc müsavı bir mtktnrn 
bnllğ olunca o novı slgortay mah
sus sabit lt ralct akt sl nısıf m!kta
ı·mn lndlı'llcc tir.'' Bu bO'kUm, bt
rlnct madde ile tadtl dilen mezkur 
9 uncu maddeden çıluırılmı~ ve b6y
lcco, şlrltetlertn t mine mecbur ol .. 
dutları kefalet akç letl miktarca da 
ta. vtye edtlmt tlr. 

IIAYAT SİGORTASINDA 

Zikre değer dett\şlkllklordcn blrl· 

Hi 
(7 inci salıifadan devam) 

dalmıştı. Yarın icln de 12 kişi rande 
vU alarak islmlerlnt kaydettlrmtşler 
di. Ve müteakip U ı;Un de, evvelden 
alınan ra.ndevulnrla dolmuştu. "Dert 
ortağı; keder paylaı;;an kalb., hara
retU bir rağbet karşısındnydt! 
Kapı açıldı ve boylu boslu, alımlı 

bJr kadın eşikte görllndU. Şöyle ses
lendi: 

- Eldcr: eğer Normnnlara akşam 
yemeğine gideceksek, pek acele et
meliyiz! 

Doktor Gluk, yerinden kıpırda

madı. Kadın, oda. boyunca ytlrildil 
ellle yazı masasmın köşesine sert 
sert vurdu. 

- Elder! 
Doktor Gluk, irkilerek hayretle 

bakıp, "Ha!,, dedi, çarçabuk çekme. 
ceyi çekerek yazı masasının gözün
den çıkardığı mini mini, kara renk
te işitme flletlnl kulağına. yerleştir. 
dl: işitme ~ letinin, <:elcetlnin cebine 
doğru uzanan kodonlarını dUzelttl. 
Ve itirazla, mırıldandı: 

- Affet, sevglU; bir şey mi söyle
din ba.na? ! .. 

si do, ııto numaralı kanunun O u.n· 
en mnddcsinden hayat branşı ntUte
Jıavdl kefalet ak~e ine dnJr hUklım· 
lcri ihtha eden bir fıkranın çıkarıl· 
masıdtr. Bu tadtlln chcmmlyctl gö
rilndüğUndcn bUyUktur: !\1Utchnn11 
kefalet akçesi yerine badc.rna, hn.· 
yat branşında.. riyazi ihtiyatlar lkaı
nıe edilmiş ''o bunlara dalr muhtclJ/ 
hükümler ,·awhınmuştur. 

Bu suretle 1149 numaralı kanuna 
mı.ve edilen yeni hUkUmler meya • 
nında, lAylhanm ikinci maddesi 11e, 
TUrkiyede çalışan bUtiln sigorta şir
ketleri için "tahsll ettikleri gayri sa.
ft primler Uzertnden, slgortalılan· 

na. karşı tanhhilt eyledikleri mnem· 
men sermayenin teminatı olmak ü

zere, riyazi lbtlyat akçesi tefrik ve 
tesis etmek" mecburiyeti konmuş • 
tur ve oöyle1lkle, riyazi bir hUkilm 
memleketimizde, ilk defa, teyit e· 
dilmiş kanunt bir hUkllm ha?lne kon
muş bulunmnkta.dır. 

Riyazi lht.JsaUarm besap tarzına. 

daJr formüllin, buna esas olan teknik 
f alz haddi ve vefiyat cetvelinin inti
habı bayat stgortastyle me!}gul şir
ketin bünyesinin sağlamlığında mU· 
hlm bir unsur olduğundan, bu hu
suslarda iktısat vekt\.letlntn mnrakn
besl temin edilmek istenmiştir. Bu
nun için 2 ncl maddenin !ktncl ftk· 
rası ile bu maksadı tomin edecek hü
küm konmuştur. 

Sigortacının riyazi 1htlyat akcele
rlne ol sUrmemcsl ve diğer taahhil
datı:u karşllamnk tein bun1ardan ma 
ruzatta bulunmaması, beynelmilel 
katıul edtlmtş bir sigorta kaidesinin 
tabU bir kabıdır. Lft.ylhada da bu 
esas kabul cdilmlştlr. Aynl zaman
da, sene sonlarında vukubulabilecek 
mliracaaUarda kabında, iktisat ve
kflletl tarafından şirketin muamelA
tı teftiş ettirilerek bu milracaatm 
haklı olup olmadığını tcsbit etmek 
gibi sfgortnltlarm emnfyctıni nlft.ka
dar eden bir diğer tedbiri de lAytha
mn 4 Uncu maddesine koymuş buhm
maktayız. Nihayet, 6 inci maddede 
riyazi ihtiyatlar üzerinde sigortalı. 

lar lehine bir imtiyaz teste edilmiş
tir. 

Hayat sigortalarında .rtynzt Jhtl
yatıarm maruz ehemmiyeti dolayısi
Ie, Uylhada, bu branşta slgorta port
föyünde devir muame1esl daha sıkı 
bir inzibat altına alınmakla ve bu 
nevi devir muamelelerine ancak 
portröylin tazammun ettiği taahhUt· 
dala tcknbUl eden teminatın maddt 
karşılıklannı da aynen devri ı;artıy. 
le müsaade edilmektedir. "Madde 9" 

ECNEBi ŞİRKETLER 

Ecnebi sigorta ştrkctlcrlnln meın. 
lck<'tfmb..de ~ahşmnltırmr, hnttft. faa
llyctlcrJiıf nrttırnıalnrını, mcmnuni· 
retle tcl!lkki ctmcktcyb;. Fnk t 'bazt 
ecnebi şirkctforin memleketimiz dn· 
hilinı'lc hiç bir nMif bulnndnrmadnn 
fnnUycttc buhınmalnrınn da mllsan
clc vo n1ilsaınnhıı chnemizc inlknn 
lnsın"·nr olnnamaz. 

Thı tttbsı-ln~ ~eb' 1rlgort:: m~e:;:;e
sclcri nf n TUrldyedok:I portfö1Jcrino 
tcknbUl otlcn ıiynzf ihttratlnrı möm· 
!ckoUmb;de bnlnndnrmalarmı ve 
bnnlnn mll1t şirkctıcıin tllbl olduk· 

g li 
Bir iki haf ta ev

.,_,,_,,.....,,_..,.._..,._.,...,,, vel Parise gitmiş 

olan Türkiye baş
pehlivanı Tekirdağ

lı Hüseyin, ilk ma
çını evvelki ak§am 
Parisin V agram sa.
lonunda Letonyalı 

Passman ile yapmış 
ve Son Postanın 
verdiği habere gö-

. re ve on dört daki
kada. ~la galip 
gelmiştir. 

Tekirdağlmın bu 
ilk rakı'bi Letonya 

'L....lill.,,..6.:..-----'"'"" eampiyonluğuµu ka 
za.nınış \ bir pehli

van olmakla. beraber, uzun müddet 
Fransada yaptığı müteaddit güreşle
rin hemen hepsinde n:.ağlup olmuştur. 

Passma.nın yenildikleri arasında. 
Zarna.s, Miket, Rigoulot, Dan Kaloff 
Konstantinof ile iki sene evvel §clı· 
rimizde Cim Londosa. yenilmiş olan 

Kola Kvarynnl ve M'ülayim tarafından 
kemeri alınan Bul Kumar bile var
dır. 

Böyle olmakla. bera'ber Tekirdr.ğlı -
nın l"abancı bir ringde y.:.ptığı bu ilk 
müsabaka orga:n.izatörler Uzerinde mü· 
sait tesir yapmış olduğundan Türkiye 
başpehlivanı gelecek pazartesi akşa
mı Ti.irk gUreşı;isi ismiyle mUsabaka
lar yapmakta olan Mehmet Arifle çar
pışacak, bunu da yenerse Şikatla bir 
maç yapacaktır. 

ları şartlar dahilinde nemalandır
malnrmı tlmJr bir hUkme lfl.yihada 
7er vcrllmlştir. S UncU maddenin bl· 
rincl fıkrasmda.1 114:9 numaralı ka
nunun bu kanun ile değiştirilen 10 
uncu maddesi hWdlmlerlnln rlynzi 
ihttratIAra da blk cdlleceğl razıJı

dır kt, bwın nnznrn.µ, Tttrlt ~keUerl 
ı;t 'CCDCbl flrkotJcrln d bundau 

böyle rlynzt llıU;tatlArı memleketi
mizde pH\so etmeleri mecburi bnlu· 
nacaktır. 

Hayat Uzertne iş yapan ecnebi ştr
ketlerln, Tilrkiyedekl portföylerine 
tekabill eden rlynzt 1hUyatlan mem
leketimizde bulundurmaları yolun
da H\ylhaya lrnnan bu hllkUnı bey
nelmilel bir slgort:ı. kaldesino istinat 

etmektedir. Nitekim birçok hUka
metler ecnebi memleketlerde çalı· 

şan ınUesscselerlne bu hususta ka
nunen saHUılyct dahi vermiş bulun
maktadırlar. 

Bu IA.yiha hükUmlerlyle tamam
lamağa çalıştığımız slı;o"ta mevzua
tımız riyazi, malt ve hukukt bakım .. 

lardan esaslı ve llmt murakabeyi is
tilzam etmektedir. tımt ve teknik 
kifayeti olmıyan. unsurlarla yapıla-

cak kontrolden mUsbet bir netlce 
beklenemfyeceğl gibi ko ıtrolün cid
diyeti hakkında menn filrlrlor ver
mek gibi tesirleri de g6zden kacırıl
ınamalıdır. 

Halclkt nkttıerlere şiddetle ihtiya
cımız bul.unmaktadır. Beynelm!lel 
şöhreti haiz bir ecnebi aktiler getir
mek vo TUrk uktUerler yetiştirmek 

sigortacılığın mürakabesinde birinci 
plAnda bizi dUşUndilren mevzular -
dandır. Bu mevzu ile aliı.kadar o -

llırnk Hl.ylhaya tcabeden teşkiltltın 

yapılması bnklunda. bir prensip hUk
mUnU ihtiva eden bir madde konmuş 
tur. "Madde 16" 

Anahatlan ne arz ve izah olunan 
lD.ylha lle bir "sigorta. kodu" mey
dana getirilmiş olmamakla beraber, 

bu lllyiha kabul buyurulmakla, si· 
gortncılık mevıuatımızda ehemmi· 
yctli bir adım atılmış ola<'ağını znn· 
ncdlyoruz. Ticaret kanununun slgor· 

tacılığa. dair hükUmlerlni de ihtiva 
edecek bir "sigorta kodu'' 1927 dcn
berl sarfedllen mesainin sonuncu 

merhalesi olablUr. Bu merhaleye 
anraue varacağız. Fakat oraya vasıl 
o! .. nk ı~n 1!!1 d ~ c~~:>ü b!l" ~t:~:
tek!lmUl merhalesinden seçmek JA. 
zmı.ı'h kl, Uıkdlm olunan layiha bu 
morhaleYl fazlasl7le toskU edecek· 
tir~ 

Osle neşriyatı: ~ııt 12,SO Pllikl:ı T~~ 
musikisi. 12,50 Hıl\·. dis. 13,05 PlAkla tur 
mus:kisi. 13,30 Muhtelif plAk ne~ri)-stı. 
14 Son. 

Akx:ıın neşriyatı: Snnt 18,30 PlAklıı dıınJ 
musikisi. 19 Ssözsilz Türk musikisi. 19,SO 
Konferans: Doktor Salim Ahmet tarafın .. 
dan. 19,55 Borsa haberleri. 20 Necınettltı: 
Rızıı l'e nrkndnşları tn~fınd:ın Türk nıu• 
sikisi ve hnlk şur'·ılan. 20,30 IJavn rapo-o 
ru. 20,33 Ömer Rı:a tarafından araP'6o 
söylev. 20,45 Nezihe ve nrl:cdaşları tartı4 

fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Saat ayan). 21,15 Fasıl sa:ı: hc)•cti: OkU• 
yanlar : lbrnhim Ali, KUçfik Safiye, kanttıı. 
l'.lu:ımmcr, Hamdi klarinct, us Cevdet go-
zan, tıınbur SelAhnttin, keman Cevdet. 
21,50 Orkestra: 1 - Liszt: Rrapsodle !'\~ 
14. 2 - Artemiev: Awt petite village rtı5 
3 - Gregh: Nuits nıaerienne suitc. 4 _.. 
Lefort: Tcndre b:ıbillnge. 5 - Tavan: 1" 
.Mnurcsguc. 22,45 Ajans hab~rlcrl. 23 pJ.Ak• 
in sololar, opera ve operet parçal:ırı. 23,20 
Son haberler. ve ertesi glinün progratııtı 
23,30 Son. 

Mübadil bonoları 
yükselecek 

Ankara, 14(T elefonla) - Maliye 
Veka.Ietl, gayri mübadÜlerin istilı • 
kaklarının tasfiyesi için bulunduğd 
tetkiklere devam eb1ıektedir. 

Söylendiğine göre tasfiye iç°in bit 
kanun projesi hazırlanacak ve hafi• 
rana kadar Meclise verilecektir. E\f'• 
velce dağıtılmış olan mübadil bonolıı.• 
rmm da kıymetlendirilmesi için ted
birler alınmaktadır. Alınacak karst' 
larla bonolar yeniden yUksolecektlt· 

Nemrut 
11 inci salıif adan deoat111. 

Melek ekrar nasihat etti. Nc%Jlf1Jt 
gene 66:lerine ıdevam ederek : 

- Eğer benden bllytik ve beni bet!• 
ke kadir bir Tann var ise n ve :f:b!I' 
him gidip ona aöyleyini:, ki askeriııf 
toplayıp karşıma gelsin, ben de as'iıe ' 
rimle harp meydanına ~ıkayun. Mulı'' 
rebe edelim. Eğer o galip gelir6c ~ 
diyan zaptetsin. 

Melek: 

- Peki, derhal askerini foplaıı . 
Nemrud her tarafo haber gönderdi' 

- Allah ile barbe girişiyorum. JJe!" 
kes hazırlanarak gelsin .• 

Tam yüz bin asker sahrada yer al ; 
mıştr. ıt 

Allah•n askerleri bekleniyordu. 13 
aralrk ufkun karaıidığı görüldü. ~ : 
yonlarca sivrisine'Jt; kara bulutlar ııaJ~ 
de Nemrudun askerleri Uzerlne hUC t 

ediyordu. Yüz bin asker, bir kaç ~
içinde sivrisinekler karşısında ınab~ 

du. d k :il • o h ...... ıA ,...,.rıcJ 
emru , en sını guırue a ga ... ,-il' 

atabilmişti. Fakat bir sivrisinek .0 ~ 
musallat oldu. Burnundan girdı 
beynine doğru yol almağa başltdı- t' 

Uç gün sonra Nemrud tahanıın61Jc:I, 
demez olmuştu. Şimdi şeytan instıl1 
yafetindc ona akıl öğretiyor : !' 

- Ellerin ile kafana vur rahat ede 
sin.. diyordu. ııJ 

Nemrud, bunun daha iyi bir ça:'5tıie 
bl:ldu. Hususi surette yaptırdıC1 1"' 
tokmağt a:dantlarına mütemadiyen~ , 
şına vurduruyordu. To~ağı bıılt "" 
ranlara Gcrvetler bağışlıyor, ya~0,tı' 
ranlar ya öldürülüyor, yahut ııtı 
atılıyordu. ~ ı 

Bir gün mUthiş :.:ıir topmak, ~ 
rudun beynini yarıp yere yıktt· . ~ . 

işte hurafenin en korkunç~ 

ZJ1Y1 ,sP' 
Se) riscfcr ldarcsind... aldı~ıın ~ ı.-1~ 

cil nuınnrnlı arabnC'.J ehliyetnıırne ttsill 
bet tim. Y cnls!ni ot.ıcnğımdnn es ..4.J/. 
lıilkmn yoktur. (24608) ~Al~ 

1'.'ikoli oğ~ 

Z A 'r l ol'tel'~ 
Beşiktaş Barbaros Hıı)Tcttin 11'1 ıJı11'1 il 

den 3~0 s-~nesl nllıncı sınıftıın 11~d~111r. ~
diknamo)i zn ri ettim. Hftl.mfi ~~ ~J111f 

'Kasımpaşa Bt.drcltln mnlır'le~ • 
Baba sokak No. 5! Nebil Ertnaı'1l• 



l{fitaJıua Sulh llukuk lldkimllğinden: 
t ltaeı Ahmet M. Hncı Ali oğlu Hakkı va-
iılcrj Pntma, Pnkize, Rnlf, ve salrenln 
:Uştcreken mutasarrıf oldukları mezkur, 
ı ııhaUede S.ain hudut ve cunfı u.iresl 

1~tlnanıesinde ynıırı temmu& 935 T. ve 
k J luııu No. lı (1000) lira mulıammeıı 
(~;nıcm m:ın nrsn hane ile ittisnJinde 
'lt.llbO) No. h (400) lira kıymetli arsanın 
~u ili kısnıct olrundı{iındnıı sntılnnık şu
ı7 un. •zaıclllnc dnır ,·crılen karanı binaen 
llrı. ~ • u us ııcrşcıııbc giinü s. 14 de acık 
'lt.ı lıtına suretiyle s.ııtıl:ıcaktJı·. Bu bnı>tn
tıL:~ •rın:ınıc ~j • 2 - 038 den itilınrcn u
ılc ır. Almak isle) enler ylizdc} on nislıctln
ltıı lı:tninat \'erirler. Munyycn glindc usu
lle t•dıı.dan sonra encok artm:ının iiıcrin
tı:ırı:ırnkılır; müşteri bir lıaft\I znrfındn 
!rıQd :'H Vermezse ihale bozuJnrak 15 gün 
arı. d.ıUc tekrar müza)'edcyc konulup işbu 
haı tnıadn en ziyade nrlırnoın lizcrinc i
taı: ~lunur. 11.:i lhnle arasındaki fark 'c 
llıcnıc ncc ~andan tahsil edilir. Bu gnyri 
lil'c llllcrın ıhaleye kadar lıirlkmiş ma
lıor~ı lıusust muluıscbc, belediye, e\·knf 
itııl.~~1 İle 20 senelik taviz lıcdellcrl, dcl
l'aııı 1 alana ııittlr. Müşteri şartnamede 
1tı111 \ ŞcrniU tamamen knbul Ve! itiraz hnk
'tıaı 

1
&1.:nt etıniş bOyılııc:.ığı, ra:ı:ln ruıılu

lle ba rnnk i lclenlcrln mııhkenıe knlemln
l'ııc~caşktıtlp nıun\ ınl nczdlndekl dosyndıı 

ut ıııırtnnmcyi g6rcbllecckl~rl. 
'----... (24616) 
I 
•ta"btıt • 

Anı lJıriııci 1 iccıret Mahkcmcsi11den: 
llıırhıı ala vapurunun 82 ncl seferinde 
~ti.: Gnıle l~kt:lcsınden Istonlıula setıril
lıuı.ı , tere n.:ıınınn yuklcncn 212 torba sa-

c 310 '°~•lı h tenektı Zc)tin yağına ait 1591 
~l J ıQu 11~~11ı bulunduğu 1\onşlmcnto :ıııyi 
lllııa ,. n lpt:ıliııc knrıır vcrılmcsi lstsn-

<I q~ınn .a.ı • 
tcl11 tında 62 numııralı mnAazıı-

;~fında n YnAı lilccıın Ahmet Doğrul:ır tn-
azıuııu n talep c?dilrııış olm:ıklıı Ticaret 

taıb ııun 638 . ._ •lc1 ıncı nıuddcsinin kiyasen 
l(ar surl'tll I 1 • <l lconşı e t ~:ıı lddııı olunıın mcz-
1~ tıınhk nı~ııto.rıı bulanın 45 sün znrfın
... rnı eı~tjcye ilırnz etmesi lüzumu ,.e 
. .,., •oo"dııoıt 

11 ııuıı ıı, 1• 1 "' lırılde bu mQddctlıı hita-
u~. 11 

•ne koı ıır ''c'!rile<'di iltın olu. 

l ~hı1ı1 b Z A y J 
" Ulundu~, 

111 "••h •nın .sum 1442 numııralı tek 
111 en ıın lll.ıknsıııı znyi ettim. \'cni

tlnn lı!ll.nıü yoktur. (24614) 
Ahmet oülll Asım 

. 3130 
11 

Z A l' / 
~. (ll • ıınıtııı nı 
lıtıı.: lırıı. Ycnıs •rnıınıtı chllyctnıırncml ın-

ltıQ ~okı ini nlnc:ıgımdnıı cski•lnın 
ur. (21613) 

Tahir oOtu /iyaı .'1kay 

t 

11 - KURUN 

lstaobul Defterdarlığından: 
ı - Ma yarım Burgaz Kilc;Ukcekmece gölUnUn balık avlamak hakkı 1 

Mart D38 tarlhlnden 28 Şubat 1941 tarihine kadar Uc senelfğl on beş cttıı 
müddetle nçık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Sabık bedeli (10261) Ura (20) kuruştur. ·~ri 3 - Acık arttırma 2 l\Iart 938 Çarşamba saat 14 de İstanbul AT Vergi. 
, ıerl MUdUrlyetlnde yapılaı;:aktır. 

Hava Kurumu lürk 
Büyü iyangosu 
S • nci keşide 71 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan baska: 15.000, 12.000, ıo.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000) 

ıırahk iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

~laka gösteren MansCild Kent'dir. Hem saman altm'dan 
;u yürütüyor galiba. Bugün öğle yemeğini, Mirabcl ile 
beraber yediler. Onun için, bütün tiy<Jtroda herkesin su
ratı bir karış asılmıştı, 

- Ya Kobrovski ne yapıyor?. 

- İşte asıl beni korkutan o değil midir? Şimdi hiç 
bir şey söylemiyor. Fakat gözlerinde canilere h&ıs b.ir parıltı
nın yandığını görür gibi oluyorum. Nihtıyet adam haklı 
da .. Ne de olsa, Mirabel onun kamı! ... Elbette ki kızma
ğa hakkı vardır. Bu ba'\stmdan ona bir şey derneğe cesa
retimiz olmtyor.. Fakat benim anladığım şu ki, eğer Kob
rovski bir çilel:ien çıkarsa, işler, pek krırışacak. Artık, ne 
olacağını Allah bilir. 

Coni arkadaşını teselli etmek maksadile: 

- Son yapılan provalar, seni pek yormuş sevgilim, 
dedi. Eseri, htle bir halk önüne çıkarın: ondan sonra her 
şey tabiileşecektir. Her hruıgi revü olun~a olsun, bu tecrii· 
be zamanlarında daima böyle yorucudur. Sen, merak et
me! 

- Belki de doğru söylüyorsun amma. bakalım, bu 
eseri halk önüne çil~arabileeek miyiz? İ i, o ~ereccye ka
dar vardırmak nroip olacak mı? 

- '•Nasip olacak mı .•. ne demek? 
Kız, Coni'ye ciddi bir bakışla baktı. Sonra haykırır 

gibi : 
- Coni, dedi. Bu revüde bir aksilik, bir bozukluk 

var. Bir gizli el. her şeyi alt üst ediyor. Birisi, bizi bcrbad 
.. tmeğe Çi>lışıyor •.. 

Coni. itidalini bozmaksızın cevap verdi : 
- ~evgilim, sen enikonu asabiyete kapılmışsın .. 
- A:.::abiyete kapılmadım Coni. Bak dinle!. 
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4 - Muvakkat teminat (769) lira (159) kuruştur. 
5 - tstekUlerin şartnameyi görmek ve fazla bilgi toplamak t\zere heı 

gUn Av Vergileri MUdUrJyettne gelmeler!. (846)' 

Gaziantep Nafıa MUdDrlDğDnden: 
Kapalı zarf usulllc eksiltmeye konulan 29225 lira 35 kuru' ketlfll 

tslahlyede yapılacak memur evleri nfn 7 - 2 - 938 tarihine mUsadtf pa. 
zartesi gUnU ihalesi yapılmak Uzerc evvelce IIAn edilmiş fse de talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince ve evvelki 
şartlar dah!llnde 7 - 2 - 9 3 8 den ltiba ren bir ay mUddeUe pazarlık usullyle 
eksiltmeye konmuştur. 

lhalesl 9 - 3 - 938 tarihine m~a dlf Çarşamba gUnU saat H de Gazi• 
antep Nnfm .Mildilrlilğilnde mUteşekkll komisyon tarafından yapılılcaktrr, 
Daha fazla izahat almak isteyenlerin Gaziantep Nafıa MlldllrlUğtıne müra
caatları ildn olunur. (836) 

Türk Maadin Şirketinden: 
Şlrkctlmlztn hlssodarJar umumi heyeti lUnrtm 28 tıncU Çarşa.nba gönl 

saat 15 <le ştrJ·ctimizin idare merkezi olan Gnlatado, KUrekçllerde, Aben 
ye l\IUnih hanının 4 üncU kntmda 1 ve 2 nnmarab yazıhanede adi surette 
toplnnB<'.nktır. 

Vcktlletcn l'cya n"nlctcn en nz 100 his e;ye sahip olanlarm hisse senet
lerini fçUmn günlimlcn bir hnfta cn·el şirketin idare merkezine teslim ile 
nıuknblllndc mnl·buz almnlnrı rlcA olunur. 

MUzakere Ruznamesi 
ı - İdare meclisinin ve mllrakı bm raporlarının okunmaeı, 
2 - Şirketin mcYcudnt clefteri ne 1037 senesi bllAnçoeunun Te klr Te 

zarar hcsnplıırmm kabnltl ilo ft'lnre meclisinin ibrası, 
8 - İdare meclisi llznlnrmrı. vcrl lccek aidat miktarının telblU, 

, ..ı - 1038 senesi :için bir mUrnkıp fa)1nl ile tnhslsatmın tcsbttl, 
' 3 - Şirket nnmmn. tcfcrru~ edile cck maden rohsatnameler.tııtn, imtt

yazlarmm, gayri menkul mallarının ta'k:rlrlerlnt kabule mezun idare mec-
llsl Azalnnnın tayini, • 

6 - Ticaret kanununun 828 Te 324 lincU maddeleri abkAırnma tevfl• 
knn ttlare mecllsl llzamıa mcznnJyct ve mUsnade itası. '(V. P. 21n) 

Ankara 
Satınalma 

Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı 

1 - Kilometresine Yetmiş beş lira kıymet blçllen (206) kilometre&• 
ğır sahra kablosu kapalı znrftnn pazarlıAa tahvllen 22 - 2 • ıuı Balı ..,_ 
nU saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartnnme parasız olarak komisyondan alınabntr. Pazar
lığa girmek lateyenlerln (1081) llra ( 50) kuruşluk Uk teminat vezne mak· 
buzu veya banka mektubu ve şartnnmode yazılı belgelerle birlikte belli 
gfin ve saatte komleyonn başvurmaln n. (29l) (666) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma kom·syonundao: 

1 - Bir tnkımınn otuz lira ffat biçilen 250 den 400 takıma kadar te-t·· 
bit semeri ı 7 - 2 - 938 porşenbe gUnU saat on beşte kapalı zarf uıuıtyle S&4 

tın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartnameler komisyondan parasız alınabııtr. Eksiltmesi· 
ne gireceklerinin 900 llrnlık ilk teminat ve şnrtnamede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarım belli gün saat 14 den evvel komisyona vermlt 
olmaları. (200) (455) 

•• 
O üm provası 

1 

- Ellerin üşUmUş sevgilim. 

Coni Doglas bu sözleri söyledikten sonra, her zaman
ki gibi ağzının köşcsilc hafifçe güldü. Taksi otomobilinin 
içintle., yı.ınındaki kııa pek sokulmuı ola~ oturuyordu. 
Tiyatro bitişi, büyük Ncv-York caddesinin korkunç kala
balığı arasından geçiyorlardı. Erkek yapılı iri esmer elle
rile, genç kızm nahif, beyaz ellerini aily sıkıya tutmuı
tu. Kız, başQlı otomobilin yumuşak ve kabank marokeni
ne dayıcruştı. Gözleri kapalıydı. Göz kapaklarının llcivcrt 
makiyaji, soluk bcnzin'de daha çok g8ze çarpıyordu. Güzel 
yüzlil bir kızdı bu. Hafifçe yu'an kalkık bir burnu, ol
dukça g~niş ve cömert yapılı bir ağzı vardı. 

An Deyli adını taşıyan bu kız, sokakta derhal gözUnüzü 
D1abilen mahllıklardan değildi. Onu sevmek, anlamak, içe-
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Eserleri ö lmez Türk sanatkarı 

Tanburi Cemilin çok sevilen ve çok aranan 
P LA K LA R 1 satışa çıkanlmıştır. Bütün P L A K satıcılarından arayınız. 

-------

Dct'lf't Demıryolları ve Limanları işf Ptme 

· Umum idaresi ilanları 
ı r VADELi 

~ 4 .. ., 

Ankara istasyonunda Devlet De mlryolla.rı Umumt idare binasının şe
hir cephesindeki parke kaldırım Uzerl na asfaltla kaplanması işl ile arka j 
c ephesindo asfalt kaplamalı bir mey dan yapılması fşl kapalı zarf usullylc ı 

eksiltmeye konulmuştur. 
I - Bu işlerin keşif bcdell (12, 600) liradır. 

II - İstekliler bu işe alt şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları
nın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci Yeznelerlnden 63 kuruş mukabtlinde 
alabilir. 

III - Eksiltme 28 • 2 - 1938 tarl hinde pazartesi gUnil saat 16de Anka
rada Devlet Demlryolları Yol dairesinde toplanncalc merkez blrinct ko· 
mlsyonunca yapılacaktır. 

IV - Eksiltmeye girebilmek lçtn tsteklllerln tP.kllf mektuplariyle bir
likte aşağıda ynzıh teminat ve vcsal ki ayni gUn saat 14 de kadar komls
~ ona teYdi etmiş olmaları lft.zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkA.mına uygun 945 lfraltk muvnkknt teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 

(340) (730) 

Ankara gan içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino bina.sının 

bundan evvelki il!n §e1"8lti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28 - 2 - 938 
pazartesi gününe bırakılmı§br. Talep edilen ehliyet, mali kudret, nüfus ve 
hUviyet cür.danı vesikası 23 • 2 • 938 ak şa.mına kadar Ankarada 2 nci işletme 

komisyonuna, Haydarpaşada 1 inci ig letme müdürlüğüne verilmelidir. Şart

nameler ayni makamlarca parasız olarak isteyenlere verilccekt"r. (727} 

Muhan men bedell (24500) lira olan 700 ton dökllm koku 2.t - 2 - 938 

perşembe günU saat 15,30 da kapalı zart usulil ile Ankara.da lda.re bina· 

sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837, &O ltralık muv ... kkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUteahhltllk vesikası ve tekliflerini 

ayni gUn saat H,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.zınıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
paşada Tesellüm Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (771) 

P. 'f. T. Fabrikası Satınalma Komisyo
nundan: 

6850 
2150 
1350 

Kilo muhtelif 

,, " 
,. .. 

eb'adda 

• 
" 

demir no 
llma demin 
dört köşe demiri 

200 ., 30 m/m eb'adında. T. demfrl 
Miktar ,.e nevileri yukarıda yazı lr dört kalem malzeme acık eksımııe 

ile sntın alınacaktır. 
Tamamının muhammen bedell 1494 ve m uvakkat teminatı 112 lira

dır. J<Jksiltme 23 - 2 - 938 tarihine rastlıyan carşamba gUnU saat 16 da yapı
lacağından isteklilerin şartnameyi görmek için her giln, eksiltmeye girmek 
için de tayin edilen gUn ve saatte teminat makbuzları He komisyona mU· 
racantları. (736) 

Sahibi: ASIM US Ne.,riyat mildürU Refik A. Sevengil f 

riıiı'i:!e yanan ışığı görebilmek. için, kendisile görüşmek 
lazımdı. işte o zaman o yüz birdenbire ısınır, canlanırdı. 

Gö:ı:lerini açarak Coni Doglas'a baktı. Ve yorgun yor
gun: 

- Ne müthiı br timarhanede YCl§Iyoruz bilsen, dedi. 
Görülmemiş bir timarbane .•• Bu akşam seninle gece ye
meğine gidemiyeceğim sevgilim. Bittim bu akşam. Doğru
ca eve gitmek istiyorum. Sıcak bir banyo yapacağım. Y<!ır 
rın yine bütün gün ayakta kalabilmek için Allaha dua et· 
tikten sonra derhal yatacağın. 

Coni sordu: 

- Yoksa Kobrovski, sana pek. sert mi davranıyor? 
- Sert mi, dedin? O aldam bir çılgın yahu ... idare et-

tiği orkestra yerinden bazan bize baktığı zaman, gözlerin
den Adeta korkuyorum. Yakında tamamiyle çileden çıka
cakmıt gibi hali var .• 

Bu sıra:!a,kmn vücudunda küçük bir ürperme oldu. 
Gayri ihtiyari, yanındaki delik;mlıya ldaha çok sokuldu. 
Öyle ki, omuzu, onun omuzuna biraz daha fazla y..slandı. 
Sözüne devam etti: 

- Bona öyle geliyor ki, o adam bir gün birdenbire 
patlıyarak, belki bin parçaya ayrılacak. 

Coni, onu yatıştırmağa çalıştı : 
- Korkulacak bir şey yok, dedi. Kobrovski, sadece 

asabi bir Slav'dır. Görünüıte fazla sinir alametleri göste
rir de, h:ıkikatte hiç bir şey yapmazlar. Yaptıkları, yüzde 
ldo'Jssan, oyundur. 

An Deyli kısa ve zoraki bir gülilmıeyiıle: 
-Ah, ben de keşke senin gibi düşünebilseydim, de· 

di ... Coni, ben, ta küçüklüğümdenberi, herkesin gözünü 
alabilecek bir insan olmak istiyordum. Büyük bir aktris 
olmak iıtedim. Yüzlerce takdir~ann arkc.cndan k~masmı, 

_,_ 

Vskiidar Asliye Ilukuk lldklmliDlnden: 

Annsta Dimltriııin Beyoğlunda Ağat"CŞ· 

nıesinde 18 No. lu Ct"de sakin iken hnlen 
iLametgahı ve adr~sl met"hul bulunan Sar
raf Yani veledi Ynnl aleyhine açtıAı men'i 
müdahale ve tashihi knyıt davasının cnrl 
ınl\hııkemeslndc daveti mahkemeye ica
bet \':tmeyen müddnleyh Yani hakkında 
ittihaz olunan gıyap knr:ırımn ilanen leh-

llıline karar verilerek tahkikat 7 - 4 • 938 
rıerşcnbc s:ınt onn tııllk ve lıu baptııkl gı
yap kornrı mahkeme divanh:ıneslne asıl
mış olduğundan müddaleylıln yevmi 
me:ı:kiirda mahkemeye gelmedi~l takdirde 
gıyabında tahkikata denm ve icap eden 
karar ittihaz edileccAi müddalcl'hin roa
lOmu olmak üzere lldo olunur. (24612), 

benim için 'deli olmasını istiyor"dum. Fakat 11on iki hafta 
içerisinde göroüklerim, bana, sadece küçük ayak danaları 
yapabilen gelişigüzel bir Mandalı kızdan başka bir §ey 
olmadığımı ve olamıyacağımt gösterdi. Meşhur dansöı:ü
müz Mirabel'in yanında 11ıfır kalacağımı anladım. 

Coni, genç kızın ellerini biraz dahaı fazla sıkarak.: 

- Senin arkandan yüzlerce takdirkann koşmamau
nın yegane sebebi gudur, dddi. KO§acak olsalardı, ben on
ların yüreğini ikiye biçerdim. (ve ~nra ağzının köşesiyle 
yeniden gutümsiyerek:) Mirabel'e gelince, o, hakikaten 
§ayc:ırıı dik'l~at bir kadın! 

An Dcyli, derdini dökmekte devam etti: 

- Şaşıyorum, dedi. Tiyatroda herkes Mirabel'in pe· 
şinden koşuyor. Herkes, güneş çarpmı§ gibi onun karşı
srndı:. saçmalıyor. İşin garip tarafı, Mirabel'in, bütün bu 
hakim!yeli elde etmek için hiç bir şey yapmadığıdır. Sa
dece oturuyor ve harikulade güzel görülliyor. İşte o ka
dar .• Ortaya koymak için delicesine çalıştığımız büyü~ 

revünün provalcı.rmı inceden inceye bir görmelisin: Bey
zi!, Trent, hayli tecrübeli bir aktör olmakla beraber, onun
la kar~ılaştığr zaman kekelemeğe başlryor, oyunu bozuyor. 
O. k;ışlannı çatıyor. Bunun üzerine Trent, Pit, Guigli, I..es 
Hanson ve bütün diğer oradakiler, Meta iplerinden çekil
miş kuklalar gibi sıçrıyor, vaziyeti tekrar yoluna ~oymak 
için çabalıyorlar. Hatta koca muvaffakiyetli aktör Mans
fitd Kent bile, Mirr1bel l:arştsında kendini kaybetmiş gibi
dir. 

Coni hayretle : 
- Hele bu son söylediğine inanmak imk!nau:, dedi. 
An devam etti : 
- Sana öyle geliyor. Halbuki içlerinden ona en çok 
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Dr. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
!soğukluğu ve ihUlaUarma .,ti 

1 
pek tesırıi -;e t.u.e apbr. Dl~ 
lu Sultan Mahmut ttlrbesl. No. 1 , ................. ~. 

lıtanbul Aıllya Jlahkemul "Allıı"' 
kuk Dalrulnden: 

Kadriye tarafından Ramide Ye 
ta Hızırbey caddesi 18 numarada ~ 
len ikametglbı. meçhw olan k~ 
baz Necmi aleyhine açılan boşa--_. 
vasının tahkikatında teblipta 
mahkemeye gclmedli}inden baklu•* 
omeleli gıyap karan ittihazlyle bff 
içinde on beş gOn mfiddelle 11111,0 
tine tahkikatın 29 - 3 - ts8 ,.JJ 
14,30 a talikine karar verllmlt ., 
kararının bir nilshası da mabkelll' ~ 
hanesine asılmış bwundulundall ~ 
içinde itiraz etmedllı ve mua~ 
$1latte lstıınbul aııli) e altıncı b~ /1 
sinde bulunmııdıAı takdirde gıyabııl 
pılan muamelelerin muteber t11 
teblil yerinde olmak ilzere uaıı • 

(V. ""' 

- Birinci sınıf Opera-;~ 
Ur. CA14.,ER TA f :.;I 
l' mumf cerrahi Te sinir, dlın•I 

cerrohlsi mOtehassıll A 
Parb Tıb Fakültesi S. asistanı.~ 
kadın ameliyaU:ın, dlın .. ·--1' J 
")·fiz, meme, karın bonışuk., 
gençlik ameliyatı". (Nasal)'8 .. 

mntebassısı.), 1 
Muayene sabahlan Mı c cı~ 
8 den 10 a kadar '4" 
Öğleden sonra Ocretlldlr. Te~ ~ 
Beyo~lu, Parmııkkapı, Rulll 

' 


