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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Saldık 
VillCi 

b'enerbabçe - t<a.ıamış ca.dcıcsı uze.n.ıı. 

de tramvay durağında, 5000 metre murab. 
baı çiQekli. bağlı ve meyvalı bahçe içmde 
Avrupa tarzı mimarisinde yapılmış güzel 

bir vill1·. sablıktır. lzahat için Bahçekapıda Liman hanın
da asma kat 63 numarada Umum Emlak İşlerine müra. 
rıHıt pfiOm_pm 'T'Pl1>fnn : 22775 

vusturya, I·Iitlerin Emri Altında 
A /manganın Talepleri Y erilie Getirildi Stalinin Mektubu 

-- ~~~----------~------~--~ 

iman Ordusu, Hudut Uzerinde Sovyet Rusya, dünya 

T hd.tkA · M 1 B 1 d komünist ihtilali e ı ar anevra ara aş a 1 hareketine geçiyormuş! 
~arının 
Karaiılığma 

Avrupa Heyecan içinde! 

K rsı 
Amerika, Bu Son ·Vaziyeti Bir 

1 Harp Başlangıcı Sayıyor 
[Ahmet Emin YALMAN] ve Fransa, Almanya Nezdinde Avusturya 

Y arının meçhul ihtimalleri her 
insan için bir endişe kayna

ğıdır. Yarını sağla.mıya bağlamak ta 

lngiltere 
istiklali İçin Siyasi Teşebbüslere Girişecekler 

en esaslı bir ihtiyaçtır. Viyana, 16 (Hususi) - Avusturya, 
lratlanmız var. Yarın için bunla- Almanyanın bütün taleplerini kabul 

ra güveniyoruz. Fakat ya bekleme- etmiş sayılır. Bunun neticesi olarak 
diğimiz bir dakikada batarSa? Avusturya dahili ve harici bakımlar 

Gücümüz, kuvvetimiz var. Çalışı· dan geniş bir ölçüde Alman kontrolü 
yonız, ailelerimizi geçindiriyoruz. altına girmiştir. Avusturya hüküme
Ya yarın ölüm birdenbire bizi bu- ti, Alınan taleplerini, Alınan 
lursa, ya kauıya veyahut sürekli bir ültimatomunun son dakikası girme
hastalığa tutulursak?- den evvel yerine getirpıiye dikkat et-
Yannın fena ihtimallerine karşı ~ve her şey saat 11,30 dan evvel 

kendimizi mutlaka sigorta etmek ~- bitmiŞtir. 
zım ... Bunu kabulde kimse teredd~t Yeni Avusturya hükumeti şu şc-
edemez. Yalnız bunu yapmamız içm kilde teşekkül etmiş bulunuyor: 
içimize tam bir emniyet gelmesi i- Başvekil ve milli müdafaa nazın: 
cap eder. Şuşnig, Başvekil muavini: Ludvig 
~ wanıızL htıyptımm~ sa - ua gerth, Dnhiliye ve emniyet n -

ııgunızı sıgorta eaelim.. Ala, fal at Ziri: Selss lnquart, Hariciye nazın: 
her sene sigorta pirlınlerini ödeye- Guido Schmidt. Emniyet müsteşarı: 
?'ek kendi t uhhütlerlmizi yapmamıza Michel Skubl, Adliye nazın: Pr. A
karşılık, Sigortanın yangın, hastalık. damovitc Faarif nazırı: Hans Pern-
kaza, ölüm halliı t8eliliüdünü ya- ter, İçt~at muavenet nazın: Resch, 
Pacağını veya yapabil ır. L-'de . . 

a,yu .Malıye nazın: Neumayer, Zıraat na-
bulunduğunu nereden bilecegta ando nazın: Ju- • 

Devlet Bakanlan: B. Guido Zer
natto, Hans Rott, Galaise Horstenau. 

Milli müdafaa müsteşnn: General 
Zehner, endüstri müsteşarı: Albay 
Von Stemsky, İşçi himayesi rnüste
şan: Adali Vatzek. 

Bu listeye göre doktor Şuşnig es
kisi gibi iş başında kalmakta ve mem 
leketin siyasetine hllklın bulunmak
tadır. Fakat tamnmış bir nazi olan 
Seiss İnquart, Dahiliye nazırlığına 
getirilmiştir. Yine naziliğe taraftar 
olmakla tanınmış diğer bir şahsiyet 
Hariciye nazırlığına tayin olunmuş
tur. Bu znt, Guido Schmidt'tir. Em
:niyet m n ve umi mufcttiş 
Skubl da doğrudan doğruya Başve
kile bağlı olacaktır. 

Buna amil olan ve vnziye -
tin bu şekli almasına yardım eden en 
mühim sebep, Avusturya hududu ü
zerinde Alman kuvvetlerinin manev 
ra namı altında faaliyete geçmeleri

karşılıklı taahhüdün yapılacağı da- llus Raa~ı;""'. ~-=E---
kikaya kadar karanlık içindeyiz. Si- ..:..·--------~---_:_-_-_-_~:_~_~_..::_ _________________________ _ 
gortanın bize karşı taahhüdünün ko-

[ Devamı 7 incide) 

a lıkla yapıp yapamıyacağını an
o zaman anlıyabileceğiz.. 

Bu <noktadaki en küçük bir te
d nt ve emniyetsizlik içi

mizdeki ihtı t damarını uyuşturmı
ya ve bizi: "AClam sende, her şey 
olacağına varır.,, diy n ihtiyatsız bir 
insan mevkilne düşü.rmiye ktıfidir. 

Kırı1maz Cam eselesı Kral Faruk'un 
Türkiye Seyahati 

Otobüsçüler, Piyasaya Tribleks 
Gelinceye Kadar Müsaade istediler 
K.ınlmaz nevinden olan ve trib- bu meseleyi görüşmüşlerdir. Şoförler 

leks ismi verilen cam takmıyan 40 cemiyeti idare heyeti azasından blJ'.. 
otobüsün daha ruhsatiyesi alınması kaç kişi ve otobüsçülerin mümessil
üzerine, otobüsçüler teşebbüse geç- leri dün verilen karan belediyeye 

Mısır Gazeteleri Hararetli 
Neırlyata Başladı, Atatürk 

Krah Tebrik Etti 
Kahire, 16 (A. 

* Stalin diyor lcl : Sovyet amelesi dünya 
İ§çilerile münasebetlerini takviye etmelidir. * Bu sözler, Rusyanın bir dünya ihtilaline ba§· 
lamalc üzere olduğu §eklinde tefsir ediliyor. 

l / 

Kızılordunun Mo.kovada bir geçit resmı 

Moskova, 16 (Tass Ajansından) -
$talinin komünist gençlik teşkilatı 

azasından 1vanofa gönderdiği mek • 
tubun metni neşredilmiştir. Stalln 
bu mektupta hüliısatcn şunları söy
lemektedir: 

" 

de sosyalizmin zaferi meselesi iki 
muhtelü cephe arzeder Birinci cep
he: Memleketimiz içinde sınıflar a
rasındaki münasebetleri. ikinci cep
he: Memleketimizin diğer memleket 
lerle ve bıZim amele sımflarımızın 

(Devamı 7 ncicl.e) 

8. Tatarı s ' 'nun Mühim Beyanatı 

Romanya İtt,ifaklarınit 
Sadakatini Teyit Etti 
Bükreş. (TAN) - Devlet nazın ve Bu siyaset sulh ün muhafazası ve 

Hariciye Vekili B. Tatarescu gazete- memleket hudutlannm masuniyeti
cilere şu beyanatta bulunmuştur: ni istihdaf etmektedir. Muahedelere 
"- Milli birlik hükCtmeti beynel- ve ittifaklara riayet edecek ve her 

milel münasebetlerde milli birliğin devletle dostluk münasebetlerini ku 
emrettiği ananevi siyaseti takip ede- racağız. Küçük Antant ve Balkan nn-
cektir. · (Arkası 7 incide) 

Yahudi Meselesi Tazelendi 
Memleketimizde sigorta ihtiyacının 

bikişat etmemesini her şeyden evvel 
bu emniyet meselesinde aramak ıa-
2llndır. Dün memleketimizde sigor
tacılık namına ancak bir takım ec
nebi şirketleri vardL Bunların çoğu 
da knğıt üzerinde şirketlerdi. iyi ve
:Ya fena seçilmiş bir acentenin etra
fında bir idare meclisi kuruyorlar, 
lneydana bir yerli şirket çıkarıyor
lardı. Fakat türlü 

0

türlü ec.nebi para
ları üzerinden topladıklan primlere 
karşı memleket içinde bir karşılık 
"e ihtiyat yoktu. Sigortalının mu
kadderatı uzak ecnebi memleketlerin 
deki ana kaynağa bağlı idi. 

miye başlamışlardır. . bildirmiye memur edilmiştir. 
Otobüsçüler, dün aralarında bu Dün akşam, aynlan heyet beledi· 

maksatla bir toplantı yapmışlar ve (Devamı 7 ncide) 

Şimal Kutbunda Sis Var 

Bu yüzden Rus heyetini 
kurtarmak güçleşiyor 

A.) - El Mu
kattem gazete
si Kral Fanığun 
Türkiyeye muh 
temel seyahati 
hakkındaki ma
kalesinde ez
cümle diyor ki: 
"Kralımız Tür 

kiye Cümhuri
yetini ziyareti 
takdirinde bir
çok sıkı rabı
ta.larla biribiri
ne bağlı bulu
nan dost Türki
yeye müstakil 
bir hükümdar sı 

, Italya, Müstakil s·r 
1-. f Yahudi Devleti istiyor 

b MUkadderatlarını böyle şirketlere 
ağlıyan vatandaşlardan birçoğu acı 

tecrubeıer geçirdiler. Kimi sigortalı e . 
vı Yanınca parasını alamadL Kimi 

§U kadar sene sonra şu kadar para 
1
lllak üzere prim ödediği hayat si

Eortasında yatan paralarının mark 
v~~a kron şeklinde eridiğini veya in f liz lirası, Fransız frangı, Isviçre 
ro.ngı şeklinde kıymetlerinin azaldı
gıru gördü. 

M ernlckctimizde çok iş yapnnŞ ~ 
nuı:ı lan eski Föniks Şir~eti ve o- . 

Yavrusu olan Türkiye Milli Si- ' 
~:rıa Şirketi bir sene evvel !J?Üşkilfl,. 
d hUğrayınca hükumet esaslı"1lli- mQ-

a al d . • . 
d e e bulunmak illtiyae 

u. Bu ş k ı • 
d ır etlere sigorta oliın 

şiar zar w 

~ ara ugrasalardı memle 
En ~ıgorta hevesi sönecek ve ,rajlli ~ , ta! aın sigorta ş:irketlerim.i~~inkfşaf- ' 

lllahruın kalacaktı. ~~ ·, .• ;İ 
(De!'amı 5 ~f • \ ,, 

r 

S?~yet heyet,i Şimal Kutbuna uçtuğu gün M oskova hava 
limanında: Resimde l'apanini ortada ,örüyormnıu. 

' [En aon haberler üçüncü aayfanuzdadır] 

Kral Faruk 
ı fatile gidecektir. Bu ziyaret iki mem 
1 ( ATkası 7 incide) 

• -~· 
Suç ve Cinayetin 

Esas Kaynaklarile 

Mücadele için ... 

İstanbulda sahtekAr, dolandıncı 
ve yalancı şahit şebekelerine karşı 
Ciim.huriyet MQddelumumillğl tara
fından mücadele açılmıştır. Tam bu 
,ııınıda Ne\'york MOddelumumlsi B 
Dcvvey ıuç ve cinayetin asıl kaynak 1 

!arına kareı bir mücadele açmış ve 
bunu radyo ile de tnltQn Amerfkaya 
bir beyanname şeklinde i14n etmıs-

1 tir. Bunu bug(ln besine! sayttunızda 
1 okuyunuz. 
1 

Fakat, Romaya Göre, Bu Devlet 
Filistinden Gayri Yerde Kurulmalı! 

FüistinJe yerlefen 
Avrupalı YahuJüerJen 

Roma. 16 (A.A.) - İtalya hükU
meti resmi bir tebliğ neşrederek, Ya
hudi mesele:lindeki hattı hareketini 
tasrih etmekte ve Filistinden başka 
bir yerde bir Yahudi devleti kurul
mak sureüle bu meselenin halledile
bileceğini ilave eylemektedir. 

Tebliğde, İtalyanın Yahudi aleyh
tan bir siyaset takip edeceği hakktn 
daki haberler tekzip edilmektedir. 

İnformatione Diplomatica gazetesi 
ezcümle şöyle yazmaktadır: 

"Mesul Roma mahfilleri, cihanşü
mul Yahudi meselesinin bir tek şe
kilde halledilebileceğini zannetmek
tedirler ki. o da şudur: Filistinde ol
mamak şartile, dünyanın bir tarafın
da, kelimenin mutlak manasile, yani 
dünyanın muhtelü memleketlerinde 
dağınık bir halde bulunan bütün Ya
hudi kütlelerini normal dilomasi ve 
konsolosluk yollan ile temsil ve hi
maye edecek bir Yahudi devleti teş
kil etmek. 

(Arkası 7 incide) 



Yazan: 
:Ali Haydar Mithat 

[Tercüme •o iktibas 

hakkı mahfuzdur,] 

BELEDİYEDE : 

17 - 2 - 938 

1 Ankarad;~--.... i 
LTelefon ve Telgrafla···-J 

Tekaütlerin 
Ayhkları için 

Bir Tamim 

Enver ve Cemal Paşala
rın Görüşü Arasındaki 

Farklar 

Kesilmiş Hayvanlardan 
Alınan Belediye 

Resmine itiraz Edildi 
Etin ucuzlatılması karanndan son

ra, İstanbula getirilecek canlı hay
vanlardan kilo başına 2,5 ve kesilmiş 
hayvanlardan da 5 kuruş belediye 
resmi alınacaktır. Şehrimizde kesil
miş hayvan ticareti yapan celepler, 
dün bir toplantı yaparak buna itira
za karar vermişlerdir. 

Unkapanı Yolu 
için istimlak 
Hazırlıklan 
Gazi köprüsü ile beraber bu köp

rüye Beyoğlu ve Şehzadebaşından i
nen yollar da açılmış olacağı için be
lediye, dünden itibaren Şehzade - Un 
kapanı yolunun istiml8k haritalarını 
hazırlamıya başlamıştır. Bu yol elli 
metre genişliğinde olacaktır. 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden)-= 
Tekaüt olan subay ve askeri memur 
lar, mülkiye memurları ve bunların 
öksüz ve dullanna aylık bağlamak 
hususunda güçlük çektirilmemesi, 
sefalet ve ıztıraplarına meydan ve
rilmemesi için, bunlara ait muame
lelerin çabuklaştırılması hakkında 
Dahiliye Vekaleti alakadarlara bir 
tamim göndermiştir. 

No.75 

Ç anakkale muharebeleri sırasın 
da bütün millet gibi ben 

de daimi bir üzüntü içinde idim. 
Fazla olarak ben Fransız gazete
lerini okuyabiliyordum. Bizmi teb 
liğlerdeki dar malumatla beraber 
karşı tarafın neşrettiği haberleri 
de günü gün\ine takip ediyordum. 

Bir aralık Fransız gazetelerinde 
bir havadis çıktı: Dardanos alın -
mış, üzerinde Fransız bayrağı dal
galanıyormuş. 

Bu hnbcrler Meclisi Mcbusan
da tenkitlere yol açtı. Bunun üze
rine Enver Paşa beni Harbiye Ne
zaretine çağırdı ve şu sözleri söy
ledi: 

- Duyduğunuz haberler baştan 
başa yalandır. Çanakkale, İngiliz 
ve Fransız kuvvetlerine mukave
met göstermektedir. Bunu size te
min ederim. 

B irkaç gün sonra Enver Pa· 
şa Meclis kürsüsüne çıka

rak ayni teminatı tekrar etti. De
diki: 

- Çanakkalede mevkiimiz sağ
lamdır. Fakat en fena bir ihtima
li kabul ederek burasının günün 
birinde düşeceğini farzetsek bile 
İstanbulun, Çanakkalenin düşme
sinden sonra da müdafaası müm
kündür. Bunun için birtakım ihti
yat tedbirleri alınmıştır. İcap eden 
yerlere toplar konulmuş, takviye 
edilmiştir. 

Enver Paşaya Meclis koridorun
da tesadüf ettim. Şu teklüte bu
lundu: 

- İki gün sonra Çanakkaleye 
gidiyorum. Müsterih olmanız için 
harp sahnesini kendi gözünüzle 
görmenizi isterim. Benimle bera
ber geliniz. 

Daveti memnuniyetle kabul et
tim. Mart içinde Yorul vapurile 
yola çık~. Müşir Fuat Paşa, Ad
liye Nazın İbrahim Bey, Ameri
ka sefiri Morgcnthau Şerü Cafer 
Paşa da beraberdi. Yorul vapuru 
nu kruvazörlerimizden biri hima
ye ediyordu. 

E nver Paşa askeri teftiş için 
Bandırmaya çıktı. Biz Ça

nakkaleye doğru yol aldık. Gece 
oraya vardık, fakat karaya çıka
madık. Ertesi sabah ufak bir va
pur bizi Çanakkale istihkamla-
nın önüne çıkardı. Çanakkale ku
mandanı Cevat Paşa bizi orada 
karşıladı ve kumandanlık dairesi
De götürdü. 

Bir dakika sonra Cevat Paşa be 
ni bir kenara çağırdı ve şu söz
leri söyledi: 

- Amerika sefiri Morgantava 
karşı lazımgelen hürmet ve nezake 
ti yapmakta kusur etmiyeceğiz. 

Fakat yanında bir Ermeni tercü
man vardır. Tercümanının kuman
danlık dairesinde kalmasına muva 
fakat etmesini münasip bir lisanla 
kendisinden rica eder misiniz ? 

K umandanın bu sözlerini se
fire tekrar ettim. Tercü

manının orada kalmasına derhal 
muvafakat etti. 

Otomobillere binerek Erenköy 
tepesine çıktık. Düşman gemileri
nin hareketi uzaktan görülüyordu. 
Dardanos mevkiini gezmiye bil
hassa alaka gösterdim. Bu mevki
in önüne son günlerde ilci bin mer 
mi duşmüş. Yalnız bir topumuz 
devrilmiş, bir zabit şehit olmuş, 
birkaç nefer toprak altında kalmış. 
Fransız gazetelerinin yazdığı ya
lan olduğunu kendi gözümle gör
düm. Dardanos, ne alınmış, ne de 
üzerine Fransız bayrağı çekilmi~ 
ti. Diğer istihkamları da gezdik. 
Bir tarafta küçük bir manevra ya
pıldı. 

D önüşü denizden yapacaktık. 
Bir çatanaya bindik. Yolda 

çatana yolunu şaşırdı. Torpil tar
lasına düştü. Fakat su kesimi az
dı. Torpile çarpmıştık. 
Kumandanlık dniresinde kuman 

da heyeti ile beraber yemek ye
dik, biraz sonra kumandan Cevat, 
Paşa, Müşir Fuat Paşa ile beni o-
dasına çağırdı. Bir harita açtı. Tor 
pil ·hatlarını gösterdi ve Çanakka
leyi müdafaa eden kuvvetin ne ol
duğunu anlattı. Sonra şu sözleri 
söyledi: 

- Denizden müdafaa vasıtamız 
bu torpil Jıatlandır. Toplarımızın 
başında dörder menni kalmıştır. 
Enver Paşa, Mebusan Meclisinde
ki nutuklannda düşman, Çanakka 
leden geçerse mücadele bitmiyece 
ğini, fstanbulun bundan sonra da 
müdafaası mümkün olduğunu, bu 
maksatla her tedbir alındığını söy 
lüyor. (Fuat Paşaya dönerek) siz 
hepimizin hürmet ettiği, vatanper.: 
ver, büyük bir Müşirsiniz 

S onra bana hitapla : 
- Siz de fikrinde istiklaJ 

sahibi olan, doğruyu söyliyen bir 
mebussunuz, Enver Paşaya söyle
yiniz: Eğer fazla topu ve cepha
nesi varsa buraya göndersin. Ben 
ve arkadaşlarım hayatımızın sonu 
na kadar düşmanı geçirmemeğe ve 
burada kanımızı akıtmıya ahdet
tik. Fakat kader yardım etmeyip 
düşman buradan geçerse İstanbu
lun müdafaasına imkan yoktur. 
Enver Paşa İstanbulu bot yere yak 
mıya kalkışmasın." 

Cevat Paşa gibi kıymetli bir ku
mandanın bu mühim sözleri beni 
çok müteessir etti. Bu sözleri ay
nen Enver Paşaya tekrar etmiye 
karar verdim. 

(Arkası var) 

l Mesut Bir Nişanlanma 
Gaziantep saylavı Ali Kılıcın hem 

şirezadesi Bebek Amerikan Koleji ta 
!ebelerinden Berin Kılıçla, Yüksek 
Ticaret mektebi talebelerinden ve 
Galatasaray klübünün tanınmış spor 
culanndan boksör Enver İnselin ni
şanlanma merasimi, dün gece Tak
simde .Cümhuriyet apartmanında Ali 
Kılıcın dairesinde çok samimi bir şe
kilde tesit edilmiştir. 

Nişan merasiminde şehrimizin en 
mümtaz ve kibar aileleri, memleke
tin münevver zümrelerine mensup 
birçok zevat hazır bulunmuştur. 

Cümhurreisi Atatürkü temsilen 
kızkardeşleri Bayan Makbule mera
simde hazır bulunmuştur. Nafıa Ve
kili Ali Çetinkaya, saylav Recep Züh 
tü, Zonguldak saylavı Ragıp, İsmail 
Müştak Mayakon, Cevat Abbas, Ri
yaseti cümhur yaverlerinden Naşit, 
eski saylavlardan Cevdet, İstanbul 
valisi Muhittin Üstündağ hazır bu
lunanlar arasında idi. 

Gece yansına yakın Atatürk, te
lefonla yeni nişanlıları taltif buyur

muşlardır. 

Bunlar, mezbaha müdürlüğü vası
tasile belediye iktısat müdürlüğüne 
bir istida vererek kendilerinden kilo 
başına istenen beş kuruşun üç kuru
şa indirilmesini istemişlerdir. 

Celepler, canlı hayvanlardan 2,5 
kuruş alındığı halde kesilmiş hay -
vanlardan beş kuruş resim alınması
nı nisbctsiz görüyorlar. Canlı hayvan 
lann, ahır, buzhane ve saire gibi, ke
silmiş hayvanlar için mevzuubahis 
olmıyan masraflan da dahli olduğu 
halde 2,5 kuruş verilirken, kesilmiş ~ 
hayvanlardan beş kuruş alınması 250 
kiloluk bir sığır için belediyeye 1250 
kuruş resim verilmesini icap ettire
cektir. 

Celepler, icap ederse eti ucuzlat-ı Ke.ümif 
ma komisyonuna da müracaat ede- re.amin 

hayvanlardan istenen 
indirilme•i uteniyor 

ceklerdir. 

Ucuzlatma Komsiyonu 
Topland 

Etin ucuzlatılmasına ait tatbikat 
bakımından kararlar vermek üzere 
kurulan komisyon, dün partide ilk 
toplnntısını yapmıştır. Komisyon baş 
kanlığına şehir meclisi azasmdan ve 

DENİZ ve LİMAN 

zahire borsası komiseri Feridun 
Manyas seçilmiştir. Et meselesi hak
kındaki bütün raporlar bu komisyo
na verilmiştir. * Kasap dükkanlarında hazır kıy
ma ve kemikleri çıkartılmış et bu
lundurulması ve satılması yasak e
dilmiştir. 

1 MÜTEFERRİK : 

Cenazelerin Tekfin itleri 
Cenazelerin teçhiz, tekfin ve tedfin 

işlerini yakında belediye üzerine a
lacağı için dün mahalle mümessille
rine bir tamim gönderilmiş, ~hal
lelerde bulunan vakıf şal ve diğer ce
naze levazımatının derhal belediyeye 
teslim edilmesi bildirilmiştir. 

Lokantalar iç.in Bir Karar 
Belediye zabıtası nizamnamesine 

göre lokanta, aşçı dükkanlarının vit 
rinlerine pişmiş veya pişmemiş ye
mek veya meyva konulmasının ya
sak edildiği hakkında bir madde ko
nulmuştur. Bundan başka pişmiş ve
ya pişmemiş yemek ve meyvalarm 
içerde yerden tavana kadar came
kanla ayrılmış birer bölmede bulun
durulması, buraya garsonların da gir 
memeleri kararlaştırılmıştır. * Fırınlarda taze ve bayat frna
cala ve ekmekler ayn ayn yerlerde 
bulundurulacak, Üzerlerine taze ve 
bayat olduğunu gösteren etiketler ko 
nulacaktır. * Kedilerin yavrulama mevsimi 
başladığı için şehirde kedileri üret
memek için gebe veya doğurmuş ke
dilerin derhal hayvanlan himaye ce
miyetine teslim edilmesi belediye şu
belerine bildirilmiştir. 

Tamimde hülasatan deniyor ki: 

"Nüfusa taalluk eden doğum, ö
lüm, evlenme ve boşanma vakaları, 
mahalli nüfus daireleri tarafından 

gereken iş yapıldıktan sonra, bu kim 
selerin nüfus kütüklerine ayni kay
dın vakit kaybedilmeden geçirilme
si ve maaş bağlama işinde herhangi 
bir taraftan istenen kayıt örnekleri
nin tamamen yazıl olarak nüfus mü 
düı: ve memurunun mühürünün, a
dının ve soyadının birlikte ve okunak 
lı bir şekilde olmasının temini ıa -
zımdır.,, 

Ankara Halkevinde 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)_; 

Önümüzdeki cumartesi günü akşamı 
halkevi sosyal yardım şubesi menfa
atine Ankara halkevinde bir balo 
verilecektir. 

Pazar günü saat 15,30 da 42 hal
kevinin açılış töreni yapılacak, ve 
167 halkevinin de y.ıldönümleri kut
lanacaktır. 

Gala tadaki 
Asfalt, Köprüye 
Uzatılıyor. 

Şehrimizde Üç 
Yeni Halkevi 
Daha Açılı.yor~ __ .,,, 

~-

POLİSTE: 

Bir Kadın, Eroin 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Bay Şükrü Kaya tarafın
dan bir nutuk söylenecektir. Behçet 
Kemal Çağların Timür adlı piyesi 
temsil edilecektir. Bu piyeste Timür 
rolünü Raşit Rıza, Yıldırım rolünü 
Hüseyin Kemal, Nasrettin Hoca ro
lünü de Şadi yapacaktır. 

· Dahiliye Vekili Geliyor 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)-

Sa+arken Tutuldu Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek-
"'·'-~ i'l'e e ı :r ŞU1tTfl "'ft':,. ,,,"~-- :ı~ 

Uzun zamandanberl zabıtaca a- tanöula hareket edeceği söylenmek 
ranmakta olan eroin kaçakçısı Naci- tedir. 

Galatada, liman işletme idaresi ö
nünde yapılan asfaltın gümrük baş
müdürlüğü binasından sahili takiben 
Köprüye kadar uzatılması için hazıl"" 
lıklara başlanmıştır. Ayrıca, de~iz ti 
caret müdürlüğü binasının cephe kıs 
mında yapılacak değişikliğe de dün
den itibaren başlanmıştır. Binanın 

bugünkü cephesi kapatılacak ve li
man işletme idaresinin karşısına çev 
rilecektir. Bu iş için hazırlanan plan 
tasdik olunmuştur. 

Akau'nun Yaralan Birkaç 
Günde Kapatılacak 

İnceburunda karaya oturan ve Si
noba götürülen Aksu vapurunun ya
ralan kapatılmak üzeredir. Birkaç 
güne kadar getirilecektir. 

Aksu, Vapurculuk şirketinden a
lınan vapurlardan olduğu için eski i
dareden müntakil sigortası vardır. 
Tamirat parası, bu sigortadan ödene 
cek ve aynca gemide malı bulunan 
tüccardan da avarya alınacaktır. 

Gemide bulunan 200 tonluk 2000 
parça mal, Tan vapuruna nakledil
miş ve Tan vapuru üç gün teahhür
le dün limanımıza gelmiştir. Tan sü
varisi, hadise hakkında hazırladığı 

raporu, dün Denizyollan idaresine 
vermiştir. Aksonun Tarıdaki yükleri 
Egeye nakledilmiştir. Ege, bugün li
manımızdan kalkacak ve Karadenize 
gidecektir. 

Halkevlerinin kuruluş yıldönümü 
münasebetile pazar günü halk.evle
rinde merasim yapılacaktır. 

Evvela, Ankara halkevinde verile
cek nutuklar radyo ile dinlenecek, 
ondan sonra her halkevi kendi hazır
ladığı programa göre merasime de
vam decektir. Bu yıl, bütün yurtta 
43 halk.evi daha açılacaktır. 

Bunlarla beraber mevcut halkev e
rlnlri sayısıı zıo u bUlactixtır. Şehri
mizde Eyüp, Fatih ve Bakırköy kaza 
larında açılacak olan yeni halkevleri 
için lazımgelen hazırlıklar bitirilmiş 
tir. 

Polonya Ajan11 Mümessili 
Polonyanın P. A. T. adlı resmi dev

let ajansı memleketimize Vöson Gi
rey Cabagi isminde bir muhabir gön 
dermiştir. 

Polonyalı meslekdaşımız aslen Da 
ğıstanlı bir Türktür. B . Voson 1924 
1925 senelerinde, Polonyada çıkan 

Kuryer Varşovski gazetesinin İstan
bul muhabiri olarak şehrimize gel
miş ve burada fransızca çıkan bazı 
gazetelerde birçok siyasi ve iktısadi 
yazılar, ve Polonyadaki gazetelerde 
de memleketimiz hakkında mütead
dit makaleler yazmıştır. 

Türkkutuna Alman Talebeler 

ye, evvelki gece kaçakçılık bürosu Adliye Vekili Anlcarada 
memurlan tarafından Beyoğlunda Ank 16 "' _ m h b. · d ) ara ........ u a ınn en -
Cümhuriyet pastanesinde eroin sa- ' .. .. 
tarken akalanmıştır. Naciyenin ü- Adi~ veıfffi Şukru ~aracoğlu bu 

. y 
0 

. h lu .-ur -sıtDah İstıinbuldan geldı. İstasyonda 
zerınde 2 ar.aın aroın ıı n-~.,. - • 

M ed 
D .. A A Vekalet erkanı ve dostları tarafın-

15 etr en uten ma dan karşılandı. 
Kuzguncukta Bahariye sokağında • 

oturan 65 yaşlarında Yasef, Kandilli 
Vaniköy caddesinden geçerken, kör MEMLEKETTE: 
olması dolayısile, 15 metre yüksek: 
ten düşerek başından ağır surette ya
ralanmış ve sol kolu kırılmıştır. 

Dört Parmağı Kesildi 
Arapcamiinde Bakır sokağında 15 

numaralı teneke fabrikasında çalı
şan A vram, sağ elini makineye kap
tırmış, dört parmağı kesilmiştir. Av
ram Beyoğlu belediye hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Üçüncü Kattan Düftü 
Fatihte Şeyh Resmi mahallesinde, 

Başmüezzinler sokağında 13 numa
rada oturan Mehmet Tevfiğin 6 ya
şındaki oğlu Altan, evin üçüncü kat 
balkonundan düşerek muhtelli yer
lerinden ağır surette yaralanmıştır. 
Çocuk tedavi altına alınmıştır. 

Hamalla Çırak Tevkif Edildi 
Polis, dün liman iskelesinde uncu 

Vasilin kasasına anahtar uydurarak 

Bir Kadıncağız 

Yanarak Öldü 
İzmir, 16 (Tan muhabirinden) ~ 

Kemalpaşanın yukarı Kızılcık kö-
yünden Ahmedin karısı Hasibe e -
vinde yalnız otururken ısınmak için 
sırtını ocağa dayamış, bu sırada el

bisesi tutuşmuş ve ateş bütün vücu
dünü sarmı§tır. Kadıncağız bağıra 

bağıra hayata gözlerini yummuştur. 

Kuyuya Dütüp Boğuldu 
İzmir, 16 (Tan muhabirinden) _; 

Menemenin Zeyrek köyünden 18 
yaşlannda İsmail oğlu Hüseyin hay 

van otlatırken bir bahçe kuyusuna 
düşmüş ve boğulmuştur. 

beşibirliğini ve altın yüzüğünü çalan o===============-
çırağıAleko ile hamal Nazımı müddei 

'TAKViM ve HAVA 1 

Genç nişanlılara saadetler diler, i

ki taraf ailesine en samimi tebtiklC: 

rimizi sunarız. 

* Birkaç gün devam eden lodos
tan sonra dün akşam hava değişmiş 
ve poyraza çevirmiştir. Öğleden son
ra Boğazı kalın bir sis tabakası kap
lamıştır. Bu sis, limana kadar geldi
ği için yükleme ve boşaltma işleri bir 
aralık güçleşmiştir. 

Bu yıl Türkkuşuna girecek talebe
lerin muayeneleri tamamlanmıştır. 

Müracaati yapan 132 gençten 74 Ü 

kabul edilmiştir. 32 talebe de, muaye 
neyi kazanmışlarsa da bunların bu
runlannda ufak bir ameliyat yapıla
caktır. Bu suretle, bu yıl Türkkuşu
nun İstanbul şubesi birinci sınıfında 
yüzden fazla talebe okuyacaktır. 

Şehir Meclisinde 
Bütçe .Görüşme
leri Başlıyor 

uınumiliğe vermiştir. Sultanahmet 
sulh birinci ceza h8kimi, sorgulannı 
yaparak her ikisi hakkında da tevkü 
karan vermiştir. Muhakemelerine 
mevkufen devam edilecektir. * Evvelki gece Y edilculede hava 
gazi fabrikasında zift kaynatma o
cağında kazanlar tutuşmuş, ateı bü
yümeden söndürülmüştür. 

17 Şubat 1938 
PERŞEMBE 

2 nci ay 
Arabi: US6 
Zilhicce: 16 

Giln: 28 Kasım: 102 
Ramı· 13!>4 

Şabat: 4 
12,28 
17,44 

5,14 

DEFTERDARLIK: 

1 ... _s_ıR_K_A_ç_s_A_r_ıR_LA_ı üçaylıklar 10 Günde 
Tevzi Edilecek N il1wı umum mildilrO Muhtar, şehri

mize ıelmiftlr. Birkaç gün sonra 
Ankaraya dönecektir. 

sır hattadanberi fehrlmtzde bulunan 
Gilmrük umum mQdüril Mahr--t 

Nedim, diln lımire hareket etrnJ.ıtlr. ,,. 
Ş ipli 'ft Maçka De Baya.zıt arasında 

~leWen yeni otomatik tramvay a
.rabalarından 8 tane daha yapılmaktadır. 

Mütekait, dul ve yetimlerin üç ay
lık maaşları için defterdarlıkta hazır 
lığa başlanmıştır. Şimdiye kadar tev
ziata ayın yedisinde başlanıyor ve 
15 gün içinde tamamlanıyordu. Bu 
defa, tevziat:a martın yedisinden ev
vel başlanacak ve bütün maaşlar 10 
gün içinde verilecektir. Altı aylık 

maaş yoklaması, haziranda yapılacak 
tır. 

Çankın, (TAN) - Umumt mec
lis, vali H. Ozgörenin başkanlığı al
tında açılmıştır. 938 bütçesi yakında 
müzakere edilecektir. Bu bütçe 423 
bin liradan ibarettir. Bilhassa zira
at işlerine fazla tahsisat ayrtlacağı 
umuluyor. Çünkü köylerde bütün zi 
rat işler iptidai bir haldedir. 

Yeni bütçe ile· maarif işlerine de, 
ehemmiyet verilmesi ve bilhassa es-

* Ayvansarayda Todorl isminde 
bir esrarkeş tutulmuştur. 

kiden olduğu gibi, ortamektebe köy 
!erden gelmiş çocukların bir çatı al
tında toplanıp sıkıntıdan kurtanl -
ması için pansiyon tahsisatı verilme
si bekleniyor. 

Halk.evinin takviyesi, ltadyom it
leri de halledilecektir. HUll' olan 
beş yıllık kalkınma programının tat 
biki için lazım gelen tahsisatın büt 
çeden isabet.Je aynlacağı muha.k.. 
kaktır. 

Glineı: 6,54 - Oile: 
lkindi: 15,23 - Akşam: 

Yatsı: 19,15 - lmıak: ' 

YURTI A HAVA V AZIYETI 
Yurdun Karadeniz kıy:ılarile Dogı A· 

nadoluda hava kapalı, diğer mıntnk,.lnrda 
kısmen bulutlu geçmiş, rilzııtır do~ ve 
cenup doğusunda şakin, Karndenl7 kıvıla · 

nnda ,C9n(.ıbt, diğer mıntakelarde simnll 
lstaıiDl.tten ha1il olarak esmiştir. 

tinn, İstanbulda az bulutlu geçmiş, rnz
glr limali ıarblden saniyede 5 ile 7 met
re hızla esmiştir. Saat 14 te barometre 
7678 mlliniette idi, Hararet en çok J! ve 

en u 5,5 santigrat olarak kaydcdilmistlr-
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~-iTG.lJ'N~f 
Avusturya.Alman 

Kabzesinde 
ômer Rıza DOGRUL 

A vusturya, bütün Avrupayı 

meşgul eden en mühim me
sele olmakta devam ediyor ve A· 
trusturya hadiseleri süratle ilerli· 
yor. 

Her Hitler ile konuştuktan son· 
!'a Viyanaya dönen Avusturya Baş 
\'ekili Doktor Ştişnig ilk iş olarak 
kabinesini tadil etti ve Nazist ol· 
nıakla maruf bir Avusturyalıyı da· 
hiliye ve umumi emniyet nezareti
ne getirdi. Daha sonra geniş ölçü
de bir umumi af ilin ederek Na· 
ı:istlerle beraber sosyalist ve ko
lllünist siyasi mücrimleri de affetti. 
Gerçi kabineye Nazi düşmanlığı İ• 
le maruf simalar da alınmıştır, fa
kat bu da vaziyeti değiştirecek ma 
hiyette değildir. Bu hareket, en n; 
hayet Avusturya istiklalinin kılıç 
artıklarını olsun muhafaza ettiği
ni göstermek için sariolunmuş a
ciz bir gayrettir. Yoksa hakikatte 
Avusturya, Almanyanın bütün di
leklerini yerine getirmiş ve Alman 
Ya tarafından verilen ültimatomun 
tnüddeti hitam bulmadan önce her 
talebi tahakkuk ettirmiye büyük 
itina göstermiştir. Avusturyayı bu 
Yolda harekete sevkeden bir amil 
de Alman kuvvetlerinin Avustur
Ya hududunda harekete müheyya 
olduklarını hissettirmeleridir. 

İtalyanın himayesinden mahrum 
kalan, Fransa ile İngiltereden yar 
dım görmiyen Avusturya bu vazi • 
Yet karşısında tam teslimiyet gös • 
termekten başka bir çare göreme
tniş ve Almanyanın bütün istedik-
1erini yapmıştır. 

Uzak Şark: 

Japonların son taarruzu 
akamete uğradı ve 1 

çok telef at verdiler 
~ Londra, 16 (Radyo) - Uzak Şark•••••••••••••••••••••••••••_.• .. • ••ı 1 tan gelen en son haberlere göre, Ja. 

lran da pon kuvvetlerinin son müthiş taar
ruzlarında hiçbir ilerleme elde ede-

Tekzip Etti meden durakladıkları anlaşılıyor. 
Hva'nın şimalinde Japonların te

Tahran, 16 ( A.A.)- Pars şebbüs ettikleri ihraç hareketi tama
t Ajanaı, komintern aleyhin- mile akim kalmıştır. Son iki gün i

de mücadele için Türkiye, çinde San nehri geçmiye teşebbüse
lran, Irak arcuında latanbul· den 500 Japon askeri mitralyöı ate

t da müzakereler yapıldı"- şile Çinliler tarafından öldürülmüş-

• • 

5a lerdir. Bu mıntakada Japonlann bü-
hakkında yabancı matbuat• tün taarruzları püskürtülmüştür. 

,: ta çıkan haberlerin asıl ve Çin tayyareleri dün Pengpu civa-
• uastan ari olduğunu b:ldir- nndaki Japon mevzilerini bombardı
ı mektedir. man ederek çok ağır zayiat verdir-• 
•••• • • •• ••• • •••• •• • • • • • • • • mişlerdir. 

FRANSA: 

İş Kanunu 
Müzakereye 
Başlandı 
Paris, 16 (A.A.) - Mebusan mec

lisi dünkü celsesini yeni iş kanunu
na müteallik ilk müzakerelere talı-
sis etmiştir. Bu kanunun kati metni 

Bir Çin müfrezesi Vuhu civannda 
şehre pek yakın bir yere kadar iler
lemiye muvaffak olmuşsa da Japon
ların topçu ateşi önünde geri çekil
miye mecbur olmuştur. 

İki Çin alayı Tsining'e girmiştir. 
Sokaklarda müthiş muharebeler 
cereyan etmektedir. Diğer üç Çin a
layı da Japon müdafilerini mağlüp 
etmek için muharebe etmektedirler. 

Çinliler Japonların Tsingtav • Pu
keu demiryollarının cenup mıntaka -
smda ileri hareketlerinin Çinlilerin 
mükerrer taarruzları üzerine dur -
muş olduğu bildirilmektedir. Bu yüz-

A VUstllryada Vukubulaıı bu ış. komisyonu tarafından henH .. ikmal 
· ...... den Japonların münakalatı kesilmiş 

hadiselerden Almanlar o- edilmemiştir. ve kendileri ağır zayiata uğramışlar-
bı.umiyetlc memnun iseler de Fran Mazbata muharriri B. Jules Muche dır. 

•ı:ıların umumi kanaati Avustur- aşağıdaki noktalan nizamata rapte- Her nekadar Çinlilerin ağır zayia-
hnın göğsüne dayanan bıçak al- den projenin ana hatlarını izah ve 
tında teslimiyet gösterdiğidir. teşrih etmiştir. ta uğramış oldukları kabul edilmek-

İtnlyanJar henüz miitalea yilrüt- 1 - Amele ve müstahdeminin ne te ise de Japonlar, bu ana kadar Çin

btemekte, fakat .soD: hadise erin An~ vasıta ile işe alınacağı 2 _Amele ve ı lileri Weihwei şimalindeki demir çem 
hıı..7u::. muKa~Clemesı. old~~nu lia-_, müstahdeminin işe al~ması ve işten herde bulunan mevzilerinden çıkar· 
ttıuı etı~ck ıstem.e~ıklerını göster- çıkarılması, 3 _ Murahhasların sta- mıya muvaffak olamamışlardır. 
ektedırler. İngıhzler ~~manya • tüleri, 4 _ Kollektif mukavelename- Changhteh tayyare meydanına karşı 

h, Avusturyanın lstıklalıne saygı 1 5 T lif"b hk' yapmış olduklan havai seferde Çin 
t" k ı ı · er, - e ı eyn ve ta ım, 6 -0 stermc e unde olduklarını ha- tayyareleri, on Japon tayyaresini tah 
t1rı t k il d' 1 • Grev. a ma zere ır er, k t hük6,_ •w • rip etmişler ve on tankı harbe gire-
~et bu fikirde olduğu halde İngi;;;._ ::::: Dıger .hatipler, sermaye ile iş a- miyecek hale sokmuşlardır. 
liı gazeteleri içinde, Almanya AJ. -.ın?ak~:Jnünasebetler a ında u-
"" . mumı muta ealar serueıuıcJJ.. art~l •-- gtri ekt' Fak -··•anlan ile Avusturya Alman).an 

1 
. 

1 
rd' • t•..-..-cıu şec ır. at salı günun 

~itleşmek istiyorlarsa onlan a· eyMemıbş e ır. li i . k den evvel muhtelif maddelerin mü-
l'ır- w • •• e usan mec s , ış anununun u- zakerelerine 

nuya ugraşmak bıze duşmez, • "zak · b .. ·· -----~~~-----
dl~·enler de vardır. mumı mu eresıne perşem e gunu dir. 

Hüıasa Almanya Avusturyayı Buzkıran Gemileri : 
bir hamlede avucunun içine almış 
bulunuyor. Bundan böyle ya A
\>llsturya ile Almanya arasındaki 
hkınlığın gittikçe uttığını ve A
"ttsturyanın Almanyaya adım a
dıttı katıştığını. yahut Avusturya
~n içinde boşı;rösterecek bir kal· 

nı:na mukabilinde A1man ordula
~~l'lltı faaliyete geçerek bir emriva
lt~· Yaptığını, daha doğrusu emriva-

11 çabuJ laştırdığını göreceğiz. 

A vusturya hükumeti hala A-

lı . vusturya istiklalinin Her 
ıt) 

t er tarnfından 20 şubatta okuna 
.. ak nutukta teyit olunma
.. 1111 h 
d eklemektedir. Bu belki 

e h" J.· oy)e olacaktıt'. Fakat Alman-
t:~•ın Avusturya istiklalini tekrar 
J.· 1nınsı da Avusturyanın Alman
t aya katışmasına mani olmıyacak 
tır. ÇUnkü Almanyaya göre Avus-
llryan . 
~ ın ılhakı. Avusturyayı ana 
llcağın . 

ttı a çcvırınckten ve asıl Al-
anlık . 

ih canuasına kavuşturmaktan 
•rett• 

ta1t ır. Bu da Avusturyaya an· 
"u refah vo saadet getirecek, A· 

stury 
ta1t anın varlığını sağlamlıva-
den' bütün Almanlığın istiklali~ -
tur . a~rısı gayrısı olmıyan Avus-

l'a ıstikl~ı· · k · · blet t' a ını oruyaca.k bı.r ru-
ır. 

lfidis ı . 
dec.,. ~. .e erın hu yolda inkişaf e-.. g,rıı .. 
tur F gostercn emareler çok-
b . akaı en ''h' .. u ist'k mu ım mesele. ışın 
k<ıtııc-:· aıneti alması değil. bu isti-

111 doö-ıır ~ . J d. Nit 1_. "' acagı nctıce er ır. 

b C'"'tn h" t " tırıı... u un siyasi mahafil de 
.. rı c1ü .. 

Cak · 1111m~kte ve hasıl ola -sılas· 
Hine · .1 ve coğrafi vaziyeti gözö

getırn .. 
Son h· 11 le çalışmaktadır. 

• adisel · R . rı tnın erın en gayrı aske-
lıinı ol~~nsını işgalden daha mü· 
ıi kı""' ngunu ve daha hüvük ta.ri-
1 "'•••Ctj h i . • 
er- ... h 8 z oldogunn söyliyen 

' . .,q akk k · 
a kı, yanılmıyorlar. 

Şimal kutbii kahramanlan çok heye('anlı hir m8t'era geçiriyor ve Sovyet 
Rusya bu ilim fedailerini kurtarmak için birkaç buz kıran gemisini yola 
çıkardı. Resimde Sovyetlerin en yeni buz kıran gemilerinden birini suya 
indirilirken görüyoruz. 

ispanya Cephelerinde 

Hükömetçilerden ik}. nefer karlar 
üstünde karavana yiyorlar 

Teruel cephesinde hükt'ımetçilerin 
bir muhabere merkezi 

iNGILTERE: 

İrlanda İle 
Yeni Müzakere 
Baş~ıyor 

Londra, 16 (A.A.) - B. Chamber
lain Avam kamarasında yaptığı be
yanatta, B. Devaleranın müzakerele
re devam etmek üzere pazartesi gü
nü Londraya geleceğini söylemiştir. 

Röyter ajansının aldığı malumata 
göre, eksperler arasında hazırlanmış 
bir anlaşma yoktur. Fakat, İrlanda 
Başvekili ya bir anlaşmaya varmak 
veyahut hiç bir anlaşma aktetmeden 
dönmek kararile gelmektedir. 

YUGOSLAVYA: 

Şiddetli Bir Kar 

Fırtınası Var 
Bel~t. 16 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre, memleketin muh 
telif yerlerinde, cenubi Sırbistan ile 

Bosnada durmadan yağan karlar mil 

nakalatm durmasına sebep olmuş 
tur. 

Ticaret Müzakeresi 
Belgrat, 16 (A.A.) - Yugoslavya 

iJe Estonya arasındaki iktısadi mü -
nasebetleri kuvvtlendirmek için tica 

ret ve endüsti nezaretile temas ede

cek olan Estonya ticaret heyeti Bel 
grata gelmiştir. 

MACARIST AN: 

Mebusan Meclisir.da 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Meclis, iki 

ay fasıladan sonra dün tekrar açıl
mıştır. Gizli rey usulünün tesisi hak

kındaki kanunun yakında müzakere
sine başlanacaktır. 

SON HABERLER: 
Leningratta 

Hiçbir Yabancı 

Oturamıyacak 

Londra, 16 (llususi)-Ahnan ha 

berlere göre bundan böyle Lenin· 

gratta yabancıların ikametine mü
saade edilmiyecektir. ve bu yüzden 

bütün yabancılar şehri terke davet 
edilmişlerdir. Sebep, şehrin nıiis

tahkem mevki olmasıdır. 

İngiltere hükfuneti buradaki kon 

solosluğunu kapatmıştır ve hu su

retle İngilterenin Rusyada hiçbir 
konsoloshanesi kalmamıştır. 

--. 
Şimal Kutbu: 

Kurtarma İşi 
Sis Yüzünden . 
Güçleşiyor 
Moskova, 16-Taymir ve Murman 

buz kıranlarının ilerlemeleri, denizin 
donması yüzünden durmuştur. Mur
manın tayyarelerinden biri dün alim 
lerin bulundukları mevkii tayin et
mek üzere iki saat süren bir uçuş yap 
mıştır. 

Murman ile Taymir halihazırda 

yekdiğerinden on beş kilometre ay
rılmış bulunmakta oldukları gibi bu 
mıntakada bugünlerde kalın bir sis 
mevcut olduğundan yapılan uçuşlar
dan bir netice elde edilememektedir. 

Halbuki bundan iki gün evvel Pa
panin heyetile yapılan muhabereler
de heyet, buz kıran vapurlartn ışık
larını gördüklerini ve bunun kuvvei 
maneviyeleri üzerinde iyi bir tesir 
yapmış olduğunu haber veriyorlardı. 
Şimdiki vaziyete göre. kurtarma a
meliyatının yeniden güçleşmiş oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

RUSYA: 

Bükreşteki 
Maslahatgüzar 
idamdan Kaçmış 

Sovyetlerin Bükreş maslahatgüza 
rı iken bir müddet evvel Bükreşte 

birdenbire ortadan kaybolan Buten
ko bir kaç gündenberi Romadadır. 

B Butenko Bükreşte 2 şubat gecesi 
iki arlçadaşından evine gitmek üze
re ayrılmış ve bir daha görülmemiş· 
ti. Elçinin bir suikaste ı:ğradığı endi 
şesile Rusya Bükreş hükümetine no 
talar göndermiş ve ciddi bir asabi
yet göstermişti. O zamandanberi ya
pılan araştırmalara rağmen ızıne 

rastgelinmiyen diplomatın Romada 
görünmesi esrarengiz akisler uyan
dırmıştır. Maslahatgüzarın ne şart

lar altında Romanyadan ayrıldığını 
bildiren beyanatı bazı gazetelerde 
intişar etmiş bulunyor. B. Butenko 
demiştir ki: 

. "- Hükumetim beni memlekete 
çağırınca idam edilmekten korkarak 
kaçtım ve buraya geldim.,, 

SURiYE: .. 

Başvekil B. Mardam 

MarttaPariseGidecek 
Beyrut, 16 (A.A.) - Suriye Baş

vekili B.Mardam Parise giderek mart 

ta Fransız parlamento!lunda Suriye 
muahedesinin yapılacak müzakere
sinde bulunacaktır. 

B. Mardama dahiliye nazın Cabi
ri refakat edecektir. 

Suriye Müdafaa Bakanlığı 
Beyrut, 16 (A.A.) - Suriye hükü 

me~i, milli müdafaa bakanlığmş eski 
Türk ordusu erkanıharp zabitlerin -
den B. Yahya Hayatiyi tayin etmiş· 
tir. 

AMERiKA: 

iki Ayrı Filo 

Teşkil Edecek 
Vaşington, 16 (A.A.) - B. Roose

velt, gazetecilere şu beyanatta bu~ 
lunmuştur: 

"- Milli müdafaa eksperlerinin 
umumen serdettikleri mütaleaya na 
zaran Amerikanın, Amerika sahille
rınin müdafaasını temin etmek ıçin 
tek bir filoya güvenmemesi lazım 
gelmektedir. Büyük Okyanus ile At 
las Okyanusu sahillerinin emniyeti 
için iki filo lazımdır. 

B. Roosevelt'in bu beyanatı, Ame
rika hiikfilıetinin inşa edilmekte olan 
zırhlıları göndermek suretile Atlas 
Okyanusu filosunu takviye etmek 
hususundaki niyetin yeni bir delili
ni teskil etmektedir. 
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70 Yaşındaki Kadının 
ikiz Yavruları 

[Yazan: 8. Felek] 

Fransı2 gazeteleri 70 yaşında bir 
kadının ikiz çocuk doğurduğunu yaza 
rak hayretlerini izhar etmcktelermiş. 

Nasrettin hoca hikayeleri arasında 
gayet "asri., bir fıkra bilirim. 

Hocaya sormuşlar: 
- Yüz yaşındaki adamın çocuğu 

olur mu? .. 
- Olur, demiş, eğer genç komşusu 

varsa! .. 
Yetmiş yaşındaki kadından ikiz ço 

cuk oluşunun ıimilini ararken lohu· 
sanın gen~ komşusu veya kocası olup 
olmadığını araştırmak. hu hek1f>nme
dik tenasül bereketinin başlıca sebep 
terinden birini bulmıya belki de vesi
le verirdi. Lakin Fransız gazeetleri 
Nasrettin hoca fıkralannın cahili ol
dukları için işin bu tarafını araştır
mamışlardır. 

70 yaşındaki kadının çocuğu olur 
mu? 

Bektaşi gelmiş, bir ülemaya sor
muş: 

- Ostat! Apdestsiz namaz olur 
mu? 

- Olmaz! demiş. 
Bektaşi cevap vermiş: 
- Ben kıldım oldu. 
70 yaşındaki kadının ikiz doğurma 

sı da böyledir. Doğurunca olur. 
Son senelerde kadınlar. kendilerin

den beklenen dereceden çok daha ~·ük 
sek kabiliyette olduklarım ı:östcrdik· 
lerine nazaran 70 y~ında ikiz ~ocuk 
doğurmaları da hu araya girebilir hil 
nerlerdendir. Ne şaşıyoruz efendim. 
Bunlar içinde hahasız çocuk doğura• 
na bile tesadüf edilmemiş midir? Za
ten hu doğum işi pek akıl sır erecek 
şey değildir. 

Nasreddin Hoc.-anın bir fıkrasını 

daha \.'azarsam hana kızar mısınız? 
Hocanın karısı gebe. Hesabı tamam 

olmuş. Ağrıları haşlamış. Hoca da e
linde şamdan. ışık tutuyor. Nihayet 
kadın fervada haşlamış ve o arada 
hir çocuk doğmuş. Hoca memnun! 
Fakat daha ne olduğunun fnrk-ına 

varmadan arkadan bir tane daha dol 
maz mı? 

İkindsini göriinee hoca "piif!.. di
yip mumu söndürm.üş. Odadakiler 
bağırmışlar: 

- Efendi ne yaptın? Karanlıkta 
kaldık! 

- Ne yapa:vım ayol! Elimde ışı!J 
g()ren dışarı fırlı;\·or. Bıraksam at'ka
sı geleeek! Onun için söndürdüm. 
cevabını vermiş. 

Yetmişlik nevcivanın ikizleri de 
belki ışığı görüp dışarı uğrayanlar • 
dır. 

Bu havadisi okuyanlar arasındaki 
kadın karilerin: 

- Artık yetmiş yasında da eocuk 
doğurahilivor muşu7.! diye nf'kailar 
memnun olacaklarını tahmin edebi.ili 
siniz. 

Zaman ve hadisat insanların ka· 
rakterinde. hır<;ında. ar7.tısunda ve 
hatta işte bö:vle fiziyolojik vuaifi Ü· 

zerinde yaşın tesiri kalmadıi"Jnı J?ÖS

termektedir. Demek artık ebedi gen~ 
lik tahakkuk ediyor. Yasasın! 

lktısat Vekilimiz 
Ankaraya Döndü 

Manisa, 16 ıTan muhabirinden) .....; 
Dün İzmirden otomobille buraya ge
len İktısat Vekili B. Kesebir. muh
telif ziyaretler ve temaslar yaptı, 

Manisanın iktısadi vaziyetile alaka
dar olarak tacirlerle hasbihallerde 
bulundu, bu arada ticaret odası ta
rafından şerefine bir çay verildi Ay
rıca parti tarafından da vekılimiz şe 
refine halkevinde bir ziyafet tertip 
edildi. B. Kesebir akşam An.karaya 
hareket etti. 

Uşak, 16 (Tan muhabirinden) - B. 
Kesebir, Ankaraya giderken buraya 
da uğradı ve alakadarlardan Uşağın 
iktısadi vaziyeti hakkında izahat al
dı. 

B. Metaksas ~u Ayın 

24 ünde Şehrimizde 
Dost Yunanistan Başvekili B. Me

ta.ksas. Balkan antantı konseyinde 
bulunmak üzere bu ayın 24 ünde. Yu 
goslavya Başvekili Dr. Stoyadinoviç
le birlikte şehrimize gelmiş olacak
lar, akşam buradan An.karaya gide
ceklerdir. 
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1 GONON MESELELERi 

'Avusturya Gidiyor 

1 
e 

[Yazan: M. Zekeriya] 
mf1erin 4 ıubat tarihli darbesinin 

Dk beynelmilel tesiri Avusturyada M • • d 1 
ıörillilyor. 

4 pbat temizliği Almanyada Ber- uca e e 
Dn • Boma mihverine muhalif olan 
matedillerin bir kenara atılması, müf 
ritlerin işbaşına gelmesi demekti. Bu 
detltiklik Bitler siyasetinin daha 
ıaert, daha miltefavls bir şekil alması 
ihtimalini arttınyordu. Hariciye Ne
zaretine getirilen Von Ribbentrop 
Berlin-Roma-Tokyo mihverini kuran 
adamdır. Onun işbaşına getirilmesi 
biltün harici meselelerde Almanya
nm daha tedit bir siyaset takip ede
reğini gösteriyordu. Onun için Al
manyanm Avusturya meselesini sü
ratle halletmek istiyeceği, müstem
leke meselesinde daha şiddetli bir va
ıdyet alacağı, Berlin - Roma mihve
rinin kuvvetleneceği tahmin edili
)'ordu. 
Yalnız herkes Bitlerin 20 şubatta 

Rayiştağda söyliyeceği nutku bekli
yordu. Alman devlet reisinin siyase
tini bu nutukta izah edeceği ve müs
takbel hattı hareketini ona göre ta
)'İn edeceği zannediliyordu. 

rs;;;i;~·~-~~ .. ı:h~;;~~·E:·n·;;;;;·ı· 
! ...................................................... . 

A re.sıra biT feryat ititili
yor: "Amerikada İf

lenen suçlar yüzünden bir se
ne içinde heder olan mallar, 
Amerika Birletik Devletleri
nin aenelik bütçesinden yük
sek bir kıymet tetkil ediyor!,, 

Bu feryat noktası noktasına 

haklı mıdır? Biraz mübalağası ve
ya eksiği var mıdır? Bunu hesap 
etmedim. Bildiğim birşey varsa o 
da cemiyetin suç istidatlarına kar 
şı korunması meselesinin her va
tandaşı düşündürecek bir mesele 
halini aldığıdır. . 

kör bir Met olduğu keşf edilınekte
dir. Bir futbol takımında mesela 
sol açık nasıl bütün takım demek 
değilse cinayetlerden çoğunu işli
yenler de bütün bir suçlu şebeke
sinin bir aleti mevklindedirler. 

H er büyük suçlu şebekesi, ge
niş bir iktısadi teşekkül gi 

bi kurulmuştur. Muhtelli ihtisas 
dairesinin reisleri, yakayı ele ve
renleri kurtarmakla meşgul avu
katları vardır. 

İşi asıl idare eden ve büyük 
paylan alan başlar, içtimai haya
tın yüksek tabakalarında yaşar
lar. En iyi otellerde ömür sürer
ler. Klüplere girip çıkarlar. Ak
lınıza hiç birşey getirmeden ken-

a 

Fakat anlaşılıyor ki, Bitler bazı me 
seleleri 20 şubat nutkundan evvel 
halletmek arzusundadır. Bu mesele
lerin başında da Avusturya vardır. 

Son otuz sene içinde her mem
leketin içtimai manzarası değiş
miştir. İktisadi işlerin dayandığı 
teşkilat gittikçe büyümüştür. Ban 
kaların rolü genişlemiştir. Küçük 
tasarruflar, borsa yollarile büyük 
işlere akmıştır. İşsizliğe çare bul
m ak1 hükumet vazifeleri arasına 
karışmıştır. Yüksek teşkilatlı bir 
memleket için içtimai sigorta sis
temleri bir zaruret şeklini almıştır. 

. dilerile düşüp kalkarsınız. Çoğu ev 
lidir, muntazam bir hayat sürer
ler. Çocuklan sizin çocuklarınızla 
beraber mektebe gider. Kanuna 
aykırı yollarda dolaşmak sayesin
de bolluk içinde yaşıyan bu adam 
lar, her işlerini mutavassıtlar va
sıtasile görürler. Her vazife için e
min olduktan bir adamlan vardır 
ki ona pay verirler. Bizzat bir sah 
tekarlık, dolandıncılık veya cina
yet işlemek ellerinden gelmez. Fa 
kat bunlan yapacak adjlmlan. va
sıtalannın yardımile suça sevket
mekte tereddüt etmezler. 

Nevyork Müddeiumumüi E. Devvey 
Bitler 20 şubat nutkundan evvel 

111 noktanın aydınlanmasını istiyor: 

Almanya ile Avusturya arasında 

l3Jte .inualAnmıs bir .nnlaırma var
ır. Bu anlaşma mucibince Almanya 

A vusturyanın istiklilini tanımakta • 
dır.Fakat bu anlaşmanın llnci madde 
ıi mueibincc A vust,...,,a zaman ile ka 
bine ye N azilerilen üç dört -Aza ala
caktır. Avusturya Da,.. ·n şt..,.di)l'e 
kadar bu maddedeki taahhüdtliıı4l 
:nıamıştır. Çünkü madde ona bunu 
Yapma zamanının tayini için bir hi
Yar hakkı vermiştir. O ne vakit mü
t?asip görürse kabinesinde bu deği
ıikliji o vakit yapacaktır. 

Şimdi Bitler Avusturyadan bu 
hladdenin tatbikini ve kabinede Har
biye, babiliye, Hariciye Nazırlıkları
nın Avusturya Nazi liderlerine veril 
hlesini istemektedir. Bu talebin ma
nası aşikardır. Avuaturya kabinesi
bin en mühim mevkilerini Naziler 
işgal edince Avusturyanın istiklali 
tehlikeye düşecektir. A,•usturyalılar 
istiklallerini kaybetmek arzusunda 
değildirler. Avusturya Nazileri ser
~t çalışmalarına, propaganda yapa-
.ılrnelerine rağmen halkın ekseriye

~rıi kendi taraflarına çekememişler
r. 

Fakat şimdi Şüşnig gayet müşkül 
~ .. 

zıyettedir. Almanya bu defa her 
ile Pahasına olursa olsun Avusturya 
=eaelesini halle karar vermiş görü

Yor. Kabineye Nazileri almazsa Al
~anyanın bunu cebren yapmıya ça-

lllası uzak bir ihtimal değildir. 

11 
Avusturyanın Almanyaya iltihakı

ıt ;nuhalif olan iki memleket vardır. 
k~ Ya ve 'Yugoslavya. Bu iki memle
ll . te Almanyanın kendi hudutlarıd: ınrnesine taraftar değildirler. Şim lby: kadar Avusturyanın istiklalini 
le~ ~faza edebilmesinde bu iki mem 
t1Q. etan Vaziyeti büyük imil olmuş
Akd P~at anlaşılıyor ki, Mussolini, 
-·-enızde serbest kalabilmek ve Al· 
-Ya itt"f Alırı ı •kını kaybetmemek için 
ll:ıet ~i-a~ın Avusturya üzerindeki 

"Ya 1 ını kabul etmiştir. 
Yay:~osla,·ya ise, iktisaden Alman • 
tele b Yle kuvvetle bağlanmıştır ki, 
lrnth ;Şta bu projenin tahakkukuna 
dir 

8 
e et edebilecek vaziyette değil. 

Fransa t 
kadar ve ngilterenin ise, şimdiye 
dutu 0YapıJan tecrübelerle sabit ol
tıaınd zere, bu kabil emrivakiler kar 
tea~aptıkJan teY kuru bir pro-

biıaae ileri gitmemektedir. 
llaleyb Bitler dahildeki mev-

B ütün bu meseleler, bir umu
mi alitka mevzuu oluyor. 

.._t suça karp korunma mesele
~~..w:ı~Lm;·~~·!dher nedense ay 

aticeTuecfemem ş 
tir. 

Suç işlemenin usul ve şekiJlert 
de iktısadi hayatla beraber geniş
lemiştir. 

Otuz sene evvel suçlar, teşkilAt
lı bir tarzda işlenmiyordu. Cemi
yetin kanunları haricinde menfa
at arayan adamlar, tek başına iş 
gören hırsızlardan, yankesiciler
den, haydutlardan ibaretti. Bazan 
bir çete reisi etrafına birkaç hay
dut topluyor ve cemiyetle toplu
ca bir kuvvet halinde çarpışıyor
du. Bazan da bir şehir içinde hır
sızlık edenler, birlik oluyorlardı 

. ~akat bu yol~a topluluklar~ teş 
kılat adı verılemezdi. Vaziyet, 
yumruğu en kuvvetli, zekası ve 
cerbezesi en fazla haydudun diğer 
lerini Alet diye kullanmasından i
baretti. Haydutların arasındaki 
bağ gevşek, beraberlik muvakkat 
ti. 

S o?. otuz senelik iktısadi in-
kışafla beraber suç işleme 

istidatları da genişlemiş, adeta mo 
dern memleketlerin umumi geçin
me imkanlanndan biri haline gel
miştir. Kanunların müsaade etme 
diği yollarda para kazanmak isti
yenlerin geniş sendikalan vardır. 
Muhtelli şehirlerde şubeler açar
lar. Başlarında çok kuvvetli di
mağ sahipleri vardır ki teşkilAtı, 
ihtiyaca göre idare ederler. Cina
yet ve suçun bir nevi teşkilatı, di 
ğer nevi teşekküllerini kolayca bu 
lur ve tesanüt halinde onlarla ça
lışır. 

Bir tarafta mala tecavüz veya 
intikam şeklinde bir cinayet oldu
ğu zaman suçlunun ekseriyetle 

kiini kuvvetlendirmek, orla Avnıpa 
ve Yakın Şarkta kaybolmak istidadı 
gösteren nüfuzunu tekrar kazanmak 
için, bu defa Avusturya meselesini 
kad surette halle4eeekdr. 

B u iievt tufeyli ve ltiiıuna 
düşman unsurların rahat 

rahat aramızda yaşamasının hik
meti, bugünkü adli takibat siste-

mimizin yanlış olmasındandır. Biz 
zannediyoruz ki bir suçu işliyen a
damı yakalamak ve başkalarına 
ibret teşkil edecek surette ceza 
vermekle iş biter. Suçluların tek 
başlarına çalıştıklan umanlar i
çin belki de doğru olan bu fikir, 
bugünkü şekillerdeki suçlar hak
kında tatbik kabul etmez. 

Bir maksada alet diye kullanı
lan bir adamın, mesela bir yalancı 

şahidjn veya sahtekarın yakalanması 
suç sendikası için belki de biraz 
rahatsızlığa sebep olur. Onu kur
tarmak ve müdafaa etmek için pa
ra sarfederler. 

Fakat mesela bir eroin kaçakçı
lığında çetenin asıl elebaşıları ele 
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"'OLMANIN SIRRI~ 
Can Sıkıntısının Tedavisi 

• J ster hoşumuza gitsin, ister 
gitmesin. Hepimiz zaman 

zaman şu veya bu hldisenin tesiri 
altında manevi bir düşkilnlük du
yanz. Bu düşkünlük bizi bedbin 
yapar. Enerjimizi kırar. Çalışma 

hevesimizi alıp götftrtlr. Maddi ve 
mlnevt bir kırgınlık, bir uyU§uk· 
hık, bir gev'4'klik hissederiz. Her 
feY bize karanlık, her it müşkül 
görünür. 

Manevi dilşkilnlill'ftn ilk netice
si nefsimize itimadın sarsılman

dır. Kendimize inancımız azaldı 
mı, ondan sonra bedbinlik ve hatta 
melankoli başlar. 

Manevi düşkünlük hayatın hakiki 
çehresiyle karplapnıya cesaret ede 
miyen zayifierin hastalığıdır. Bun
lar hakikati görmekten korkarlar. 
Başlannı kum içine sokup hayatı 
görmek istemezler. Bu da kendile
rine inanmamalannın bir neticesi
dir. 

Manevt dfişkünlDk devamlı ve 
şiddetli olursa mellnkoliyi intaç 
eder. MelAnkoll ruhumuzu ve ma
neviyatımızı kaphyan kara bir bu
lut gibidir. İçimizi karanlıklarla 
doldurur. 

Yalnız muvakkat lzflntil ve n
kmtılan düşkünlük ve mellnkoll 
ile kanşbrmıyalım. Meseli, biitiln 
'DIU'IUWa kubedenlnb. nlaat 7• 

kınlannızdan birisi ölür. Bu hidl
seler size üzüntü ve zafiyet verir .• 
Fakat bu ne düşkünlüktür, ne de 
melankoli. 

Manevi dilşkfinlilk ortada muay
yen bir sebep mevcut olmadığı za 
man ruhumuzu kaplar. Neşesiz ve 
bedbin bir insanı kolay kolay se
vindiremezsiniz. Nete insanın için 
den gelmelidir. Daima neteli, da
ima ten, daima nikbin olmak, dilt
künlilğün ve melankolinin ruhu
muzu istila etmesine mani olmak 
için neler yapmalıyız?. 

Evveli sıhhatimize dikkat etme 
liyiz. Ruh bozukluğu ekseriya vil
cut bozulduğundan ileri gelir. Sıh 
hatli bir adam daima neşelidir. 

Bedbinlik üzerinize çökmek is
tidadını gösterdiği zaman neşeli, 
şen, ve sıhhatli insanlarla düşüp 
kalkınız. Onlann yarattığı neşeli 
hava ruhunuzu bedbiniy1' düşmek 
ten kurtarabilir. 

Sizi melankoliye sürükliyebile
cek hadiseler ve kederler k~rşısın 
da kendi köşenize çekilip kendini
zi dinlemeyiniz. Dertlerinizi dost
lannıza anlatınız. Paylaşılan keder 
çabuk zail olur. Boş vaktinizi tek 
başınıza geçirmeyiniz, birkaç kişi
lik gruplar içinde geçen hayat da
ha nqeli olm. 

geçmezse bir iki kaçakçının tevkif 
edilmesi, kaçakçılığın önüne geç
mez. Asıl şebeke faaliyete devam 
eder. Bir, iki vasıtanın yakalanma 
sı ve ceza görmesi, halka sahte bir 
emniyet hissi verir. Asıl kaynağa 
el sürülmüş değildir. 

B ir şantaj teşebbüsünde mek 
tubu yazan, veya parayı a

lan adamı yakalıyabiliriz. Bir ci
nayet olmuşsa, cani de elimize dü
şer. Fakat bununla nereye varmış 
oluruz?. Benim geniş tecrübeme 
göre, büyük bir suç fabrikasındaki 
birkaç ücretli işçiyi rahatsız et
mekten başka birşey yapmış deği
liz. Asıl elebaşılar, suçluyu kur
tarmak için her fedakarlığı yapar 
lar. Suçlulara da şu kanaat gelir 
ki elebaşılar hiç bir zaman ele ge
çemezler ve kendilerini himaye i
çin serbestçe çalışacak bir vaziyet
te kalırlar. 

Evinizi soyan adamı yakalamak 
faydalı birşeydir. Fakat asıl "ya
taklar" işe devam ettikçe o hır
sızın yerini başka hırsızlar doldu-
rur. 

Ekseriyetle alet diye kullanılan 
suçlular, genç ve tecrübesiz adam
lardır. Onları cezalayacak yerde 
iğfal edilmiş bir zavallı diye kur 
tamuya çalışsak, belki de faydalı 
bir vatandaş haline gelebilirler. 
Cemiyet bugünkü yanlış görüş ve 
te,his neticesinde birçok küçük 
suçlulan hapislere atıyor ve suç iş 
lemeyl meslek haline getirmeleri
ne sebep oluyor. 

K anunun tatbikında mutlaka 
yeni bir yol tutmamız ve 

yeni bir ruhla hareket etmemiz li
zımdır: Hedefimiz, kuliste gizle
nen asıl suçluyu ortaya çıkarmak 
olmalıdır. İğfal edilen ve aıet di
ye kullanılan küçük adam, hima
ye edilmeli ve bildiğini söylemiye 
teşvik olunmalıdır. Bu sayede bir 
defa asıl suçlulann meydana çık
masına yol açılır. Bundan başka 
suç yoluna nasılsa giren ve ilk a
dımda bunun ıstırabını ve üzüntü
sünü duyan adamlar üzerindeki 
tecrübem bana şu kanaati vermit
tir: Bu gibi adamlar, kanun düt
manlannın Aleti olmakla budalalık 
ettiklerini anlarlar ve fena bir tec
rübeden sonra kanunun ve cemi
yetin tarafına bir defa geçince bir 
daha suc islemi.ve karsı asılanmıs 
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BAŞHAKALEDEN MABAT 

1 Yarmm 

Karanlığına 
Karsı 

1 
(Bqı 1 incide) 

Hük(lmet, müşkilita uğrıyan iki 
şirkete sigorta olanların haklarını ko
rumakla, içtimai menfaat namına hiç 
alıfmadığım.ız, ummadığımız hayır

lı bir harekette bulundu. O zaman 
lktısat Vekili olan Celal Bayar, faz
la olarak ta memlekete şunu vaadet
ti: "Sigortalıların haklarını koruya
cak ve kendilerine tam bir emniyet 
verecek yolda bir kanun hazırlıyoruz. 
Bu kanun 1928 kanunundanberi elde 
edilen tecrübelerin neticelerini tem
sil edecek ve milletlerarası sigorta
cılık tekniğinin yıiksck prensiplerine 
uygun olacaktır. Projeyi hazırlayın
ca doğrudan doğruya meclise sev
ketrniycceğiz. Bütün vatandaşlar ta
rafından tetkik edilmesi ve ameli tec 
rübelerden çıkan fikirlerle olgunlat
ması için gazetelerle iliı.n edeceğiz.., 

M üktimet bu vaadini tutmuş

tur. Yeni kanun projesini dün 
Ajans ve gazeteler vasıtalarile mil
lete bildirmiştir. Kanun projesini ol
gunlaştırmak maksadile dört ihtisas 
kaynağından fikir alınabilir. Bunlar 
da riyaziyeci, hukukçu, iktısatçı ve 
içtimaiyatçı ihtisas sahipleridir. Bun
dan başka sigortalara dair ameli tec
rübesi ve dileği olan vatandaşlar da 
düşündüklerini söylemek suretile ka
nunun olgunlaşmasına hizmet edebi
lirler. 

Burada iki mühim gaye vardır: 

Birincisi sigorta hakkında azami em
niyet kuracak her tedbiri almak, i
kincisi de memlekette sigortalılan 

coğaltarak hem ihtiyat scdlerini ço
ğaltmak, hem de riskleri ve umumt 
masrafı daha çok miktarlara dağıta
rak primleri indirmeğe imkan hazır
lamak ... 

Hükumetin bu işi ehemmiyetle ele 
alması memnuniyetle karşılanacak 
bir harekettir. Bir kanun projesinin 
Meclise sevkinden evvel olgunlaşma
sını temin maksadile halka bildiril
mesi çok güzel bir çığırdır. Bütün 
mühim ve esaslı kanunlar hakkında 
böyle bir yol tutulması memleket
te pek çok şeyler kazandırır ve ma
sa başında yapılan kanunlar yüzün
den başgösteren istikrarsızlığın ve 
devamsızlığın bu sayede önüne geçil
miş olur. Hüktimetin açtığı bu yeni 
çığıra vatandaşlar da canlı bir alika 
ile mukabele etmeli ve bildiklerini 
düşündüklerini ortaya koymalıdırlar. 
Böylece hem yeni çığır kuvvetlen
mi§. hem de memlekette demokrasi 
prensipleri bir kat daha kökleşmiş o
lur. 

Hükumetin yeni kanun projesi h• 
susi sigortacılığın emniyetine ve in
kişafına aittir. iş kanunile içtimai si
yaset sahasına giren hüktimetimizia 
içtimai sigortalara ait irnkinlan dl 
yakın bir istikbalde tetkike başlamü 
ihtiyacını duyacağına şüphe etmiye> 
nu. 

:Ahmet Emin YALMAN 1 

olurlar. Eski yol arkadaşları, ken
dilerine düşman keslidikleri için 
cemiyete dört elle sarılmıya ve ek 
meklerini namuslu vasıtalarla ka
zanmıya zaten mecbur kalırlar. 

K üçük suçlulan kısa bir müd 
det için hapishanelere ko

yup çıkarmakla cemiyet hiç bir
şey kazanmaz. Bunlan muayyen 
bir müddet cemiyetin vesayeti al
tına almakla, yol gö~ekle, if 
bulmakla ve kendilerini cemiyete 
dost yapıp asıl elebaşıları haber 
vermiye sevketmekle herşey ka
zanılır. Bu suretle yalancı şahit di
ye yetiştirilmek istenilen birçok 
unsurlar umumi menfaate daya
nan hak davalarının şahidi olur
lar ve ustalarını ele vermeyi va
zife bilirler. Bu gibi membalar
dan toplanan mallımat, cemiyetin 
kanunlarına düşmanlık halinde ça 
lışan sahtekarların, dolandıncıla
nn, canilerin izini bulmıya ve kök
lerini ortadan kaldırmaya hizmet 
eder. 
Eğer bu yolu tutacak olursak ev

lerimizin, çocuklarımızın, mallan
mızın, namus ve haysiyetimizin 
emniyetine inanabiliriz. Fakat fer 
di suçluları hapishaneye gönder
meyi kati görerek suç ve cinayetin 
membalanna karşı mücadele •9-
mazsak hiç bir zaman bu emniyete 
kavusama::nz. 
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Bir okuyucumuz yazıyor: 

Kıymetli bir mermer sütun -Küc;ük Çamlıcada Nişantaşı yolu üzerin : Yazan: Maksim Gorki -
de, güzel orman çiftliğine kıvrılan döne 1: 
mecin son tarafmdaki tarlanm ortaamda •nUUUll'UlllllUllll • • 

t= u arada bir de film çevrilmiştir. 

!:ursa muhabirimizin gönderdiği şu 
resimlerde UJudağın bayram kayak· 
çılannı görüyoruz. 

Futbol: 

Bu Haftaki 
Mil,i Küme 
Müsabakaları 
Milli küme maçlarını, bu haftadan 1 

itibaren çok alakalı bir safhaya gir-1 
miş addedebiliriz.Milli kümeye bu se 1 
ne ilk defa girmiş olan Muha!ızgü
cünün kadrosunu iki karşılaşmada 
iyice tetkik imkanını bulacağız. Bu 
suretle Ankara takımlannın bu se-
ııeki vaziyetlerini ve milli kümedeki 
§anslarıru aşağı yukan hesaplıyabil
mek için bazı ölçüler elde etmiş ola- · 
cağız. 

Uludağdan bir köşe 

bır nişan taşı vardrr, Bu taş, Osmanlı im 
paratorluğundan kalmadır, 5-6 metre bo 
yunda ve üzerinde uzun, kabartma bir yazı 
bulunan bu sütunun baş tarafmda yine 
kabartma bir tura bulunmaktadır, Yazının 
en altında da bilmem hangi padişahın, bil 

1 
mem hangi mesafeden, her halde' ~k ile, 

. bir yumurtayı kudığı yazılıdır, Bu ta,m, 
tarihi ve mimari kıymetini pek kestireme 

Bayramda Uludağda hirçok kayak mekle beraber, değerlı bir eser olduğuna 
sporu meraklısı toplanmış. dört gün kaniim, işte bu taş, tarla sahibi tarafından 1 
bayram karlı yamaçlarda kaymışlar- j birisine satılmış o da, insafsız baltasını 
dır. mermer sütunun alt kısmına indirerek S-

- 10 parça taşını sökmiiştür, Alakadarların 

IGÜREŞ: 

Tecrübesiz 
Güreşçiler 
Karşılaşıyor 
İstanbul güreş ajanlığı tarafından 

tecrübesiz güreşçiler arasında tertip 
edilen güreş müsabakaları bu hafta 
başlıyacaktır. Milli takıma girmemiş 
güreşçiler arasında tertip edilen bu 
müsabakaların birincisi Kasımpaşa 
klübünde yapılacaktır. 

İki haftaya taksim edilen bu mü
sabakaların ikincisi Süleymaniye klü 
bünde olacaktır. 

Müsabakalar sonunda birincilik 

nazarı dikkatıne koyarım,, 

IOPLANllLAR 

e DAVETLER e 
Bugün: * Doktor Ahmet Asmt Onur, aaat 17,33 
da Eminönü lialkevinde "Fenni dotumun 
nüfus çoğalmasındaki ehemmiyeti,, mevzu 
lu bir konferanı verecektir, 
Hafta içıınde : 
* Türk Hava Kurumu btanbul şubesi 

nin her yıl vermekte olduğu büyuk balo, 
bu sene de 26 şubatta Pcrapalaa salonla 
rmda verilecektir, 

Kadın hekimleri toplantısı 

Diğer taraftan, Beşiktaşın. İzmir-~ 
de yapacağı iki maçla İstanbulun tz-1-=-============== 
mire karşı bu seneki vaziyetine dair Har" te• 
umumi bir fikir edinebileceğiz.. iÇ • 

1 kazanmış olanlar müteakıp hafta 
milli takım güreşçilerile kar
şılaştınlacak ve yetişen güreşçiler 
hakkında bu vesile ile bir kanaat el
de edilecektir. 

Türk Ginekologi Cemiyeti bu aym top 
lantısUJı Prof, Kenan Tcvf.k Sezenel'in 
başkanlığında yaptı, Bu celsede: Hadi lb 
san Gediz: Bir tromfleb tte alt veridi 
ecvefin bağlanmasoıdan ve bunun verdiği 
iyi neticeden bahsetti. Zekı Tektaş: Husu 
siyetler gösteren büyük bir pyosalpinx va 
lı:aaı takdim ve ameliyatla çılı:ardıiı piyesi 
gösterdi, yapılan münakaşalara: Kenan 
Tevfik Sezenel, Ahmet Asım Onur. Hadi 
Ihsan Gediz, Tevfik Remzi, Ali Esat Birol 
iştirak. etti, Cemiyet gelecek ayın toplanu 
aını 10-3-1938 de yapacaktır, 

Geçen seneki milli küıne temasla
nnda Ankara takunlan İstanbulda 
müsait neticeler a.1.mıştılar. Futbol
leri de mağlup vaziyetlerinde dahi 
mücadeleyi sonuna kadar bırakmı

yan bir halde idi. 
Muhafızgücünün nefeslilik ve id

manlılık bakımından geçen seneki 
arkadaşlarını arattırmıyacağını zan
nediyoruz. Bu ilk haftaki karşılaş

mada İstanbulun şu günlerde en iyi 
formda olan Güneşle Fenerbabçeye 
karşı çıkmaları, Muhafız futbolCule
rinin çetin iki imtihan geçirmelerine 
vesile olacağı gibi kabiliyetlerini da
ha iyi ölçmemize de fırsat vermi§ <>
lacaktır. 

Muhafızgücünün şimdiki kuvveti· 
nl bilmemekle beraber bu haftaki o
yun larm ikisinde de galip geleceğini 
pek zannetmiyoruz. Çünkü, Fener
bahçze takımı, Güneşe 5 - 2 yenilmiş 
olmasına rağmen insicaınmı, ahen
gini bozmamış kuvvetli bir teşekkül 
dür. Bilhassa Güneş mağlubiyetinin 
manevi tesiri altında behemehal ka
zanmak için oynıyacaktır. Olanca 
kudretile gol atmıya çalışıcak bir 
Fenerbahçe önünde seyahatle olduk 
ça yorulmuş ve alışkın olduğu seyir
cilerden uzak bir misafir takımın ga
lip gelebilmesi epey güçtür. 
Güneş takımile olanak maça ge

lince, bunun Muhafızlara, Fenerden 
daha zorluk verecek bir karşılaşma 
olması kuvvetli ihtimaller dahilinde· 
dir. 

iz.mir temcuları 
Beşiktaş takımı İstanbul lig maç

larında hiçbir takıma yenilmiş olına 
masına rağmen, bugünlerde seyanat 
maçlarında üstüste iki oyun kazana
cak bir takatte görünmüyor. Maama
fih İzmir futbolünün bu seneki hali 
hakkında bir tahmin yürütecek ma
lumatımız yoktur. Bilhassa bu tah
min. İstanbul - İzmir futbolünün mu 
kayesesi gibi ortada istinat edilecek 
birkaç temas olmazsa ... 

Mamafih, geçen seneki İzmir se
yahatinde Beşiktaşın iyi neticeler al 
madığını hatırlatmalıyız. 

Yunan ve Filistin 
Takımları 
Dünya kupası i~in on beş bün ev

vel Telavivde Filistin milli takımı i
le karşılaşarak galip gelen Yunan 
milli takımı bu karşılaşmanın revan 
şını bu pazar günü Atin.ada yapacak.
tır. 

Filistin milli takımı :Yunan milll 
takımına vaki olan mağlubiyetten 

sonra takımını takviye ıçm hariç 
memleketlerde bulunan futbolcü va 
tandaşlarını Filistine davet etmiş ve 
takımın kadrosunu kuvvetlendirmiş
tir. Filistin takımını teşkil eden o
yuncular Telavivden hareket etmiş 
olduklarından bugün Atinaya var
malan beklenmektedir. 

Yunan milli takımı bu karşılaş
mayı Atinada kazanırsa 25 martta 
Peştede Macar milli takımı ile kar
şılaşacaktır. 

ArsenaJ Tas fi yeye Uğradı 
Birçok seneler kral kupasını şeref

le muhafaza etmiş olan meşhur Ar
senal, bu seneki kral kupası maçla
nnın beşinci tur müsabak.alannda, 
lig maçlarında beşinci vaziyette bu
lunan Preston takımına 1 - O mağlup 
olmuştur: 

Şild maçlan şeklinde ve mağlup 
olanın tasfiye edilmesi ile nihayet bu 
lan bu karşılaşmalarda Arsenalin 
mazlubiyeti çok pahalıya mal olmuş 
tur. Çünkü dömi final ve finale ka
lan bir klübe kral kupası maçlarının 
getirdiği hasılat akıllara durgunluk 
verecek derecede fazladır. 

Arsenal bu mağlUbiyet ile tasfiye
ye uğradığından bu hasılata veda et
miştir. Bak.alım lig şampiyonluğunu 
alabilecek mi? 

Hiden Kaza Geçirdi 

Avrupa Güreş Şampiyonası 
Beynelmilel güreş federasyonu bu 

yılın Greko - Romen, Avrupa güreş 
şampiyonasının Estonyada yapılma
sına karar vermiştir. 

23 - 27 nisan tarihlerinde Tallin
de yapılacak bu şampiyonaya milli 
güreşçilerimiz de davet edilmişler -
dir. Yedi sınıf üzerinde yapılacak bu 
karşılaşmalara her millet yalnız bir 
müsabık sokabilecektir. 

Her sınıf için birer müsabıkla bunla 

nn iki idarecisinin Tallinde şampi
yonanın devam edeceği 6 gün zarfın 
da iaşe ve ibatelerini organizatör fe 
derasyon olan Estonyalılar tesviye e
decektir. Yol masraflan giden fede-
rasyona aittir. 

Bu müsabakaların galipleri 1938 
Avrupa amatör Greko - Rumen res
mi şampiyonu unvanını alacak ve 
bunlara altın madalya ve diploma
lar. bundan başka iyi dereceleri alan 
her millete de ayrıca şeref diploma
lan verilecektir. Güreşçilerimizin 

bu müsabakalara iştirak. ettirilmele
ri pek muhtemeldir. 

Hakemler: 

imtihan KCiğıtları 
Tetkik Edjliyor 

Ankara, 16 (TAN) - Futbol ha
kemliği imtihanlarına giren fstan
b':ll hakem namzetlerinin i::ntihan ev 
rakı futbol federasyonuna gelmiş ve 
tetkik edilmiye başlanmıştır. 

Birer birer tetkik olunan cevapla
nn neticeleri bu hafta içinde alaka
dar mıntakaya bildirilecek.tir. 

Haber aldığımıza göre. bazı sual
lere verilen cevaplar zayıf olarak ka
bul edildiğinden bu evrakın sahip
leri ilerde yeni bir imtihana tiı.bi tu
tulacaklardır. 

---o-

Atletizm: 

Darüşşafakaya kurban gönderenler 
Bu yıl Darüşşafakaya Temyiz mahkeme 

si azaııından Bay Cevdet Gücün tarafmdan 
iki, Bayan Leyli tarafmdan bir, ikinci Ti 
caret mahkemesi reisi Bay lsmail Hakkı ta 
rafından bir, Bayan Hafız Kebire tarafın 
dan bir, Piyade Asteğmeni Nuri Dercan ta 
rafmdan bir, Tüccar Varnalı Bay Sahabet 
tin tarafmdan bir, Kefeli zade Hacı Yusuf 
ve Hacı Sabri tarafından birer, Rumelihisa 
nnda Bay Avni tarafından bir, Bahçıvan 
Mifıı a a ra daıl , me ao r 
Talip Rıza namımı bay Niumettin, merhum 
doktor mıralay Hasan Tevfik beyin ailesi 
tarafından birer ve isimlerini bildirmiyen 
iki zat tarafından birer kurban gönderil 
m'ştir, Darüşşafa müdürlütünden teşekkür 
olunuyor, 

CEMİYETLERDE: 

Sanayi Birliği, Dün 

Kongresini Taptı 
İstanbul sanayi birliği, dün saat 15 

te Ticaret odasında, kongresini yap
mıştır. Hilmi Nailinin reisliğinde top 
lanan kongrede evvela idare heyeti 
raporu okunmuştur. 

Rapo,.da 1937 yılının latanbul una
yl mUeueaeıe,.ı için çok canlı geçtlOI, 
mahaulUn bereketll olmaaı yUzUnden 
köylUye mahaua efya yapan fabrikala
rın çok alparlf aldıl:lı, bllhaaaa dokuma 
ve gıda aanayllnln çok lltlhaaldıı bu· 
lunduOu kaydediliyordu. Yalnız deri 
aanayllnln iyi vaziyette olmadıllı. muı· 
mele verglslle lııtlhlAk reamlnln bet bey 
glrllk deri fab,.lkalarına teımll edlle· 
medll:ll lllıve edllmlttl. 

Bundan sonra 1938 yılı bütçesi 
10350 lira olarak kabul edilmiş ve 
yeni idare heyeti seçimine geçilmiş
tir. Neticede doktor Halil Sezer, Se
lim Blol. Sami Besler, Mehmet Ali, 
Nuri Nurkalem, Cemil, Albar Kam
bi, Halit Güleryüz asli azalıklara se
çilmiştir. * Sütçüler ve sucular cemiyetleri 
dün Eminönü halkevinde, terziler ce 
miyeti de Beyoğlu halkevinde topla
narak 1938 bütçesine ait işleri karar 
laştırmışlardır. 

Beşiktaş geçen seneki tecrübeden 
her halde bu sene tedbirli gidecek 
kadar ders almıştır. 

Kati olmamala beraber, bu seneki 
İzmir futbolünün geçen seneden bi
raz daha düşük olduğu zannının İs
tanbul sporcuları arasında galip bu
lunduğuna bakarak beyaz, siyahlıla
rın İzmirden makus ve beklenmiyen 
netic<:>lerle dönmiyeceklerini de ila
ve edebiliriz. 

Fransızların meşhur Rasing takı
mında kalecilik yapan eski Avus
turya milli takım kalecisi meşhur 
Bidenin klübünde son yaptığı maçta 
bir topa plonjon yaparken rakip o
yuncu tarafından kazara eline basıl
mış ve bu yüzden Hidenin parmak
larından biri kırılmıştır. 

Hemen hastaneye kaldırılan Hide
ne ameliyat yapılmıştır. Doktorların 
tavsiyesi üzerine meşhur kaleci bir 
ay müddetle futbol oynamıyacaktır. 

nesinde Alman Adolf Heuser Belçı
ka yarı ağır siklet şampiyonu 

Charles Sys'i 12 ravuntluk maçta 
sayı hesabiyle yenmiştir. 

Uzun zamandanberi boş durmak
ta olan İstanbul atletizm ajanlığına 
mıntakaca Beşiktaşlı Ali Rıza inha 
edilmiş ise de mıntakanın intihabı fe 
derasyonca tasvip edilmiyerek ikinci 
şahıs olarak ileri sürülen mimar Re
bii Refik ajanlığa getirilmiştir. 

Bir Kamyo~ Devrildi 

Dört Kişi Yaralandı 
Kızılcahamam, (Tan muhabirin

den) - Odun yüklü ve birkaç yolcu
yu hamil olarak akşam geç vakit An
karaya hareket eden şoför Cemalin i
daresnideki kamyon, yolda feci bir 
kazaya uğramıştır. Buraya iki kilo
metre mesafede Alaybey köprüsü ci
vannda sarsıntıdan bozulan drieksi
yon işlemez olmuş. kamyon sol tara
fa doğru devrilmiştir. Şoför muavini 
Ali ile diğer bir yolcu ağır surette, 
orman katibi Ahmet ve Teperoz kö
yünden Yaşar hafif surette yaralan· 
mışlardır. 

Alınan Arno Przybilski ile ltal -
Almanyada Bokı yan Primo Bassi arasında yapılan 

Profesyonel boksörler arasında maçı da Alman boksör sayı hesabile 
tertıp edilmiş olan enternasyonal kazanmıştır. 
karşılaşmalara Berlinde başlanını.t - Keza Alınan Jean Kreitz İtalyan 
tır. Guiseppe Combi'yi sayı ile yenmiş; 

Yarı ağır sıklet şampiyonası tur. tir 

Bay Rebii Refik. Balkan oyunları 
esnasında Kadıköy stadının pist ve 
sair inşaatını yapan kıymetli bir genç 
tir. Fakat şahsi meşgalesinin çok ol
ması ve atletizmle olan rabıtasını çok 
tanberi kesmiş bulunması bize bu işi 
kabul edemiyeceğini ve bir seneye 
yakın bir zamandanberi boş bulunan 
bu ajanlığın yine yakıhda boşalacağı 
kanaatini vermektedir. 

S abahlan uyanır uyanmaz, o 
damın penceresini açarak, 

etrafı dinlemiye başlıyorum. Bah
çenin zengin yeşillikleri arasından, 
karşıki dağdan hazin bir şarkı se
si geliyor. Ne kadar erken uyan
sam bile. yine sabah havasına ka
nşmış, çiçeklerle bezenmiş, şeftali 
ve incir ağaçlanmn tatlı kokulan 
arasında bu şarkı durmadan çınlı
yordu. 

Ay, Petri dağının muazzam te
pesinden esen serin riize:ar pence
renin önüne dik ağaçların yaprak· 
lannı yavaş yavaş oynatıyor. Bun 
\arın hafif fısıltıları bu şarkıya in 
san ruhunu okşıyan bir güzellik ve 
riyor. 

Şarkının terennümü güzel değil· 
yeknesak ve ahenksizdir. Sesin tiz 
leşip inceciğini beklediğiniz bir 
an, birden bire yükseliyor, keder 
ve ihtirasla en pest notalarla titri
yor; kah hiç ummadığınız anda 
kulak yırtıcı bu haykınş. munis 
ve tatlı mırıltılara kadar iniyor. 

T itrek ihtiyar bir ses sabah· 
tan akşama kadar, dağdan 

akan bir çağlıyan gibi akarak, bu 
şarkıyı söyler söyler. Köylüler, bu 
yanık şarkıyı tam yedinci sene 
duyduklarını bana söylediler. 

- Söyliyen kimdir? dedim. 

O zaman, altı sene evvel denize 
balık avına giden ve dönmemiş ko
casile iki oğlunu bekliyen deli Um 
mü olduğunu anlattılar. 

O vak.itten beri ihtiyar Ummü 
evinin eşiğinde oturarak.. denize ba 
kar ve sevgili yolculan bekliye
rek şarkısını söyler. 

Bir gün onu görmiye gittim. Dar 
zikzaklı keçi yolundan, dağın ete
ğine yapışa kalmış alçak evlerle 
bahçe ve bağlar arasından geçe
rek, yukanya çıktım ve kocaman 
taşlarla parlak yeşillik arasında 
gızıenm ş uıttyar tnnınuntm vıran 

evini gördüm. 

Y ayla dağının baymndan kay 
mış taşlar arasında çınar, 

icnir ve şeftali ağaçları dikilmiş 

duruyordu. Yolunda birçok ufak. 
şelaleler yaparak. yılankavi bir şe 
rit şeklinde bir dağ deresi akıyor
du. Evin damı üstünde ot, duvar
lar etrafında sarmaşık vardı. Ka
pısı denize karşı idL 

Ummü kapının önünde büyük 
bir taşın üstünde oturuyordu. U
zun boylu, ince, ak saçlı bir ka
dındı. Güneşten yanmış yüzünü bu 
ruşuklar ve çizgiler kaplamıştı. 

Biribirinin üstüne yıkılmış taş
lar; zamanla harap olmuş ev· kız
gın mavi göğün içinde Ay Petrinin 
koyulaşan tepesi; aşağıda, güneşin 
altında soğuk çelik parılttlarla ı

şıldayan deniz, - bütün bunlar ih
tiyar kadının etrafında m11ğmum 

ve sak.in azametle dolu bir dekor 
yaratıyordu. Ummünün ayağı al
tında, dağdan aşağı inen köy evle
ri beliriyordu. 

B ahçelerln yeşilliği gömül
müş, rengarenk damlar. ku 

tudan dökülmüş boyalara benzi
yordu. Arasıra aşağıdan at sesle
ri, kumsala hücum eden dalgala
nn şırıltıları. kahvelere yakın pa
zarlarda toplanmış kalabalığın u-
auttulan Reliyordu... / 

Çeviren: Nihal Yalaza e 
4LlılllllllJIJllllUWWj 

Burada, yukarda, sükunet hü
küm sürüyordu. Yalnız Çağlı yanla 
altı sene evvel başlanmış Ümmü
nün hazin şarkısı duyuluyordu. 

Ümmü, bana doğru gülümsiyen 
yüziyle şarkısını söylemiye devam 
ediyordu. Yüzü bu tebessümden 
daha ziyade buruşmuştu. Fakat he 
nüz genç görünen parlak gözlerin 
de sabit ve muannit bir intizar a
levi yanıyordu. 

Tatlı gülen bakışını bir an bana 
tevcih ettikten sonra yine denizin 
tenha ve sakin düzlüğünün seyri
ne daldı. 

Yanına oturdum ve şarkıyı din 
lemiye başladım. O ne garip bir 
şarkı idi: Ümitle keder, sabırsız
lıkla derin bir yorgunluk biribiri
ni kovalıyarak kah kesiliyor. kalı 

tekrar, sanki yeniden kuvvet bu
larak, yükseliyordu ... 

B elli idi ki, şarkının değişen 
makam ve güftelerin ml

nası ihtiyar Ümmünün çehresi ve 
duruşu üzerine hiç bir tesir :vap
nuyordu. Kendisi taş kesilmiş. sa-
kin itimat ve ümit timsali gibi, JD. 
pırdamaksızın duruyordu. 

Konuşmak istedim : 

- Kocanın adı ne?. 

Saf bir tebessümle: 

-Abdurrıahim. Bü,..;.ı. tıltlunt. 

Aktem, küçüğü Yunus ... Nerede i-
se gelecekler. Yoldadırlar. İşte~ 
zaktan kayıklarını bile görüyo • 
yorum. Biraz bekle, seıı de gö~ 
ceksin. 

BtJ. ".en de göreceksin" sözle-
- de, kocasını getirecek kayığın 

gelmesi benim için de büyük bir 
saadet olacağına dair derin bir ka 
naat vardı. Kızgın cenup güneşi 
altında yanmış. bir mumya gibi. 
kupkuru parmağile bana göğü.il 

denizle birleştiği bir koyu mavi 
çizgiyi gösteriyordu. 

Bundan sonra bekleme ve ümit 
şarkısını tekrar söylem.iye koyul 
du. Ben de bu ihtiyar kadına hem 
bakıyor, hem: 

- Bunun gibi ümit edenlere, 
bizlere kapalı olan yarından bü
yük sevinçler bekliyenlere, ne 
mutlu! 

Diye düşünüyordum. 

U mmü haiıfçe sallanarak ve 
gözlerini kamaştırıcı panl 

tılarla ışıldayan denizden ayumak 
sızın hep şarkısını söylüyor söylü 
yordu. Sabit bir fikre bağlanım~ 
idrak bu fikirden hariç her şeye 
kapalı idi. 

Yanında oturan bir yabancının 
mevcudiyeti zahiri hayata karşı 

kayıtsızlığını ihl!l edemiyordu. 
Benden ayn. ümitler dolu. alem
de yaşıyan bu mahluka karşı de
rin saygı ile gıpta hissi duyuyor
dum. 

Bana gelince, göğün parıltılan 

akseden denizin durgun sulan hiç 
bir şey söylemiyor, hiç birşey va
detmiyordu ... 

Ummünün yanında uzun zaman 
oturdum. Sonra. kendisinin gitti· 
ğimin farkına varmadan. kalbime 
işlediği hüzünle beraber. asağı in
dim. Arkamdan şarkı sesile dere
nin şırıltıları geliyordu. 

Denizin üstünde martılar uçu
şuyordu: sahile yakın delfin sürü
sü oynaşarak şu fiskiyeleri püskü
tüyorlardı. Denizin üstü sakin ve 
boştu. 

İhtiyar Ümmü bekledi~ne hiç 
bir zaman ulaşmıyacak.; fakat in
san kalbini yaşatan ümidile yaşa· 
yacak. ve o ümitle ölecektir. 





8 

Sigorta Şirketleri İçin 

Yeni Kanun Liyihasile 
Esbabı Mucibesi 

TAN 

(IJÜNK'O N'OSHADAN MABAT) 
Ecnebi ıirketler 

Slrketin faaliyeti her iki kısma aaml1 ol 
duğu takdirde. yQz bin l.lra. 

leri İktısat VekAleti namına tamim olu-

gl bir sebeple mehuzntta bulunulamaz. He ı 
sap senesi sonunda ihtiyat akçelerinden 
tenzili lAzımgelen miktarlar hakkında Jir
ketçe vtıkl olacak müracaat İktısat Vekl
letince tetkik ve indclhace ~kette yap
tıracağı tettiş neticesinde haklı görilldilğü 
takdirde, tenzill t.nıep edilen maddl karşı
lık şirket emrine verilir. Şayet efrket fev
kalAde sebepler karşısında riyıızl ihtiyat 
akçesi karşılıklnrına müracaat mecburiye
tinde • kaldığını İktısnt VekAletine bildirdi
ği takdirde. vekAletçe derhal sirke.tin tek
nik ve mail vaziyeti esaslı bir teftişe tAbi' 
tutulur. Teftiş neticesitıe göre Girketçe gös 
terilen zaruret yerinde iörüldQğ(l takdirde 
tensip edilecek miktar şirket emrine A
made tutulur. Ve yahut şirketin tasfiyesi 
resen t.nlep olunur. 

Diğer sigorta muamelelerinden her şu
be için de yirmJ beşer bin llrıı.dan ibaret
tir. 

nur. 

Bat, dit, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kmklık ve bütün 
ağnlarmızı derhal keser. lca.bmda günde üç k~e alınabilir. 
" . . . . .. · .... ...-.. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
CİNSİ Mikdan Muhammen Muvakkat 

bedeli . teminat Bu itibarla, ecnebi sigorta müe.ss~elerl
nln Türldyedeki portföylerine tekabnt e
den rlytı%1 lhtiyntlan memleketimizde bu
lundurmalarını ve bunlan mlll1 şirketıe
rın tlıbi olduklan şartlar dahilinde nema
lnndırmalnrını 4mir bir hükme JAyihada 
yer verilmiştir. 3 QncQ maddenin blrlnd 
:fıkrrunnda, 1149 numnralı kanunun bu ka
nun ile değiştirilen 10 uncu maddesi hü
kümlerinin riyazi ihtiyatlara da tatbik e
dileceği yazılıdır ki, buna nazaran, Türk 
şirketlerl gibi ecnebi şirketlerin de bun
dan böyle riynzl lhtiyatıan memleketlmlz
de plfıse etmelerl mecburi bulunacaktır. 

Tala.il olunan ücretler 
2 - Mütehavvil kefalet: 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta 

şubeleri için her sene içinde TQrklyede 
tahsil ettiği bilQmum ücretler yekOnu ü
zerinden Girketin mezkılr sene içinde yap 
tığı masarif: ile verdiği tauninat ve mü
kerrer sigorta surctile devir ve havale ey
lediği Ocretler tenzil edildikten sonra ka
lacak bakiyenin yüzde yirmi beşinden i
barettir. 

Devlet menkul kıymetleri, Türk şlrket
lerl hisse aeneileri ve tllhvilfıtınm kıy
meilcri bankaya tevdi edildikleri truihc 
takaddüm eden günün vasail borsa kurla
nna nazaran tesbit olunur. Bu k.ıymeUer
de herhangi bir sebeple tenezzül vukubul
duğu takdirde, tahrlrl talep üzerine aza
m! bir hafta içinde efrkette tark kapa
tılır. 

Madde 5 - Riyıızl ihtiyat akçelerlnin 
karşılıklarını teşkil eden bilcümle gayri
menkuller ve menkul loymetler Qzerinde 
sigortalılar imtiyazlı alacakh addolunur
lar, lflis vukuund.a, bu karvdık 

lar, tasfiye neticesi beklenmeksizin. mev
cut sigortalan bu kanunun 9 uncu mad
desi mucibince kabul eden diğer sigorta 
şirketlerine devrolunur. 

10-luk kurşunlu kara kablosu 0,63% 
15- lik kurşunlu kara kablosu 0,63% 
25- lik kurşunlu kara kablosu 0,63% 

2500 Metro) 
2500 Metro) 4632 Lira 
2500 Metro) 

347.40 

Nakil ve devlet menkul kıymetleri-
Telefon ahize kapağı 1500 Aded ) 
Santral için sigorta 1000 Aded) 
Santral fişi (No. 9) 200 Aded ) 1563 Lira 117.23 

Santral fişi 150 Aded) 

le Türk şirketleri hisse senedat ve tahvi
llıtı İktısnt VckAletinln yediemin olarak 
göstereceği milli bankalarda muhafaza o
lunur. Bu suretle yapılacak mevduat mu
kabilinde lld nOshn olarak bankodan alı-

Madde: 6 - Sigorta şirketleri rlyaz1 ih
tiyatlarının bu kanun hükümlerine göre, 
hesap ve tcsbitinden mesul olmak üzere 
mütehassıs bir memur intihap ve İktısat 
Vektıletine hüviyctlni bildlrmiyc mecbur
durlar. 

Kondansatör 1 MF. 500 Aded) 

Hayat Qzerine ~ yapan ecnebi şirketle
rin, Tilrkiyedeki portföylerine tekabnt e
den riynz.l ihtiyatları memleketimizde bu
lundurmaları yolunda 14ylhaya konan bu 
hüküm beynelmilel bir sigorta kaidesine 
istinnt etmektedir. Nitekim birçok hükQ
metlcr ecnebi memleketlerde çalısan mO
esseselerine bu hususta kanunen salAhlyet 
dahi vermiş bulunmaktadırlar. 

ilmi mürakabe 

Miltcakıp senelerde de fşbu kclalct mfk 
tan, yukardaki fıkraya tevfikan, mezlcılr 
sene içinde tahsil edilen ücret ve yapılan 
mnsarife nazaran vukubulan tahavvültıta 
göre tayin ve tcsbit edllir. 

Nakliyat slgortalnn için bu nisbet mez
kQr sigorta şirketlerinin geçen sene içJn
de tahsil ettikleri ücretlerin yüzde on iki 
buçuğundan ibarettir. İşbu yüzde on iki 
buçuk ta yukardald iki num:ıralı bendin 
birinci fıkrası dairesinde hesap edilir. 

nacak makbuzun bir nüshası, mezkilr mev Hayat sigortaları 
duatuı vekrıletln emri olmadıkça iade e- Madde: 7 - Hayat Qzerinde iş yapan 
dilmiyece~ne dair bir mektupla beraber sigorta şirketleri TQrldye dahilinde ııkte
İktısat vektıletine tevdi olunur. deceklcrl her nevi hayat aigorltarmı Tilrk 

Gayri menkul lştirnsilc em1Ak terbini · Urosı üzerinden yapmıyn mecburdurlar. 
muamelelerine ait resmi senetlerin birer Madde: 8 - Sigorta efrketleri riyazi lh
tasdikli sureti İktısat Vcklıletine tevdi e- tıyatlanna mOtealllk bütün hesap, kayıt 
dilerek mezkW- senetlere ve tapu dairele- ve veslkalan idare merkezlerinde bulun
rlndckl kaydına İktısa.t VekAletlnin mü- durıruyn mecburdurlaı'. 
sandcsi olmadıkça hiçbir ferağ muamelesi Ecnebi şirketler, bundan b&lka, TOrkJ
kabul edilmiycceğine dair meşruhat ve- yedek! taahhütlerine ait olup merkezlerin 
rlllr. ce tutulan hesaplar, kayıtlar ve vesikalar 

Ecnebi sigorta &frketleıinin gayri men- ile karşılık hesaplarını ve bllhassn envan
kul emvale tasarrufları hakkındaki ahdl ter karthmııın aynını Türkiyede merkez 

Siyah katranlı şerit 600 Aded ) 
Siyah mücerrit şerit 2000 Aded ) 1715 Lira 128.63 

Fond boru 76 % 1500 Metro) 
Fond boru dirseği 76 o/ıri 50 Aded ) 3531 Lira 264.83 

Fond boru redüksyonu 50 Aded ) 
Müfredatı yukarıda yazılı malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. İha

lesi 4-4-938 pazartesi günü sırasile saat 10, 10,30, 14 ve 14,30 da müdürlü
ğümüz merkez binasın.da toplanacak alım satım komisyonu huzurunda ay
n ayn yapılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri her gün levazım dairemizde görülebilir. İstek· 
illerin mezkur gün ve sa~tlerde ilk teminatlarile müracaatlan. (868) 

Bu IAyfha hükümlerile tamamlamıyn çn 
lıştığımız sigorta mevzuatımız riya:ı.1, mail 
ve hukuk! b3kunlardan esaslı ve ilm! mü
rakabeyl istilzam etmektedir. İlmi ve tek
nik kifayeti olmıynn unsurlarla yapılacak 
kontrolden müspet bir netice bcklenemi
ycccJl gibi kontrolün ciddiyeti hakkında 
menfi fıkirler vermek gibi tesirleri de göz 
dC'll Jroçınlmnmahdır. Hakiki aktOerlcre 
şiddetle ihtiyacımız bulunmaktadır. Bey
nelmilel şöhreti haiz bir ecnebi aktüer ge
tirmek ve Tilrk nktüerlcr yetiştirmek si
gortacılığın murakabesinde birinci plô.n
dn b,zl dUşündürcn mevzulardandır. Bu 
mevzu ile altıkadar olarak Ulyihaya icap 
eden teşkllAtın yapılması hakkında bir 
prensip hükmünü ihtlvn eden bir madde 
konmuştur. "Madde 16,, 

Mütehavvil kefaletin hesabında, bir se
ne içindeki tediyat o sene tahsil olunan 
ücretler yektinunu tecavüz eylediği tak
dirde, İktısat Vekrıletinin müsaadesini ev
velden istihsal etmiş olmak şactilc. ara
daki fark ertesi sene ücretlerinden itası 
iktıuı eden kefalet akçesi için esas ittihaz 
olunacak miktardan tenzil olunur. 

hükümler kemekAn bakidir. ittlh~ ettikleri mahalde bulundururlar. 
Senelik bilançolar Sigorta şirketleri bu maddede yazılı bil-

umum hesap ve vesikaları bu kanunu mu 
rakabe ile mükellcl olanlara irne etmlye 
mecburdurlar. 

MADDE: 13 

zalandınlırlnr ve bir daha sigorta mües
seselerinde ve devlet bizmeilerinde istih
dam olunamaz.lar. 

bayat sigorta şirketleri arasında yapılan 
ve Milli Reasürans şirketince teşkill za
ruri riyazi ihtiyat akçeleri ka"ılıklnnnm 
iki senelik tecile tabilyetlni mutauımmu 
bulunan anlaşmalar müstesnadır. 

Ana hatları ile arz \'C izah olunan IA
yiha ile bir "sigorta kodu., meydana geti
rilmiş olmamakla beraber, bu llıyihn ka
bul buyurulmakla, sigortacılık mevzua
tımızda ehemmiyetli bir adım atılmış o
lacağını zannediyoruz. Ticaret kanununun 
sigortacılığa dn1r hükOmlerinl de ihtiva e
decek bir "sigorta kodu,, 1927 denberl sar 
!edilen mesainin sonuncu merhalesi ola
bilir. Bu merhaleye süraUe varaca~ız. Fa
kat oraya vbıl olmak için 1927 den son
ra bir diğer tekAmül merhalesinden geç
mek .ltızım idi ki, takdim olunan lAyiha bu 
merhaleyi fazlasile teşkil edecckUr. 

Kanun layihası 
Ankara, 15 (A.A.) - Sigorta şirkeUe

rlnln teftiş ve murnkabcsi hakkındaki 
1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve mczkür knnunn bazı hükümler 
ilavesine dair kanun lAyihası, şudur: 

Madde: 1 - Sigorta şirketlerinin teftiş 
ve murakabesl hakkındaki l 149 sayılı ka
nunun 9, 10 ve 13 üncü maddeleri oşa
ğıdn yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

MADDE: 9 
Sigorta şlrkeUeri muamele yaptıkları 

sigorta sahiplerine karşı taahhütlerinin i
fasına teminat olmak üzere hOkQmcte kar
eı biri sabit, diğeri mütehavvil, lld nevi ke 
!alet itasına mecburdurlar. 

1 - Sabit kefalet: 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın ve ya

hut yalnız hayat kısmına münhnsız oldu
~ takdirde yetmiş beş bin lira, 

Sabit ve mütehavvil kefalet 
MADDE: 10 

Sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri nn 
cak aşağıdaki şekillerde istimal edilecek
tir: 

a - Türkiyede gayri menkul emval iş
tirası, 

b - Hakikt kıymeUerinin yüzde ellisini 
tecavüz etmemek şartile emlflk terbini mu 
amelesi, 

c - Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
d - Devlet menkul kıymetlcrile İktisat 

Vckliletlnce kabul edilecek Turk şirkeilc
ri hisse senednt ve tahvil~tı. 

Su k:ıdar ki, sabit ve mütehavvil kefa
let akcelerinin (a) ve (b) benUcrlndc ya
zılı şekillerde kullanılabilecek kısmı yQz
de elliyi tecavüz edemez. 

Gerek Türklyede gayri menkul lstirnsı, 
gerek cmıtık terhin! munrnclcıcrlndc gay

ri menkullerin kıymeti gnyrl safi iratları 
üzerinden hesap edilir. Ancak, İktısat Ve
kıiletince lilzumunda yaptırılacak eksper
tiz neticesinde taayyün eden kıymet gay
ri safi frnt esasına göre tesbit edilen kıy
metten ~atı olursa işbu kıymet kabul o
lunur. 

Şirket, bu kıymetin kendisine tebliğin
den itibaren 15 gün içinde itiraz eylediği 
takdirde, mnhalll ticaret mahkemesi rei
si tarafından seçilecek mütphassıs bir ch
lihlbreye itiraz ve tetkik ve gayri men
kulün kıymeti takdir etUrllJr. Bu sureUe 
takdir olunan kıymet, gayri saft irat esn
sınn göre tcsb!t edilen kıymetten yüksek 
olmamak şarUle, katidir. Yüksek olduğu 
takdirde gayri safi kıymet esasına göre, 
tesbit edilen kıymete itibar olunur. 

Kıymetlerde tenezzül 
Gayri menkullerin kıymetlerinde te

nezzül vukubulduğu tebeyyün ederse İk
tısat VckAlctinln tahrirl talebi üzerine a
zaml 15 6(ln içinde şirketçe fark kapatı
lır. Gayri menkullere alt yangın poliçe-

- Oraya nasıl gidilir, nasıl yol bulunur? Kime 
söylemeli, kiminle gitmeli, acaba? 

O akşam ayrılırken; Hasan: 
- Sizi ben götüreceğim, Yıldız Hanım; dedi. İs

tediğiniz yere ben götüreceğim. 
Bu ses, bu vait o kadar samimi idi ki, hiçbir şey 

düşünemeden. ona ayni samimiyetle sordum: 
- Sahi mi, sizin de oraya gitmiye niyetiniz var 

mı? Sahi beni de götürür müsünüz? 
Hasan: 

Sigorta şirketleri sencllk bll4nçolnnnı 

ve kAr ve zarar hcsaplannı İktısat VekA
leti.nce tcsbit edilecek formnte muvafık 

olarak tanzime mecburdurlar. 
Madöe 2 - Türkiye dlmhuriyeti hu

dutları dahilinde hayat Qzeriııe iş yapnn 
sigorta şirkeUeri, tahsil ettikleri gayri sa
fi prim üzerinden, sigortalılarına karşı ta
ahhüt eyledikleri müemmen sermayenin 
teminatı olmak Qzcre rlynzl ihtiyat akçe
si tefrik ve tesis ctmlye mecburdurlar. 

Riyazi ihtiyat akçelerinin hesap tarzı ile 
bu hesapta esas ittihaz edilecek faiz nis
betinin ve vefiyat cetvellerinin İktısat Ve 
kllleti tarafından tasdik edilmiş olması 

şarttır. 

Rlynzl ihtiyat akçeleri, reasürörlcrin his 
sesini de ihtiva edecektir. Ancak müker
rer sigorta hakkındaki 1160 numaralı ka
nuna göre, Milli Reasürans Tilrk Anonim 
Şirketine verilmesi mccburl olan hisseye 
alt riyazt ihtiyat akçeleri mczkOı: 9irka\ 

tarafından işbu kanun hükümlerine uy
gun olarak tesis edilecektir. 

Madde: 3 - Riyazi ihtiyat akçelerinin 
istimal liekillcri ve bu hususta tatbik edi
lecek hükümler bu kanunun birinci mad
desile değiştirilmiş olan 1149 sayılı ka
nunun 10 uncu maddesinde sabit ve mü
tehavvil kefalet akceleri için g5sterllen şe
killerden ve hükümlerden ibarettir. 

Riyazi ihtiyat hesaplan her yılın sonun
da tesbit edildikten sonra, bunlann kar
sılıkları ve. teminat şekilleri gösterilmek 
suretlle, azami üç ay içinde İktısat Vektı
letine tevdi olunur. 

H uap yanlı,lığı 
VckAletçe yapılacak tetkikat neticesin

de, hesap yanlıllığı, karşılık kifayetsizliği 
veya istimal şekillerinin kanun h!lküm
lerlne uymaması scbeplerile lOzumlu tu
hihlerin icrası sigorta şirketine tebliğ edil
diği takdirde, iki ay içinde bu tebliğin ye
rine getirllmes.i mecburidir. 

Madde: 4 - Riyazi ihtiyat akçesi kar
şılıklarından hesap senesi içinde herhan-

Madde: 13 - Bu kanunun tatbikini mu
rakabe vazifeslle mükellef olanlardan, va
zifeleri dolayullc v&luf olduklan aırları ma Türk lirası üzerinder.. 

Madde: 9 - Bir hayat sigorta portföyü 
ancak tazammun ettiği taahhüdatın bu 
kanun hilkümleri dahilinde tesis edilmi' 
maddl karşılıkları ile beraber devroluna
bilirler. Ancak devri tnkabbtu eden şir
ket yeni fa almış sayılır ve bu kanun hO
kilmlerlne ~bi olur. 

kul bir sebebe milstenit olmaksızın ifşa 
edenler Oç aydan bir seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırdırlar, Bu gibiler, dev 

Muvakkat madde: 2 - Hayat Ozerinde 
çalışan sigorta şirketleri Tilrkiyede faa
liyete bnşladıklnn tnrihtenberl ecnebi pa
rası ile akt veya Türk portföyüne ithal ey 

Aranılan haklar 
Madde: 10 - Sigorta şirketlerlnde on 

senedenberi istihkak sahlplerl ta.rafından 

aranılmış baldara tekabül eden meblAğ, 
poliçe sahiplerinin isim ve son adreslerini 
gösterir bir cetvelle birlikte, Tilrkiye cOm 
hurlyeti> Merkez Bankasına tevdi olunur. 
Cümhuriyet Merkez Bankası bu mcball~ 
tevdi tnrih.inden itibaren iki sene mild
detle muhafaza ve bu müddet zarfında sa
hip veya v(lrislerinl tahkike çalışmakla 
beraber, her sene başı eshnbı namına fcb
ıtgn' y ~ıt"'Ci llllhlp ~ "P'llris• 

lerinln bankaya müracaatlarını .ilAn eder. 
Mczkılr iki senenin hitamında da sahibi 
veya varisi çıkmıynn bu kabil haklar dev
lete intikal.eder. 

Madde: 11 - 1149 numaralı kanun ile 
bu kanuna aykırı harekette bulunan ha
kikl ve hükmi şahıslar bin 11 .... .,,. kadar 
ağır para cezasına mahkfun edilirler. • t 

Tekerrür halinde, ınukcrrınt!l uır haf
tadan altı ayn kadar hapis cezası ile ce
zalnndınlacaklan gibi muamele icrasın

dan da menolunurlar, 
Mükerrer hükmi phıs ise, ba kanunun 

14 üncü maddesinde yazılı mümessil ve me 
sullcri ile kanuna aykırı fili işlemiı olan 
oahıs bir haftadan altı aya kadar hapis ce 
zaaiyle cczalandırdır ve hükmJ phıa mua 
mele icrasından menedilir, 

M esullerin tecziyesi 
Madde: 12 - Riyazi ihtiyatları, kasten, 

kanun hQkQmlerlne aykın surette hesap 
ve tesbit eden mesul mQtehnssıs ile bu fil
le kasdcn işUraki t<:bcyyün edenler bir ay 
dan bir seneye kndar hapis cezası ile ce-

let hizmetlerinde bir daha istihdam edi
lemezler. 

Madde: H - 11 inci maddenin son fık
rasında yazılı tekerrür halinde ceza1 mc
sullyet, kanun hükmünü yerlne getirmek
le mükcllcl olan idare meclisi reis ve aza
larından ve imzalan ile firketl ilzama aa
lAhlyeW müdür ve memurlardan cezayı 

müstel7Jm fi11 i:ılemlş veya buna iştirak 

etmiş veya bu hususta emir vCI'II11.$ olan
lara rtıcidir. 

lemis oldukları hayat sigorta muknvelena ... 
melerinde yanlı kıymetleri, işbu kanunun 
neşri tarihindeki T. C. Merkez Bank8Sl 
kurlan Qzerlnden, Türk lirasına tahvile 
ve ona göre mezkur mukavelenameleri 
Türk lirası olarak kıymetlendinniye m~ 
burdurlar. 

illa. hali 
Madde: 1!5 - Bir sigorta şirketinin tf

JAsı halinde, o şirketin idare meclisi rei
si va azala.rUc ~ .ırketi ilzam edea 

memurların kanuni hükümlere aykırı ha
reketleri ififlsa sebep olmuşsa, İktısat Ve
klıletinin veya bu vekaleti temsil eden 
makamların talebi üzerine bunların da 
şahsen inAslnrına karar verilir ve hakla
rında icra ve ifitıs kanununun 5, 6 ve 7 
inci bapları hük:Omleri tatbik olunur. 

Madde: 16 - Sigorta şirketlerinin mu
rakabesi ile milkellet olmak üzere İktısat 
VckAlctinde icap eden teşklltıt vücude ıc
tirllir. 

Madde: 17 - 1149 numaralı kanunun 
14 ve 21 inci maddeleri ilga edilmistir. 

Muvakkat madde: 1 - Bu kanunun me 
riyeti tarihinden itibaren altı ay içinde ri
yazi ihtiyat akçelerile karşılıklarının ve 
iki ay içinde de kefalet akçclerlnln bu ka
nun hükilmlerine göre hesap ve tcsblt ve 
teminat olarak irae edilmiş bulunması 

sarttır. Bu kanunun neşri tarihinde ka
nuni tasfiye dolayısile faaliyetlerine ni
hayet verilen Fcnlks dö Viyen hayat ve 
Türkiye Mllll Sigorta şirketinde sigortalı 

olanların haklarını korumak gaycs:lle Mil
ll Reasürans Türk Anonim prketile diğer 

Tahvil ve loymetlendirme muamelesi 
iııbu kanunun mcriyete girdiği tarihten i
tibaren üç ay içinde ifa ve ikmal edilmek 
muktazidir. 

Muvakkat madde: 3 - Sigorta şirket
leri, gerek sermaye ve ihtiyat akçelerin
aen, e e"-leKıilk :t1Yl1tlnhi:i· 
dan ~ab:ıocı .memleketlerde plf\se ettikle
rl paralan döviz veya hilkQmetin tayin e
deceği Türk devlet tahvillerl oları"· bl 
kanunun neşri tarihinden itibaren altı a3 
zarfında memlekete getirmiye mecburdw 
lnr. 

Karşılıklcn 

Muvakkat madde: 4 - Bu kanunun nes
ri tarihinde mevcut riyazi ihtlyatlarla sa• 
bit ve miltehavvil kefalet akçelerinin gay
rl menkul olarak tesis edilmiş knrşılıklnn 
1149 numaralı kanunun işbu kanun ile 
tadil edilen 10 uncu maddesinin lldnci fık
rasında yazılı niBbeti tecavüz etmekte ise. 
mezkılr maddenin (A) bendinde yazılı 
gnyrl menkuller, sirketin tasarrufu altın
da kaldıktan müddetçe, ve (B) kendinde 
yazılı gayri menkul ipotekleri, mevcut mu 
kavelclerinin devam müddetince, zikri ge 
çcn ikinci fıkra hQkQmlerine tfibi değildir. 

Madde: 18 - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde: 19 - Bu kanun hQkQmlerln! 1c-ı 
raya İcra Vekfficrl Heyeti memurdur. 

unutuyorlardı. Hasan memleketini, köyünü bırakma 
mış, İstanbulun büyüsüne kapılmamıştı ... 

-20-

Hnsanla beraber ne hayaller kurduk ... Çalıştığımız 
yerler elimizde birer cennete <iönecckti; gözlerimi
zin gördüğü, ayaklarımızın bastığı yerlerde hasta
lık, bilgisizlik, çirkinlik, fakirlik kalmıyacaktı. Bü
tün arkadaşlarımızı da bu ülküye bağlamak için ça
lışacaktık. Anadoluya, köye gitmekten ürken İstan
bul gençleri yarış edercesine anayurdu yükseltmi
ye koşacaklardı. Bu görüşmelerle birçok günler ak
ıam geç vakte kadar Ocakta kalırdık. - Acele etmeyiniz, dedi, bir sırasını bekliyelim, 

hepimiz o yolun yolcusuyuz; hepimiz bir gün onun 
kollarına atılacağız. 

anlatıyorum; heyecanlarımı, arzularımı anlatıyo -
nım. Onlar: 

lıyor; Ankara Türk milletinin kAbesi oluyor. Basandan aynlınca gözlerimi !tapar, bir hakikat
niş gibi; gülümsiyerek kendi eserimi seyre dalarw 
lım: O gece, rüyalarımda hep bu ateşle yandlm: 

Elimde bir küçük çamaşır paketile yengeme haber 
vermeden evden kaçıyorum; bir akşam vapurile Üs
kiıdara geçiyorum; orada eski mahalleler arasındaki 
bir evde üstümü değiştirerek ihtiyar bir köylü kadın 
kıyafetine giriyorum; odun, kömür dolu bir yük ara 
basının üstünde iz değiştire değiştire İzmit yoluna 
düşüyorum. 

Sonra, kayaları bile donduran bir soğuk .. Bir dağ 
başı... Gürleyen bir mahşer... Top, tüfek, 
siıngü, ateş ... Kıran ve kırılan kuvvetler ... zulüm ve 
hak biribirile çarpışıyor ... Bu, ne yaman çarpışma ... 
ve bayrak... Bayrağımız... Geriye. alınmış bü
tün tepelerde kızıl alevler gibi dalgalanıyor ... 

Hıçkırıklar içinde gözlerimi açıyorum; neredeyim? 
Biran rüya ile hakikat biribirine karışıyor ... Odam 
knranlık ... Bir hızda yataktan kalkıyorum; sokaklar 
ıssız, şüpheli ve korkunç ... Camlan kırarak, kalbimi, 
ruhumu kavuran, tutuşutran o ateşin içme, o efsane 
ve kahramanlık dünyasına atılmak için çıldırıyo -
rum. Bu büyük, mukaddes yolculuk bana ne zaman 
nısip olncak? O zaman, hemen koşup beni oraya gö
türmeyi vadeden yeni arkadaşı, Hasaru bulmak isti
yorum. 

Ertesi gün Ylııe arkadaslarla aöriiaivnnı7. :rüvamı 

- Sizin gitı.-1eniz doğru değil, Yıldız Hanım, diyor
lar ... O ateşin içinde siz ne yaparsınız? Bu, sizin için 
meçhul, tehlikeli bir yolculuk olur: 

Benimle böyle konuşan bu çocukları zayif ruhlu 
beni anlamaz bularak kızıyorum, vaktile Fahir Ağa
beğime yaptığım gibi onlara da isyan ediyorum: 

- Düşmana ateş edemezsem, bir yara da mı sara
mam? Son dakikasını yaşıyan bir kahramanı da mı 
teselli edemem? Hem, korkmayın, ateş te ederim, 
orada kadınlık erkeklik yok; yurda saldıranlara 
ben de saldırabilirim! 

Hasan yine hayretle, tnkdirle yüzüme bakıyor: 
- Şimdiye kadar bu kadar kahraman ruhlu bir 

İstanbul kızı görmedim, diyor, Anadolu kadını bu
nu yapar amma ... 

Ve aynlırken yine o nakaratı tekrar ediyor: 
- Acele etmeyiniz, Yıldız Hanıinı oraya beraber 

gideceğiz, sizi ben götüreceğim .. 
.. * 

Anadoludan sık sık zafer haberleri geliyor; Ana
doluda yurdu kurtarmak için destani bir çarpışma 
var ... Eski uzun ve şerefli Türk tarihinin hiç bir ça
ğında Türk milleti bu kadar kuvvetli, bu kadar öz 
bir duygu ile biribirine sarılmamıştı ... 

İstanbulda kapanan Millet Meclisi Ankarada acı-

Türkün büyük mukadderatını şimdi orası idare e
decek. Artık kurtuluş yollan görünmiye başladı. 

Hasan bir gün: 
- Şimdi gitmiye imkan bulamazsak biraz sonra 

gideriz, dedi. Bana yurdun dağlarından, yaylaların
dan, çağlıyanlanndan; köylerinden, söğütlerlnden, 
dertlerinden, temiz insanla~ından bahsetti. 

Memleketin derdi bu günün knzanciyle bitmiş, ol
mıyacak, yıkılıp yakılmış, asırlardan beri ihmale uğ
ramış Anadolu, bundan sonra da onu seven ellerin 
yardımını bekliyecek, onu karanlıktan, bilgisizlikten 
kurtarmıya çalışmak ta bir mukaddes vazifedir. Hem 
burada da vazüeleriniz var; bir defa mektebinizi bi
tiriniz; bu ateş tufanı biraz sönsün; bugünden ziya
de, siz bundan sonra yurda faydalı olursunuz, dedi. 

Hasan bana çok yardım edeceğini, belki beraber ça 
lışacağını vaadediyordu. Kendisi zaten daha çok o
rada oturuyordu. Zengin bir amcası vardı, onun na
mına ticaret yapıyor, arasıra da işleri için İstanbul
da kalıyordu. Amcası onu tahsil için İstnnbula gön-
dermiş, Hasan tahsilini bitirince yine Anadoluya 
dönmüştü ... 

Bunlan dinlerken, onu ne kadar beğendim. 

Birçok Anadolu gençleri tanıyordum ki, İstanbula 
gelince artık dönmüyorlar, arkalarında bıraktıklan 
bakımsız, bilgisiz yurtlarını adeta inkar ediyorlar. 

Yollan çamur, gübre dolu köyün ortasında şimdi 
çiçekli, ağaçlı, havuzlu bir park vardı. Güneşten 

. kavrulan yollar iki sıra yeşillikle gölgelenmişti. 
Tek katlı, beyaz boyalı, geniş pencereli evlerin tera 

sından renk renk çiçekler sarkıyordu. Yollarda ken
di elimle diktiğim çiçekli basmalardan 
kıvrak elbiseler giyinmiş, güzel, şen köy kızlan do
laşıyordu .•. 

Parklarda, bahçelerde, karnı şiş, kafası büyük, 
bacakları değnekleşmiş, ucube çocuklar yerine al ya 
naklı, gürbüz, temiz yavrular oynuyorlardı. 

Köyde artık o somurtkan, dünyaya yüz çevirmiş 

havadan eser yoktu; şarkılarını, oyunlarını kendi 
zevkimle, kendi bilgimle bedüleştirmiş, inceletmiş
tim. 

Ilık yaz akşamlarında köyün altın renkli tarlalan
na her evin terasından bir telli saz sesi dağılıyor. 
bir ince köy şarkısı yayılıyordu. Köyün ıssız, çetin 
hayatı birden bire şiirleşivermişti. .. 

Ben köyde ana, baba, kardeş, hoca, doktor, herşey, 
herşeydim. Yeni doğan çocukları bile ben büyütc
cektim; genç annelere çocklarını iyi yetiştirmeyi öğ
retecektim. Köylü beni sevecek, her dediğimi yapo-
ııuııl<'. hor örudümü dinliyecekü... (Arkası var J 



17 - 2 - 938 

.. 

Nasou yaşadı? • Nason bat1to? 

No. 40 - iKiNCi KISIM - Y a..zan : Ziya Şakir 

TAN .o;;;;;::=======-===================;;.._~~-=======~=-==----======~J 9 

1 E K o N o M i 1 
DIŞ TİCARET: ·•••••••••••••••••••••··~ IÇ PiYASALAR: 

i GUNLUK i T.f .k .1 ltalyanlar i PIY ASA i ~ tı _çı _er 
Piya~amızdan i Samsan mıntakasmdan 300 bin ki : Bır Bır ık 

Neşredilen Beyanname l 
loluk bir parti arpa 4,05 kuruştan ve t K ki 

Mal Alıyorlar altmış bin kiloluk Anadolu arpası • uraca ar 
4.05 - 4,06 kuruştan, Gelibolu malı • 

İtalyanlarla ticaret işleri bu ay i- çuvallı 32 bin kiloluk blr parti de 4,151 Yapak ve tiftik üzerinde iş yapan 
çinde artmıya başlamıştır. İtalyanın kuruştan ihracat için saWınıştır. • tüccarlarımızdan bir grup dün Tica-
Deniz Bankamızda bloke olan ı mil- ı * ret borsası salonunda toplanarak bu 

i 
Yerköyden getirilen on beş bin ld- • işlerin yurdun ve müstahsilin men-

erak Uyandırıyordu 
yon 800 bin lirasına mukabil piyasa- Joluk bir parU çavdar kilosu bes ku- $ . . .. . . . . 
larımızdan zahire. pamuk. tiftik. de- rustan. Adnpaznn san mısırlarındnn i faatlermı gozetecek şekılde ıdar~. ı-
ri almıya başlamışlardır. 1talyada da çuvallı on beş bin kiloluk bir parti çin bir birlik kurulmasını goriışmuş-
ithalat bürolan kurulmuş ve mahdut 4,21 kuruştan alıcı bubnuştur. lerdir. İktısat Vekaletince de tütlk-
firmalara ithalat primleri verilmiştir * lerimizi daima üstün tutabilmek için 

Ayni zamanda, mühim bir kısmı 
da, (Hürriyet ve İtilaf Fırkası) mer 
kezi umumisine gönderilerek, o va 
gıta ile de, gerek fstanbuldaki ve 
gerek Anadoludaki fırka klüpleri 
ne tevzi ettirilmişti. 

Bu beyanname, intişar ettiği da 
kikadan itiberan, herkese derin 
bir merak vermişti. Bütün orduya 
karşı, bu garip ve (pederane?!) 
nasihati veren , kimlerdi?.. Acaba 
beyannamenin altındaki kızıl renk 
U mühürün ihtiva ettiği (askeri 
nigehban cemiyeti) nin merkezi, 
neresi idi?.. Fakat bun lan bilen, 
henüz - isimlerini yukanda saydı
l'ınıız - birkaç kişiden ibaretti 

Bu fesnt cemiyetinin asll erkl 
llını saydık. İdare merkezine ge
lince ... 

O tarihte, Galata köprüsünün, 
Galatadaki başında, şimdiki (A
kay) binasının altındaki dükkan
lar arasında daracık bir kahve bu
lUnuyordu. Bu kahveyi de - ancak 
kendi hususi zevkleri için - Mana
~oğlu Nevres Bey işletiyordu. 

Bu kahvenin müşterileri; he -
lrıen hemen kiimilen (esrarkeş) ler-
le, (şibüemret) denilen çağda bu
lunan serseriler, matrutlar, işsiz 
8Üçsüz adamlar, cebren istifa ve 
)ahut tekaüde sevkedilmiş olan 
~ernurlardan ibaretti... İşet bu 

ahve, (askeri nigehban cemiye-
ti) ne (muvakkat merkezi umumi) 
ittihaz edilmişti 

A sıı gaı:ibi şurasıdır ki: Yt,)-

karıda isimlerini saydığı -
lnız bazı kimselerden başka, bu 
kahvenin sivil müdavimleri de, 
.. askerlikle hiçbir alakalan olma 
dıktan halde - b\ı cemiyete i.za ka7 
dC<f ilmişlerdi 

Cemiyet namına, bu adamlar
~an bir hayli istüade ediliyordu. 
le Unlann bir ellerine beşer onar 
llruş, diğer ellf';ine de birer des

te beyanname tutuşturuluyor .. Şu 
talara buralara saldırılarak pro
~ganda yaptınlıyor.. Bu sefil 
lUrn.re vasıtasile, efkan umumiye-

~: danııa damla zehir akıtılıyor -

ha kiraz Hamdi Paşa. bazan sivil 
.ı zan de goğsünde padişah Vah
"etu · llar nın sırmalı kordonu dalgala-
\> ak günde bir iki kere bu kah. 
eye uğruyor· bir taraftan nargile 

'hı' ' ti ı iÇerken diğer taraftan da işle-
!) kontrol ettikten sonra doğruca 
~llınat Ferit Paşaya - hazan de Yıl 
le sarayına - giderek, (cemiyetin 

ı raatını) bin bir mübalaga ile e
end"l · ı erıne arzediyor: · 

!rı - Efendim! .. Cemiyetimizin ele 
~nlanna bugün tediye edilen pa-

ın miktan .•• 
biye b' 

11 •. • ır de uzun hesap pusula-
gosteriyordu. 
'rahs· 

)C<f· ısatı mestureden alınan on 
~ t ı. bin altın liranın pek ehemmi
,,e sız b. k 
•itı. ır ısrnı bu serseri kahve-
lc~n tnüdavirnlerine serpiştirilir
lata' diğer mühim kısmı da Ga
~l n~n, Beyoğlunun gizli kumar 

erınde • . 
eritU· ve umumı hanelennde 

ıyordu 

liaııa b" . 
•inde b. ır gece, Tepe başı cadde-
~asta kır apartımanda büyük mile 
Zabıta umar oynanıyordu. İngiliz 
li ku sı, hunu haber almış, bu giz
(J\sk:rh?neyi basmıştı. İçlernide, 
tıının b Nıgehban Cemiyeti) erka
:Yakaı az.ılan bulunan kumarcılan 
Ye aıt~ıştı. Ve, tahsisatı mesture 
ltrind 

0 
an Paralan da kamilen el-

h en almıştı. 
k gun ıe d b . ler bu r e, azı snfdıl kimse-

t • C'erniyeı . . dd' 
e ekkuı 1 cı ı ve hakiki bir 

"e İtiliıf ~~~netmişler; Hürriyet 
l>üga.ndalar Uplerinde yapılan pro
aı ehe . dolayıslle cemiyete bir 
8.t'ad rnrnıyet vermişlerdi Fakat 

an birk - · 
Bat ve Para aç gun geçip te, bu fe-
renir ö~ dolabının içyüzünü öğ

tennıez, İtilMcılar bile bu 

Pivasamı·nı f'"flM1M1 'T'n1.l~t1lt ''P b edb" l lı ktı V b ra 
Bu firmaların piyasamızdan evvelce Trakya mallarmdan 74 bin be$ riiz , azı t ır er a naca r . e u a -
mal toplamış tüccarlann hazır mal- kiloluk kuşyemierınden yırrnı o.:::; da Tütiklerimızin yeni açılan fabri-
larını topladıkları söylenmektedir. bin kiloluk mlktnn çuvallı olarak ' kalanmızda işlenmesi suretile yerli 
Evvelce Avustralyadan ithalat ya- Tekirdağ tl!fillrni 8,04 kuruştan satıl- sarfiyatın da nrtırılması düşünülmek 
pılırken son zamanda Türkiye malla- nuşt.ır. ' tedir. 
n tercih edilmiye başlanmış olduğun- * 1 Keçi Derileri Canland. 

Knradeniz havalisinden gönderll-
dan keçi derisi. yün. tiftik. pamuk. mis olan tombul iç fındıklanndan Bayramdan itibaren keçi derileri-
zahire siparişleri gelmektedir. Bu hat 27500 kiloluk bir partinin bir kısmı nin piyasası canlanmıştır Fiyatların 
ta içinde İtalyanlara sekiz bin balya kiloıru ~? M - ~3.20 kuruş arasında t yüksekliği devam etmektedir. Bu de-
tiftik ve beş yüz balya yapak satılmış .:!!.t:r!.b:~°!0!~0!:_ ............. ! rilerin çifti 170 - 175 kuruşa veril-
ve Cenevreye gönderilmiştir. Trakya 1 ı mektedir. Stok azalmış olduğundan 
yapağıları 67 - 68 kuruş. Anadolu fiyatların kendini muhafaza edeceği 
malları da 53 kuruştur. Yerli fabrika BORSALARDA: söylenmektedir. 
lanmız bu fiyatl~r üzerinden yirmi • İnce derilerden olan Zerduvalarla 

beş bin kilo satın almıslardır. Türkborcu 19 Liradan sansarlar için Avrupadan talep ol-
Pamuk İhracatı Canlı muştur Zerduvaların çüti 35 - 40 li-

Pamuk satışları hararetlenmiye M I G .. .. radan İngiltere için, sansarların da 
başlamıştır. İtalyanlar ve Romanya UQme e oruyor 27 - 30 lir~an Almanya için talep 

Vahdettinin lirar planını hazırladığı Çit Ka.rına 
bitiıik küçük aalon 

Pamuklanmıza talip olmuştur. Ada- Ü edilmiştir. Tavşanların tanesi 19 - 20 
Dün Borsamızda nitürkün her 

na ve İzmirden Akala cinsi pamuk- kuruş arasmdadır. Amerikadan he- . 
lanmızdan İtalyaya büyük bir parti iki tertibi 19 liradan. Aslan çimento nüz istek olmamıştır. 

hallerden tiksinmşiler; bu serseri, 
kumarbaz ve esrarkeş zümresinin 
propagandasından vazgeçmişlerdi. 

.. ... 
GümOlcüneli İsmail Bey 

H ürriyet ve İtilaf fırkası er
kinının, Gümülcüneli İs

mail Beyi başlarından savmak i
çin, onu nasıl bir hile ile Bu.rsaya 
gönderdiğini arzetmişitk. 

Gümülcfuteli İsmail Bey, vali sı 
fatile ve geniş bir salahiyetle Bur 
saya gelirken, maiyetinde kalaba
lık bir zabıta heyeti de getirmişti 
Hakikaten o sırada, Bursa şehrni
de bir İngiliz asker müfrezesi bu
lunmakta idi. 

~iyetindekf Türk zabıta heye
tinden ziyade, bu İngiliz müfreze
sine istinat eden Gümülcüneli İs
mail Bey, Bursa da başlıca iki he
def takip etmişti. Biri. mevkuf bu
lunan İttihatçılann aleyhine ola
rak, bunlardan müşteki olan Rum 
ve Ermeni komitacılarının avukat 
lığını üzerine almak.. Diğeri de, 
(Hürriyet ve İtilaf klüpleri\ ni ye
niden açmaktan ibaretti. Birin • 
d mesele, sadadımızdan hariç ol -
duğu için naklinden sarfınaur ede 
ceğiz. 

Hüniyet ve İtilaf klüplerinin a
çılması meselesine gelince; Gümül 
cüneli İsmail Bey bu hususta cid
den büyük gayret göstermiş.. Pek 
kısa bir zaman zarfında, gerek mer 
kezde ve gerek mülhakatta. tam 
yetmif ild klüp açılmasını temin et 
miştL 

Fakat şunu da ilave etmek li
zundır ki; Bursanın münevver 
rumresinin ve hamiyetli halkının 
hemen hepsi, bu işte önayak olan
ların mahiyetlerini bildikleri için, 
bu klüpler, hiç bir revaç ve rağbet 
temin etmemişti. Bu klüplerin ça
tılan altına toplananlar. vaktile İt 
tihatçılann d'lesine uğramış bir
kaç mütekait memur ile mutaassıp 
be§ on softa}a inhisar eylemişti 

B ursa halkı, Gümülcüneli İs
mail Beye katiyen yüz ver 

memişti. Herkese, ayn bir maske 
ile görünmekte pek mahir olan 
bu zat, birçok yalanlar, düzenler, 
ve desiselerle halkı iğfal etmek is
temiş ise de, hiç bir muvaffakıyet 

gös terememişti. Bilakis, gerek şah 
sen kendisi, ve gerek maiyetinde 
getirdiği adamlar, birçok - kanunen 
mesuliyeti mucip - uygunsuzluklar 
da bulunmuşlar, ve birçok kımse
lerin Babıiıliye şikayetlerine sebe
biyet vermişlerdi. 

S&nra .. Hürrivet ve İtilaf fırka
sı ve Damat Ferit Paşa Gümiılcü • 
neli İsmail Beyi Bursaya gönderir
lerken, oradaki (vatanperverane 
hislerin, ve milli mefkürenin çar
çabuk bnha edileceği) ni ümit et
miflerdL Halbuki Gümülcüneli ts.
mail Bey, Bunanın milliyetperver 
balla ile küçük bir mücadeleden 

sonra hiç birşeye muvaffak ola
mıyacağını anlamış; bunlar aley -
hinde daha fazla mücadeleye gi
rişmek cüretini gösteı·ememişti. 

Bursa Vilayeti. İstanbul için da 
ima bir tehlike teşkil ediyordu. 
Anadoludan gelen sert hücumlar 
karşısında bocalamaya başlıyan Da 
mat Ferit Paşa, bu vlliiyetten çok 
korkuyordu. 

Gümülcüneli İsmail Beyin artık 
orada hiç bir işe yaramıyacağını 

anlamıştı. Kurnaz, dessas, hilekar 
zalim. mücadeleci vesair muhtelif 
vasıflan olan Gümülcüneli İsmail 
Bey, Bursa valiliğinde bir (hiç) 
olduğunu da herkese anlatmıştı. 
Damat Ferit Paşa; Bursaya daha 
kudretli bir vali göndererek. ora
dan boşlu gelecek tehlikenin önii
ne geçmek istemiştL 

(Ar ka.n 1'ar) 

satılmıştır. Pamuk fiyatı 39 kuruş- su bir miktar düşerek 12,70 liradan, Fuara Getirilecek Radyolar 
ken kırk beş kuruşa yükselmiştir muamele .görmüştür. Bir sterlin 630 Bu sene İzmirde açılacak beynel-
Romanyaya da iki bin balya pamuk kuruştur. Londra Borsasında ise bir milel fuara getirilecek radyo maki
satılmıştır. Kırk beş kuruşluk fiyat sterlin 153.0g frank ve 5.0342 dolar neleri için alınması llızımgelen otuz 
üzerinden bağlanılmış mallar mev- dır. Paris borsasında Ünitürk 344 lira ücret yerine fuar müddetince bu 
cuttur. Yerli fabrikalanmız dahi bu ücretin 250 kuruşa indirilmesine ka-

franktır. Gayrimübadil bonosu 21 li- f b 
fiyatlardan mal almaktadırlar. Dün rar verilmiştir. Nü usu 100 inden 
de kilosu 45 kuruştan 150 balya pa- radır. 250 bine kadar olan şehirlerde rad-
muk satılmıştır. İtalyanlar ikinci ka Zahire Fiyatlannda Değitmeler yolar için verilmesi lazımgelen sene-
lite İzmir pamuklanna Venedik tes- lik ücret 30 lira olduğu için radyo çe-
limi 41 Kr. fiyat teklif etmişlerdir. Dün piyasamiza yirmi dört vagon şitlerinin teşhirini kolaylaştırmak ba 

Menfe Şahadetnameleri için buğday. yedi vagon arpa dört vagon kımından bu tenzilat yapılmıstır. 
çavdar getirilmiştir. Yumuşak buğ - z · F. 1 y k ı· 

İhracat mallarının menşe şahadet- eytınyağı ıyat arı Ü se ıyor 
daylardan 17 vagonluk mal 5.35-6,05 İ 

namelerinde gösterilecek kıymetlerin zmir. CTAN) - Muayyen birkaç 
kuruştan, Polatlının 1-2 çavdarlı eks-

hakiki satış kıymetlerine uygun ol- firmanın zeytinyağı fiyatlarını düşür 
tralanndan bir vagon 6.22 kuruştan. 

ması lazımgeleceği İktısat Vekaletin- miye teşebbüs ettikleri bazı tacirler 
den Ofis ve Ticaret Odalarına bildiri) sertlerden dört vagon 5·27•5-5·30 ku- tarafından alakadarlara bildirilı:Iiiş
miştir. BiJhassa. serbest dövizle mü
badele yaptığımız memleketlere gön 
derilecek mallann menşe şahadetna 
melerine konulacak hakiki satış kıy
metleri piyasa kıvmetlerlnden asP<b 
olmıyacaktır. 

ruştan, satılmıştır. Pamukyağmın tir. 
kilosu 33.50 kuruştan, be -
yaz peynirler 39 - 40 -kuruş 
arasında. Trakya yapağısı 65. tütik 
mal cins 119 kuruştan müşteri bul -
muştur. 

Bu seneki zeytinyağı rekoltesi 23 
milyon kilo tahmin edilmektedir İn 
'!lltere ve İtalyadan müsait ıek

lifler gelmektedir. 

"ı L o k M A N ~im~ill~~~~~~~r~I&~1~ıı~m~~!~ili~i~jij 
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Hayvan Borsasında Salflar 

Hayvan borsasında satılan ve mez 

bahaya gönderilen kasaplık hayvan

ların miktarı şudur: 814 beyaz Kara

man, 403 kızıl karaman. 135 dağlıç 

43 kıvırcık. 64 kara yaka. 1809 süt 
kuzusu, 69 öküz, 1 l inek. 38 dana, 2 

Paris !orsası 
Londra 152.90 ' 
NevyorJ S0.40 
Bertin 1230.50 
Brüksel 517.50 
Amlstcrda.m 1709.2~ 

<!:!> G ~ T L E R i ~~~ı~füfül;~;~~~fat~~;ı~~~~~ıı~t;;~;~;fü;fü;;~ 

Sütlerin En iyisi 
Etin ucu'Zlayauğı haberile bir

likte çıkan, sütlerin de ıslah edi
leceği haberi anne sütü emmekten 
mahrum kalan çocuklarla, kahval
tılarında sütlü kahveyi, öteki ye
meklerinde de sütlü tathlan se
venlerin hesabına herkesi sevindir
di. 

Fakat inek siltn, koyun stitn ne 
kadar ıslah ediJirse edilsin çocuk

lar için sütlerin en iyisi mutlaka 
anne sütüdiir. 

Bir kere vitamin bakımından. 

Şimdi herkes iyice biJiyor ki ço
'\:uğun hasta olmaması ve büyüye
bilmesi için emdiği siitün vitamin
li olması şarttır. Vakıa inekler de 
aydınlık ahırlarda iyi beslendikle
ri vakit sütlerinde bol bol vitamin 
bulunur. Onun için modem inek 
ahırlannı, masallardaki billurdan 
saraylar gibi, her tarafı camdan ya 
parlar. Bununla beraber inek sütü
nü kendi yavrusuna göre hazırlar. 
Danası günde sekiz on litre süt em 
diği için inek sütündeki vitamin
ler de o nishetle yapılır. Halbuki 
insan yavrusu ne kadar gürbüz ol 
sa ilk altı aylık ömründe günde 
bir litreden daha az süt emer. An
nesinin sütünü emdiği vakit ken
disine lazım olan vitaminlerin hep 
sini oradan hulur, çünkli anne sü
tünde vitaminler liizmnlu nishette 
sıkışmıştır. Anne siitü yerine inek 
siitii verirseniz, bu süt ne kadar ıs 
lah edilmiş olsa da. çocuğun istedi· 
ği nisbette vitaminleri temin ed~ 
mez. Bundan dolayı inek sütüyle 
beslenen çocuk hastalıklara k.a.rp 
daha narin olur ve ı~ bOyflr_ 

Bndan bqka çocuğun suya ihti
yacı ağırlıiuun her kilosu için gün 

de uo rram, yani hfiyfiklerln ih
tiyacının Uç misli fazladır. Annesi 
nin sütündeki su nishetinin derece
si l,030 olduğundan ihtiyacı olan 
suyu tam olarak temin eder. inek 
ıiltilndeki suyun güç hazmeder ve 

daha gilç büyür. Dişi eşek sütünün 
derecesi de 1,050 olduğuna baka
rak eskiden eşekleri - bu bakım
dan - insana en yakın hayvan di· 
ye sayarlardı. Halhuki eşek sütü· 
nün alhomini ve yağı insan sütün
dekinden az. şekeri daha çoktur. 

Bwıdan dolayı çocuk kendi annesi
nin sütünü emmeyip te ona sütni
ne tutulursa, bu sütnine inek ka
dar hoJ sütlü olsa da. yabancı bir 
kadının süt gruplan çocuğun ken 

d1 annesinden alacatı süt gruplan 
na uymaz. Her çocuk istediği sUt 
grupunu ancak kendi annesinin sU 
tünde bulur. 

Bugünlük söyliyebi1diklerim. an 
ne sütüyle dışardan gelen sütler a
rasında ancak en mfihim ve haya
ti farklardır. Bunlardan başka da 
ha bir çok kimya farklan vardır. 

Anne sütüyle dışardan gelen süt
lerdeki azotlu, yağlı ve şekerli 
maddelerin nisbetleri birihirlerine 

uymadıklan gibi bu maddelerin 
cinsll"ri bile u~·maz. Çocuğun ken
di annesinin siitiinden ha ka. ne o
lursa olsun, her süt ona yabancı ge 
lir. 

Onun için, genç annelerin kulak 
lanna şimdiden küpe olsun, sütler 
ıslah edilse de çocuklan yabancı 
sütle bealemiye heves etmemelidir, 
bu türlü küpenin modası da. öte
ki asıl küpe modası pbi geçmecliy 

boğa, 5 manda ile beş malaktan iba
rettir. 

BORSA 
J6-Z-g38 

PARALAR 

Alq Sattı 
Frank 78.- 83.-
Dolu 122,- 126,-
Ltret 98,- 106,-
Belçika Fr, 80.- 84,-
Drahmi 18.- 22.-
llviçre Fr, 570,- 582,-
Leva 20.- 23.-
Florın 65.- 70.-
Kron Çek 78.- 82.-
Silın Avuı;turya 21.- 23.-
Marlı: 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-

t>enao 21.- 25.-
Ley 12.- 14.-
Dınar 48.- S2.-
Kron lııvee 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 

Parla 
Ncvyort 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 

Amıterdam 

Praı 
Viyana 
Madnt 
Beri in 
Van~ova 

Budapc~te 

Bıikret 

Belcrat 
Yokohama 
Stolı:holm 

Londra 
Moskon 

Aedq Kapanı& 

24,32 24,30 
0,799555 0,79725 

15.1885 15,1825 
4.6975 4.6950 

86.78 86.7460 
3,43 3,4287 

63,5375 63,4920 
1,4238 1,4233 

22.6867 22.6775 
4,2080 4.2063 

12,3858 12,3810 
1,9722 
4,20Hi 
3,9896 

106,2325 
34,26 

2.7280 
3,oa 

629,7.S 
23,63 

l.9716 
4,20 
3,!tı>SO 

106,1!1 
34,2460 
2,7268 
3,0794 

630.-
23,64 

1 

Roma 160,-
Llzbon 139.-
Cenevre 708.25 
Kuri\ln 15.13 
Bakır 43.7.8 
Knlay 184.7.8 
Altın 139.9 
Gümüıı 20.-
Cinko 13 1R 121 

Harici Askeri Kıtaat ' 
ll&nları ----2000 ila 250u aact porıauı çacur 

direği kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 
18750 lira olup ilk teminat parası 

1406 lira 25 kuruştur ihalesi 1 Mart 
938 sah günü saat 16 dadır. Eksilt • 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2. 3 ünci.ı madd.?lerinde tsteni
len belgelerle ihale günunde en geç 
bır saat evveline kadar temınat ve 
teklif mektuplarını M M V Satm al 
ma komısyonuna vermeleri. < 734) 

(806) 

* Çanakkale Inşaab Tstihkamiye Mo 
törlü vasıtalarında kullanılmak üze
re satın alınacak benzin ve yağlar 
için yine talip çıkmamıştır. ihalesi 
26-2-938 Cumartesi günü saat 11 
de Çanakkalede Müstahkem Mevki 
Satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Taliplerin mezkur gündE.' te -
minatları ve vesikalariyle birlikte 
gelmeleri. (736) (861 l 

Adalar Sulh 
937/10. 13. 11 . 

Mahkemesinden: 

Kınalıadada Akasya caddesinde 
21 No. rada olen Kırkor Cevherci
yan ve Heybeliadada Başkürekcl so 
kıı.k. 2 No rada ölen Kokonya ve Bü
yükadada Rum erkek eytamhanesi 
müdürü Yasifin terekelerine el kon 
muş olduğundan veraset iddiaSında 
bulunanlann üç ay barfında ve ala
cak iddiasında bulunanların bir ay 
zarfında, müracaatlan ilan olunur. 
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No. 40 

Mezarlıktaki Günlere 
Şimdilik Elveda .. 

Postalları gıyıp, çuvalı omuza 
vurup araba vapuru iskelesinin 
karşısındaki sabahçı kahvesine ka
pağı atmadan başka çare yok. 

Bürhan Feleği ziyaretimin i
kinci günüydü. Berber Sü

leymana uğradım, elime bir mek
tup tutuşturdular. Felektendi. Va
ziyetimi gazetenin erkanına anlat
tığını, çok müteessir olduklarını 

evvela bir mukaddime yaparak bu 
feci hali bir sergüzeşt olarak an
latırsam ücret te vereceklerini bil
dirdikten sonra mümkünse derhal 
gelmekliğimi tavsiye ediyordu. He 
men kağıt kalem tedarik ettim, 
Kuzguncuğa yakın bir yerde sahil
deki ağaçlıklardan birinin altına 

çekildim ve not tutmıya başladım. 
lstanbula geçecek vapur biletini 

Süleymana aldırdıktan sonra ida
reye geldim. Felek henüz gelme
mişti. Heyeti tahririyedefı. Eşref Şe 
fik gazete sahiplerinden M. Zeke
riyayı görebileceğimi söyledi. 

Menhus kıyafetimden sıkıla sıkı 
la kapıyı vurdum. Zekeriyaya Bür 
hanın mektubunu gösterdim. 

Benim müstekreh kılığımı görme 
mezlikten gelerek karşısına oturt
tu, sigara verdi, kahve ısmarladı: 

- Bir şey yazdınız mı? 
- Evet! Not halinde bir şeyler 

karaladım. Fakat dimağım çekti
ğim ezalarla pek yorgun ve bitkin 
bir halde olduğu için develope e
dip etmiyeceğimi bilemiyorum. 

-Okuyunuz. 
Notlarımın birinci kağıdı lazım

telen tesiri gösterdi. Oteki kağıt
ların bu aziz insanı canevinden üze 
cek derecede müteessir ettiğini yü 
zünden okuyorduxn. 

Okumam sona erdikten sonra Ze 
keriya: 

- Şimdi beni dinleyiniz! Ben 
yarın fotoğrafçımızı size gönde!"e
ceğim. Bu elim günleri geçirdiği
niz yerlerde bir fotoğrafınızı ala
cak. Bu iş bittikten sonra doğru
ca <Moda) ya, evime geliniz! 

Der?al fotoğrafçı çağırılıp icap 
eden emirler verildi. Berber Sü
leymanda sabahleyin 8,5 ta buluş 
mamız kararlaştırıldı. Bana icap 
eden harçlık sunuldu. Veda edip 
aynldım. 

•• 
U sküdara gelirken geçirdiğim 

haleti ruhlyeyi tarif ede
mem. Hayattan ümidi kesip ölü
me kalkıştığım dakikalarla bu anı 
ölçmiye çalışıyor, muvaffak olamı
yordum. 

Berber Süleymana işi anlattım. 
Zavallı dost sevincinden söyliye
cek bir şey bulamıyor. Yalnız ev
rat okuyan dervişler gibi sırtısıra 
(Oh, oh, oh, oh) çekiyordu. 

O gece yine (Hacı Abdi ham) 
nde sabahladı.Jt. Uyku namına gö
züme hiçbir şey girmedi. Aman 
Yarabbi! Nerelerden halkediyor, 
ne akıllara dehşet veren yollardan 
De umulmaz çığırlar açıyorsun? 

Bir türlü vakit geçmiyor, sabah 
olmuyordu. Alaca karanlıkta ken
dimi dışarı attım. Sabahçı kahve
si daha yeni açılıyordu. Bir kahve 
arkasından bir çay, bir simit. Va
kit geçmiyor, saat ilerlemiyordu. 

Nihayet güç bela sekizi ettik, bir 
yere gittim. Birer kahve de onunla 
karşılıklı içip fotoğrafçının gelme
sini gözledik. Tam 8,5 ta fotoğraf
çı Hilmi geldi. işe başladık, ban
da mahut yorganla, sebilde otlar 
üzerinde daha diğer pozlarda re
sim alındıktan sonra tramvaya at
layıp (Moda) ya gittim. 

B. Zekeriya ve•refikası beni nek 
nazikane karşıladılar. Ah! Benim 
kılığını bu evlere girecek kılık mı 

idi? 
Kahveler içilip biraz sohbet

ten sonra Zekeriya, bir aralık dı
şarı çıktı, elinde yepyeni bir kos
tüm, bir çift iskarpin, firenk göm
leği ile dönerek: 

- Haycii, hemen şuracıkta şun
ları giyiniz de, yemek yiyelim. 
Dedi ve dışarı çıktL 

Sırtımın ortasından bir ılev 
fışkırdı, başımdan bir kaynar su 
döküldü. Aman! Ben nasıl soyuna
bilirdim? Ya öteme berime sığınan 
böceklerden biri bu her tarafı sa
kız gibi tertemiz yerlere yuv~la
nır, şu hayır sahiplerini ~ttikleri 
iyiliğe pişman edecek bir günahı 
işlersem .. ? Çarnaçar emre itaat e
decek dikkat ve itinanın son dere
cesini göstererek usulcacık şu men 
debur süprüntüyü üstümden sıyı
racaktım. 

Ameliyata başladım. Bir Clpcra
tör teyakkuzu gösteriyordum. Es
kileri sımsıkı dertop ettim. Bere
ket versin ki sokak kapısı kabul o
lunduğum kütüphanenin yamba
şında idi. Yavaşça çıkıp bizim pis
lik külçesini kapının arkasına mer 
merlerin üs'tüne bıraktım. Ne ya
zık ki, iç elbisem yine mülcvvesti. 
Kendi kendime: "}3ukadaTmı ve

ren Allah elbette on~ da bir kolay 
lık ihsan eder,, diyordum. 
Yemeğe oturduk, kah ilme, kah 

geçirdiğim hazin maceraya ait ki
bar bir sohbet içinde yemeği 

yedik, kahveler içildi. Zekeriya
dan icap eden direktifi aldıkta11 

sonra ayrıldım. 
Mahut elbise yığınını başgöz et

tim. Zekeriya, 3,5 ta matbaaya gel
memi söylemişti. iyi amma! O sa 
ate kadar bu iç çamaşırına bir ça
re bulmalıydım. Aklıma -?imşek gi
bi bir isim geldi. Eski talebemden 
Usküdarda gaz kumpanyası direk
törü Vahdet! Tramvaya Ettladtm. 
Çocuğun yazıhanesine gelip anlat
tım. Derhal: 

- Hocam, sen üzülme, dedi. 
Yün faniladan çoraba k adar ne 

lazımsa a1d1rdı, bir de hamama yc.ıl 
ladL Oh! Yarabbi! Çok şükür! Şi.ın 
di rahatlandım. 

lstanbula geçtim. Aylardan -
beri hamam yüzü görmiyen vücu
dümün rnesamatı açılınca beni bir 
üşümedir aldı! Aklıma bir çare da
ha geldi: 

Yine eski talebemden Karamür
sel mağazası direktörü Nurullaha 
gideyim bakayım, bana bir eski pal 
to uydurur mu? dedim. Gittim. 
Eski şöyle dursun işi anlayıp va
ziyeti kavrıyan çocuk, yepyeni bir 
palto sırtıma· geçirdi. 

Pervane misin be mübarek şans! 
İstediğin zaman nasıl döner, ne 

DUNK~~~~AHALLI: ı· -· 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı KAY N A IN Al•ı ıU 
2 AIBIA\flllŞIAILIVIAIR 
3 YlaWlml ıl•ILIAIF il 

Şubat sayısı 
5 AIDIAINIAl•IKI ı I z YARIN 
4 GIAIGIAllll sl·ı IKl•I• 1 
6 NIAIR • 'olEl•ITIEIK 
7 AILIAIMIEITDl IMIA 
s IEll!IEINlmllE ı Klt iM -- Çıkıyor. 
9 AiTi 1 MllilrllTIAIN\E ---En-,-ık-ve-zan-.-f ;;;; 
ıo KltllRlE!Z\AI J lı. IB R Kadın Modelleri 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ı n ı ı 
2 1 l 1 ı•ı 
3 ımı 1111 
4 
5 

6 

7 

1 l 1111 1 1 
1 1 El ı•ı 1 ı 
ı fil ı ı ıa 
ı ı ı ı mı=-.ı----ı · l 8 
1 ılı 1 1 111 

9 1\11131111111 
lO !Et'11 1 --r::.ı 1 1 1 1 
* SOLDAN SAÔA: 

için Viyanada 
IRENE BURESCH 

Spiegelgasse 2, Grabin 10 
adresini arayınız. ••• 

OMNIUM ŞARK SINAI 
Anonim Şirketinden: 

!LAN 
Ticaret kanununun 361 inci mad

desiyle şirket mukavelenamesi ah -
kamına tevfikan Omnion Şark Sınai 
Anonim Şirketi hissedaranı 1938 se
nesi martının 24 üncü Perşembe gü
nü saat 14 te Galatada Unyon hanı
nın beşinci katında 57, 58 ve 59 nu-

1 - Bir nevi çocuk oyunu 
2 _ Kokulu bir yemiş maralı odalardaki şirket merkezin-
3 - Rutubetli - Işaret edatı de inikat edecek adi heyeti umumi-
4 - Uzak - Kumaş keser ye içtimama davet olunurlar. 
S - Afrikada nehir - Sorgu (lı:aba) Ruznamei müzakerat 
6 - Sonsuz bal - Bir aza - Bir nevi 1 - Meclisi idare raporuyle mu-

pı:ynir, rakipl~r raporunun kıraati, 
7 - Münasip - Zamir konur 2 - 1937 senesi muamelatına da-
8 - Zarf edatı - Can - Olacağı ııaber ir hesabatın kabulü ve meclisi ida-

veren şey, 

9 - Emir sigaın - Erkek adı 

10 - Yarmak 

re azasının ibrası ve senei mezkure 
netayici muamelatına dair medisi 
idarenin teklifi, 

• 

QANKAYA 
YATIRILAN PARA ~Yi 

~KiLMi~ TO~UM GiBi Vt~iMLiDiR. 

UOlANTS[ DAN~ DNi~: 
KARAKOY PAtAS ALAL~MCi HAN 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

7. 3. 938 Pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 
(1172, 71) lira keşif bedelli Büyükdere Havayollan binası tamiratı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve feruii şartnam~ 
leri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (88) liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair almış ol

duğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tari
hinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikaları ile gel
meleri. (855) 

* YUKARDAN AŞAGI: 
1 - B ir nevi köfte 
2 - Rahat edenler söyler - Hürmet 
3 - Soyadı - Yemek yememi~ olan 
4 - Nezir - Hamamda bulunur, 
5 - Peygamber adı - Mevzu 

:!y~?;~;§ff;~r.~: [-PR OFILAKSIN~ 1 

5 - Ticaret kanununun 323 üncü 1 B I .., ki .., F •d 
maddesine tevfikan şirketle muame e SOCJU UCJU Ve rengı en korur. 

6 - Hatve - Meyva satılar. yer 
7 - Yapması günah olmıyan iş - Ka 

ranm yarısı 
8 - Gemileri.n ziftlenmesi 
9 - Bedava - El işi 
10 - En küçük krta 

ZA Yi MAKBUZLAR 
Aşağıda sayı ve tarihleri yazılı .Ga 

lata Ithalfı.t Gümrüğünden verilmiş 
makbuzlar zayi olduğundan yenileri 
alınacağı ve eskilerinin hilkmü oltna 

dığı ilan olunur. 

31443 17.5.32 
4845 8.8.32 
2663 7.7.32 

558547 7.12.32 
558506 7.12.32 

559546 21.12.32 
22985 24.6.33 
23029 24.6.33 
70228 15.1.34 
71811 31.1.34 
71963 7.2.34 

FORD MOTOR Co. 

OSMANLI BANKASI 
1 LA. N 

% 3 faizli, 1903 ihraçlı Mısır Kre
di Fonsye tahvillerinin 1 Mart 1938 
tarihiııde yapılacak itfa keşidesinde 
başabaş tediyesi tehlikesine karşı Os
manlı Bankası Galata Merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tara
fından pek iyi şartlarla sigorta edi
leceği, mezkur tahvilat hamillerinin 
haberi olmak üzere ilan olunur. 

manevralar yaparsın! 
O gece, ertesi gece, mükemmel 

pufla gibi yataklı tertemiz iki o
telde yatırıldım. Uçüncü günü yi
ne taliimin yardımile hem ucuz 
hem temiz, matbaaya on adımlık 
bir yerde bir de pansiyon buldum. 
Şimdi beni liyakatimden fazla 

seven, şefkat gösteren arkadaşların 
arasında kemali süklın ile çalış

maktayım. 

Anladın değil mi? Artık dinle-
mel 

B 1 TTI 

lei ticariyede bulunmak üzere mec
lisi idare azasına mezuniyet verilme 

si, 
6 - 1938 senei hesabiyesi için mu 

rakip tayini ile aidatının tesbiti ve 
murakibin mazereti halinde ifayı va 
zife etmek üzere diğer bir zatın ta -
yini, 

Laakal 50 hisse senedine malik o
lup ta mezkur içtimada hazır bulun 
mak iıoteyen_zevat Ticaret kanunu -

nun 371 inci maddesine tevfikan iç
tima tarihinden bir hafta evvel hisse 
senetlerini şirket merkezine tevdi 
etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se
nedatı makbuzları şirket merkezine 
tevdiat mahiyetinde olarak kabul o
lunacaktır. 

Meclisi Idare 

KAYIP: Kadıköy emvalinden al
makta olduğum maaşa ait cüzdanı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. Emekli binbaşı Şük
rü Ipeker. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk ha
kimliğinden: Erenköyünde Sahrayı 
Cedit Etemefendi caddesinde birin
ci çıkmaz sokağında 113/5 No lu ha
nede mukim Hüsnü oğlu Dr. Hasan 
Basrinin akıl hastalığına müptela 
olması hasebile hacrile kendisine 
kardeşi Fahrinin 12-4-937 .tarihin 
de vasi tayin edilmiş olduğu ilan olu 
nur. (5093) 

Neden 
Asffirin 

Çü n k ü-A SPl Rİ Nsen"efer~ 
denberi her türfü soğukaf· ... 4 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir..._il~ç olduğun~ 
isbat etmiştir. . 

• 6'! .. , 

A S P_ I R 1 N in fesirinden 
~ 

emin olmak iÇin ·lütfen 

sına dikkat ediniz. 

4-----------------------
D. No. 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
I IZMİR SATış· ı 

Semti ve mahallesi Sokağı Emlak N o. Cinsi ve Hissesi 
• 

. Hisseye göre 
MuhammenK. 

1280 Buca Aşağı Mahalle Belediye Cad. 82 Hanenin Tamamı 21000 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkul kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. !halesi 3-3-938 perşem

be günü saat 15 de Izmir Milli Emlak dairesinde yapılacaktır. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. ................................. 
RESiMLi ZABITA ROMANI: 36 

~ 
"ts .s 

c..ı .... 
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•• s •• Venüs 

Kremi 
s 

Pudrası Allığı 
Terkibindeki hususi maddeyi 

hayatiye dolnyısiyle cildi besler, 

tera"·etini artırır. Yeni bir ten ya

ratır. Venüs Kremi asri kadın gü

r;eJliğinln bir tılsımıdır. 

Terkibi altın kremli 

24 snat havalandırılmış fevkala

de ince ve hafif Veniis pudrasile 
tuvalet gören bir cilt dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 

Her cildin rengine göre çeşitle

ri mevcuttur. Yüze sürüldüğünde 

cilde fevkalCi.de tabii bir renk ve

rir; teni bozmaz; güzelleştirir. 

Sf'tnti meşhur 
'Vl tnahnllcsi 

B i O C E L • • • Cild hüceyratı 
istihsal edilmiş cild 
kıyme li bir cevher 

28. gün zarfında yaşh kadınları 

.derkezind 
• • • 
ı ın yenı 

n 
ve 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması ıçın onu 

besleyiniz. Artık bllnlfukluklar kalmadı: 

25 yoşmdan sonra. 
clldinlz, kıymetli 

Biocellnl kaybet • 
mJye başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar· \'e ih· 
tiyarlll1' 

50 yaşlannda mll
ydnlarca kadınların 

karakterleri genç o
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gib\ gö-
ründükleri cihetle 
erkeklerin yilzilnde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

B f o c e 1 bu yenJ 
cilt unsur.unda cil
diıılzinklnlo ayni 
dlr. Adeta beşere
nizin lfızuru gayri 
müfariJddir. Cildi-
nlzi açhlrtan öldiir 
meyiniz. Onu nı
ocel ile besleyiniz 
ve YB§latıdığmız 

zamanlarda bile 
cildloizln dn.lma 
taze ve cazip gö
rünmesini temin 
ediniz. 1 1 

BIOCEL 
... 

tesirini österdi 
Tecrübe edebllirfz. 

Biocel'i zengin bir cllde 
malik olaa 50 yaşlannda 

bir kadm SO ve SO ya.51&
nnda bir kadın 24 Y'D§rn
da görünebilir. Genç laz
lar da hiçbir vakit göre
miyeceıkleri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin profesö
J.TÜ tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihap edilmiş genç hayvan • 

·Iarda gizlenmiş cild hUceyratı mer-

lanınız. Beyaz rengindeki (yağsız) 

'.roka.fon kremini sabahlan kulla
nınız. Terkibinde "Beyaz Oksijen" 

bulunduğundan birkaç gUn zarfın-

kezindeu istihsal edilmiş saf Biocel 
vardır. Bu cevher, p~mbe rengin
deki Tokaloo kreminde cildinizi 
beslemek ve gençleştirmek için 
matlQp nisbet dairesinde ıııevcut
tur. Geceleri yatmazdan evvel kul-

da birbirinden daha beyaz O!; !e

vin üzerine cildinizi şayanı hayret 

bir surette beyazlatır. Siz de hemen 

bu iki kremi kullanmıya başlayınız. 
Memnuniyetbahş neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz" 

Binlerce T okalon müfterisinden müesaeaemize mektub ya

zanların mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delil
lerdir. 

(Tokalon KTemini:z:dcn bihakkın ütilade ettim. Yü
zümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu •.• ) 

Z. 8. H. O. Fataa 
(T okalon kreminin benim cildimin nescine '°k uygun 

geldiğini itiral etmeyi bir oa:z:ile bilirim. Cildim e•mer 
olduğu halde Tokalon •ürdükten •onra beya:z:lanmakta ve 
ulak kabarcıklar tamamile z.ail olmaktadıT.) 

B. Şehir 1. 8. M. Efi.. Tü. Konya 
Mektupların asdları dosyalarımızda sakhdır. 

Cadde ve ya 
sokağı No. 

Muhammen aylığı 
Cinsi Lira Kuruş 

Taklit hiç bir zaman 

ayni olamaz. 

~} kopı Muhsine İbrahim paşa 30 Dükkfın 2.50 
ı , Jn 

Taklit benzeri 
demektir 

~orşıda Hacı Memiş 9-11 Dükkan 1.-
arşıda Hacı Memiş 13 Dükkan 1.-
'Yukarıdn ynzılı mahaller 939 senesi mayıs sonuna kadar pazarlıkla ki

~a.ya verileceğinden istekliler pey paralariylc beraber 22 şubat 938 salı gü
\7~ saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar başmüdürlüğünde 

lf Akarlar kalemine ııelmeleri. lR.'l3l 

KREM PERTEV 
bu itibarla en üstün 

kremdir 

•• s 

Son moda ve gayet cazip renk

lcrile kullananlnn hayrete düşü-

•• en s 
Surmesi 

Asla yayılmaz ve gözlere zarar 

vermez. Venüs sürmesile tuvalet 

•• s 
Kolonyası 

rür. DudakJnrda 24 saat sabit ka

lır. Şık ve . kibar fnınilyalann kul

Jnndıklan yegane rujdur. 

gören kirpikler büyür ve güzelle

şerek kalplere ok gibi saplanır. 

Çnm ve limon çiçeği kolonya1an 

hususi bir tiptir. O kadar ki; en 

büyük zevk ehlini ve müşkülpe

sent olmakla tanınmış kimseleri 

bile hayrette bıakır. 

Türkiye Cümhur·yet erkez an ası 
10 - Şubat - 1938 Vaziyeti 

AKTiF PASiF. 

Altın: San kflogram 19.696,544 
BANKNOT . 

UFAKLIK 
Dahildeki J.Uuhablrlcr: 

Türk lirası 

Hariı;teki &luho.birler: 

Altın: San kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diicr dövizler ve Borçlu kli
ring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri~ 

Deruhte edi, evrakı nakdiye 
karısılığı 

Kanunun 6 ve 8 ind maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vs.ti tediyat 

HAZiNE BONOLARI 
TICARJ SENEDAT 

Esham ve Tnh\iliit Cil7.daoı 
(Dcruhdc edilen evrakı na.t 

A- (diyenin karısılıtı Esham v 
(Tahvillt(itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 

o 

Altm ve. Davfz lizerine 
Tahvilat üzerine 

27.704.764,54 
20.943.074,-
1.153.329,56 

465.686,28 

9.116.729,56 

4.365,25 

26.247.756.07 

158.746.563,-

14.372.277,-

3,000,000,-
35,912,187.46 

38.835.676,02 
5.203.127,61 

65.963,-
8.407.327.22 

l'ekfin 

::Semınye Lira 
15,000,000,-

Lira 

Dıtiyat Akçesi 
Adi ve fevkalade 2.105.172,4C 
Hususi 4.516.007.70 6,621,180,10 

49.801.168,10 

465.666,28 l'ednvtildeJd Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
1 

156.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 14,372,277,-

Deruhde edi, evrakı nakdiye 
35.370.850,88 bakiyesi 144,376,286,-

Karıılıiı tamamen altın olarak 
illivcten tedavüle vazedilen 19,000,000,-
Reeskont mukabili ilaveten tcd, 
vazd, 13,000,000,- 176,376,28~.-

144.376.286,- Türk Lirası MeVdnatı: 12.218.204,76 

Dö\iz tn.ahlıUdatı: 

Altına tabvı1i kabil davtzıcr 2.203,57 
Diğer dövizler ve alacaklı idi-
ring bakiyeleri 

29.442.992.02 29.44!5. t 95,59 
86.912.187,46 

Muhtelif; 100.921.153,21 

'44.038.803,83 

8.473.310,22 -
4,500,000.-

14.643.827,0l> 

340.582.119,66 
Yekfuı 340.582.119,66 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi% SVı Altın üzerine avans '?'o 4W 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine A HAKKI EKRE 

HAY. ETTı"M 
f:İZE/l 

SIRA 
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ve 

İsveç çeliiinden yapılmqtır. 100 defa trq huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. B AS AN T BAŞ bıçağının yalnız bir adedlnl arada sırada bardak içinde kealdııleıtirerek birkaç sene kullanmak mtb:nldlncllr 

Keskinlik Surat 

Mükemmeliyet • Temizlik 

Ucuzluk Zevk 

Sıhhat Rahatlık 
HASAN TRAŞ BIÇAGI 

bh· !f&lıeııerdlr. Traş old111rlaft t1nnn sflmele ve kurulamata hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir trq bıçatma nasib olmayan bir harikadır. BASAN T BAŞ 
bıçaklarile tl'aş olanlar kat'iyyen hlr daha hafka traş bıçafı istemezler. HASAN ile traş olmak büyük bir zevktir. • ' 

B A S A N T B A Ş bıçalı ıt adedi 30, Pulanmu nev'i 50 kuruıtur. Mutlaka H A S A N ve P A S L A N M A Z markalanna dikkat. Taklitlerinden sakınınu ve mutlaka B A S AN isteyiniz. BASAN Depo111. 

Dişleri Hergün 
Fırçalamak Lazımdır 7 

Çünkü bir defa di$1er bariden ah nan mikroplara karşı müdafaasııdır. 
Saniyen ağızdaki "Salya., denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 
Salyada bulunan Lüab dişlerin en ' 

birinci düşmanıdır; ditlere yapıprak 
yosun peyda eder. Mineleri apndınr, 
yavaş yavaı dişleri ve kökleri çüril
tür, diş etlerinde iltihaplar peyda ~ 

lıır. Dişlere yapışan yemek artık~ 
ve ecnebi maddeler de temWenmez
ae birer mikrop yuvası haline gelir. 
Eğer dişler muntazaman ve günde en 
az iki kere "Radyolin., le fırçalanina
dığı takdirde çok çabuk mahvolma
ja mahk<ımdür. 

Bu muhtemel Wbetleri 
nktinde ltertaraf eder. 

Dişlerinizi Hergün Fırçalayınız. 

MEY VA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTİHSAL EDiLMiŞ T ADii BiR MEYV A TOZUDUR. 

Eımalsb bir fen harikası 

oldtJtundaD tamunea taldld MIJehtı 

,.. __, mllmkttn değildir. Raznnsmı~ 
~ 

mide J8Dmalanıu. ekşllikJerloı \'t 

ınaaaald lnkrbazlan ~dertr. Ağız kc 

km&ma bale eder. Vmumi bayatn 

iatlMıl!Wsltklamu tm emJn eoret1• 

INGILJZ KANZUK EC'ZANESI 

BE'fOGLV • JSTANBUL 

Yüksek Tahsilli Memur Allnıyor 
lstan-bul Gümrükleri 8&f.111Üdürlüfünden : 

30 lira aylıklı muayene memurlan iç in 20-1-938 günü yapılacağı ilan edi
len müsabaka imtihanı ki.fi derecede istekli çıkmadığından yapılamamış 
ve 4-3-1938 cuma günü saat 10 a bırakılmıştır. Bu imtihana girmek isteyip 
te memurin kanunun 4 üncü maddesindeki f&l'tlan haiz olan ve yaşlan 35 
den aşağı bulunan yüksek mektep mezunlannın vesikalannı 28-2-938 pa· 
zartesı gtini.ı saat 13 e kadar bqmı.idürlüğüınüz sicil servisine getirmeleri 
ilan olunur. (693) il 

SabıbJ : Ah~t t;miD YALll..UI. Umumi Neenyatl idare E<ıeo : ~MUM 
Gazetecilik ve Ne15rtyat rttrk ı ""lt« Slrketl Buıldıft ..- 'J' AN Uatbeul 

.-----sıcıara tiryakilerine mü ide '1 
Fennin son Jc.-dı ve yüzde 89 derecesinde tütüniın Nikotin, Pir~ ı 

Amonyak gibi zararlı maddeleri süz.en 

Awupadan ge1mitth. 
1 O adet il~ı ile beraber 150 kr. 
Satıt yeri: PiPO PAZARI Sultanhamam 

'unlr: KemeraJtı, Mazhar Öngör - Buna: Uzunç8.TŞT eaat~f Nul"eddfn 
\nkara: TütUncU Ali Tümen. Taşhan . Znnı:?lıldak: eaat<;i Osman Gurd~I 
T"'"ll'lon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Saatçi Halil. Yağ ""'· 

- mü Samsun: Itriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şifa eczanesi. -

!i!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!i!i!!!!!i!!!!!!i!i!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~!!!i!i!!!!!!i!i!!!!!!!!!~, 

Türk Hava KurumLr1

! 

BUYUK PIY ANGOSU 
5. el Keılde 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır_ 

--- - ----- -· - -- ~ G R 1 P 1 N : ~~~!!I!!!• 
Nezle, Grip, Bronıitle Tekmil Ağrıların 

Y ecJane ve En Kuvvetli ilacı ? 
- -- -----

Harareti Miratle . diifürür, 

ütütmeden ileri ıelen rahat

aızbklan önler, mideyi boz-

maz, kalbi yormaz, böbrek

lere za.hmet Yermez, 

Romatizma ve mafaa.I ainla.

rmı durdurmakta kat'i teairi 

haizdir. 

• 

Taklitlerinden aakmmız ve her yerde nrarla GRIPIN iateyinis. ~ 

icabında cıünde 3 kaıe ahnabllir • 

. 
. Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Emniyet Umum Müdürlüğünce kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 
ve kabul edileceğinden, aşağıda yazılı vasıf ve şartları haiz olan taliplerin 
bulunduklan en yakın viliıyete pullu bir istida ile müracaat etmelen &A
zımdır. 

Şartlar: 
A - Türk olmak, B - Fili askerlik hizmetin! yapmış bulunmak. C ~ 

30 yapndan yukarı olmamak. D - Boy, 1 Metre 64 santimetreden kusa 
bulunmamak E - Örnekleri vilayet emniyet müdür ve amirliklerinde mev 
cut gedikli erbat ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni kabi
liyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam bulunmak. F -
Sarhoşluk veya kumarbazlık gibi kötü hallerle tanınmamış olmak G -
Siüli işlerde bulunmamış olmak. H - Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis 
cezasiyle veya namus ve haysiyeti bozan bir suçla mahkumiyeti bulunma
mak.. İ - Ecnebi ku ve kadınla evli olmamak veyahut yaşar bulunmamak 

Vaaıflar: 

J - Lise veya muadilf okul mezunları ile orta okul mezunlan, ilk okul 
mezunu olup ta erbaşlıktan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş ol
duğu halde yabancı dil bilen ilkokul mezunları, imtihan edilmeksizin ter
cihan kabul edilirler. K - Yabancı dil bilmiyen ilkokul mezunları ile Uk 
tahsilini bitirmemi§ olanlar vilayetl~rde polis intihap encümenleri önünde 
"Yazılı, Sözlü., imtihana tabi tutulurlar, Bu imtihanlarda muvaffak olan
lar arasında; orduda motörlü vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısımlarda 
çahfmıf olanlar, bekar bulunanlar, san'at ve meslek erbabı olanlar tercih 
olunurlar. (856) 

---•ADEMi iKTiDAR---.. 
Bundan batku 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
c20.ooo •e 10.000> Hratık iki adet mükafat vardD'... ve IELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden H o R M o B ı N 
bu piyangoya iştirak ediniz... 1 

-~!!!!!!l!li!!!li!!!!!l!!!!!!!ll!iilii!lli!!!!!!i!!!i!!!i!!!!!!!!!!H!!!!!i!i!l!!!!!!!!!!!iii!!i!!!iii!!i!!i!!l!!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!• ı ·--Tabletleri. Her eczanede arayınız 
(Poeta kutuau) 1255 Hormobin Galata lstanbul --• 


