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Muhterem misafirlerimiz 
dûn gece Ankaraya gittiler 
'̂Balkan antantı sulh ve adalet idealine 
sadıktır. Hepimiz bu ideale bağlıyız,, 
Konsey reisi B. Metaksas "Akşaın„a (»yanatta bulundu 

Atatürk Ankaraya 
hareket ettiler 

^unan Başvekili B. Metaksas, Tu|;oslaT Başvekili B. Stoyadinoviç, Rumen Hariciye Müsteşarı B. Ckmmen bir arada 
Bugün Ankarada toplanacak olan 

Balkan antantı konseyi müzakereleri-
*ie iştirak edecek olan Yugoslavya 
Başvekili B. Stoyadinoviç, Yunan Baş
vekili B. Metaksas ve Rumen Harici
ye müsteşan B. Comnen dün akşam 
saat sekizde hususî trenle şehrimize 
gelmişler, müttefik devletlerin bayrak-
ârile donatılmış olan garde pek hara-

'^tli tezahüratla karşılandıktan sonra, 
yolcu salonundan Akay vapuruna bi-
herek Haydarpaşaya geçmişler ve hu
susî trenle Ankaraya gitmi^erdir, Kıy-
jnetli misafirlerimizi, hududdan iti-
''aren karşüıyan muharririmizin mü-
Ç^ede ve intibalarmı yazıyoruz: 

Kuleliburgrazda 
Kıymetli misafirlerimizin mihman-

darhğına tayin edilen protokol me-
murlarile Yugoslav, Yunan ve Ro
manya sefirlerini alarak evvelki ge
ce Sirkeciden hareket eden hususi 
tren, dün sabah saat onda KuleUbur-
gaza vasıl olduğu zaman B. Stoyaldi-
noviç, B. Metaksas ve B. Comnen de 
hususî trenle oraya varmışlardı. B. 
Metaksasa refakat etmekte olan Ati
na sefirimiz B. Ruşen Eşref, mihman-
darlan muhterem misafirlere prezan-
te etmiş ve saat 12,30 da teşkU edilen 
hususî tren hududumuza girmiştir. 
Tren, Uzunköprüde kısa bir tevak
kuftan sonra yoluna devam etmiştir. 

Genera l K â z ı m Dirik 
misafirleri karş ı ladı 

Trakya umumi müfettişi general 

Kâzım Dirik Alpullu istasyonunda 
Balkan antantı mümessillerini karşı-
lıyalrak kendiierine basram hdşamedl 
etmiş ve Çorluya kadar misafirler» 
refakat etmiştir. 

B. Stoyadinoviç, B. Metaksas ve B. 
C!omnen TrakyadaM imar ve kalkm-
ma hareketini takdir ile müşahede 
etmişler ve bu husustaki memnuni
yetlerini birçok defalar beyan eylemiş
lerdir. 

Çerkesköyünde Saray kaymakamı 
B. Hikmet misafirleri karşılamıştır. 

B. Metaksas ın beyanat i 
Balkan alıtantı konsejdnin bu de-

faki içtimaına riyaset edecek olan Yu
nan Başvekil ve Hariciye Nazın B. Me-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Atatürk Haydarpaşa nhtımmda teneral tsmet İnönü ile görüşürken 
T« teşyie gelenlerin dlerini sıkarken 

tstanbul 24 (A.A.) — Reisicumhur Atatürk, bugün saat 17 de beraberle
rinde saylavlardan general İsmet İnönü, Ali KUıç, Salih Bozok, Hasan Cavid, 
İsmail Müştak May^kon ve maiyetleri erkAm olduğu halde Ankaraya hareket 
buyurmuşlardır. 

Reisicumhur, istasyonda İstanbul valisi, tstanbul komutan vekili, Harb 
alcademisi komutam, İkinci kolordu komutam. Merkez komutam, Emniyet 
direktörü, birçok mebuslar ve daha birçok zevat tarafmdan tazimle uğurlan-
mışlardır. 

Beş senelik yeni bîr mîllî 
*ııüdafaa programı yapıldı 
Ordumuzun teslihat ve techizabnı tamam-
"yacak ve harp sanayiini de tevsi edecegfiz 
" »on sistem harp vcuıtalanndan henüz ihtiyacımız olanları 

^ da temin için ayrı bir program yapacağız 
l^'^ara 24 (A.A.) — Büyük Şefin 
2J*»«tayı açış nutkunda «Türk bir-
^ ^ Türk kudret ve kabillye-
^jn, Türk vatanseverUğlnln çeHk-
^ ^ bir if adesb olan ordumusun 
•***«»«* ve teçhizat programını ta>-

wı«Ti»̂ Mmjıfc, harp sanayiinin daha d-
yade inkişaf ve tevsii için alınan ted
birlere devam edilmek ve endüstri
leşme mesaimizde ordu ihtiyacım ay
rıca göz önünde tutmak bütün tay-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Laurel: "Parasız insan 
daha mesuddur,, diyor 
Meşhur artist zayıflıktan şikâyetçi... Hardlnln 

boyuna şekerleme yemesine imreniyor! 
^jel in en büyük merakı, en büyük emeli, en sinirine 
Okunan şey - Muhtelif memleketler halkmm gülme 

f'**«harriî!̂ '̂̂ ^ " ^̂ "̂ ""̂ daH çekilirsc ne yapacak ? 
y « Htlrtıet Feridun Es'ln mülÂk atını yannU oüsluunuda oknjrunaı] 

«le: 
Ajansın tercüme 

haberleri 
— Türk olduğun halde niçin îstan-

bulda çtkav^fransızca bir gazeteyi ta-
kib ediyorsun? 

— Ajans haberlerini iyi anlamak 
için... 

Ve, çürütemediğimiz şu tenkûüeri 
sıraladı: 

«— Ajansın türkçesi en kılçıklı bir 
balığın etine benziyor. Çerkesçe ka
dar çetrefildir. Bu müessesedeki kıy
metli unsurların vukufsuzluklarına 
işaret etmiyoruz, hayır! Fakat daha 
İ0 semere vermeleri için adedlerini 
çoğaltmak ve heyetlerinin kalitesini 
türkçesini en mükemel edib kimseler
le takviye etmek lâzım. Tâ ki, resmî 
mahiyetteki düimiz su götürmez bir 
pürüzsüzliikte olsun. Yabancılık ko
kusu sindirmeden bütün mefhumları 
türkçemize tercüme etmek mümkün
dür. Gazetemizde ve radyomuzda çok 
daha yüksek evsafta yazümış metin
lere raslamak istiyoruz.* 

İngiltere ile İtalya 
arasında anlaşmak 

ümitleri azalıyormuş 
italyanın istekleri: Akdenizde bahrî müsavat^ Süveyş 
kanalında kontrol hakkı, Balear adalarında kalmak, 30 

milyon İngiliz liralık borç 

Ihgilterenin istedikleri: Trablusdaki İtalyan askerlerinden 
bir kısmının, İspanyadaki gönüllülerin çekilmesi, ingiltere 
aleyhindeki propagandaya nihayet verilmesi, Avusturya ile 

daha sıkı mesai birliği, Pantelleria adasındaki 
istihkâmların yıktırılması 

Geçmiş zamanlar 

Alıdilihamide derd 
olan bir mesele 
Ya«an: Mütekald büyük elçi 

Salih Münir Çorlu 
Bugün 8 inci sahifemizde 

Paris 24 — Londradan gelen ha
berlere göre İngiltere Başvekâletinde 
İtalya ile anlaşma ümidleri azalmağa 
başlamıştır. İtalyanın istekleri İngil-
terenin Akdenizdeki politikasile telif 
edilemez görünüyor. Alman haberle
re göre İtalya evvelâ Akdenizde tn-
gUtere Ue bahri müsavat istemekte
dir. B. Chamberlain İngiliz efkân 
umumiyesinin bunu asla kabul et-
miyeceğini pek iyi bilir. 

Bundan başka İtalya Süveyş kana
lını kontrol etmek ve Baleares adala
rında da bir kaç sene daha kalmak 
istiyor. Vakıa İtalya Baleares'de di
ğerlerinin de bulunabileceğini söyli-
yecektir. Fakat ne de olsa oralardan 
uzaklaşmak fikrinde bulımmuyor. 

Nihayet Mussolini İngiltereden 30 
milyon İngiliz liralık bir de borç iste
mektedir. Halbuki İngiliz malî ma-
hafili 10 milyon İngiliz lirasından 
fazla vermeğe taraftar değildir. Bina
enaleyh İngiliz - İtalyan müzakere
leri pek çetin olacağa benziyor. 

İngi l terenin istekleri 
Londra 24 (A.A.) — İyi malûmat 

alan mahafil, önümüzdeki hafta için-
>VBaad? başlıyacak olan İngiliz -

«flİTKÖTÖPHAllE 
ANKARA 

B. Grandi 
Vazifesini muvaffakiyet
le yaptığından italyan 

kabinesinde yüksek 
bir makama geçecek 
Londra 24 — İngilterenin Lon

dra sefiri B. Grandi, büyük faşist 
mecUsinin toplantısında bulun
mak ve ağlebi ihtimal İngiliz - İtal
yan müzakerelerine iştirak etmek 
üzere gelecek hafta içinde Koma
ya gidecektir. İngilizlerie İtalyan
lar arasmdaki görüşmelerin neti
cesi ne olursa olsun B. Grandi ar
tık Londraya dönmiyecektir. B. 
Grandi Londradaki vazifesini mu
vaffakiyetle yaptığından İtalyan 
kabinesinde yüksek bir makama 
geçecektir. 

İtalyan müzakerelerinin şu noktalara 
şamil olacağ'ını l>eyan etmektedir: 

(Devamı 13 üncü sahifede) İl 
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D ü n CreceM v e B u S a b a h k i H a b e r l e r 
Amerika demokrasiyi 

müdafaaya devam edecek 
B. Chamberlain, Amerikanın birlikte 

hareket teklifini red mi etmiş ? 

Ingilterenin asıl hedefi: 
Almanya ile anlaşmak 

Fransız gazetelerine STÖre yapılan teşebbüsün 
tehlikeli bir netice vermesi ihtimali vardır 

Paris 24 — Fransız gazeteleri İngi
liz - İtalyan anlaşma müzakereleri 
hakkında uzun makaleler yazıyorlar. 
Temp gazetesi diyor ki: 

<B. Chamberlain takib ettiği usu
lün uzun zamandan beri Avrupayi 
tehdid eden harp tehlikesini ortadan 
kaldıracağıma kanidir. İngilizlerin 
adeti aı-amlan neticeye erişüebilecek 
hiç bir teşebbüsten kaçınmamaktır. 
Bunun çin kuvvetinden emin olmak 
lâzımdır. Ta ki müzakere faydalı bir 
şekilde yapılabilsin ve İngiliz Başve
kilinin katiyen reddettiği «Her ne 
pahasına olursa olsım, sulh çıkma-
zma düşmek tehlikesi baş gösterme
sin.» 

Journal des Debats diyor ki: «İngi
liz Başveküi İtalya Ue yapılacak ıjnü-
zakere mevzulanm Fransaya bildir
miş ve iki hükümetin bu hususta 
mutabık kalmış olduklarım söyle
miştir. Bu haber iyi karşılanacaktır. 

İngiliz - İtalyan konuşmalan daha 
geniş müzakerelere başlangıç oluyor. 
Bu katidir. İtalyayı Berlin-Roma mih-
«rinden ayırmak imkânsızdır. Bugün
kü müzakerenin hedefi yalnız İngi
liz - İtalyan münasebetlerini iyileş
tirmek değil, belki daha ziyade Al
manya ile bir uzlaşma zemini ara
maktır. Fakat bu teşebbüs o kadar 
tehlikesiz değüdir. Bu müzakere Al-
manyanm Hegemonyasına müncer 
olur veya akim kahrsa vaziyet çok 
feci bir safhaya girecektir. Bilhassa 
müzakere akim kalırsa, önüne geçil
mek istenen harp tehlikesi daha şid
detle kendini hissettirecektir.* 

Petit Parisne diyor ki: «İngilterede 
bir siyasi buhran olduğu muhakkak-
tor. i^er Başvekil bir İngiliz - İtalyan 
anlaşması şeklinde efkân umumiye-
ye kısa bir zamanda fiUî bir eser 
göstermezse bu buhran artacaktır. 
Bımun İçindir ki Chamberlain sürat
le harekete karar vermiş bulunuyor.» 

î n g i l i z g a z e t e l e r i n i n 
m ü t a l â a l a r ı 

Londra 24 (A.A.) — Times gazete
si, Eden'in yerine Hariciye Nezareti
ne kimin geleceğine dair henüz hiç 
bir karar verilmemiş olduğunu yazı
yor. 

DaUy Telegraf, İngiliz - İtalyan 
müzakerelerinde fiilî bir rol oynıya-
cak olan Lord Halifax'ın bu müzake
reler ilk neticeye vanr varmaz der
hal çeküeceğini ve diğer taraftan 
Chambcrlain'in İtalyan - İngiliz mü
zakereleri hakkında en kısa bir za
manda avam kamarasmda beyanat
ta bulunaeağmı yazmaktadır. 

Ayni gazete, şimdiye kadar sulhu 
iltizam edenlerin bu yolu tutan Baş
vekile karşı şimdi hücumlarda bulun-
malarm hayretle karşılyor ve bunu 
gülünç buluyor. 

Daily Herald hükümetin Mületler 
cemiyetini artık tutmaz olduğımu ve 
binaenaleyh yeni intihabat yapılma
sı lâzım geldiğini kaydediyor ve di
yor M: «Sulhu korumak için yegâne 
çare muahedelere dokunulamazlığm 
teyididh-. Ancak bu prensip umumî 
olarak kabul edUdikten sonradır ki İn
giltere faşistlerle müzakerelere giri
şebilir.» 

GÜNÜN HADISELERI 

Balkanlı misafirlerimiz 
üç Balkan devletinin mümessilleri dün 

geceden beri memleketlmteln misafirleri
dirler: Yunan ve Yugoslav Başbakan ve 
Hariciye Nazırian B. Metaksas ile B. Sto-
jradlnoviç ve Romanya Hariciye Müsteşarı 
B. Comnen, konseyin mevkut toplantıla-
nndan birini Türkiye mümes-sillerile müş
tereken yapmak ve dünyanın bu karışık
lığı ortasmda vaziyetlerimizi tesbit etmek, 
rotamızı çizmek üzere, Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Devir öyle devir ki, en kaynaşmış, en 
dost sanılan arkadaş devletler bile, kısa za

man ölçüleri içinde bir kaç defa bozuşu
yor, aralannda düşman kesiliyor, gene 
uzlaşıyor, sonra tekrar danlıyoriar. Dene
bilir ki, Balkan Antantı devletleri bu umu
mî meşrebsizliğin bütün dünyada yegâne 
Istisnasmı teşkil ediyorlar. 

Balkanlar ki, harpten evvel fitnenin 
kaynağıydı ve o vaziyet «Anasır çoklujun-
dandır!» diye, adeta tabiatı eşya iktiza
sı, âdeta zaruri ve ebedi sanılıyordu, sırf 
Balkan devlerinin başına samimî şefler 
geçmesi sayesinde bertaraf edilmiş, mü
tekabil dostluk payidar bir anane halini 
almıştır. 

Dikkate şayan şudur: 
Bu dört devletten her hangi biri, dahili 

bir tahavvül, bir inkılâp bile geçirmiş olsa 
Balkan antantma sadık kalmağı milleti
nin ana prensip! bilmiş; Balkan harici 
devletlerinden şunun veya bunun tarafma 
münferiden meyil dahi etse, bundan biz
zat Balkan antantı bünyesi zarar görme
miştir. BUâkis, her geçen yıl, mütekabil 
dostlukları, halk arasında daha popüler 
bir hale sokmuştur. Bunun sebebi: Anlaş
mamız, acı tecrübelerin aklı selim doğur
muş bir aksülâmelidir; bir... Bizzat haya
tın icabı bir elele veriştir; iki. 

Balkan antantı, böylece, hükümet ve 
devlet çerçevesi dışma da çıkmış; dört 
milletin dahilî ve haricî siyesetleri fevkin
de yüksek, samimi ve bütün temayülleri 
şamil millî siyasetleri haline gelmiştir. 

Onmı içindir ki, misafirlerimi?, olan üç 
şahsiyeti yalnız devletlerinin değil, tam 
manasile milletlerinin mümessilleri olarak 
selâmlarız. F- Tanur 

Son dakika 
4,300,000 evet, 

5,400 hayır 
Romanyadakî plebisitin 

neticesi hakkında 
ilk malûmat 

Bükreş 24 (AA.) — Yeni kanunu-
ceasi hakkmdaki plebisist bu sabah 
saat 8 de başlamıştır. 

Müntahiplerin şifahen «Evet» ve-
yahud «Hayır» demeleri İcabetmek* 
tedir. Reyleri menfi olanlar, isimle
rinin ve adreslerinin kaydedileceği 
bir deftere imza koymak mecburiye
tindedirler. 

Bükreş 25 (Akşam) — Romanya-
da yeni kanunu esasi için halkın re
yine müracaat edünüşti. Dün halk 
reyini vermiştir. 4,300,000 evet, 5,400 
lıayır vardu*. Bu suretle yüzde 99,9 
yeni kanunu esasiyi kabul etmiştir. 

24 Şubat Romanya için millî bay
ram günü ilân edilmiştir. 

Kral Karol yakmda tngiltereye ha
reket edecek ve 22 martta bıgilia 
hükümdarlarına misafir olacaktır. 

B. Chamberlaln'e 
Itimad 

Londra 25 (Akşam) — Lordlar ka
marası son vaziyet hakkında müzake
rede bulunmuştur. BaşvekUe hücum 
edilmemi§ftir. Bilâkis liberallerden 
Lord Lusien ve iyçi fırkasından Pen-
sonby başvekil B. Chamberlain'in po-
lltikasmı muvafık bulmuşlaıdır. Mec
lis hükümete itimad beyan etmiştir. 

B . H i t l e r i n y e n i b i r n u t k u 
Berlin 25 (Akşam) — 24 şubat 

1919 dF kurulan nazi fırkasının yıl
dönümü münaspbetile B. Hitler Mr 
nutuk söylerT'- t̂i Nutkunda îngiliz 
gazetelerinin yalanlanm tekzib etmiş, 
bilhassa News Chronicle gazetesine 
hücum etmiştir. B. Hitler demiştir ki: 
«Yalan imal eden Yahudi enternasyo
nali karşısındayız. Almanya kendi 
memleketi dahilinde bu propagan
daya iştirak edenlere karşı icab eden 
tedbirleri alacakta-.» 

ingiliz " italyan 
müzakeresi 

ttalyanın Süveyş kanalı 
hakkmdaki isteği iyi 

karşılanmadı 
Londra 25 (Akşam) — İngUtere-

nin Roma «efiri lord Perth buraya 
geldi; bugün Başvekille görüşec^ ve 
talimat alacaktır. Romada yapılacak 
olan îngiliz - İtalyan müzakeresini 
lord Perth idare edecektir. Maamafih 
kendisine geniş salâhiyet verilmiye-
cektir. Sefir Londra ile daima te
masta bulunacaktır. 

İtalyamu Süveyş kanalında kon
trol hakkı istemesine gelince, bura
da deniliyor ki: «Kanalm idaresi yal-
mz tngiltereye ait değildir. Bu se
beple tngilterenin ne gibi müsaade
de bulunacağını anlıyamıyoruz.» 

Avusturya daima 
Avusturya kalacak 

Başvekil B. Şuşnig mühim 
bir nutuk söyledi 

Viyana 25 (Akşam) — Başvekil B. 
Şuşnig dün mühim bir nutuk söyle
miştir. Başvekil nutkımda Avusturya
lılar arasındaki aile münazaasına ni
hayet vermek için eski sosyalistlerle 
nazileri vatanperver cephe ile birlikte 
çalışmağa davet etmiştir. Başvekil de
miştir ki: 

«B. Hitlerle yaptığım görüşmenin 
Avusturyamn başka hükûmeüerle 
münasebatmdaki serbestiyi tahdid 
edeceği hakkında yabancı memleket
lerden gelen haberler doğru değildir. 
Haricî münasebetlerimizde bir şey de
ğişmemiştir. B. Mussolininin Avustur
yamn dahüî işlerine müdahale sayıla
cak bir tavassuttan çekinmesini tak
dirle karşılarım. Avusturya daima 
Avusturyadır ve Avusturya kalacak
tır.» 

Bu son sözler şiddetle alkı^anmış-
tır. 

ingiliz - irlanda 
konuşması 

Londradaki müzakere 
bir çıkmaza girdi 

Londra 24 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre, îhgiltere ile irlanda arasında 
serbes irlanda devleti ile Ulster'in bir
leşmeleri meselesi hakkında cereyan 
etmekte olan müzakereler, çıkmaza 
girmiştir. 

îngiliz kabinesi vaziyeti tetkik et
mek üzere pek yakında toplanacaktır. 

F i l i s t i n d e v a z i y e t 
Kudüs 24 (A.A.) — Cenine mmta-

kasmda büyük mikyasta askerî hare
kât icra edümektedir. Bu mmtakada 
son tecavüzlerin failleri olan müsel-
lâh çeteler araştmlmaktadır. 

Yollar zırhlı otomobillerle doludur 
ve tayyareler mıntaka; üzerinde uçuş
lar yapmaktadır. 

B . R i b b e n t o p L o n d r a y a 
h a r e k e t i n i t e h i r e t t i 

Berlin 24 (A.A.) — B. Ribbentrop, 
îngiliz buhranı ve kendisinin yeni na
zır sıfatile edan meşgaleleri sebebile 
İngiliz makamatına veda etmek için 
Londraya icra edeceği seyahati bir 
kaç gün tehir edecektir. 

Mumaileyhin dün hareket etmesi 
icap ediyordu. 

K a h i r e d e ş i d d e t l i b i r y a n g ı n 
Kahire 24 (A.A.) — Şiddetli bir 

yangın aşağı Mısırda dört köyü yak
mıştır. 23 kişi ölmüş ve 900 ev yanmış
tır. Hayvan zayiatı çok mühimdir. 

F i r a r i İ h t a n F r a n s a d a 
y a k a l a n d ı 

üç ay evvel Üsküdarda ihtiyar On-
niği öldüren İhsan hapishaneden kaç
mıştı. İhsan Teophile Gautier adında
ki Fransız vapuruna atUyarak Fran
saya kaçarken vapui'da yakalanmış
tır. Kendisi Marsilya polisine teslim 
edilmiştir. Katilin iadesi Fransadan 
istenecektir. 

K o n s e r v a t u a r b i n a s ı n ı n i n ş a 
a t ı n a k i m n e z a r e t e d e c e k ? 
Ankara 24 (Telefon) — İstanbul 

konservatuar binasmm projesini ya
pan Alman mimarı Pölzik'in ölümü 
münasebetile projede yapılacak tadi
lâtı tamamlamak ve inşaata nezaret 
etmek üzere İstanbul belediyesi güzel 
sanatler akademisi profesörlerinden 
Egli teklif etmiş ise de bu işüı bir Türk 
mimarına tevdii münasip görülmüş
tür. 

Vaşington 24 — İngiliz politika-
smdaki değişiklik burada demokra-
•ilerin manevi cephesinin bozuIma£i 
suretinde telâkki edilmiştir. Bu vazi
yet dünya işlerine karışmamak taraf-
tarlanm kuvvetlendirmektedir. Maa
mafih Amerika demokı-asileıln mü
dafaamı için çahşmakta devam ede
cektir. Yüksek Amerika ricalinden 
biri demiştir ki: 

«Almanya ile İtalya Merkezi Av-
rupada ve İspanyada başka memle
ketlerin işlerine müdahale etmek po
litikasına devam ettikçe Amerika bu 
İki memlekete karşı tuttuğu 3roIu de-
ğiştirmiyecektir.:» 

Almanyanın General Frankoya ye
niden 200 tayyare gönderdiği haber 
almmıştu'. Bu haber diplomasî ma-
hafilinde büyük alâka ujrandırmış-
tır. Bu mahafil diyor ki: «İspanya
dan gönüllülerin çekilmesi isteniyor. 
Fakat İspanyada Alman ve İtalyan 

harp levazımı toplandıktan sonra gö
nüllülerin çekilmesi ehemmiyetini 
kaybetmektedir.» 
B i r İ ng i l i z g a z e t e s i n i n ve r 

d i ğ i b i r h a b e r 
Londra 24 — News Chronicle gaz&-

tednin diplomasi muharrir, B. Ede
nin istifasına sebeb olan hâdiseler 
hakkında etrafh malûmat verilmedi
ğinden şikâyet ediyor ve diyor ki: 

«Bugünkü sükût bir nevi suikast
tır. Sağlam haberler mevcud olmadı-
ğmdan Kânunusani ayında, B. Eden 
dinlenmek için Fransanm cenubunda 
Orasse şehrine gittiği zaman Amerika 
birlikte hareket edilmesi için bir te
şebbüste bulunmuş, fakat Başvekil 
B. Chamberlain bu teklifi reddetmiş
tir. B. Eden, kendisi bulunmadığı 
halde kendi namına cevap veren B. 
Chamberlain'in bu hareketini pro
testo etmiştir.» 

ispirto fiatlerinde 
mühim tenzilât 

B u s u r e t l e h ü k ü m e t i n v a i d -
l e r i n d e n b i r i s i d a h a y e r i n e 

g e t i r i l m i ş o l d u 

Ankara 24 (Telefonla) — Bugünkü 
hayat şairtlan İçinde mühim ihtiyaç
lar arasında bulunan ispirto fiatle
rinde mühim tenzilât yapılmıştır. Bu 
sm-etle hükümet programmrfa yer 
alan vaidlerden birisi daha yerine ge
tirilmiş olmaktadır. Gümıük ve In-
hisariar Vekilliği, fiatlerde yapüacak 
tenzilâtı İnhisarlar umum müdürlü
ğüne tebliğ etmiştir. 

Bu tebliğe göre, ispirtolarm her çe
şidi için ayrı ayn tesbit edilmekte olan 
fiatler birleştirilmiştir. 

Eski fiatleri, kolonya ispirtosunun 
140, saf ispirtonun 130, muga^er is
pirtonun 130 ve 120 kuruş olmasma 
mukabil, yeni fiatler h^)si için 90 ku
ruştur. 

Tuvalet ispirtosu yarım litreiik şi
şe içinde 70 yerine 50 kuruşa satılar 
çaktır. 

Yapüacak «boyalı» ispirto litresi 68 
yerine 45 kuruş olacaktır. 

Kolonya ve diğer kokulu sular ya-
pümasmda kullanüma^ı mümkün 
olan kolonya ispirtosu, şimdiye kadar 
yalmz kolonyacılara verildiği halde, 
çimdi her yerde ve her istiyene istedi
ği miktarda satüacaktır. 

Müstahzarat lâboratuvarlarına, sal-
nayi erbabına tağyir edilerek litresi 
130 kuruştan, eczanelere tentürdiyot 
imali için iyotla tağyir edüerrfc 120 
kuruştan verilen mugayyer ispirto fi-
ati 90 kuruştan olacaktır. 

Gümrük ve İnhisarlar VekUliği is
pirto fiatlerinde yapılan bu tenzilât
tan halkın tamamile İstifade edebil
mesi için icab eden tedbirlerin alm-
masmı İktisad ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletlerinden aynca ri
ca etmiştir. 

938 bütçesi 
Ankara 24 — 938 bütçesi pazartesi 

günü Vekiller heyetinde gözden geçi
rilecektir. Bütçe 260 milyon lirayı 
bulmaktadır. Bütçenin salı günü 
meclise verilmesi muhtemeldü-. 

Asfalta çevrilecek caddeler 
için 500 bin lira lâzım 

Şehıin -isimlerini evvelce yazdığı
mız- cadde ve meydanlarmm asfalta 
çevrilmesi için belediye fen heyeti ta
rafından yapılan keşif ikmal edilmiş 
tir. İstanbul cihetinden başka Kadıkö-
yünde de bazı cadde ve meydanlarm 
asfalta çevrilmesi münasip görüldü
ğünden yapılan keşif her iki tarafa 
şamildir. Bütün bu asfalt inşaat ya
rım milyon liraya çıkacaktır. Beledi
ye keşif neticesini tasdik edilmek üze
re Nafıa vekâletine bildirecektir. 

Sıcaklık sıfırdan 
aşağı 5 derece 
Karadenizde fırtına 

devam ediyor 
Dün gece kar durmuştur. Fakat 

soğuk artmıştır. Bu sabah termomet
re sıfırdan aşağı 5 derece idi ve her 
taraf kalın bir buz tabakasfle kaplı 
idi. 

K a r a d e n i z d e f ı r t ı n a 
Sinop 24 — Sabahleyin başlıyan 

fırtına ve kar tipisi devam edi
yor, îstanbuldan gelen Karadeniz 
vapuru Ayancık açıklarmda bocalı-
yarak limanımıza sığınmıştır. Aksu 
vapurunım tamiri bitti. Vapur hare
ket için fırtmamn durmasım bekîi-
yor. 

K a n d ı r a y o l u k a p a n d ı 
İzmit 24 (Telefonla) — Dün gece-

denberi kar yağıyor. Kandıra yolu 
kardan kapanmıştır. Posta otomobil
leri işliyenıemektedir. 

İ ng i l i z t e m y i z m a h k e m e s i 
re i s i î s t a n b u l d a n g e ç t i 

İngiliz temyiz mahkemesi reisi 
Kont Dunedin Istanbula gelmiş ve 
şehrimizde bîr gün kalmıştır. 

B i r ç ö m l e k a l t ı n b u l u n d u 
Kayseri 24 —• Kayserinin Yıldırufl 

köyünde bir evin temeli kazıhrken bîr 
çömlek altın bulunmuştur. Altınlar 
Romalılar devrine aittir. 

— • • • • ^ -

İ s t a n b u l v e B u r s a ik i b ü y ü k 
s e y y a h ş e h r i o l a c a k ' ' 

Ankara 24 — Hükümet yeni bir 
turizm kanunu hazu-lamaktadu-. Bo 
kanunla bilhassa İstanbul ve Bursa3r» 
ehemmij^et veriliyor. İstanbulun ima^ 
n için 8 senede 60 milyon lira sarfedî-
lecektir. Bir çok turistik yollar, otel
ler, eğlence yerleri, kış sporları için 
yerler yapılacaktır. 

Diğer taraftan Bursada bir çok te
sisat yapılacaktır. 

Pulluk fabrikası 
Senede 500 bin pulluk 

yapabilecek 
Ankara 25 (Telefonla) Ziraat Ve-

kftleti pulluk fabrikası kurulması 
üzerindeki tedkikleriıü bitirmiştir^ 
Fabrikanın Orman çifliğinde Devlet 
çiflikleri işletme kurumunun b&Ieri 
mevcut pulluk fabrikasınm genide* 
tilmesi suretile kurulması kararla*' 
tınlmıştır. 

Kurulacak fabrika, senede 500 bin 
pulluk yapabilecektir. 

B a ş v e k â l e t a r ş i v m ü d ü r l ü ğ ü 
Ankara 24 (Telefon) — Nafıa Ve

kâleti İzmir Şirket ve müesseseleri ko* 
mlaeri B. Halid Başvekâlet Arşiv mi>-
dürlüğüne tayin edilmiştir. 
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AKŞAMDAN AKSAMA. 
Zavallı ev sahipleri 

Evet, zavalh er sahipleri!». Gayet 
komik, gayet feci vaziyettder... 

Evvelâ, şayi oldu: 
— Aparbmam yap, çubuğıınu yak, 

keyfine bak! 
En kârlı iş budur sanddı ve bütün 

memlekette öyle işaa edildi. Çat çat, 
pat pat! Yangm yerlerinde apartı-
manlar... Amma eğrijrmiş; büğrüy-
müş; hepsi deniz kumile yapümış-
nuş da rutubet duvarlarına sızıyor-
'ouş', alduma!... Para gctiriyoriarya, 
para... Sen ona bak! 

Oturt kiracıları, topla aylıkları... 
Oh, irad ve akar sahipliği en kolaj 

Fakat pşt.. öyle mi sandınız?... Ne 
bühtan!... Dünyada armud piş, ağzı
ma düş hiç bir iş yok... oVergiyi ver
dini, kurtuldum!» derkm dam aktar
ması çıkar... Derken ild daire boş ka-
!«•••. Onu güç l)elâ doldurursunuz; bu 
^fer de en emin sandığınız bir 
«emektar» kiracı üç ayhğı takıp izi
ni kaybeder... Arkadan su parası ge-
'V-.. Hemen akabinde kapıcı bir halt 
karıştırır; belediyeden ceza... «Aman, 
al, sen de kurtul, ben de kurtula-
ymı!» dersiniz. Tam onu ödersiniz, 
DU sefer de 4 numaradan haber yol
larlar: 

— Hamamm duvanndaki çinileri 
yarım metre yükseltmezsmiz çıkı
yoruz! 

Evvelâ injfar^k: 
— Çıkarsalar çıksınlar be... - diye 

^aykmrsımz. - Başıma diktatör mü 
kesUdiier?... Mal sahibi ohnama rağ-
>nen esir gibi ondan korkarak, bun
can korkarak mı yaşıyacağmı? 

Eakat aklınıza hemen gelir ki, çı
karlarsa daire kim bilir kaç ay boş 
•̂ ^̂U"— Hem böyle kış ortası, maazal-
^^••. Haberciyi yan yoldan çevirtirsi
niz: 

— Dur, dur!... De kû oBir ay para 
*"*>am; bununla bir usta bulup yap-
tırsmlar.. Fakat üst tarafma kanş-
•̂ âm...» 

Hulâsa, hergün bir yeni kaygu... 
En fenası, yeni yapılan binalar öy-

* intipüften ki, sermayenizin seme-
*'esıni toplamağa başlamadan sizin-
«si eskidi bUe... 

Civarda «monderen kenfur» la 
(modern konforlu) binalar yükseU-
y^f— Amma kıskanmayın sakm! on-
^^^^ da akıbetleri sizinkinden farkh 
değü! 

Malûmdur H, İstanbul apartunan 
^ ^ l e r i arasmdaki rekabet yüzün-
"*n. su parasını artık kiracılar ver-
J>»iyorlar. Masraf mal sahibme yük-
*tılnıiştij Her daireye ayn ayn sa-

** koyamamak zarureti, kalorifer ve 
JJ<*k su tesisatmm beraberliği buna 
oılhassa sebeb teşkil ekniştir. 

Neticede ne olmuş biliyor musu-
">•••. Bazı apartunan sahiplerinin 
**« hesaplan kabardıkça kabar-

^ . kabardıkça kabarmış... Meselâ 
«Ç ayda yetmiş lira, doksan lira veri-

'̂»flar... Halbuki zaten bina küçük.,. 
JW2 dokuz dakesi var... Kedi ne, 
'»udune'' 

Tedküt etmişler: Borolarda Mr bo-
• ^ « k mu var? Saat fazla nu yan-
J?^]'.M"siuklar açık mı kahyor? Hat-
* Dir de intellicens servis teşkil et-

^ ^ e r : Sakm kaloriferci, Kırkç«fme 
" ^ kesüdi diye hemşehrileri olan 

^*alara gizUce su vermesin? 

U S T ' ' ^ **" *'®^ • ^'^'^ *• «**• 
'•'^ikat yohyle, bh-kaç mal sahiM 

Valde hanı 
boşaltılıyor 

10 marttan sonra hanın 
yıktınlmasma başlanacak 

Eminönünde ilk olarak kemere bi
tişik dükkânlann yıkılması muvafık 
görülmüştü. Btırasının istimlâki kar 
nuni merasime ihtiyaç gösterdiğinden 
iptida Valde hanınm .istimlâki karar-
laşmış ve EvJcaf üe bir anlaşma yapıl
mıştır. Han 180 bin liraya istimlâk edi
lecektir. Mukavele Ankarada tasdik 
edilince fülen istimlâke başlanacak
tır. 

Belediye şimdiden oda ve dükân ki
racılarına tebligat yapmış, 10 marta 
kadar burasmm boşaltılmasım bildir
miştir. Kiracılar buna itiraz etmişler
se de belediye kararım değiştirmemiş
tir. Hamn yıkılması bir mütealıhide vcı 
rilecektir. 

Cami etrafmdaki diğer binalar da 
1 nisanda boşaltılacaktır. Valde ham 
yıkılırken tramvaylar manevralarım 
Sirkecide yapacaklardır. 

Okullarda inzibat ve ceza 
meseleleri 

Şubatm 27 .inci pazar günü saat 
15 de Şişli Halkevinde bir toplantı 
yapüacaktır. Toplantıya öğretmen
lerle pedagoklanmız, okul direktör
leri, ilk tedrisat müfettişleri, gazete-
cUer davetlidirler. Alâkadar çocuk 
velileri de bulunabileceklerdir. 

Toplantıda «Okullarda inzibat ve 
ceza meseleleri» etrafmda münaka
şa yapılacaktır. 

Fenerbahçe 
Mesire mahalli belediyeye 

geçiyor 
Fenerbahçenin imarına aid plân tas

dik ve halka ilân edilmişti. Heyeti ve-
kilenin son toplantısında Fenerbah
çe mesire malıallinden hazineye aid 
kısrmn parasız olarak belediyeye terlte-
dilmesine karar verilmiştir. 

Yapı ve yollar kanımuna göre imar 
plâm yapılıp tasdik edilmiş sahalar
da hazineye ve evkafa ait olan mesire
lerin parasız olarak belediyeye terke-
dilmesi lâzımdır. Şayed bu gibi yerler
de bir bina varsa binamn enkaz l)edell 
hükümete ve yahut evkafa iade edUe-
cektir. Heyeti veküece verilen bu ka
rar, yalnız Fenerbahçeye inhisar et
mediğinden bımdan sonra şehrin diğer 
semtlerinde yapılacak imar sahalarm-
da da bu gibi mesireler belediyeye ge
çecektir. 

şu sayam hayret şeyi Sgıenmişba^ 
Meğn bazı kiracılar, fakirana ev

lerde oturan akraba ve ahbab aile
lere diyor lamuş ki: 

— Niçin nafile yere odun. ktfmttr, 
su sarfedesiniz?... Bizde hepsf bedı^ 
va... GeUn, geUn bizde yıkarsınız... 
Vallahi sıkıfanayın, buyurun! 

Hattâ söyleşi varmış: 
— Siz ailece hamama kaç para 

verirsiniz? Bir lira na?... Kırk knrm 
verip bize gelin! 

Ne buyruIurT 
Vah zavalh apartunan sahipleri, 

fleğU mi?.. 
(Vft-NÛ) 

Haklı şikâyetler 
Mahallebici ve berber 

çıraktan 
Geçen grOn tesadüfen mahallebld 

dökkânlftnnm birinde müstabdonle-
rin muhaveresini duydum. Ayakta 
olarak günde tam on yedi saat çalışı
yorlarmış. Yalnız on beş dakika ka^ 
dar btr müddet zarfmda yemek ye
meğe vakit bulablliyorlannış. 

On beş günde bir defa mezun imiş
ler. Gecelerini de altı yedi kişi bir 
arada olarak bir odada geçirlyorlar-
nuş. 

Gençleri sakat etmekten başka bir 
şeyi olmıyan bu tarz mesai nazan 
dikkate şayandır. 

Berberler de her gün on beş saat
ten fazla çalışıyorlar. Taşlar üzerin
de, yemek vakitleri gayri muntazam 
bir halde, ve ayakta. 

Anlaşılıyor ki amele ve müstah
demlerin çalışma saatleri kanunla 
tanzim olunmuş amma, tatbiki he
nüz müyesser olamamış! 

Alâkadarlarm dikkatini eelbedinis. 
Semih Mümtaz S. 

Taksilerin üstüne şişe 
atan insafsızlar 

Sirkecide Mühürdar zade hanmda 
şoför bay Selim Balkan yazıyor: 

Benim takside çalışan bir otomo
bilim var. Esas durak Nlşantaşmdakl 
taksi istasyonudur. Cadde üstündeki 
yerde ancak iki otomobil bekliyeblle-
cegl için, fazla arabalar Akkavak so
kağında nöbete girerler. Fakat bun-
lann kapılarını açıp kapamasmdan 
bizar olan yeni bir apartımanm İçin
deki bazı insafsızlar, üzerimize şişe
ler atarak bizi şimdiye kadar bir kaç 
yüz lira mutazarrır ettiler. Benim 
şahsan 2ararım yetmiş liradır. Bunun 
tazminini istemiyorum. Lâkin şikâ
yetlerimiz kâr etmediği bizi endişeye 
düşürüyor. Rica ederiz, zabıta müda
hale etsin. Yalnız malımız değil, ca
nımız da tehlikededir. Feci kazalar 
zuhur edebilir. 

NOT: 
KarUerimizin diğer şikâyet ve di

lekleri 12 nci salhfemizdedlr. 

Bebek - Istinye 
Yeni istikamet plânı 

tasdik edildi 
Bebekle îstinye arasmdaki yeni is

tikamet plâm Nafıa velıâletince tasdik 
edildiğinden bugünlerde belediye tara-
fmdan halka ilân edilecek ve bu plân 
belediye şubesine asılacaktır. Plân mu
cibince Rumelihisarı mezarlığmm bir 
kısmı yola gidecektir. Bu kısma kır
mızı işaretler İMnmuştur. İşaretlenen 
yerdeki mezarlann kaldırılması mezar 
sahibi ailelere bildirilmiştir. Muay
yen bir müddet zarfında bu mezarlık
lar alâkadarlar tarafmdan kaldınl-
mazsa belediye nakledecektir. 

B i r p a l t o h ı r s ı z ı y a k a l a n d ı 
Kapah çarşıda palto ve elbise tica

reti yapan Sariko isminde birinin Ba-
latta mektepte okuyan çocuğu üç gün 
evvel, paltosunu mektepte kayl)etmif-
tir. 

Çocuğun babası zabıtaya müracaat 
ederek işi anlatmış, tahkiicata girişil
miştir. 

Vakama olduğu ertesi gün, çarşıya 
Bitpazanna gelen bir kadm tellâûar-
dan birini bularak satüık bir çocuk 
paltosu olduğunu söylemiş ve bunu 
sattırarak parasmı almıştır. 

Tellâl, kadınm adresini tesbit etmiş, 
mektep hademelerinden Ayşe olduğu 
anlaşılmıştır. Kadm yakalanmış ve 
suçunu itiraf etmiştir. 

imar plânı şehir 
meclisine veriliyor 

Bu içtima devresinde 
müzakere ve tasdik 

edilecek 
Şehircilik mütehassısı B. Proste ta

rafmdan İstanbul ve Beyoğlu semtleri
nin imarına aid Ankaraya gönderUen 
maketler belediyeye iade edilmiştir. 
Bu ild semte ait nâzım plân Ankarada 
hülcûmet ricali tarafmdan tedkik ve 
tasvip edilmişti. 

Maketler iade edUdiğine göre bele
diye Beyoğlu ve İstanbulun nazım plâ-
nüe plâm izah eden B. Proste'ım rapo
runu şehir meclisine verecek ve plâ
nın yapı yollar kanunu mucibince tas
dikini istiyecektir. Şehir meclisi, bu 
plâm bu içtima devresinde müzakere 
ve tasdik edecektir. 

Ü v e y k ı z ı n ı v u r a n C e v a d m 
m u h a k e m e s i 

Kadıköyünde Canan soltağmda üvey 
kızı Perüıam sustalı çakı üe yaralayıp 
öldüren Cevadın muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
Cevad mahkemede, Periham vurduğu 
am hatırlayamadığım, Perihanm, ken
disine ağır sözlerle hakarette bulun-
masmdan sinirlenerek kendini kaybet
tiğini söylemiştir. Hastane raporu olcu-
nurisen Cevad s^amıştır. Cevadm İcar 
rısı Sabiha da ifadesinde, o gece Ce
vadm eve sarhoş geldiğini ve ijaşka eve 
taşınmak meselesinden çıkan bir kav
gada Cevad sofada Periham vurduğu
nu söyledi. Diğer şahidlerin celbi İçin 
muhakeme başka güne bırakıldı. 

15 evi soymuşlar 
Polis bir hırsız şebekesi 

yakaladı 
Emniyet direktörlüğü İkinci şube^, 

şehrin muhtelif semtlerinde birçok ev
ler soymağa muvaffak olan üç kişilik 
bir hırsız şebekesini meydana çıkar
mıştır. 

İkisi 3rtrmi birer, biri de yirmi beş 
yaşında olan Cahid, Hüseyin, Mehmed 
isimlerindeki bu hırsızlar iş üzerinde 
yakalanmışlar, üstlerinde yapüan ara
mada dar on bir tane muhtelif şekiller
de anahtar, majmumcuk ve hırsız alât 
ve edevatı bulunmuştur. 

On beş kadar ev soyan ve yaptıklar 
n soygunculuklarda oldukça cüret-
kârane hareket eden bu şebeke efradı, 
yaptıklarım birer birer anlatmışlardır. 
Hırsız kumpanyası hakkmdakl tahki
kat genişletilmekte ve çaldıklan eşya 
da meydana çıkarılmaktadır. 

D e n i z y o l l a r ı k o o p e r a t i f i s e 
n e l i k t o p l a n t ı s ı n ı y a p t ı 

Deniz yollan İdaresi kooperatifi dün 
senelik toplantısım yapmıştır. Oku
nan rapor ve bUânçoya göre 937 sene
sinde kooperatif 607,217 lirahk satış 
3 î̂̂ imıştu:. Bu miktar, geçen senekl 
satıştan 176,332 lira fazladır. Koope
ratif bu sene içinde 40,474 lira kâr te
min etmiştir. Sermayenin falai beho: 
hisseye 14 lira 80 kuruş olmak üzere 
dağıtüacak, ayni zamanda istUılâk 
hissesi olarak ortaklara 933 kuruş da
ğıtılacaktır. Kooperatifin aza miktan 
lOSO kişidir. 

TİYATRO TENKİTLERİ 

Bir Adam Yaratmak 
Tanrım diledi ki, Mr gfin bu sdam. 
Gezdirsin boşluğu ense kökünde. 
Ve uçtu babından birdenbire dam, 
Gökü bir çatlagm yardığı güıute. 

• • 
Rabbim bir isim ver bana halimden 
H»k»in bUdigl dilden bir teim. 
E^ü esvaplarım tutun elimden, 
Aynalar, söyleyin bana ben kimim? 
Ne yalanlarda var, ne hamBİte, 
Oözümü yumunca gönMfİM Bakıv. 
Boşuna gezmişim, yok tabiatta 
İçimd^ci kadar İB1« ve ĉ kı̂ . 
Necft Faad*» tat IIIMIBIMI «Mr 

adam yaratmak» eserinin senftonisl-
dir; eseri de bu : 
hiç bir kalem 
adam yaratmak» 
Huarev, «ense kikünde be^ağv ges-
diren» ajmalara bakıp: «Söyleyin ha>-
na, htsn kimim?» diyen, içi, ne bo T» 
ne de öbür dünyada mevcud ofamyan 
iniş ve çdaşlarla dcritt inMiiMhr. 

Ensemin örsünde bir çrift baljrc». 
Kapandım yatagra, son çare diye. 
Bir kanlı şafkata, bana çil horoa 
Yepyeni bir dünya etti hediye. 
Kanlı bir şafakta çU horozun Hus-

reve hediye ettiği yepyeni dünya di
mağ dünyasıdır; bu öyle bir dünya
dır İd, şuursınlak şuuıiaşır, mantık 
tahteşşuura râm olur, madde ancak 
zahiri hareketlere bağh kalır, dolu
dizgin koşan hu peşi sn ı̂ ruhu si^ 
rükler ve lühayet ruh hissi jrakalar, 
ona da hâkim olur, her şeye hâkim 
olur, bütün kâinata hükmeder, bu 
dimağ dünyasmda yalnız ve yalnn 
ruh vardır... 

*** 
Piyes şöyle başhyfH*: «Babası ken-

disiıü bir incir dalma asmıştı...» Hus-
rev bir tiyatro eseri yazmış ve bu eser 
günün vakası olmuştu*... 

Fakat Şehir tiyatrosunda oynan
makta ve kitapçılarda satılmakta 
olan '«Bir adam yaratmak» eserinin 
hıdâsasım yapmak neye yarar? An
cak eserdeki maddi hareketleri, basit 
sayılabUecek vakaları ortaya koymuf 
oluruz ki bu da müellifin aleyhine çı
kabilir ve bu cepheden tenkid menfi 
bir tenkid olur. Ortada protoplazma-
nm münkiri, ruhtan yuğrulmuş, 
ense kökünde boşluğu gezdiroı, içi 
miş ve çıkışlarla dolu bir Husrev du
rurken, yepyeni bir dünyada yaşıyan 
bu ruhu bir tarafa bırakıp bizim köh
ne dünyanın intrikalanna, hâdisele
rine büyük ehemmiyet verebilir mi
yiz? Müellif de: «Basit bir sebeb te
melinin üstüne kocaman bir azab ve 
cinnet bina» kurayım dedim. Binaya 
hayret edenler sebebden şüphelendi
ler. Sebeb dediğiniz de ne! Bir hiç, bir 
hiç!..» diyor. 

«Rr adam yaratmak» eserinde Hus-
revin yaşadığı dimağ dünjrasının di-
şmda harakete geçen her şey btr hiç 
sayılabilir. 

«** 
Husrev ladini Ur mistiktir; onun 

için Allah vardır, ancak görünmediği 
görünmiyen şeylerd«ı olduğu İçin 
vardır. 

Husrevde ezoteri galibdlr: Meydan 
na olduğu gibi çıkarılmak istenmiş 
yen bir mezhebin salUddlr. tster kĴ  
herkes ruhun kudret ve kuvvetin* 
inan getirsin ve yavaş yavaş maddeci
likten sıyrılsın, ölen babasımn re» 
mini gösterip şöyle diyor: «Ntfcde im 
adam?.. Eridi, dağıldı, korudu, utao 
landı, siHndl değil mi? Ya erimek, 
dağılmak, kurumak, ufalanmak D̂lnı> 
mck de ne demek?.. Bu adamm ter-
kibinden çıkan, terkibinin mihraK 
nektasmdan fışkıran hayat alevleri, 
varlık şevk ve kt^retl, nur olmak lıafl 

(Devam 4 üncü lalıifede) 
Selâmi Sedea 

Bay Amcaya göre... 

il 

ae name ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ *'*' 

... Herkesin çocuğu hastalanır, bir 
doktor getirir... 

Ft^kat sen... 8ea.. ... Bütün mütehassıslan eve doldu
rursun!... İsraf değil mi bu?... 

B. A. — Ayol o israf değü, blrinla 
teşhisini ötekinin düzeltmesi İçin ihtl* 
yaiMlrhkt... 
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Oazı köprüsünün ilk 
dubası denize indirildi 

Köprünün ayaklarının yapılması, 
ihtilâf yüzünden tatil edildi 

Balatta kurulmakta olan dubalar 

Oazl köprüsüne ald olarak Balat 
ıttelyesinde mcmtajlan yapılan dubala
rın birincisi dün öğleden sonra deni
ze indirilmiştir. Denize indirme i§l 
köprü3m inşa eden Alman firmasmın 
mühendislerinin İdaresi altmda yapıl
mış ve ameliyat sırasmda belediye yol
lar ve köprüler müdürü B. Galib de 
hazır bulunmuştur. Bu ilk duba Ba-
lattan doğruca Unkapanına, köprü
nün inşa edileceği mahalle sevkedil-
miştir. Dubalarm bütün demir kısım
ları parça halinde Almanyadaki fab
rikada yapılmıştır. Yeni dubalardan 
her birinin ağırlığı 120 ile 140 ton ara-
smdadır. Halbuki Karaköy köprüsün-
deki dubalarm ağırhğı 125 ile 130 ton 
arasmdadır. Gazi köprüsü, 24 duba ü-
zerine istinad edecektir. Ayrıca iki ih
tiyat duba daha hahzırlanacaktır. 
Bu Uci duba, köprüye konacak duba
lardan birinde bir anza görülürse de
ğiştirilecektir. 

Köprü, yirmi dört duba üzerine otur
tulacağına ve on iki dubanm montajı 
tamamlandığma göre dubalara aid 
işin yansı ikmal edilmiş demektir. Du
balar, üç bölmeden ibaret olduğundan, 
bölmelerden biri delindiği zaman, di
ğer iki bölmeye su istilâsından masun 
kalacak ve bu suretle dubanın batma
sına mâni olacaktır. 

Dün .ienize indirilen ilk dubayı mü
teakip ikinci dubadan denize indiril
dikten sonra köprünün dubaların üs
tüne istinad edecek kısmın inşasma 
başlanacaktır. Bunım için evvelâ du-
balann üzerine ayaklar ya"pılacak, 
ayaklardan sonra köprünün döşeme 
kısmı ve en nihayet parmaklıklan in
şa edilecektir. 

Dubalann tamamile denize indirilip 
biribirlerine bağlanması ve duba ayak-
larile döşem kısmının ikmali önü
müzdeki kânımuevvele kadar tamam
lanacaktır. Köprüye aid diğter teferru
at da 1939 mayıs sonıma kadar ta
mamlanacak ve 1939 haziranında -fev
kalâde bir ânza çıkmazsa - resmi kü-
şadı yapılacaktır. Bittabi bu tarihe 
kadar belediye, köprünün her iki ba-
şmdaki meydanlan açarak tanzim ede
cek, Şehzadebaşı - Unkapam caddesi
ni açacaktır. 

Köprünün duba kısımlarma ait in
şaat böyle tabiî mecrasmda yürürken, 
Unkapam tarafında yapılan ayak kıs
mına ait inşaat iki gündenberi yeni
den tatil edilmiştir. Köprünün ayak-
lanm inşa etmek üzere Unkapam ba
şına çakılan kazıklarm çürük zemine 
istinad ettiği köprü müteahhidi tara-
fmdan iddia edilmiş ve şimdiye kadar 
yapılan birçok tedkiklerden sonra on 
sekiz metre derinliğinde sağlam zemin 
bulunduğu için kazıklarm kakılmasın
da mahzur görülmemişti. Fakat bele
diye fen heyetinin bulduğu bu netice, 
müteahhidi tatmin edememiş, on sekiz 
metre derinliğine kakılacak kazıklara 
istinad edecek ajraklann sağlam ola-
mıyacağı i d ^ a edilmiştir. Müteahhid, 
noktai nazarında İsrar ettiğinden Na
fıa vekâletinden verilen bir emir üze
rine iki gündenberi ayaklara aid in
şaat tatil edilmiştir. Nafıa, vaziyeti 
tedkik etmek üzere Nafıa vekâleti köp
rüler müdürü B. Kemalin reisliği al
tında bir heyet göndermeğe karar ver
miştir. Heyete limanlar baş mühendi
si B. Dumaye de dahil olacaktır. Heyet 
bugünlerde şehrimize gelerek tedkikar 
ta başlıyacaktır. 

Bu akşam 
Nöbe tç i e c z a n e l e r 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Flruzağada Ertugrul, Kalyoncukul-
lukta Zaflropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkoviç, Galata: Okçumusa cadde
sinde Yeniyol, Fındıklıda Mustafa 
NaU, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: 
Aseo, Eminönü: Beşir Kemal, Fatih: 
ismail Hakkı, Karagümrük: Mehmed 
Puat, Bakırköy: Merkez, Sarıyer: 
Osman, Aksaray: Yenikapıda Sanın, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Vitali, Kum-
kapı: CemU, Küçükpazar: Hasan Hu
lusi, Samatya: Ycdikulede Teofllos, 
Alemdar: Çenberlltaşta Sırrı Easim, 
Şehremini: Ahmed Hamdl, Kadıköy: 
Sadık, Yeldegirmenlnde Üçler, tîtskü-
dar: Selimlyede Selimiye, Heybeliada: 
Tomadis, Büyükada: Halk. 

Her rece açık ecsaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emlrgân, Rumelihisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsanndaki ec
zaneler her gece açıktır. 

B O R S A 
24/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 

ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı 
dahlU 
1933 istikrazı 
Ünltürk I 

> n 
D III 

Mümessil I 

. i n 
iş Bankası 

» hamiline 
> müessis 

93,25 

98,75 
19,20 
19,20 
19,20 

40 
40,10 

10,30 
10,40 

90 

Türkiye Cüm- 99,50 
boriyet Merkez 
Bankan 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 

23,75 
8,26 
7,25 

13,15 
Ittihad Değir- 12,75 
menleri 
Şark Değir- 1,05 
menleri 

N i ş a n meras imi 
Kartalda doktoe miralayhgmdan riıüte-

kaid B. İsmail jiakkınuı kızı ve Belediye 
encümeni azasmdan (Akşam) muhabiri 
bay Nafiz Eralpm akrabasından bayan 
Handan İle Peyk torplto muhribinde gü
verte teymeni B. Hüseyinin nişan töreni 
Kartal kaymakamı ve diğer davetlilerin 
huzuru ile parlak bir surette tes'id edil
miştir. Gençleri tebrik ederiz. 

FRTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Pazartesi: Kadıköy (Sü-

^ • • • • • • • ^ reyya) salı: (Bakırköy) 
^^^^S^F çarşamba: (Üsküdar) 

^ A Um sinemalarında 
^ L ^ r SEFİLLER 

^ y S perde 
y^ Yuan: Viktor Hüco 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 

24,49,50 
630 

0,79,65 
15,13,65 
86.74,60 
3,42,75 
4,69,10 
1,42,33 

Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,64,75 
1,98.82 

12,38,10 
34,28,57 

4,20,63 
3,98,75 
106,19 

23,66,75 

G A B Y MORLAY 

UYKUSUZ 

l 
6ECELER 

Filminde 
Pazartesi akşamı SAKARYA'da 

TİYATRO TENKİTLERİ 

Bir Adam Yaratmak 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

ve emniyeti nasıl silinir?.. Hayır o sK 
linmiyor. Belki değil, yüzde yüz silin
miyor.» 

Husrev ideorealisttir. Maddeden 
uzaklaşırken realiteyi tamamile sil-
mez. Babasının kendini astığı ağacı 
kestirdiği için annesine şöyle darılır: 
«O babamdı. O bendim. O çocuk
luğumda. O her şeyimdi. Çocuk
ken onun dibinde oynardım. Ona yas-
lamr, bulutlan seyrederdim. Gölgesi
ne sığınırdım. O benim dadımdı. O 
senden sonra sevdiğim şeydi... Şimdi 
onü kestiniz... Böylece dünyamı kes
miş oldunuz.» 

Husrev mutasavvıftır. Şöyle der: 
«Biz dünyada her şey, Allahin meczu-
bıyız. O Allah, kemallerin kemali... 
Biz Allahm muradı nisbetinde kema
line bürünebiliriz.» 

Ve nihayet «Bir adam yaratmak» 
Dimağa dramdır. Facia Hüsrevin bey-
nindedir. O beyninden geçenleri gö
rür gibi olur, kâh dışa vurur, kâh için
de saklar ve ancak akhndan geçenleri 
yaşar. Şöyle haykunr: «Âlemde gizli 
tek bir s ımm kaldı. İçimdeki kıya
met! Kimse bir şey bilmiyor... Bilmi
yorlar... Söylemiyorum. İstesem de 
söylemem. Söylesem de bir şey anla
şılmaz... 

«Her şey benim olsun, vereyim, 
gökler, yıldızlar, gökteki saman yolu, 
ay, dünya, vereyim. Fakat aklım ba
na kalsm... Aklun bana kalsın, ak
lım!..» 

*** 
«Bir adam yaratmak» Harb sonu 

tiyatro edebiyatmm her kolunu nef
sinde toplıyan idealist bir eserdir. Bu
gün cihan sahnelerinde ladini mistik
ler, ezoterikler, ideorealistler, teozaf-
1ar, dimağîler mevcuttur. Genç mü
ellifler fikri ile sürüp madde ile mü
cadele halindedirler. Necib Fazıl Kı-
sakürek bunlardan biridir. Bizde he
nüz seri haline girmeğe başlayıp usanç 
vermiş idealist eserler mevcud olmadı
ğı için, «Bir adam yaratmak» eserinin 
vakasmı inceleyip tenkid etmeğe 
hakkımız olmamahdır. «Bir adam 
yaratmak» eserinin uyandıracağı akis
ler bizde bir kaç idealist muharrir da
ha doğursun ve onların eserleri de 
aksülâmel vücude getirsin ve bizde de 
sembolist, naturalist, realist muhar
rirler yetişsin. Bunlarm hepsi lâzım 
bize. 

"*•* 
Eserin maddi hareketlerini inceleme

diğimiz için, bu hareketlerin madde
sini teşkil eden eşhas hakkmda uzun 
konuşmıyacağız. Onlar eserin hare
ketine lâyık bir varhk gösterdiler. 
Müellifin yarattığı Adam «Husrev» 
Ertuğrul Muhsinin ruhunu hiç ya
dırgamadı ve Muhsin «Husrev» in 
dimağım iç duygularının bütün ür> 
perişlerile harekete getirdi. «Fena eser 
yoktur, fena aktör vardır» sözünün 
doğru olduğunu bir kere daha ispat 
etti. «Bir adam yaratmak» sahne mu
vaffakiyetini Muhsine borçludur. 

Selâmi Sedes 

Bay Tekin 
A V C I 

Pek yakında: 
İstanbula geliyor. 

Hazırlanınız!. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşit ve arka
daşları Cumartesi günü 
akşamı 8 kişilik matma

zel Mlçe - Pençef 
varyetesi 

D Ö R D E K A D A R 
Vodvil 3 perde 

1 Mart Salı gününü 
bekleyiniz 

Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

(BİR ADAM YARATMAK) 
Dram 3 perde. 

Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 
Komedi kısmı: Bu gece saat 20,30 da 
(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schön tahan, türkçesl: S. Moray. 

Kar ve fırtma 
Karadeniz(de vapurlar 

limanlara sıgın<dılar 

Dün gece saat yirmi ikide alman bir resim 

Evvelki akşam gece yarısından son
ra başlayan kar dün muhtelif fasıla
larla devam etmiştir. Yurdım ekser 
mmtakalarmda hava kapalı ve karlı 
geçmiştir. Rüzgâr şimal istikametin
den 10-13 metre syratle esmiştir. En 
yüksek sıcaklık 5, en düşük sıfırın al
tmda 3 derece idi. 

Karadenizde î ır tma devam etmek
tedir. Bu yüzden birçok vapurlar Bo
ğaz medhalinde havanın sükûn bul
masını beklemektedir. Bir kısım vapur
lar da Sinoba iltica etmiştir. 

Fırtma yüzünden şehrimize gele-

cak olaiı Ege vapuru Trabzondan ha-, 
reket edememiştir. Maiamafih b a şid
detli fırtmaya rağmen karadenizde 
bir kaza olmamıştır. 

Karadenizde bulunan Nejad ismin
de bir vapur, Zongıüdak ile Ereğli ara-
smda' serseri bir maym görüldüğünü 
telsizle limanımızdaki alâkadarlara 
bildinniştir. Fırtına dolajnsile maymm 
bir tehlikeye imkân vermemesi için 
Karadeniz limanlarma' tebligat yapıl
mış ve diğer tai'aftan mayınm imhası 
için icab eden tedbirler alınmıştır. 

Çin tayyareleri Japonya 
üzerinde uçuyor 

Formoze adasının bombardımanında 40 
Japon tayyaresi tahrip edilmiş 

Tokyo 24 (A.A.) — On iki Çin tay
yaresinin Hangchow'dan geçerken 
Japonya istikametine doğru uçmakta 
olduğu haberi üzerine icabeden ted
birler ittihaz olımmuştur. 

Hankow 24 (A.A.) — Çin menba-
lanna göre Çin tayyareleri, Formoze 
adasında Taikoku askerî tayyare mey
danı üzerinde dün yaptıkları ceve-
lân esnasmda sahada ve adedleri 
meçhul bir çok tayyarenin sığınmış 
olduğu hangarlarda' bulunan en azı 
kırk Japon tayyaresini tahrib etmiş
lerdir. 

Çinli pilotlar, yerden duman sü
tunlarının kalktığını gördüklerini 
söylemekte ve bir benzin deposunun 
infUâk etmiş olduğımu tahmin et
mektedirler. 

Çinli lerin y e n i tabiyes i 
Şanghay 24 (A.A.) — Çin kuvvet

leri şimdi yeni bir tabiye kullanma
ğa başlamışlardır. Japonlar taarruza 
geçtiler mi, kısa bir mukavemetten 
sonra mevzilerini bırakıyorlar ve son
ra' cenahlardan ve geriden mukabil 
taarruzlaı-da bulunuyorlar. 

Bu tabiye ilk muvaffakiyetini Pu-
pukov - Tientsin demiryolunım ce
nubunda gösterilmiştir. Bu mmtaka-
da ilerlemekte olan Japon ordusu, Çin 
kuvvetlerinin garp ve şarktaiı yaptık
ları hücumlaı- üzerine Suşov istika
metindeki ileri yürüyüşlerini durdur
mağa mecbur olmuşlardır. 

Çinin Moskova elçisi Han-
koya geldi 

Hankov 24 (A.A.) — Çin ajansmm 
bildirdiğine göre, ^ n i n Moskova bü
yük elçisi Tsiang dün tayyare ile 
Hankova' dönmüştür. Bu akşam ma
reşal Şang - Kay - Şek tarafmdan 
kabul olunacak ve Sovyetler birliği
nin dahilî vaziyeti hakkında izahat 
verecektir. 

Tsiaiıg, gazetecilere beyanatmda, 
Sovyetler birliğinin kollektif emniyet 
siyasetine sadık bvüunduğımu ve fa
kat beynelmilel vaziyetinin münferi
den hareket etmesine mâni olduğunu 
söylemiştir. 

Ç i n tayyare ler i İngi l iz 
m a m u l â t ı imiş 

Tokyo 24 (A.A.) — Dün Çin tayya

releri tarafından Formose adasmda 
kâin Taiho - Ku üzerine atılmış olan 
bombalar 7 kişinin ölümüne ve 20 ki
şinin yaralanmasma sebebiyet vermiş 
tir. 

Chikutonun bombardıınam netice
sinde 9 kişi yaralanmıştır. 

Asahi gazetesi bu tavvarelerin İn
giliz mamulâtmdan olfiugımu yas
maktadır. 

Varşovada garib 
bir grev 

Opera artistleri işlerini 
bırakarak operayı 

işgal ettiler 
Varşova 24 (A.A.) — Opera grevi 

devam ediyor. 450 artist, dekorcu, mu-
zikacı ve 200 ü kadm ohnak üzere 
dansörler tiyatro binasını işgalde de
vam etmektedirler. Birçok lokanta
lar grevcilere yiyecek, içecek gönder
mişlerdir. 

Tiyatronun aksesuarları grevcilerin 
ikametlerini mümkün olduğu kadar 
hoşça geçirmeleri için istimal edilmek
tedir. Ezcümle Bariton Mossakovski 
evvelki gece yatağmı «Lohengrin Ku
ğusu» içinde yapmıştır. 

Grevin komünistler tarafmdan ida
re edilmekte olduğuna dair bazı şayi-
alarr tekzip etmek için grevciler dün 
sabahleyin ve akşaSn üzeri mini marşı 
söylemişlerdir. 

25 şubat cuma akşamı 
saat 21 de, 26 şubat cu
martesi gündüz Şehzade
başı Turan tiyatrosunda 
28 şubat pazartesi akşa
mı Beşikta4 Suat Park 
tiyatrosımda. 1 mart salı 
akşamı Pangaltı Kurtu

luş tiyartosunda 
ENAİLER büyük operet Orkestra - Balet 

i( Eminönü Halkevinden: Evimiz 
karışık takımı bu haftald oyununu 
Halıcıoğlu - Bozkurt karışık takımile 
yapacaktır. Oytm Karagümrük saha
sında saat 11,30 dadır. Hakem Veli 
Yıldızdır. 

Aksaray klübü de İstiklâl takımile 
Bakırköy sahasında karşılaşacaktır. 

^ SİE 

Bugün 

Ü R K 
sinemasında 

MACERA ADAMI 
Aşk, macera ve güzellik filmi 

VİCTOR 
FRANCEN D 
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SİYASI tCMAL: 

OogfiBI^ duş p©DitBlkasn 
Vç sene evvel İngiltere Hariciye na

tırı sir Hoare İtalya ile anlaşma mese
lesi yüzünden kabineden ayrılmıştı 
Ayrümasımn esbabını parlâmentoda 
izah ederek gözleri yaşanp korktuğu 
felâketin gelmemesini temenni etmiş
ti. Bu zat Habeşistanı büsbütün orta
dan kalkmaktan ve İngütereyi bir gün 
harp tehlikesi karşısında kalmaktan 
yahut siyasî mağlûbiyete uğramak
tan kurtarmak için Fransa Hariciye 
nazın ile Habeşistanı hirnaye ve nü
fuz mıntakalanna ayıran plânı Pa
tiste hazırlamışü. O zârnân, parlâmen
to buna isyan etmişti. 

Sir Hoare'un yerine geçen B. Eden 
Habeşistanm bütün varlığını ve İn-
gilterenin şeref ve nüfuzunu kuvvet
le ve Milletler Cemiyeti yardımı ile 
muhafaza edeceği kanaatinde idi. Lâ
kin Habeşistan kurtanlamadi. İngil
tere İtalyanın karşısında geriliyerek 
nüfuz ve itibari cihan nazarında sar
sıldı. Nihayet Habeşistanm heyeti 
umumiyesHe bir İtalyan müstemleke 
imparatorluğu olduğu İngiltere tara
fından resmen tanınmadıkça İtalya 
Üe anlaşılamıyacağı tahakkuk etti. 

İngütere Başvekili eski Hariciye 
nazın Hoare'un sukutuna sebep olan 
müsaadenin çok fevkinde müsaadeyi 

gözüne aldmp İtalyanın Habeşistan 
üzerindeki hâkimiyetini tanıyarak an^ 
taşmaktan başka bir çare olmadığı 
kanaatine gelmiştir. Eden ise İtalya-
ya karşı metanet ve celâdet gösterile
rek bu devletin yola getirilmesinde 
İsrar etmek istemiştir. Neticede eski 
Başvekil üç sene evvel Hoare'un insti-
f asına lüzum gördüğü halde şimdi de 
yeni Başvekü, Eden'in istifasına lü
zum görmüştür. 

Hoare'un plânı ve istifası vaktile 
Avam kamarsında münakaşa edildiği 
gibi Eden'in kanaati ve istifası da mü
nakaşa edildi. Amele partisi Başvekili 
takbih için bir karar sureti teklif etti. 
Muhafazakârların ve liberallerin baş
lıca tanınmış simalanndan Churchü 
ve Lloyd George Başvekile en şiddetli 

hücumlarda bulundular. Lâkin bu defa 
parlâmento Hariciye nazınnın îcalya-
ya karşı olan politikasını beğenmedi 
ve Başvekile 168 reye karşı 330 rey 
üe itimad karan verdi. Çünkü İngiliz 

parlâmentosu üç senelik tecrübe neti
cesi olarak kanaatini büsbütün değiş
tirmiş ve Mületler cemiyetinin iflâs 
ettiğini anlamış ve İngilterenin iyice 
hazır bulunmadığı bir zamanda bir 
harbe girilmesini istememiştir. 

Feyzullah Kazan 

GayrimübadiUer meselesi 
Bu İşin hal ve tasfiyesi binlerce vatandaşı 

ıztırabtan kurtaracak, hükümet için de 
büyük bir muvaffakiyet olacaktır 

Son zamanlarda Ankaradan gelen 
haberler hükümetin gayrimübadiUer 
işini katî surette tasfiye etmeğe ka
rar verdiğini bildirmektedir. Bu ha
ber her tarafta memnuniyetle karşı
lanmıştır. GayrimübadiUer işinin tas
fiyesi, hükümetin son zamanlarda te
şebbüs ettiği en hayırlı işlerden biri 
olacaktır. 

GayrimübadUler, Yımanistanda 
Diühim miktarda emlâk ve arazi ter
meden vatandaşlanmızdır. Bunlann 
bıraktıkları mallann bedeliıü Yunan 
hükümeti tesviye edecekti. Sonra hü
kümetimizle Yunanistan arasında ya
pılan anlaşma üzerine bu emlâk ve 
arazinin karşılığım vermeği hüküme
timiz taahhüd etti. Anlaşmanın ya
pıldığı zamandanberi on beş seneye 
yakm zaman geçtiği halde bu işin tas
fiyesinin gecikmesi binlerce vatanda
şı mağdur ediyordu. Yüz binlerce li
ralık emlâk ve arazisi olduğu halde 
sefalet içüıde sürünen bu vatandiiş-
larm vaziyeti, bilhassa ihtiyarlann 
hali herkesi müteessir ediyordu. Hu
sûmet son kararile bu mağduriyete 
nihayet verecek, gayrimübadiUer de 
haklanna kavuşacaklardır. 

Şimdiye kadar gayrimübadiUere, 
^tihkaklanna mahsuben, yüzde iki 
hakid ve yüzde 45 bono verilmiştir, 
•^akat bu bonolar vasati olarak yüzü 
^5 kuruşa elden çıkarıldığından gay-
^übadiUer istihkaklarına mahsu
ben ancak yüzde 10 - 12 derecesinde 
bir şey almışlardır. Bunun için müte
baki istihkaklarım tamamen alabU-
^elerini temin etmek lâzımdır. Gay-
^mübadUler Umumî harbin iptidasm-
öanberi mallarından istifade edeme
mişlerdir. Bunun için kıymet takdir 
f^ien maUanndan başka faiz olarak 
jjy misU daha istihkakları olduğtı ka-

g,;j^İ^^i|miş ve takdiri kıymet komis

yonu tarafından bu yolda mazbatalar 
verUmişti. O zamandanberi geçen on 
seneden fazla zaman zarfmda istihkak 
bir misli daha artmıştır. Yani bugün 
gayrimübadiUerin ellerindeki mazba
taların üç misli nakid veya emlâk al
maları lâzımdır. Buna imkân olmadı
ğı şüphesizdir. Bunun için faizleri bir 
tarafa bırakarak mütebaki istihkak
ların nakid ve hazine bonosu şeklinde 
tesviyesi çok âdilâne bir hareket ola
caktır. 

Maliye VekUi B. Fuad Ağrah Büyük 
Millet Meclisinde vaki olan beyana
tında gayrimübadiUer işini kısa bir 
zamanda halledeceğini ve gayrimüba
diUerin haklarınm temin edileceğini 
bildirmişti. Yeni bütçe tanzim edilir
ken hükümetin bu vaadi yerine geti
receği şüphesizdir. 

Şurasını kaydedelim ki gayrimüba
diUere verilecek para hükümet bütçe
sinden çıkacak değildir. Yunanlıların 
ve Anadoluda Etabli olanların bırak
tıkları emlâk ve arazi vardır. Anado
luda Etabli olanlarm bıraktıkları em
lak ve arazi pek mühim bir yekûn 
tutmaktadır. GajrrimübadiUerin hak
kı olan bu emlâkin bir kısmı başkala-
nmn eline geçmiştir. Fakat hükümet 
şunun bımun eline geçen emlâk ve 
arazinin karşılığım gayrimübadiUere 
vereceğini gayrimübadiUer cemiyeti
ne bUdirmişti. 

Şu halde gayrimübadiUere ait bü
tün emlâk ve arazinin hükümete geç
mesi hükümetin kendi vesaitile bun
ları satarak nakde çevirmesi veya en 
münasib göreceği şekilde kullanması, 
buna mukabil de gayrimübadiUere 
mütebaki istihkaklannı tesviye etme
si en muvafık hal tarzıdır. 

Çok uzayan gayrimübadüler mese
lesinin halU binlerce vatandaşı ıztı-
rabdan kurtaracak ve hükümet için 
büyük bir muvaffakiyet olacaktır. 

Bugün yeni sandığımız şeyle 
rin ekserisi yüzlerce senelik 

uzun bir ömre maliktir 
Bugün bizim 

yeni zannederek 
öğündüğümüz bir 
çok icadlar, keşif
ler, mücadeleler 
ve teknik muvaf
fakiyetlerin ekse
risi jrüzlerce sene 
evvel ortaya atıl
mış veya düşünül
müş şeylerdir. Hele bunlardan bir kıs
mı oldukça uzun bir ömre maliktir. 

Meselâ bugün sürat dediğimiz şe
yin geçmiş devirlerde de pek ihmal 
edilmediği muhakkaktır. Eski Roma 
zamamnda hükümet postası Antak-
yadan İstanbula altı günde gelmiş
tir ki böylece günde 190 kilometre ka
dar bir mesafe katedilmiş demektir. 
Sezar Romadan Rohn civanna sekiz 
günden az bir zamanda, yani günde 
150 kilometre katederek varmıştır. 
Maxim'in katledildiği haberini Roma-
ya getiren haberci bu mesafeyi dört 
günde almıştır ki bu sürat bugün için 
bile hayret verecek bir şeydir. 

Milâddan sonra 69 senesinde şim
diki Belçika havalisinde ihtilâl çıktı
ğım bildirmek için Romaya giden ha
berci günde 240 kilometre süratle 
ilerliyerek bu uzun mesafeyi 9 günde 
bitirmiştir. Buna benzer süratU yol-
culuklann en şayanı hayret olam 
Drysus'un hastalandığını haber alan 
Tiberius'ım Germanyaya yaptığı se
yahattir ki 24 saatte 290 kUometre 
katetmiş ve yolda üç at çatlatmıştır. 
Bugün spor ve süvarilik sahasmda 
bunlara benzer rökorlar yoktur. 

Tünel, ray, paratoner 
ilk tünel Milâddan yedi asır evvel 

Orşilim kralı Hiskiya tarafından aç-
tırılmıştır. Hâlâ mevcud olan bu tü
nel 535 metre uzunluğunda ve kaya
lar içinde oyulmuştur. UfkiUği mü
kemmel surette temin edilmiştir. Bü
tün tünelde ancak 30 santimetrelik 
bir meyil vardır, Milâddan iki bin se
ne evvel Filistinde yapılmış olan di
ğer bir tünel 35 metre yüksekUğinde-
dir ve bugünkü Londra yeraltı tren-
lerinkine benziyen bir kubbesi vardır. 

Bize pek yeni gibi görünen ray es
ki devirlerde de malûmdu ve belki 
bugünden daha geniş mikyasta isti
fade ediliyordu. Çok işlek caddelerde 
oluk şeklinde oyuklar yapılır, tek hat 
üzerinde iki arabanın gidip gelebil
mesi için bugünkü gibi makaslar açı
lırdı. Oyuklarm arasındaki mesafe 
her yerde a3mi idi. 

Yıldınma karşı paratoner Milâd
dan 1300 sene evvel Mısırlılar tarafın
dan iptidaî bir şekilde kullanılıyordu. 
Bir çok şehir kapılarındaki kuleler 
üstüne dikilen direkler altınla kapla
nır, bu suretle yıldınm buraya çeki-
Urdi. Yunan ve Roma rahibleri yıldı
rımı zararsız bir hale koymak için 
madenî levhalarla sarılmış sırıklar 
yapmak hünerine malik idiler. Yal
nız bunları bir tel ile kuyulara bağla
mayı bUmiyorlardı. 

Taksi aleti, otomatik 
makineler, monokl 

Eski Romada bugün bizim kuUan-

tlk Tünel 2700, ilk paratüner 3300, otomatik makineler 
2200 sene evvel yapılmıştı, Neron zümrüd bir monokl 
kullanırdı, içki düşmanlarının piri bir Mısır firavu

nudur, Milâddan üç asır evvel Atinah aktörler 
Hollivud yıldızlarından çok para kazanırlardı 

dığımız taksiU otomobiller gibi taksi-
ü arabalar mevcuddu. Fakat biraz 
iptidaî idUer. Bu arabaların dingUle-
rine ilâve edilen bir tertibat sayesin
de arabamn altına konmuş bir kutu
nun içine doldurulan taşlardan bir 
tanesi her mil katedlldUcçe bir çan 
üzerine düşer ve ses çıkanrdı. Çıkan 
sesler arabacı tarafından sa3rılmak 
suretile kaç mil mesafe katedUdiğl 
anlaşılır ve ona göre ücret aümrdı. 

Deliğinden para atmca cıgara veya 
pasta veren aletler bugün pek rağbet
tedir. Fakat bunlan yeni bir şey zan
netmek hatâ olur. Çünkü Milâddan 
iki asır evvel İskenderiyedeki mabed-
lerde «mukaddes su» veren otomatik 
makineler vardı. Bunlara bir dırahmi 
atümca musluklardan hemen su dö
külmeğe başlardı. O zamanm tarihle
ri Iskenderiyede bu nevi aletlerin çok 
mikyasta kuUamldığım ve muhtelif 
çeşidleri olduğunu kaydediyorlar. 

Bu nevi icadlann en sayam dikkati 
olan dokuzımcu asrm ilk srsoısmda 
yaşamış Bizans imparatoru Teophi-
los'ım tahtmm etrafma; yaptırdığı iki 
aslandır. İmparatorun her tahta otu
ruşunda bu aslanlar mihanlk bir ter
tibat üe ayağa kalkıp kükrerler va 
tekrar yere uzamrlardı. 

Monokl ve kadınlar tarafmdan kul
lanılan sapU gözlük de yeni değildir. 
İmparator Neron Oladyotör oyımlan-
m bir zümrüdden bsJtarak seyreder
di. Monokl 1730 senesinde tekrar 
meydana çıkmış, o esnada Romada 
bulunan İngiliz sefirinin «zincürle 
omuzuna bağh bir yuvarlak cam ta
şıdığı ve bunu ikide birde gözüne iliş
tirdiği» görülmüştür. 

tçki düşmanlığı, masaj 
tedavisi, sunî insan 

uzuvları 
içki düşmanları yeni türemedi, çok 

eski zamarüarda bile mevcuddu. Me
selâ MUâddan 1350 sene kadar evvel 
Mısır firavnnlanndan ikinci Ramses 
tebaasınm ayayşlığile mücadele etmek 
için bir cemiyet kurmuştu. Çünkü es
ki Mısırlüann ayyaşlığı pek meşhur
dur. Kadınlar bile «beşikten mezara 
kadar» içkiye rağbet ederlerdi. O za
manki Mısırda en aşağı dört çeşid bi
ra, altı çeşid şarab, aynca bir de hur
ma rakısı imal edilirdi. 

İçki düşmanlanna örnek olacak bir 
adam da eski Yunanlılardan Deca-
eneus isminde biridir. O zamana ka
dar Baküs şerefine pek coşkımca ka
fayı tütsüliyenlerin üzerinde bu ada-
mm içki aleyhindeki nutuklan bü5rük 
bir tesir yapmış, hattâ bir kısım halk 

bağlardaki kütük
lerini kökünden sö
küp şarap yapmıya 
tövbe etmişlerdir. 

Hippokrates Mi
lâddan 455 seno ev
vel masaj tedavisi 
yapardı ve ondan 
evvel de masaj usu
lü tatbik edilmektş 

idi. Asklepiades isimli bir doktor Mi
lâddan bir evvelki asırda Romada pek 
büyük bir şöhret kazanmıştı. Bu zat 
hastalarına katiyyen Uâç vermezdi 
ve alelûmum ilâca müthiş düşman
dı: Hastalarına perhiz ettirir, beden 
hareketleri ve masaj yaptınr, soğuk 
su duşlan, yağmur banyolan ve kum
da yalın ayak gezmelerini tavsiye 
ederdi. Meşhur Augustos Milâddan 
evvel 23 senesinde böyle bir tedavi ile 
büyük bir hastalıktan kurtulmuştu. 

Eski devirlerin insanları sımî âza 
jrapmasmı da biliyorlardı. HindUler-
de alçıdan yapılmış burun, kulak ve 
dudaklar her zaman görülen şeyler
dendi. O zamanlar hırsızlık ve sair 
suçlar için ceza olarak bu uzuvlar sık 
sık kesildiğinden sunilerine gösteri
len rağbeti hoş görmek lâzımdır. Es
ki Romada sunî kol ve bacak yapıür-
dı. Sunî bir gözü ilk defa yaşıyan bir 
insanm göz çukunma yerleştiren 
Fransız cerrahı Ambrois Par6'dir. 
1561 senesinde yaptığı bu göz altın
dan mamuldü ve tabiî gözün renkleri
ni taşımakta idi. Fakat cerrah bunu 
kendisinin keşfettiğini katiyyen iddia 
etmemiştir. 

Çok para kazanan aktörler, 
alkışçılar 

Bugün HoUyTOod yıldızlarının Yar 
zançlan âdeta akülarumza durgun
luklar veriyor. Fakat bu da yeni Ur 
şey değildir. Çiçeron zamamnda ya
şamış aktörlerden Roscius senede 45 
bin Ura kazamrdı. Zamanımızın en 
meşhur tiyatro sanatkârlan bile böyl» 
bir meblâğı hakir göremezler. Milâd
dan üç asır evvel Atinada oymyan ak
tör Amoibeus her sahneye çıkışı için 
bir talan ]rani bizim paramızla 2357 
lira alırdı ki bu kadar yüksek tarifeli 
bir aktöre bugün raslamak kolay de
ğildir. 

Zamanımızda bazı tiyatro eserleri
nin ilk vazı sahne edildiği gece halk 
tarafından tutulması için zeki kim
seler, para ile alkışçılar kiralanması 
usulüne müracaat etmektedirler. Fa
kat heyhat ki bu da asnmızm mahsu
lü değildir. Tarihçi Tacitus'un yaz-
dıklanna göre Neron 5000 tane ücret
li alkışçı beslerdi. Bunlar imparator 
temsil verdiği sırada ortalığı şiddetli 
alkışlara boğarlardı. Temsil yerinde 
muhtelif gruplara ayrılan bu alkışçı
ların grup şefleri 40 bin gümüş akçe 
almakta idUer. 

Bütün şu jrukanya kaydettiğim 
notlara bakınca insan yepyeni bir şey 
yapmaıun ne kadar müşkül olduğu
nu bir kere daha anlıyabUiyor. Düşü
nülmemiş ve söylenmemiş şey yoktur 
diyenlere hak verelim. Ş. H. R. 

tesfv^v*^^^^*^ (Akşam) _ Kırkağaç kazasında 

r- KUkandaki resm giydirilen çocuklan gösteriyor. 

ilk okullar öğretmenlerinin 
un hamiyetli lıalkı. okullardaki yoksul talebeye elbise dağıt-

Troçki 
Meksika işçileri Meksika-
pan çıkarılmasını istiyorlar 

Nevyork 24 — Meksikodan bildiril
diğine göre işçUer birUği Troçkinin 
Meksikadan çıkarılmasım istemeğe 
kalrar vermiştir. Troçki, Meksikaya 
kabul edildiği zaunan ileri sürülen 
şartlara riayet etmemekle ittihara 
ediliyor. 

Birçok hatipler Troçki için «Bey-
nelmUel faşizm ajanı» demişlerdir. 

Fransız - İ t a l y a n t i c a r e t 
m ü z a k e r e s i 

Paris 24 (A.A.) — Ticaret anlaş
maları direktörü Alphand'm riyase
tinde bir Fransız heyeti 8 martta Ro
maya giderek yeni Fransız - İtalyan 
ticaret mukavelesini müzakere ede
cektir. 

Haftada 48 saat 
çalışılacak 

ispanyada 40 saatlik 
haftadan vazgeçildi 

Barcelona 24 (A.A.) — İstihsalâtm 
teksifi maksadile 48 saatUk hafta usu
lünü yeniden tesise aid bir karaurna-
me çıkarılmıştır. 

Vaziyetin müsaadesi nisbetinde 40 
saatUk hafta usulünün derhal yeni
den tatbik edileceği beyan edUmek-
tedir. 

Amerikada tedrisat tarzı 
ı s lah e d i l e c e k 

Vaşington 24 (A.A.) — Reisicum
hur B. Ruzvelt, tedrisatm ıslahı saye
sinde demokratik müesseseleri muha
faza etmek üzere tedrisat sisteminin 
ıslahı işin kongreden 855 milyon do
lar tahsisat istemiştir. 

Sovyetler - Japonya 
Bir Sovyet vapurunun 

zaptı tahrik eseri 
addediliyor 

Moskova 24 (A.A.) — İçinde 72 ki
şi bulunan «Kauznetzstroy» admdaki 
Sovyet vapuru Hakodâte limanmda 
bulunmakta olduğu sırada Japon za
bıtası, gemi içinde araştırmalar yap
tıktan sonra hal-eketini menetmiştir. 

Tas ajansı, bir tahrik mevzuubahis 
olduğunu Ye Sovyet hükümetinin mu
kabil tedbirler alacağını beyan etmek
tedir. 

İSTENOGRAFİ KURSU AÇILDIĞINA DAİR 
Beyoğlu Halkevinden: Evimizde ye

niden İstenografi kursları açılmıştır. Haf
tada 2 saat olmak üzere 3 ay devam ede
cektir. Tedrisat 7 mart 938 pazartesi günü 

• 6 da başlanacaktır. Arzu edenlerin 
,.c>,. violunmak üzere Evimize müracaatları 
rica olunur. 
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Otobüs münakaşası 

Dün dinlenen şahitler 
Recai Nüzhet ve avukat 

Nuriyi itham ettiler 
Recai Nüzhet ve avukat Nuri bu 

ittihamları kabul etmediler 
Avukat Nazml Nuri ile Sadi Riza 

arasında bir münakaşe 

iT 

Otobüs münakaşası etrafındaki neş
riyat üzerine Sabur Sami, Recai Nüz
het Baban ve dişçi Avni Bayer tairaf-
Uumdan Ahmed Emin Yalman aley> 
hine açüan davlarla, Ahmed Emin 
Yalman tarafmdaiı Recai Nüzhet Bar 
ban ve Avni Bayer aleyhlerine açüan 
Te hepsi birleştirilmiş olan davaların 
tevhiden niyetine dün asliye birinci 
ceza mahkemesinde devain edUdi. 

Geçen celsede verilen karar veçhi
le; Ahmed Emin Yalmana bin lira ver
diği baklanda Avni Bayerin Recai 
Nüzhet Babanla beraber tertib ettiği 
iddia olunan protestonun hakikaten 
uydurma bir şey olup olmadığmm ve 
Recai Nüzhet Babanın bu protestoyu 
tertib için bazı kimselere müracaat 
ve nihayet Avni Bayeri teşvik ettiği 
hakkındaki iddiamn doğruluğunun 
tesbiti için dinlenmesine lüzum görü
len şahidler çağırüdılar. 

Ş a h i d Z ü h t ü n e d i y o r ? 
Şahid Zühtü, inşaat müteahhidi ol

duğunu, Ahmed Emin Yalmanla Re
cai Nüzheti tamdığmı, Avni Bayeri 
tanımadığmı söyledikten sonra usu
len yemin ettirildikten sonra şunları 
anlattı: 

— Ben evvelce mütareke senesinde ' 
Üsküdar polis merkezinde polis me
muru idim. Recai Nüzhet Baban da 
orada merkez memuru idi. Sonra 335 
senesinde ben İstifa ederek vazifeden 
aynldım. Bu hâdiseye gelince; geçen 
kânunuevvelin on birinci cumartesi 
günü Dördüncü Vakıf Hanınm altm-
daki kahvede arkadaşım İhsan ve 
Mustafa, Mehmed adlarmda diğer iM 
Idçi oturuyorduk. Recai Nüzhet Ba
ban saat 11 sıralannda kahveye gel
di, bana Sabri Celâli sordu. Görmedi
ğimi söyledim. Bu defa bana «Senin
le mühim bir şey konuşacağım» diye 
başka bir masaya çağırdı. Kapıya ya-
km yerde bir masada ikimiz oturduk. 

Orada Recai Nüzhet «Para kazan
mak ister misin?» dedi. Tabiî isterim, 
cevabmı verdim ve «Otobüs ruhsati-
jresi hakkmda Ahmed Emin Yalman 
bir yazı yazmış, vali de cevap vermiş. 
Tan gazetesini okursan anlarsm. Şim
di sen, müddeiumumîliğe bir istida ve
rmek otobüs ruhsatiyesi almak üzere 
müracaat ettiğini, belediyenin red c©-
•abı verdiğini, bunun üzerine Ahmed 

Emin Yalmana müracaatle ruhsatiye 
aldırmak üzere kendisine bin lira ver
diğini, fakat Ahmed Emin Yalmamn 
ruhsatiyeyi almadığmı iddia edecek
sin ve hakkmda yankesicilik suçım-
dan dolayı kanımî takibatta bulımul-
masım istiyeceksin. Bunun için her 
şey hazurlanmıştır. Müddeiumumüi-
ğin de haberi vardır. Eğer bunu yapar
san beraber gideceğimiz bir yerde 
sana beş yüz lira verileceği gibi, Bele
diyede veya şirketlerden birinde de 
150 liralık bir vazife verilecektir. Pro
testoyu müddeiumumîlikten polise 
havale ettirince parayı alacaksın.» 
dedi. 

Ben, vicdan ve karakterimin buna 
müsaid olma:dığmı, binaenaleyh bu 
işi yapamıyacağunı söyliyerek, kendi
sine arkadaşım İhsanı tavsiye ettim. 
İhsan da bu teklifi kabul etmedi. Pa
zartesi günü bu işi yapabilecek bir 
adamı getireceğini söyledi. Pazartesi 
sabahı biz gene kahveye geldik. İh
san böyle bir adam getirmemişti. Re
cai Nüzhet te gelmedi. 

Salı sabahı kahvede otururken ga
zetede bir protesto gördük. İki gün 
evvel Recai Nüzhet Babanın teklifini 
hatırladık ve bımun Ahmed Emin Yal
man aleyhine tertib edilmiş bir şey 
olduğunu anladık. Arkadaşım İhsanla' 
beraber Tan gazetesine gittik. Ahmed 
Emin Yalmanı bulamadık. Eski tanı
dığım ve diğer bir gazetede idai'e me
muru olan Kâzıma' giderek vaziyeti 
anlattık. O da, vicdanımız nasıl em
rediyorsa o yolda hareket etmemizi 
tavsiye etti. Oradan tekıar Tan gaze
tesine geldik. İdare memuru Halil Lut-
fi vasıtasüe Ahmed Emin Yalmanla 
görüşüp vaziyeti anlattık. 

Recai Nüzhet — Zühtü ile İhsan 
Tan gazetesine gittikleri zaman Ha-
lü Lûtfi kendUerine kaç para vermiş? 
Bunu sordurunuz. 

Zühtü — Bize hiçbir para teklif 
edilmiş ve verümiş değildir. Bu söyle
diklerim, yeminle verdiğim ifadelerdir. 

İ k inc i ş a h i d i n i f a d e s i 
Diğer şahid kuru yemişçi İhsan da, 

Recai Nüzhet Babanm kahvedeki tek
lifini yukanda yazdığımız şekilde an
lattıktan sonra' dedi ki: 

(Devamı on üçüncü sahifede) 

^^\ f^ ̂  
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir, 

Makinist!.. 
Tren toprağa yapışmış iri bir kırk

ayak gibi bayır demiyor, çayır demi
yor, habire gidiyor., ufku çerçevele
yen mor dağlar elele vermiş, hora 
teper gibi etrafı
mızda fır dönü
yorlar.. Yol ke-
narmdaki meşe 
ağaçları geriye 
doğru yuvarla-
mp gidiyorlar.. 
Katarın kâh so
luna, kâh sağı
na geçen telgraf 
direkleri incecik tel kollarile biribiri-
ne tutunmuşlar, acaib bir korkuluk 
gibi demiryolu boyunca uzanıyorlar... 

Sıcak, bunaltıcı bir yaz akşamı.. 
İnsan yalnız kendinin değil, üstünde
ki çamaşırlanmn büe terlediğini sam-
yor. Serinlemek için herkes bir çare
ye başvuruyor, ayaklannı vagon pen
cerelerinden şarkı tanlar bile var!.. 

Öğledenberi süren yolculuk bir çok
larımızı canciğer dost yaptı. Bir köşe
de bir darülfünun talebesi yanındaki 
bahriyelilere müderrislerden derd ya-
myor. Bir köşede iki orta yaşlı adam 
kanepenin üstüne kurdukları çilingir 
sofrasma kapanmışlar, gençliklerin-
deki sevgililerin kiraz dudaklarım 
kadehlere meze yapmağa çalışıyor
lar!. 

Bir köşede de yaşlı bir koca ile genç 
bir kadm. Biçare ihtiyar, karısının 
sık sık bahriyeliler tarafına kayan 
gözlerini kendi yüzünde toplamak 

için öğledenberi 
çene çahyor.. 
Yapmadığı ma
rifetler, hokka
bazlıklar kalma
dı!.. 

Batıda alçalan 
güneşten kaçar 
gibi doğuya, ge
ceye doğru koşu

yoruz. Pencerelerden içeriye yangm 
yerlerüün kokusuna benziyen kızgın 
ve kavruk bir toprak kokusu doluyor.. 
Her taraf kıpkırmızı.. Bedbin politika 
adamları gibi her şeyi. her yeri kan 
renginde görüyoruz!.. 

Hafif bir virajı döndükten sonra 
tren bir gölün kenarında yol almıya 

C Yazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu I 
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Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Daha gherken sordu: 
— Misafir mi davet ettin? 
Başım çevirmeden, gülleri yerleştir

meğe devam ederek cevap verdi: 
— Hem evet hem hayır. Eski dos

tum Vaudrec kontu pazartesi akşamla-
n bizde yemek yer. Bu akşam da ge
lecek. 

Georges nurüdandı: 
-— Ya... Pekâlâ... 
Elinde kırmm gül demetile kansı-

mn arkaamda ayakta duruyor, buketi 
kaldmp atmak arzusuna kapılıyor-
d a Buna rağtaen: 

— Al dedi, sana gül getirdim. 
Kadm döndü, gülümsüyordu. 
— Teşekkür ederim. 
Ve koUarüe dudaklarmı öyle candan 

usattı ki, Duroyun içi rahatladı. 
Kadm çocuk gibi sevinerek çiçekleri 

aldı. kokladı, boş kalan vazoya yer
leştirdi. Sonra manzarasına bakıp mı
rıldandı: 

— Çok memnun oldum doğrusul 
Şöminemin üstü doldu 

Ve derhal, kati bir kanaatle Uâve 
etti: 

— Vaudrec çok sevimli adamdır, 
onunla hemen samimî olursun. 

Kapı çalmdı. Kont gelmişti. Kendi 

evine girermiş gibi rahat rahat girdi. 
Genç kadmm parmaklarım öptükten 
sonra Duroya arkadaşça elini U7attı, 
sordu: 

— Nasılsmız azizim Dur oy? 
Eskisi gibi soğuk değUdi, variyetin 

değiştiğini ihsas ettiriyordu. Hayret 
eden gazeteci, konta karşı nazik dav
ranmağa çalışıyordu. Onlan beş daki
ka sonra gören on senedir sevişen iki 
ahbap sanabiUrdi. 

Gözlerinin içi gülen Madeleine: 
— Sizi yalnız bırakıyorum, dedi, 

mutfakta İşim var. 
Odadan çıktı. İki adam arkasından 

baktüar. '_ 
Odaya! gelince onlar yeni bir piyes 

hakkmda konuşuyorlardı; tamamile 
ayni fikirdeydiler, bu fikir beraberli
ği aralanııda pek çabuk bir dostluk 
yarattı. 

Yemek çok samimî, çok güzel geçti; 
kont geç vakte kadar oturdu; bu yeni 
evlüer tcrasmda, kendini kendi evinde 
hissediyordu. 

Kont gittikten sonra Madeleine ko-
casma: 

— Sevimli adam değil mi? dedi... 
İyi, emin, sadık güvCTülir bfr dosttur. 
O olmasa... 

Devam etmedi. Georges: 
— Evet, dedi. Hoşuma gitti. Arka

daş olabileceğimizi sanıyorum. 
Kadm: 
— Bu gece yatmadan evvel çalışa

cağız dedi. Yemekten evvel söyleme
ğe vakit bulamadım, Vaudrec hemen 

geldi. Faştan fena haberler aldun. 
Müstakbel nazır, mebus Laroche-Mat-
hieu girdi. Uzım, heyecanlı bir ma
kale yazmamız lâzım. Hâdiselerle ra
kamlar bende. Hemen İşe koyulalım. 
Sen lâmbayı al. 

Duroy lâmbayı aldı, yazı odasma' 
g:eçtller. 

başladı. Gökyüzüne ayna tutulmuş 
gibi batmm bütün renkleri birden 
yere indi.. Gölün üstünde bir tek kı
rışık yok. Ördek sürüleri büe bu eri
miş ateşe benziyen sulara dokunup 
yanmak korkusile hep yükseklerden 
uçuyorlar.. Karşı kıyılardan göle dü
şen akisler süzüle süzüle tâ yammıza 
kadar geliyor.. 

Bütün ağırlığma ve sıcaklığına rağ
men emsalsiz bir akşam. 

Karanfil, zambak gibi bazı çiçek 
kokulan vardır ki insanda yemek Iştl-
hası uyandırır!.. Akşamın bu renkleri 
de ruhtan ziyade midede galeyanlar 
yapıyor.. İnsan, dev gibi kocaman 
bir dili olup, nefis bir gül reçelini an
dıran bu kırmızı sulan sömüremedi-
ğine esefleniyor!.. 

Hiç durmadan 
dağlar, bayırlar 
aşan tren, ku
yumcu vitrini 
seyreden kadın
lar gibi, gölün 
kenarına gelince 
yavaşladı.. 

Tekerleklerin 
marş temposunu ^̂  ~ "̂  
andıran sesi ağır bir vals temposuna 
başladı... 

Bu tempo da ağirlaştı ve biten bir 
senfoninin son sesleri gibi uzana, ezi
le sustu. 

Tren durmuştu. Etraf derin, kulak
ları sağır eden bir sessizlik içinde, 
yarı uykulu. Yalmz yerinde sayan 
ayaklar gibi lokomotifin patpatlan 
duyuluyor.. 

Herkes evvelâ biribirine, sonra 
pencerelerden dışarıya bakıyor: 

«— Burada istasyon da yok ama 
neden durduk?..» 

«— Acaba bir kaza mı?..» 
«— Yok canım, öyle olsa zınk diye 

dururduk!..» 
«— Belki de makine de bir bozuk

luk!» 
((— Olabilir ama, baksana makine 

maşallah saat gibi işliyor!» 
«— Peki ne?..» 
«— Vallahi bilmem!..» 
Vagonlardan şeşler yükseüyor.. Ka

pılar açılıp kapanıyor.. Katann İM 
yamnda koşuşmalar, sessizlik İçinde 
büsbütün acayibleşen konuşmalar 
oluyor. 

Bu arada ihtiyar kocanın karısı, 
bahriyelilerin penceresine koşuyor, 
onlarla konuşmıya fırsat buluyor!.. 

Çilingir sofrasmm başmda çakıştı-
ranlâr şöyle bir dışarıya bakıp mev
kiin lâtafeti şerefine birer tek daha 
yuvar hyor 1ar!.. 

Müderrislerden şikâyet eden darül-
fünunlu ile beraber vagondan aşağı 
athyoruz. Gözleri merakla bü3rtimüş 

— . — — . ^ - i ^ » . . . . No. 12 

öteki yolcular gibi biz de lokomotife 
doğru koşuyoruz., yerler devedikenle-
ri üe dolu., hoyrat âşıklar gibi bacak
larımızı kıyasıya çimdiküyorlar!.. 

Gök, gölün altm sulan üstünde ka
laysız, bakır bir tas gibi!.. Etraf perde 
perde sisleniyor. Herkes miyoplar gi
bi dikkatle önüne bakarak jrürüyor. 

Lokomotifin ya
nma varıyoruz, 
koca makine ba
sma toplananlar 
karşısında lâkayd 
ve kaygısız!. Yal
nız içten içe fısıl
dayıp bacasın
dan duman sa
vuruyor!.. 

Bu güzel manzaı-a karşısında o, ne
fis bir tabloya bakan bir fil kadar 
kaba ve mânâsız!.. 

Memur, yolcu, herkes makinisti so
ruyor. 

Makinist ortada yok!.. 
Tahminler, fikirler, mütalealar 

biribirini kovalıyor. Her kafadan bir 
ses.. Herkes bir tarafa saldınyor, ma
kinisti arıyoruz!.. 

Beş dakika, on dakika, on beş... Der
ken kuyudan gelir gibi bir ses: 

«— Makinist... Makinist!.. Makinist 
burada!..» 

Anlar gibi uğıüdıyarak hepimiz se
sin geldiği tarafa koşuyoruz... 

İşte makinist!.. 
Üstü başı, yüzü, gözü yağlı, kıvır

cık saçları çarpık kasketinin altından 
fışkırmış bir delikanü. suyım kena-
rma bağdaş kur
muş, kirli par-
maklarmın ara-
smdaki boyalı ka- KV 
lemleri kucağın- ' 
daki kâğıdın üs- ^'^ 
tünde sinirli si
nirli dolaştmyor!.] 

Kâğıdın üs
tündeki renkler, 
alaca karanlıkta peb iyi seçilemiyor 
ama tıpkısı tıpkısma gölün renkleri
ne benziyor. İşte ufuktaki mor dağ
lar.. İşte İsveç hareketi yapar gibi 
kollarım yukanya, belini yana bük
müş ağ!aç!.. İşte batıda asıh duran 
bulut!.. Hepsi de etraftan alınmış 
akisler!.. 

Bu temaşa iki dakika bile sürmü
yor, trenin şefi delikanlınm jrakasına 
sarılıyor: 

«— Hayri efendi, nedir bu yaptığın 
Allah aşkma?..» 

Başka bir ses ilâve ediyor: 
«— Kırdığı ceviz kırkı aştı!.. Bu 

adamı aıtık direktöre şikâyet edip 
kovdurmaktan gayri çare yok!..» 

(Arkası var) 

Kütüphanede ayni kitaplar, kütüp
hanenin üstünde de Forestier'nin Ju-
an körfezinden aldığı vazolar duru
yordu. Du Roy kalemi aldı. 

Madeleine şömineye dayandı. Bir 
cigara yaktı, haberleri anlattı, flkirle-
Tini söyledi, yazmak istediği makale
nin plânım çizdi. 

Duroy dikkatle dinliyordu. Kadm 
sözünü bitirdikten sonra Duroy yazr 
mağa' başladı. Fakat makaleye kolay 
kolay giremez, kelimeleri bulamazdı. 
Bunun üzerine kadm sokuldu, omuzu-
na eğUdi, kulağma fıslamağa başladı. 

Arada sırada tereddüd ediyor, soru
yordu: 

— Bunu mu söylemek istiyordun? 
— Evet, evet. 
Makale bitince Georges hızlı sesle 

okudu. İkisi de pek beğendiler. Du Roy 
lâmbayı aldı, gözleri parlıyarak: 

— Artık ninni! dedi. 
— Madem ki yolu aydmlatıyorsun, 

önden yürü üstadım! 
Du Roy yürüdü, kansı arkasmda, 

kocasmı hızlı yürütmek İçin, ensesini 
okşuyordu, Du Roy ensesinden çok 
gıcıklanırdı. 

Makale Georges Du Roy de Cantâ 
İmzaslle çıktı ve akisler yapü. Meclis
te heyecana sebep oldu. Baba Walter 
muharriri tebrik etti ve siyasî makar 
leleri ona verdi. Haberleri gene Dois-
renard yazacaktı. 

Ondan sonra gazetede, kabineye us
taca hücumlar başladı. Kâh ciddî, 
kâh mizahi fakat her seferinde doğru 
ve hâdiseler beslenmiş makaleler em
niyetle vuruyor ve herkesi hajTctte 
bırakıyordu. Bütün gazeteler la Vie 
Prançaise'den bahsediyorlar, makale 
lerden uzma parçalar ahyorlar, bu 
meçhul düşmanm ağzmı kapatmak 
çareleıini atıyorlardı. 

Du Roy, siyasî gruplarda meşhur 
oluyordu. Şapka çıkarüışlardan, elini 
sıkmalanndan ehemmiyetinin aitti-
ğmı hissediyordu. 

Hergün, her saat salonunda bir 
Ayan, bir mebus, bir hâkim, bir gene
ral bıüuyordu, bütün bu insanlar 
İfadeleine İle kırk yılhk dost gibi, sa-
nilmî konuşuyorlardı. Bütün bu in-
sanlan nasıl tanımıştı? Salonlarda di
yordu. İyi amma onlarm itimadını, 
dostluğımu nasü kazannuştı? Bunu 
anlamıyordu. 

— Yaman bir diplomat olacak! di
yordu. 

Akşam yemeklerine, çok kere geç* 
kahyor, soluk soluğa, yüzü kızarmış, 
titreye titreye geliyor ve şapkasını çi* 
karmadan: 

— Bugün dolu geldim, diyordu. Ad
liye nazın bugün, muhtelif komisyoc-
larda çalışmış olanlardan iki kişiyi 
hâkim tayin etti. öyle bir tepeden ine
c i z İd, ömrü oldukça unutamıyacaK. 

(Arkası varh 
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tstanbulun büyük derdi: 
Yağ, Süt, Et, Ekmek... 

Eski şehremini Profesör Cemil Topuzlu 
bu 4 mesele iıaltidnda düşüncelerini bildiriyor 

[Eski şehremini Prof. Cemil Topuzlu, tstanbuVun 
başlıca dört derdi olan yağ, süt, et, ekmek mesele
lerine dair bize bir yazı göndermiştir. Herkesi alâ
kadar eden bu mevzular hakkında muhterem 
profesörün düşüncelerini aynen neşrediyoruz.] 

.-• Eskidenberi İstanbulini yağ, süt, 
fet, ekmek gibi dört büjmk derdi var-
Üır. En başta bisd en ziyade üzen ve 
bugüne kadar bir türlü çaresini bu-
iamadığunız yağ ve sütlerimiz gelir. 

Malûmdur ki başka memleketlerde 
ahalinin büyük bir kısmı, içine tere
yağı konulmuş haşlama yemekler 
yer. Memleketimizde ise eskidenberi 
bütün yemeklerimiz yağU et parçar 
lan veya karışık yağlasrla pişirilir. 
Bu yemeklerin bir müddet sonra mi
de ve karaciğerleri iyi işlemiyen Mm-
Beierde ehemmiyetli hastalıklara se
bebiyet verdiğini halkımız anlamak
ta gecikmedi. Bu son senelerde sof
ralarımızda yağk et parçalarüe, ka-
nşık yağlâı-la pişirilmiş yemekler 
azaldı. Haşlama yemeklerle saf tere-
yaiğlara rağbet çoğaldı. Tereyağı sü-
^̂ ümü artmca hüe ve ihtikâr da he-
hıen canlandı. 

Bugün dükkânların camekânlan 
içinde güzelce süslenmiş ve asü renk
leri beyazken bazı mevad üe sarıya 
uyanmış tereyağlar ile tenekeler 
içinde satılan Trabzon ve Urfa yağ
larının çoğu ve mahlut denilen yağ
ların ise hemen kâffesi sıhhate mu
zır ve terkiplerinin ne olduğu da belli 
öeğiidir. 

Tussuz tereyağlar bundan yirmi 
beş otuz sene evvel İstanbula Avus
turya ve Macaristan ve kısmen de 
HoUandadan geliyordu ve çok paha
lıya satılıyordu. 
Bundan başka Adapazarmda, Alem-

öağmda birkaç müteşebbisin himme-
tile açılan fabrikalarda yapüan ve 
l^âğıdlara sarılı olarak satüan saf te-
^eyağiarı da vardı. Her ikisini de alan
lar parmakla gösterilirdi. Bugün Is-
ta^bulda satılan tuzsuz tereyağlar 
bariçten gelmiyor. Pek çoğu hiç bir 
«ontrola tabi olmaksızm dükkân üst-
lerinde, pis yerlerde gayet iptidaî bir 
^ü l ile Edirne ve Bursa havalisinden 
tenekeler içinde gelen süt kremalari-
ŝ bizzat şehrimizde yapılıyor. 
Bazı insaflı esnaf bu tereyeğlan 

^aî ederken makinelerile iyice sıkı
yorlar. İçinde su ve ayran bıralam-
yorlar. Lâkin pek çoğu içindeki sula-
^ çıkarmadıktan başka' küolarla su 
«atıyorlar. Daha inskfsızlan da veje-
alin, hattâ sıhhate muzır maddeler 
ave ediyorlar ve san bir renge do 

'^yıyarak satıyorlar. 
Tuzlu tereyağlara gdince: Harbi-

J^îmiden evvel şehrimize Halepten 
Halepyağı namile çok mikdarda tua-
û tereyağı geliyordu. Bugün piyasa-

Jia Halep yağı yoktur. Ya Urfayağı 
^ ^ a l t m d a Birecik, Mardin , Diyar
bakır TTrfa toı-oflonrifla'n .ra<TnV..ı̂  
Trabz 

Urfa taraflanndaü veyahud 
azonyağı namile Kars, Erzurum, 

rzüıcan, Trabzon havalisinden kar 
palı tenekeler içinde geUyor. Bundan 
^aşka şehrimizde tahta fıçüar içmde 
^ya perakende olarak Anadolunun 
duîr ^^^y^"^ı*^den gelen ve saf ol-

klan çok şüpheli bhrçok tuzlu t©-
"^^yagian da vardu-. 

rp T r a b z o n y a ğ l a r ı 
rabzon yağlarmm bir kısmı temiz 

^^saf olmakla beraber büyük bir kıs-
na k^?^' ^^y^^ı ^^nk renk olup fe-
yae, u ^® ^"^- ^**^ * ^ ^ e*»" 
1ar . ^ ^ ^ ^ 1 ^ da vardu-. Bun-
sıktı?!^^^"^ makine ile değil eUe 
dikleri " ^ ^ ^ topaç topaç biriktir-
Ve av ^ ^ ^ ^ ' " *Ç̂ n<îe çok mikdar su 
Zara ^^^^' ̂ ^*"^ak iÇin çarşı, pa!-

Ve 

^JJ""^ kalır, satmak __ _ . , . , ^_ 
Pevda 2*^'^'' ' '^^^ ^ ^ ^ ham'ızi^t 

yaa ederek acüaşır ve fena bir ko-
y İle peyda olur. 

^ cokn^'''''''^ köylüler de bu yağla-
tates ? ^" ""̂  *^^ ^*"â ^bak, pa-
î^erakp^r^^ ^^^ sebzeler katarlar. 
^^tn^^T^^' köylülerden yavaş ya-

*e Trah ^^^^^^^e gönderirler. İş-
°2orı yağiannm kuvvetinin aa 

olması kokup acılanması ve eritilin
ce tencerenin dibinde birçok iri tuz 
parçalarüe hayvan kıllan, kabak ve
saire çekirdeklerinin bulunması bir 
kısım köylülerimizin temizliğe riayet 
etmemelerinden üeri geliyor. 

Trabzon taraflanndaki belediyele
rin, Halkevlerimizin köylülerimize te
miz yağ yapmalarını ve hüekârlığa 
sapmamalanna dair nasihatte bulun
malarını ve münasip yerlerde fenni 
yağ fabrikalan açmalarını ve bu yağ-
larm İstanbul vesair yerlere sevkolu-
nacağı esnada iyice Itontrol edilerek 
birer damga bile vurmalanm istemek 
hakkımızdır. 

U r f a y a ğ l a r ı 
Urfa yağlarma gelince bu yağlar 

daha temiz, daha kuvvetli ise de pek 
çok kereler kujrruk ve içyağlarile ka
rışmış olarak şehrimize geliyor. Bu
gün İstanbul piyasasında satüan 
Trabzon ve Urfa yağlarmm büyük 
bir kısmı taklid olarak bUhassa İs-
tanbulda Balıkpazan, Yağkapam ta
raflanndaki belli başlı tamnmış yağ 
fabrikalannda Anadoludan peraken
de surette gelen tuzlu tereyağlarm 
veya Trabzon ve Urfa yağlarmm içi
ne çok mikdarda kuyruk, iç, susam 
yağlan veya vejetalin katıhnak sure-
tile yapılıyor. Tenekelere konulujror. 
Anadoludan gelmiş süsü veriliyor ve 
halkımız aldatüıyor. • 

Tereyağlardan başka ticarette için
de bazı defa: zerre kadar tereyağ bu-
lunmıyan kuyruk, içyağlardan ve ve
jetalinle yapümış mahlut yağlar da 
vardır. Halkımızm bir kısmı ihtiya
cından dolajn bu yağlan bile bile sa-
tm alır; yemeklerinde kullanır. Her 
memlekette böyle yağlar vardır. Satıl
masına da mümanaat olunmaz. Hal
buki geçenlerde Balıkpazan tarafla
nndaki dükkânlardan-bu kanşık yağ-
larm toplandığmı ve imalâthaneleri
nin kapattınldığmı gazetelerde oku
dum. Bana kalırsa belediyemizin, sı
kı bir kontrol altmda bulundurması 
lâzımgelen mahlut dediğimiz karışık 
yağlann fabrikalannı kapatmağa 
hakkı olamaz. Çünkü bu büyük bir 
ihtiyaçtır. Bu gibi yağlarm üzerierin-
de etiket olduğu halde satümalanna 
müsaade edilmelidir. 

B i n b i r ç e ş id y a ğ 
Bugün şehrimizde tuzsuz, tuzlu, 

kanşk olmak üzere bin bir çeşit yağ 
vardır. Belediyemiz bunlar hakkmda 
bir formül ha'zırlamadığndan kontrol 
etmekte büyük müşküâta duçar olu
yor. İşte bundan dolayı yağlarm ne-
vUerini behemehal azaltmalı ve yal
nız: 

1 — Tuzsuz tereyağ, 2 — Tuzlu tere
yağ (Trabzon. Urfa yağlan), 3 — Mah
lut yağ (Tereyağla karışık yağ) 4 — 
Kuyruk, içyağlar. 

İsmini taşıyan dört çeşid yağ satü-
masma müsaade etmeli ve her yağın 
bulvmduğu kabın üstüne de hazıgl 
neviden olduğıma dair ayn ayn renk» 
te etiketler bulundurmalıdır. 

Tuzlu ve tuzsuz tereyağlarm halis 
sütten çıkanmş olmasına, içinde su, 
ayran,^ hayvanî ve nebatî yağlar bulun
mamasına azamî derecede dikkat et
melidir. Anadoludan gelen Trabzon ve 
Urfa 3rağlanm şehrimize girmezden ev

vel tahlil ederek mağşuş olanları sokma-
malı, hele bu yağlann taklid edilmesi
ne katiyyen cevaz vermemelidir. Hal
kımızın bazı tabakasmm bilmecburi-
ye yedekleri kanşık yağı da yalmz bir 
nevi olmak üzere kabul etmeli ve bu 
yağlann içinde yüzde ne miktar tere
yağ, ne miktar hayvanî ve nebatî yağ 
kanştınlacağma dair bir formül yap
malı ve münasip bir de fiat koymalı. 

Sıkı k o n t r o l 
Belediyemiz her önüne gelene 

bîihusus pis, murdar yerlerde her ne 
çeşid olursa olsun yağ yapılmasma kar 
tiyen müsaade etmemelidir. Süt krem

lerinden tuzsuz tereyağ çıkarmak is
teyen yağcılar ile terkibi bir talimat
name üe ta3an edilen kanşık yağ fab-
rikalanna hususî ruhsatnameler ver
meli ve bu yerler çok sıkı kontrol al-
tma alınmalıdır. Şahsî menfaat temi
ni için bugün hepimizin sıhhati ile oy-
m3ran ve hUekârlık yapan yağcüara 

asla acımamah. Trabzon, Urfa yağlarını 
şehrimizde taklid edenlerle gizli yağ 
fabrikası açardan bir seneden aşağı 
olmamak üzere hapse tıkamalı, yağ 
nizamnamesine velevki pek cüz'i ol
sun mugayir harekette bulunan es
naf da Uk defasmda elli lira tekerrürü 
halinde imalâthanesi kapatılarak beş-
yüz lira ile beraber altı ay hapis gibi 
ağır cezalara çarpılmalıdır. Sıhhati
mizi korumak mide barsak hastalık-
lamna yakalanmamak istersek bun
dan başka yapılacak hiç bir çaremis 
yoktur. 

Bundan yirmi beş sene evvel şeh-
remanetinde bulımduğum sırada bu 
yağ işlerUe çok uğraşmıştım. O zaman
lar Trabzon, Halep yağlarma saf te
reyağı ve kanşık yağlara da mahlut 
yağ etiketleri koydurmuştum. Her-
gün yağlardaki etiketleri ve yağ ima
lâthanelerini teftiş ettirir, taklid Trab
zon ve Halep yağı yapan esnafı teczi
ye ederdim. Ancak elimdeki nizam
name mucibince bir beşlik, nihayet on 
beşlikten fazla ceza verdiremezdim. 
Yağcı esnafı, bakallar bu parayı gü
le güle verirler ve ertesi günü ayni 
kabahati işlerlerdi. Bunlarla bir türlü 
başa çıkamıyacağımı anlaymca eti
ketleri değiştiren esnafm dükkânına 
apansızm giriyor, şayed evvelce ceza-
yi nakdî vermiş bir sabıkalı ise sıhhate 
muzır ağdiye hakkındaki nizamna
meye tevfiken etiketsiz ve muayene
den geçmemiş yağlan hemen yakala
yıp yanımda bulundurduğum süp-
rüntü arabasma attmyordum. Bu su
retle yağ satan esnafı bir dereceye kar 
dar yola getirmiş ve halkımıza da 
mümkün mertebe hilesiz yağ yedirme
ğe muvaffak olmuştum. 

S ü t m e s e l e s i 
İçtiğimiz sütlere gelince, çocukla-

nmızm, ihtiyarlarla hastalarımızın 
en başhca gıdasmı teşkU eden sütleri
miz bugün hem pahah hem de çok hi
lelidir. Bunun önünü almak için bü
tün medenî memleketlerde süt hak- • 
kında yapılmış olan belediye nizam
namelerini ve muhtekir ve hüekâr yağ-
cüar hakkında teklif eylediğim ağır 
cezalan aynen tatbik etmekten başka 
çare yoktur. 

Ekmek işi 
Medenî memleketlerin hiç birinde 

şehrimizde olduğu gibi kurunu vus-
tanî bir şekilde yani ekmek yapılan 
yerlerde, fırınlarda ekmek satılmaz. 
Fınnlar Ue ekmek satüan yerler biri-
birinden ajnılmıştır. 

Temiz, iyi pişmiş, ucuz, tartısı tam 
ekmek istiyorsak bizzat bu mühim işi 
belediyemiz üstüne almalı, adalar, Üs
küdar, Beyoğlu, İstanbul semtlerinde 
birer modem ekmek fabrikalan aç
malı, şimdiki fırmcüara ekmek hak-
Vınriflifi talimatnameye harfiyen ria
yet etmek şairtUe yalnız ekmek sat
mak hakla verilmelidir. Attar, bakkal 
gibi dükânlarda bir kilo ekmek bile 
bulundurulmamalıdır. 

E t l e r i m i z 
Mezbahanm açüdığı tarihten itiba

ren şehrimiz halkı temiz, hastahksız 
sıhhi et yemektedir. Yalmz mezbaha 
ücretinin haddinden fazla bulunma
sından dolayı bugün et pek pahahdır. 
Bir de mezbahada her gün yüzlerce 
manda, keçi kesUdiği halde kasap dük-
kânlarmm hiç birinde bu hayvanla-
rm etlerine tesadüf olunmuyor. Aca
ba bdediyoniz manda, keçi etlerinin 
üzerine ayn damga vurması lâzım ge
lirken bu vazifeyi yapmıyor mu? Yok
sa kasaplar damgalan değiştirerek b i 
ze kıvırcık yerine keçi ve sığır yerine 
manda eti mi sürüyorlar? Ben bu 
muammayı bir türlü halledemem. 

Etten bahsederken yediğimiz tavuk
lar da hatıra geüyor. Şehrimizde ta
vuklar hâlâ pis, murdar tavukçu dük-
kânlannda kesilir, yolımur, oracıkta 
satüır. Bugün dünyanm hiç bir mede
nî şehrinde tavuk satüan jrerlerde ta
vuk kesilmez. Buna karşı belediyemiz 
esaslı tedbirler almahdır. Çok şükür 
birkaç aydanberl tavukçularda ta-
vuklarm semiz görünmeleri için çişlr-
tUerek satüdığım görmüyorum. Bun
dan dolayı belediyemize bütün İstan
bul halkı teşekkür etmelidir. 

Doktor Cemü Topudu 
Etti Şehremini 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Dcnkor Tefrika No. 93 

iki kervan nihayet birleşti, Gûldost, Hasan 
beyin kervanına doğru koştu 

Bu aralık hare
ket bütün şiddeti-
le hüküm sürme
ğe başladığmdan 
Hasan bey kerva-
m durdurdu. Hay
vanlar için artık 
bir damla su bile 
kahnamıştı. Yal
nız insanlar birer 
yudum su içebü-
dUer. Kervan son 
durağından hare
ket edelidenberi 
otuz küometre da
ha katetmiş oldu
ğundan Karakaş 
nehrinin uzakta 
olmaması lâzııp 
geliyordu. 

Kervan akşam olunca yeniden yola 
çıktı. Herkes biliyordu ki o gece 
katedilecek mesafeden sonra ertesi 
sabah da su bulunmıyacak olursa bü
tün kervan, ha3rvanlarile ve insanlari-
le beraber susuzluktan mahvolup gi
decekti. 

Bu son gece jâirüyüşüne başlanır 
başlanmaz atlardan bazıları çöküver
di. Yükleri üzerlerinden almdıktan 
sonra dahi zavalhlar yerlerinden kı
mıldamadılar. Ağızlanndan koyu, 
kanU köpükler gelmeğe başladı. Dışa-
n fırhyan dUleri katılaşmış ve çatla
mıştı. Hasan bey bu hayvanlan kur
şunla itlaf ederek işkencelerine niha
yet verdL 

Kervanda yavaş yavaş bir intizam
sızlık başgösterdi. Herkes biran evvel 
Uerilemeğe ve suya yetişmeğe çalıştı-
ğmdan kafUelerin sıralan bozuldiL 
Bazı kervancılar hayvanlann denkle
rini indirdiler ve kendileri o hayvan
lann sırtına binerek canlanm kur
tarmak kaygusuna düştüler. 

Hasan bey bu vaziyetin devam ede-
miyeceğini anladı. Susuzluktan lâkır
dı edemiyecek bir hale gelmesine rağ
men en son tedbirlerini almağa baş
ladı. Sıcaktan, hararetten cinnet ge
tirmemek için son azmini ve iradesi
ni bir araya topladıktan sonra adam
larına emirler verdi. Kervanı iki kıs
ma a3nrdı. İşe yaramıyacak bir halde 
bulunan insanlan ve hayvanlan ol
duğu yerde bıraktı. Yürümeğe meca
li olan hayvanların denklerini indirt
ti. Henüz kuvvetlerini muhafaza ede
bilen kervancüan bu hayvanlann 
üzerine bmdirterek su mmtakasımn 
bulunduğu tahmin edilen şark isti
kametinde süratle yola çıkardı. Btm-
1ar su bulur bulmaz kırbalan doldu
racaklar ve hemen geri dönerek ker
vana su yetiştireceklerdi. 

Bu kafile yola çıktıktan bir saat 
sonra ilk nebat eserlerine tesadüf et
meğe başladı. Kurtulma ümidi kuv
vetlendi Güneş batmak üzere iken 
geniş bir nehrin kraıanna yaklaştL 
Kervancılar bu nehrin on gün evvel-
sahilini takiben ilerUemiş olduklan 
Hotanderya olduğunu anladılar. 

insanlar ve hayvanlar derhal suya 
atüarak müthiş bir iştiyakla Hotan-
deryanm suyımdan içtüer. Kervancı-
larm bir çoğu birdenbire fazla mik
tarda içUen sudan dolayı tehlikeli 
raşelere tutuldular. 

Fakat bunlarla meşgul olmağa va
kit yokta. Derhal kırbalar doldurul
du. En kuvvetli hayvanlara yüklene
rek geride kalan kervanı kurtarmak 
için hemen yola çıkanldı. 

Hasan bey iki gün uğraştıktan son
ra bütün kervanı denklerile beraber 
Hotanderya sahilinde toplamağa mu
vaffak oldu. Ctodan sonra adamlarını 
ve hayvanlarmı iki gün dinlendirdi. 

Hotanderyaya eriştikleri nokta Ka
rakaş nehrinin mansıbmdan bir gün 
kadar uzaktı. Sahte kılavuzlar kerva-
m garb istikametinde Uerüetecekleri 
yerde mütemadiyen garbı şimali isti
kametine sevketmişlerdi. 

Hasan bey Hotanderya sahilini ter-
ketmeğe, salülden bir kaç saat uzak
tan cenub istikametinde ilerilemeğte 
ve iki gecede bir kere sahUe yaklaşa
rak su almağa karar verdi. Bu yüz
den kervan bir taraftan Karakaş mm-
takasmdan uzaklaşmış ve diğer taraf
tan da kimaeye görûnmedoı Hotan
derya ovasmda kalmif oluyordu. 

Hasan beyin devecilerinden biri 
Hasan bey Hotan şehrinin bağlan-

na, bahçelerine ysJdaşınca kervanı 
kırkar, altmışar hayvanlı gruplara 
ayırdı. Bu gruplar muhtelif yollardan 
geçerek ileriledi ve üç gece sKirüsrü-
şünden sonra Hotan şehrinin şarkm-
da Tathbulak mevkiinde toplandı. 

Bu sayede Hasan bey kimseye gö
rünmeden ilk tepelere vasıl oldu ve 
dağlık araziye dalarak izini büsbütün 
kaybettirdi. Buraya kadar selâmetle 
geldikten sonra kervam durdurdu, 
dinlendirdi, denkleri yeniden tasnif 
ederek yüjjledi ve kervanım yaylalar
dan geçmeğe elverişli bir hale getirdL 

Güldost ile Merton büyük kervanı 
şimal taraflai'mda ararlarken Hasan 
beyin şark tarafmdan gelmesi bun
dan üeri geliyordu. 

Güldostun uzaktan geçmekte olan 
kervam tamr tsuıımaz var kuvvetile o 
tarafa doğru koştuğunu gören Mer
ton da topal ayağım sürükliye sürük-
liye arkadaşım takib etti. 

Mertonım maksadı hâlâ Gospodin 
Kosmarof diye tanıdığı Güldostu ihti
yata davet etmekti. Onun için arka-
smdan: 

— Ya kervan düşmanlarımız tara
fından idare ediUyorsa ve Hasan bey 
artık kervanla beraber değüse, o za
man ne yapacağız? diye bağırdı. 

Güldost koşmağa devam ederken 
başını çevirip: 

— Hasan t»eyin kervanla beraber 
olup olmadığım şimdi aıüanz. Şayed 
o yoksa dinamit sandığınm nerede 
olduğunu biliyorum. Siz hiç merak 
etmeyiniz, Mister Merton! cevabını 
verdi. 

Kızm bu son sözlerinde öyle şid
detli bir azim vardı Ici Merton bir Rus 
gencinin böyle canü gönülden kerva-
mn kurtulmasile alâkadar oluşunu 
anhyamamazlıktan doğan şüphe va 
tereddüdle başmı salladı. O zatöH 
Kâşgarda hapishaneden kurtulduk-
lan andan o dakikaya kadar Güldosfc 
tarafmdan sarfedUen beşer fevkinde-
ki mesaiye ve gayretlere hiç bir mâna 
veremiyordu. Çünkü gösterilen alâka 
kalbden doğan pek derin, pek samimi 
bir alâka idi. Gospodin Kosmarofun 
iri gözlerinin her bir bakışı bu alâka-
mn kalbden kopup geldiğini Mertcma 
i^b&t ediyordu. 

Bu aralık Güldostla Merton Uk de
velere jraklaştdar. Birdenbire kervan
cılardan birisi kıza doğru ilerUyer^ 
ve ellerini sevinçli bir tavırla uzata
rak: 

— Beyefendi, beyefendi, sen mi
sin? Beni tamdm mı? Tarım nehrini 
geçerken ben de seninle beraber ka
yıkta idim. diye bağırdı. 

Güldost hemen durdu. Gözlerinin 
esrarengiz bir panltı ile çaktığım Mer-
ttm gördü. Kız hiç yerinden kıımlda-
madan: 

— Sadrit aen misin? Tamdım, dedL 
Efendin nerede? Haniya Hasan bey? 
diye sordu. 

— Hasan bey mi? İşte şurada, at 
üstünde geüyor. 

Güldost o tarafa doğru bir adım at
tı. Fakat heyecandan başı döndü. Ye
re yuvarlanmak üzere iken kervana 
Sadık hemen onu kolundan tuttu. Fa
kat Güldost bu defa da şimşek sûra-
tile kendine geldi ve doğrularak: 

— Sıcaktan, dedi. Bütün geceyi at 
üstünde geçirdik. Sen git develerinin 
yamna, ben artık sizinle beraber ka
lacağım, dedi. 

(Arkası var). J i W 
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Tmi fcamutay binasının cepheden umumt gfirünüştt 
Ankarada yapılacak Kamutay bi

nası için açılan müsabakanın netice
lendiğini yazmıştık. Müsabakaya 14 
mimar iştirak etmiştir. Enternasyo
nal şöhreti haiz İsveçli profesör 
Tengbem, İngiliz Bebetson, HoUan-
dah M. Dodok'tan mürekkep bir ha
kem heyeti projeleri tedkik etmiş, 3 
projeyi ayırmıştır. Hükümet bu üç 
projeden doktor ve mühendis Holz-
meister tarafmdan tanzim edümiş 
olaaıı beğenmiştir. 

İnşaat komisyonu reisi Kamutay 
reis vekili B. Fikret Sılay bu münase
betle şu izahatı vermiştir: 

— Saray Ankarada, Yenişehirde 
hükümet mahallesinin arka tarafm-
daki tepe üzerinde yapılacaktır. Ar-
samn bulunduğu yerden eski ve yeni 
Ankara görünecektir. Müsabaka 937 
senesi haziranmda açılmıştı. Mimarm 

hüviyetinin belli ohnaması için mi
marm hüviyeti numaralı bir zarfa, 
proje de ayni numarayı taşıyan baş
ka bir zarfa konarak inşaat komls3ro-
nuna gönderihniştir. Hakem heyeti 
projeleri tedkik etmiş ve gayet mah
rem bir tarzda çalışmıştır. 

SeçUen proje sahibine yapılacak 
binamn inşasmı kontrole salâîıiyetli, 
yani vergiler dahil olmıyarak inşa 
bedeli üzerinden yüzde üç buçuk, 
ikinci mükâfatı kazanan diğer İM 
proje İçin üç bin, müsabakaya işti
rakleri komisyon tarafmdan kabul 
edilmiş bulunanlardan üçüncüden 
sonra gelen projelerin sahiplerine bi
ner lira verilecektir. 

Sarayda dört toplantı salonu, bu 
salonlardan birincisinde aza için 600, 
dinleyicUer için 1000 kişUik yer var

dır. Üç kısımdan mürekkep bir şeref 
locası, sefirler İçin 100 kişilik, büyük 
memurlar için 100 kişilik, gazeteciler 
için 100 kişUik localar bulunmakta
dır. Salonun ışık tertibatı istenüdiği 
zaman fotoğraf ahnacak surette he-
sab edilmiştir. İkinci salon 300 aza. 
300 dinleyici İçindir. Localar diğer 
salondaki gibidir. Üçüncü ve dördün
cü salonların beheri 200 kişiliktir. 
Bunlarda loca yoktur. 

Riyaset, Başvekâlet, Reis vekilleri, 
encümenler için bürolar ve salonlar
dan bahse lüzum bile yoktur. 

Asıl binadan başka bir de servis kı
sımları mevcuttur: Kalorifer dairesi, 
vantilâsyon istasyonu, elektrik san
tralı, matbaa, bahçıvan Ve hademe 
koğuşları, polis yatakhaneleri, mu
hafız kışlası, evrak mahzeni, su har 
zinesi gibi... 

Barselonda Franko tayyarderi tara-
lından atılan bombalardan birinin 

husule getlrdi|i büyük çukur 3 . MussolinİDin reClkaa ea genç Ud çocuğile beraber 

Geçmiş zamanlar: 

Abdülhamide derd olan 
birmesele 
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Said paşaya, aleyhinde padişaha jurnal 
verildiğini i(im haber vermişti ? 

Pederim Mahmud Celâleddin paşa! 
şûrayı devlet ba;şkâtibi iken sadrâzam 
Said paşa aym daire muavinlerinden 
İdi. Pederim ilim ve irfamnı takdir 
ederdi. Maiyetinde olduğu halde ken
disine hürmetle akran muamelesi 
ederdi. O vakit ben mekteb çocuğu 
İdim. Said paşa konağımıza geldikçe 
beni hafifçe imtihana çeker, çalış
mağa teşvik ile taltif ederdi. Hakkım
daki hüsnü teveccühünü muhafaza' 
ettiğini hissettiğim İçin mektepten 
ve çocukluktan çıkıp muhtelif me 
muriyetlerde bulvmduğum zaman
larda tatil günlerinin ekserisinde 
kendi ziyaretine giderdim ve âlimane 
ve fadılane sohbetinden istifade eder
dim. Mansıbmda iken de mazul iken 
de beni kabul ederdi. 

Padişah beni hususî hizmetine al»-
diktan sonra yalnız bayramlarda 
Said paşayı ziyaret edebiliyordum. 
Bir gün sarayda Said paşayı muha
lifleri jurnal ettiklerini ve mazul ola
rak konağmda oturduğu halde sık sık 
ecnebileri kabul edip onlar vasıtasUe 
Avrupa gazetelerine padişahm şahsi 
ve rejimi aleyhine makaleler yazdır
dığını padişaha bildirdiklerini işit
tim. Baş mabeyinci hacı Ali beyin 
odasmda da bu jumalda:n bahsolu-
nuyordu. Ben Said paşayı müdafaa 
ettim. «Böyle bir işe girişmesi, âlet 
olması katiyen muhtemel değUdir. 
Hakkmdaki rivayetler elbet iftiradır» 
dedim. 

Vazifem icabmca yanma girip çık
tıkça Sultanhamidin bana olan mua-
melesince bir değişiklik hissetmedi
ğim halde biıicaç gün sonra hacı Ali 
bey bana: «Yahu! Sen ne yaptm? 
Said paşaya gitmişsin; aleyhindeki 
jumala dair malûmat vermişsin. Pa
dişah sana dargın. «Ben Münir beye 
bu kabahatini yüzüne vurmadım. Si
nirlenir de bana' sert cevapla muka
bele ederse kendisine şiddetli mua
melede bulunmağa mecbur olurum 
diyerek çekindim. Sen kendisinden 
sual et, doğrusunu ve Said paşaya ne 
söylediğini ve Said paşamn ne dedi
ğini bildirsin. Yemin ve kasem ede
rim ki kusurunu affederim» buyur
dular. Hem de bu haberi senden al-
dığmı Said paşa. kendisi söylemiş» 
dedi. 

Said paşamn benden haber aldığı
nı söylemesine ihtimal vermediğim
den katiyen inkâr ettim. «Said paşa
yı az bir zainan evvel bayram tebriki 
münasebetUe gördüm. Yalmz kalma
dık. Dört beş misafirile beraber yanı
na girdim ve gene nüsafirlerile bera
ber çıktım. Bayram vizitelerinde söy
lenen sözler haricinde bir şey söy
lenmedi» dedim. 

Vakıa bayramda dediğim gibi mer
divende tesadüf ettiğim dört beş zi
yaretçi ile beraber Said paşamn ya
nma girmiştim. Tebrikler edilip birer 
de kahve içUdikten sonra cümle ile 
beraber kalktım, fakat ustalıklı bir 
manevra yapara en arkada kaldım. 
O zamanm usulünce güya veda için 
paşaya sokulup «EcnebUerle pek ih-
tUât etmeyiniz. Avrupada aleyhte 
neşriyat yapıyorsunuz diye jurnal 
ediyorlar» dedim ve hemen çıkıp mer
divenden aşağı inen ziyaretçiler ara
şma karıştım. Bımlann biri sedaret 
müsteşaiı Tevfik paşa, diğeri Bulgar 
eksarhı ve ötekiler de isimleri hatı
rımda kalmıyan belli başlı mülkiye 
memurlan idi. 

Hacı Ali bey dediklmmi padişaha 
arzetti. İsimlerini zikrettiğim kimse
lerden sorulmuş. Hiç birisi benim en 
sona kaldığımm farkına' varmadık-
lanndan «beraber girdik, beraber çık
tık, Münir faey yalnız kalmadı» de
mişler. 

Sonra öğrendiğime göre hakikat 
hal de bu haberi kendisine bildiren 
ben olduğumu vakıa Said paşa söy
lemiş! Şöyle ki Said paşa iptida ken
di aleyhinde jurnal verildiğini mev
suk olarak işittiğinden bahisle teb
riye! ataımet yolunda padişaha bir ari-
za takdim etnüş. Abdülhamid süt 

kardeşi ve pek emini olan esvapçıbaşı 
İsmet beyi yollamış «bu haberi ken
disine kim verdise iptida onu söyle
sin» demiş. Said paşa, birkaç defa 
İsmet bey gelip giderek kendisini sı
kıştırmışken, gene söylememiş. Ni
hayet İsmet bey, polis müdürü hacı 
Malımud efendi ile beraber gelerek 
tehdid etmişler söylemezse hakkında 
fena olacağmı ve nefiye gönderilece
ğini ve fena muamelelere maruz ka
lacağını ve fakat söylerlerse haberi 
veren kimse hakkında' ceza edilmiye-
ceğini padişah namına birçok yemin
lerle temin eylemişler. Said paşa 
tab'an pek vehham ve korkak idi. Se
bat edememiş. Nihayet ben olduğu
mu söylemiş. 

Çu kadair ki Tevfik paşa ile diğer 
misafirler benim sözümü tasdik ve 
Said paşayı tekzib ettikleri İçin Ab
dülhamid artık Said paşanın kendi
sine o haberi vereni sıyanet ettiğine 
ve o sebeple bana isnadatta bulundu-
ğıma hükmetmiş. 

Onun üzerine Abdülhamid bu iş
ten bana da bahis açarak «şu müna
fık Said paşamn sana ettiği iftiraya 
şaştım. Sen de şaşmıyor musun? Doğ
ruyu söylememesinin elbet mühim 
bir hikmeti bir sebebi var. Mutlaka 
hakikat hali meydana çıkarmalıyız. 
Sen de gayret et. Bu muammayı hal
ledelim, anlıyalrm. Bir de bana şunu 
da söyle ki hacı Ali beyin odasında 
bu işten bahsederken kimler vardı» 
dedi. «Hatırımda kaldığına göre ikin
ci mabeyinci vardı. Fakat bitişik odar 
da birkaç kişinin konuştuklarını işit-
timse de kimler olduğunu bilemem» 
dedim. «Aranızda kapı açık mıydı» 
dedi. «Evet efendim» deyince «acaba 
o adamlardan biri sizi işitip Said pa
şaya bildirmiş olmasm. Hele şunu da 
tahkik edelim» dedi. Sonradan haber 
aldığıma göre o gün o odada; bulu
nanları çağırmışlar sıkıştırmışlarsal 
da «biz bir şey işitmedik ve Said pa
şaya da gitmedik» demişler. 

Pek merak ettiği bu muammanın 
halli için padişah aylarca uğraştığı 
halde işin hakikatini keşfetmek ken
disine müyesser olmadı. Said paşanın 
beni ittiham ederek sahabet ettiği 
kimserün kim olduğunu anlıyama-
ması kendisine âdeta bir derd olmuş
tu. Senelerce unutmadı. Ara sıra be
ni de tahkikata sevkederdi. Birçok 
kimselerden şüphe ederdi. 

Salih Münir Çorlu 
Mütekaid büyük elçi 

Sivas çimento fabrikası 
Sivas (Akşam) — Sıvasta baharda 

kurulmıya başlanacağmı evvelce yaz
dığım çimento fabrikasnun hazırlı
ğım yapmak üzere Sümer Bank çi
mento endüstri şefi mühendis Celil 
Günalp ve inşaat şefi Nazir ve bir de 
havaî hattı yapacak olan Poliğ fab
rikasının mütehassıs mühendisi B. 
Menzel şehrimize gelmişlerdir. Haber 
aldığımıza göre mevsim müsaade 
edince derhal inşaata başlanacaktır. 

Bu defa fabrikanm yeri Ue ocakta 
yapılacak olan havaî hattın güzer
gâhı tayin ve tesbit edilecektir. Fab
rika 939 senesi yazmda işlemeğe baş-
hyacaktır. 

Haseki hastanesine müra
caatlar çoğaldı 

Haseki hastanesinin doğum kısmı
na son günlerde müracaatler çoğal
mıştır. Müracaatlerin yekûnu günde 
altmış beşi bulmaktadır. Halbuki 
hastanenin doğum servisi, bu ihtiya
cı karşılayacak vaziyetten çok uzak
tır. 

Haseki doğum servisi, bu hususta 
şehrimizin hemen hemen yegâne mü
essesesi olduğu için servisin genişle
tilmesi hakkmda bazı tedbirler alı
nacaktır. Bu hususta bir proje hazır
lanacaktır. 
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Claudette Colbert Avrupaya geliyor 
Yedi senedenberi durmadan çalışan ve filim çeviren 

artist, iki sene evvel evlendiği halde ancak 
şimdi balayı seyahatine çıkabilecek 

Amerikadan gelen haberlere göre, 
Hollywood'xın tanınmış yıldızlarından 
Claudette Ctolbert yalanda ıızun bir 
seyahate çıkacaktır. Sevimli artist ye
di senedenberi hiç dinlenmemiştir. Bir, 
filimi biter bitmez ötekine başlamış, 
mütemadiyen çalışmıştır. İki sene ev
vel evlendiği halde, elan balayı seya
hatine bile çıkamamıştır. Artist, uzun 
süren bu çahşmadan sonra şimdi bir 
pai-ça dinlenmek, dünyayı görmek is--
tiyor. 

Gelen haberler doğru ise Claudette 
Colbert, kocasüe birlikte yakmda Av
rupaya gelecek, Evvelâ Fransayı ziyar 
ret edecektir. Artist aslen Fransızdur 
ve hakikî adı Lily Chochoin'dır. Saint 
Matode'de doğmuş, küçük yaşmda 
Amerikaya gitmiştir. Şimdi doğduğu 
yeri, uzak akrabalarmı ziyaret ede
cektir. 

Claudette, Amerikada büyüdüğü ve 
tahsil gördüğü için ingilizceyl çok 
ûaükemmel söyler. Fakat fransızca-
yı da unutmamıştu-. Hattâ fransızca 
birkaç filim de çevirmiştir. Claudette 
Colbert bir zamanlar salme artisti 
idi. 927 senesinde, 20 yaşmda iken fi
lim çevirmek hevesine kapılmış ve ilk 
tecrübeyi yapmıştır. Fakat stüdyo 
hayatı hoşvma gitmediğinden tekraJr 
sahneye dönmüştür. 

Birkaç sene sonra sözlü fUim çıkm-
ca filim şirketleri sesleri tatlı artist 
aramağa başlamışlar ve tiyatro air-
tistlerine müracaat etmişlerdi. Col
bert, evvelce bir filim çevirdiği için, 
sinema tekniğine az çok vakıftı. Bu 
sebeple kendisine de teklifler yapıl
mıştır. Claudette, 927 deki tecrübe
sinden sonra bir daha stüdyoya ayak 
atmamağa karar vermişti. Fakat ge
çen seneler sinemaya karşı düşmanlı-
ğmı ımutturduğvmdan, tekrar filim 
çevirmeği kabul etmiştir. 

O zamanlar sözlü filimler bu kadar 
tekemmül etmemişti. Mikrofonlar, se
si zapteden âletler iyi değildi. Bunun 
için artist birçok güçlüklerle karşı-
iaşmıştır. Fakat çevirdiği filim rağ-
^ii gördüğünden, bu sıkmtılan unut
t u ? ve ikinci bir filme başlamıştır. 
Bu filimde de muvaffak olduğundan, 
Paramoımt şirketi kendisine iki sene
lik bir kontrato teklif etmiştir. Artist 
Dunu imza etmiş, iki sene sonra mu
kavelesi, uzun müddet için, yenüen-
öîiştir. 

Claudette o zamandanberi durma
dan çalışıyor. Mukavelesi mucibince, 
senede bir piyeste oynamağa hakta 
Vardır. Fakat o, bu haktan istifade 

Claudette Colbert'in son resmi 

etmeği düşünmemiş, bütün mesaisi
ni stüdyoya hasretmiştir. Birçok tar 
niTiTnı.ş artistlerle, bu arada Maurice 
Cîhevalier İle müteaddid filimler çe-
Tirmiştir. Adolph M^jou ile de firan-
sızca bir filim çevirmiştir. 

Ehlisalip muharebeleri, Cleopatra 
gibi tarihi fillmlerde oynadığı ^ i , 
son zamanlarda Charles Boyer ile <Bu 

gece bizim gecemizdir», Garry Cooper 
ile de «Sekizinci» filimlerini çevir
miştir. 

Claudette Calbert'in filimlerinln 
çok beğenilmesi, artistin oynayışmda-
ki tabiîlikten, hal ve tavrmdaki sevim-
likten ileri geliyor. Artist son olaarak: 
«Kocalar hakikaten lüzumlu mudur-
1ar?» admda bir filim çevirmektedir. 

Lubitsch'e nişan verildi 

Sofga mektupları 
160 mebusluk için 
783 namzed var 

Son günlerde seçim mücadelesi 
her tarafta l<ızişmıştı 

Lıîi?^^^ filim rejisörü ve sahne vazu 
^ ı t s c h e Fratasa hükümeti tarafinr 
"«» Legoin d-honneur nişanmm şöval-
jyutbesl verümiştir. Fransanm Hol-
^^ood general konsolusu B. Vlala n t 

yam m ^ u r sahne vazıma takdim et
miştir. Yukandaki resimde soldan sa
ğa doğru sırat ile Danielle Daırieuz, 
kcmsolos, Lubitsch, Robert Florey, An-
nab^a T« Slmone Simon görünüyor. 

Anna May Wong 
evini değiştiriyor 

Meşhur Çinli kadm artist Anna May 
Wong Hollivuttaki apartımanından 
başka bir yere taşınmaya! karar ver
miştir. Bunun sebebi de oturduğu dai
renin bir Jsipon bahçesine nazır olmar 
sidir. Anna memleketinde cereyan 
eden kanh hâdiselerle yakından alâ
kadardır. Bu bahçeye ne zaman baksa 
vatandaşlarına merhametsizce saldı
ran düşmanlannı hatırladığı için bu 
evde oturmaya tahainmül edemiyor. 

Fakat Anna iki aydanberi ev bula
mıyor. Hollivutta mesken buhram im 
var? diyeceksiniz. Hayır, ondan değil. 
Çinli artist perili ev aramaktadır. Ken
disine bunun sebebi sorulduğu zaman: 

— Ziyaretçilerden bıktım. İçi peri
lerle dolu bir ev bulursam belki kimse 
uğramaz diye düşünüyorum, demiş. 

Perilerden korkup korkmadığı soru
lunca da: 

— Benim perilerden değil ziyaretçi
lerden ödüm kopar., cevabım vermiş
tir. 

Sofya (Akşam) — Bulgaristanda 
mebus namzedliğini koymak için ilân 
edilen müddet bitmiştir. Bu müddet 
zarfında Plevne mmtakasmdan 256 
ve Burgaz mmtakasmdan' 114 kişi 
namzedliğini koymuştur. 89 seçim 
nuntakasına ayrılan bütün Bulgaris
tanda 783 namzed vardır. Seçilecek 
mebuslar 160 dır. 

783 namzedin arasında bir çok sa
bık nazırlar, mebuslar, eski partilerin 
ileri gelenleri, belediye reisleri, mü-
tekaid muallimler, ihtiyat zabitleri, 
tacirler, doktorlar, avukatlar ve sair 
kimseler bulunmaktadır. 

Namzedlere itiraz edilme müddeti 
de nihayet bulmuştur. Şumnu ve eski 
Zağra mmtakalannda bir çok nam
zedlere itiraz edilmiştir. İtiraz, mah
kemelere tahriren şikâyet edilmiekle 
yapılıyor. Şimdiye kadar bir çok mah
kemelere başvurularak pek çok kişi
lerin namzedlikleri reddedilmiştir. 
Meselâ, Şumnu mmtakasmdan kendi
lerini mebus namzedi olarak göste
ren sabık nazırlardan Nikola Muşa-
nova, Vergil Dimov'a, Hristo Stoya-
nov'a itiraz edilmiştir. Ayni suretle 
daha bir çok sabık mebuslara da iti
raz edilmiştir. 

Rusçuktan, namzedliğine itiraz edi
len sabık başvekil Nikola Muşanovun 
hüsnü hal erbabından ve çok iyi sı
fatlan haiz bir Bulgar olduğu ve 
kendi eski fırkası olan demokrat par
tisini diriltmeğe hiç bir zaman teşeb
büs etmediği bildirilmiştir. 

Yeni seçim kanunıma göre, mebus 
namzedlerinin hüsnü hal erbabmdan 
olması ve feshedilen siyasî partilerle 
alâkası bultmmaması lâzımdır. Yapı
lan itiraz ve mukabelelerden sonra 
eyalet mahkemeleri, elde edilen delil
ler üzerine karar verecektir. 

Seçim propaganda ve mücadelesi 
kızışmıştır. Namzedlikleri tasdik edi
lenler, kanun mucibince halk arasın
da içtimalar akdedebilecekttr. Yal
nız içtimain teşekkülünden iki saat 
evvel polise bvmdan haber vermeleri 
lâzımdır. Kanımen namzed olarak 
tamnanlann İçtimalarmı bozmak te
şebbüsünde bulunacaklar üç seneden 
beş seneye kadar hapisle cezalandırı
lacaklardır. Gayriresml her türlü si
yasi toplantı ve içtimalar yasak edil
miştir. Seçim propagandası, seçimin 
yapılacağı tarihin arifesine kadar de
vam edecektir. 

Mebus seçimine, evvelâ eski Zağra 
ve Şumnu mmtakalannda 6 martta 
başlanacaktır. Hükümetin teşkil etti
ği amele birliği, propaganda için neş
rettiği tebliğde, organize edUen ame
lenin yeni rejimi müdafaa edecek 
namzedlere rey vermesini İstemiştir. 
Amele birliği, ayni tamiminde seçim
de kendisi namzed göstermiyeceğini 
bildirmiştir. 

Esnaf cemiyetleri şimdiye kadar 
dört mmtakada 17 mebus namzedi 
göstermiştir. 

Bulgar kadınlar birliği de seçim 
propaganda faaliyetine geçmiştir. 
Sofyada hukukçular klübünde yaptı
ğı içtimamda kadınlar birliği reisi 

bayan Dimitrana İvanova bir nutvık 
söylemiştir. Nutku, Sofya radyosıle 
de neşredilmiştir. Bayan Dimitrana 
nutkunda, bütün Bulgar kadmları-
nm, seçime bitaraf olarak canla baş
la İştirak etmelerini istemiştir. 

Burada söylendiğine göre, bitaraf 
namzedlerden gayri eski partilerin-
namzedlerine rey verilmemesi için 
hükümet bugünlerde halka bir tebliğ 
neşredecektir. Bu suretle Bulgaristan-
da eski parti mensublarile pr.rti 
aleyhtarlan arasındaki mücadelenin 
bütün şiddetile devam ettiği göri>lü-
yor. 

Dahiliye nezaretinden öğrenildiği
ne göre, seçime, 2,500,000 kadar i ıti-
habcı iştirak etmektedir. Bunlardan 
1,500,000 i erkek ve 1,000,000 u ka
dındır. Kadmlar, mebus seçimine, ilk 
defa olarak giriyorlar. Bulgaristan 
Türkleri, mebus seçimine iştirak etti-
rilmemektedlarler. Bu suretle, müstak
bel parlâmentoda hiç Türk mebus 
bulunmıyacak demektir. 

Millî maerş hakkında 
Eskiden Türkler aleyhinde tanzim 

edilen Bulgar millî marşı «Çağlayan 
kanlı Meriç» in ne şekilde değiştirile
ceği hakkında Bulgar maarif nezare
ti millî kültür şubesi direktörü N. T. 
Balabanov. 12 şubat 1938 tarihli 
Utro gazetesine şu malûmatı vermiş
tir: 

«Millî ma^ Ue çarın marşı hakkın
da tetkikatt» bulunarak bımları mez-
cetmek için bir komisyon teşekkül et
mişti. Bu komisyon güftelerle melodi
leri tetkik ederek vazifesini bitirdi. 
Maarif naaınna neticeyi bildirdi. 
Marşın melodisi esas tutularak bua-
kılmış ve güftelerin de armonisi mez-
cedilmiştir. Güftelerde de tashihler 
yapılmıştır. Malûm olan güftelerden 
kâfi derecede uzaklaşılmıştır. 

Komisyonım projesinin, daha ge
niş mikyasta, tetkik olunması lâzmı-
dır. Çünkü bü kolayca halledilir bir 
mesele debidir. Her vakit millî bir 
marşa el uzatmak doğru olamaz. Ç: -
rm marşı ilr «sevgili vatanım - Mi: a 
Rodina» şarkîsi, mUlet arasında me\ -
ki almış ve herkesçe millî olarak kr-
bul edilmişttr. Bu şekUde güfte, ka
rakter ve mülkiyi ifade eden şarkıle •, 
mazideki kahramanlıklara merbuttm-
ve muayyen hareketleri gösterir. Burı-
1ar millî kültüre dahüdir. 

Bu şarkılar, tarihî birer vakayı ca"i-
landırmaktadır. Yeni şekiller, ayr.i 
tarihî hâdiseleri ayni şekilde ifade ek
memektedir. Benim noktai nazarıma 
göre, komlsîronun, ayni güfte ve ayni 
musiki üzerine tadilât yapması lâzım
dı. Bu şekil de eski vekayie müstenid 
ohnalıydı. Çağlayan Meriç millî marşı 
hakkında başka bir güfte, Bulgar mil
lî şairi îvan Vazov tarafından yazıl
mış ve 1921 de maarif nezareti tara-
fmdan kabul olımmûştu. 

Komisyon ikiye aynlmıştır. Birisi 
musiki şubesidir, diğferi edebiyat şu-
besidir. Musiki şubesi, çağlayan Me 
riç ve Mila rodina ve çar marşmm es
ki esas melodi üzerinde tetkiklerini 
bitirmiş, edebiyat şubesi ise henüz işe 
başlamamıştu*.» 
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Boluda kostümlü bir balo verilmiştir. Yukarıda-baloda bulunanlardan bit 
kısmı görünüyor 
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ingiltere mektupları 

İngilizlerin futbol ve rugbiden sonra en fazla 
jagbet ettikleri spor olan Panl(ras güreşi nedir? 

Londra (Akşam) — İngilizler ara
sında futbol ve rugbiden sonra üçün
cü plânda teammüm etmiş olan veya 
daha doğrusu rağbet bulan spor ne
dir bilir misiniz?.. Nafile düşünme
yin, bulamazsınız; çünkü ben buna 
yakmdan gördüğüm halde hâlâ ina
namıyorum: 

Güreş!... 
Evet, İngilizler futbol ve rugbiden 

sonra en fazla güreşi tutuyorlar. Fa!-
kat bu güreş bildiğimiz serbes ve gre
koromen stülerinden bambaşka ve 
muhakkak ki spor çerçevesinin tama-
mile haricinde kalması icab eden öl
dürücü PaHkrastır, İngüizlerin: 

«Ali around in wrestling> ismini ver
dikleri bu vahşi ve çirkin spor bura
da o kadar tutulmuş ki mühim bir 
müsabaka için biletinizi iki hafta 
evvelden tedarik etmezseniz yer bula
mazsınız. 20 bin seyirciden fazla is-
tiab eden bir salonda iki hafta evvel
den bütün yerlerin satılmış olmasmm 
manasmı takdirinize bırakıyorum... 
Dahası var, Unutmayınız ki sekiz mil
yon nüfusu olan Londrada bu şekilde 
çalışan tam 34 salon vardır. Bu 34 
salonun hepsi ayni nisbette rağbet gö
rür, hepsi hmcahmç doludur. Londra 
haricindeki büyük şehirlere gelince, 
bunlarm da hiç olmazsa iki muazzam 
salonu vai". Bunlar da her cumartesi 
gecesi güreş meraklüarüe dolup bo
şalıyor. 

*** 
Pankras, büyük mikyasta rağbet bul-

masma rağmen, İngiliz gazeteleri 
spor sahifelerinde buna yer ve.-nü-
yorlar. Ancak bazıları sadece iki sar 
tırla neticeleri yazıp geçiyorlar. Bu
nun iki sebebi var: Birincisi ve en 
mühimi bütün zevki vahşetinde ve 
yırtıcüığmda olan bu döğüşü (çünkü 
güreşten ziyade doğuştur) kalemle, 
fotoğrafla canlandırmak gayri kabü 
ve lüzumsuz... İkincisi deingüterede 
ayni kıymette yüzlerce Pankrasçınm 
ayni gecede muhtelif salonlarda ve şe
hirlerde müsabakalar yapmasıdır. 
Spor sütunlarında yer bulamyıan Pan-
krasın spordan addedilmemesi bu hu
susta diğer bir sebep teşkil ediyor. 

Halk bımu ancak cambazhanede 
valisi hayvanlan seyreden bir hisle 
V'aşılıyor... Bütün zevki ve heyecam 
c: am ettiği müddetçe... Müsabaka
ca ı sonra kapıdan çıkarken her ş ^ 
unutuluyor. 

İngilizlerin bu çirkin kavgaya kıy
met vermelerinin sebebine gelince, bu 
da şöyle izah edilebüü*; Gayri tabiî 
bir şekilde soğuk kanlı olan İngüiz, 
kuvvetli bir heyecamn verdiği zevM 
duyabilmek için ancak böyle müthiş 
bir döğüş seyretmek mecburiyetinde
dir. Futbolu ve rugbiyi seyrederken he-
yecanlanmıyan seylrcUer bu müsaba
ka esnasmda adetâ coşuyorlar... İşte 
İngilizleri akm akm Pankuras (veya 
İngilizlerin tabirile güreş) salonları
na sevkeden sebep: 
KuvvetU heyecan duymak ihtiyacı!.. 

*** 
— Bu hafta Lcmdrada Hind şampi

yonu Kaplan Duala Avrupa şampiyo
nu ile karşılaşacakmış. 

— Aman deme, eyvah geç kaldık 
yer bulamıyacağız. Halbuki HindUyi 
çok görmek isterdim. 

— Kendisini tanıyor musım? 
— Hayu", fakat bu yaz İstanbula 

Fazzala Muhammed isminde lîindli 
bir güı-eşçi gelerek güreşler yapmış ve 
tam manasile bir hezimete uğrıyarak 
şehirden aynlacağı sırada İngilterede 
bir kardeşi olduğunu, çok muvaffaki
yetli güreşler yaptığmı söylemişti. İs-
rıini de söylemişti amma, şimdi ha-
-rlıyamıyorum. Fakat isminin başm
ala bir Kaplan lâkabı vardı. Londrada 

üreşecek olan her halde budur. 
— Olabilir, fakat şimdiden şöyliye-

j im ki burada böyle kaplanlar' aslan
lar pek boldur. 

-— Ne olm-sa olsun şu kaplanı gör

mek isterdim. Acaba şimdi müracaat 
etsek bilet bulabilir miyiz? 

— Zannetmem, fakat bakalım, 
İM senedenberi İngilterede tahsilde 

bulunan muhatabım Arman Benjar 
men isminde İstanbullu bir vatan
daş. Derhal telefonla güreş salonunu 
buldu. Fakat tahmin ettiğimiz gibi, 
son kalan biletler dört gün evvel satıl
mış... 

Tam üç gün bilet bulmak için uğ
raşarak ümidimizi kaybettiğimiz bir 
sırada güreşin yapılacağı salonıuı mü
dürü tarafmdan gönderilen şu mek
tubu aldık: 

«Müsabakaya gelemiyecek olan iM 
seyirci biletlerini iade ettiler, dördün
cü sırada olan bu iki koltuğu size ayır-
dun, biletleri leffen gönderiyorum. 
Adresimize lütfen iki bUetin bedeli 
olan sekiz şüingi (üç lira) gönderi
niz.» 

Emniyeti gördünüz mü, evvelâ bi
leti gönderiyor. Para sonra... Derhal 
istenilen para üe beraber teşekkürleri
mizi göndererek güreşin yapılacağı 
cumartesi gecesini beklemeğe başla
dık. 

*** 
Cumartesi günü öğle üzeri Londra-

dan 260 mü (aşağı yukan 500 kilo
metre şimalde olan Newcastle şeh
rinden, bana rehberlik eden arkada-
şırmn otomobilüe altı saatük bir se
yahatten sonra Londraya vasü olduk. 
Hemen bir lokantada yemek yiyerek 
güreş salonunun bulımduğu yere gel
dik. Salonun arka tarafmda göz ala-
büdiğine büyük bir arsa baştan aşağı 
irili ufaklı otomobillerle dolmuş. Oto
mobilimizi bunlar arasında bir yere 
sıkıştırıp salonun kapısından içeri gir
diğimiz zaman saat tam yedi buçuktu. 

Salonım kapısmda ilk hayretimi mu
cip olan şey, büetleri toplıyanlarm 
genç kızlar oluşu ve hepsinin garip 
güreş mayoları gijrmiş olması oldu. 
Salonun içinde de yer gösteren ve öte
beri satan kızlar, hepsi ayni kıyafette 
yani kırmızı yün mayo, uzun yeşU ço
rap ve siyah rugan iskarpinler... Irz
ların hepsinin bilâ istisna uzun boylu 
ve sarışın olması aynca bir hususiyet 
teşkü ediyor. 

Bize yer gösteren kızm elinde pro
grama benzer bir şey gördüğüm için 
oturacağımız koltuğa doğru ilerlerken 
elimde bahşişi hazırlaımştım. FÜvaJd 
oturur oturmaz, kız elindeki program
dan bir tane bana, bir tane de arkada
şıma verdi. Ben derhal para'yı uzat
tım, fakat arkadaşım hemen kolumu 
çekerek indirdi: 

— Ne yapıyorsun, burada bahşiş 
vermek yasaktır!... 

Bereket, kızcağız programlan ver
dikten sonra bir de üstelik teşekkür 
ederek arkasmı dönüp uzaklaşmıştı, 
benim bu acemUiğimi farketmedi. 

Rahat, geniş koltuğa yerleştikten 
sonra salonu tedkik etmeğe başladım: 
Orta' yerde geniş bir ring, etrafmda 
koltuklar geriledikçe yükseliyor, yani 
amfi şeklinde... Böyle 50 basamak ka
dar yükselen koltuklarm aricasmda 
ayakta duranlaS* için yer yapıhmş, 
bunlar da basamak basamak... Ringi 
görmekte güçlük yok, yalnız ringe u-
zak ve ayakta durmak lâzım. Bundan 
sonra salonun üst tarafını çevreliyen 
bir galeri var, orası da kademe kade
me., fiatlar şöyle: 

Koltuklar sekiz sıra 4 şiling, yani 
150 kuruş, dördüncü sıradan sonra 
100 kuruş. Ayakta duracak yerler 50 
kuruş, galeri 70 kuruş., pek te ucuz 
değü mi?.. Salon mükemmel şekilde 
ışıklandırümış, ringin üzerinde sekiz 
büyük projektör var. Maç esnasmda 
yalnız bunlar yanıyor. Projektörler 

Yann bu sütunlarda Hindlinin 
güreşi ile arkadaşunızm güreş
ten sonra Hindli ile yaptığı mü
lakatı okuyacaksuuz. 

jBjB_Rj,BaijjiiB&aBJaJLagjjPauatua 

arasmda bir de oparlör kutusu asıİL 
Lâzım olduğu zaman aşağı iniyor, işi 
bittikten sonra meçhul bir el tarafin-
dan tekrar projektörlerin yanma; çe-
kihyor. 

Ben hayran hayran etrafı seyreder
ken arkadaşım satıcı kızlarm birinden 
bir şeyler ahyordu. Baktım iki torba:, 
her birinin içinde onar tane kauçuk
tan küçük küçük toplar var!... 

— Bunlar da ne olacak?!... 
— Protesto etmek istediğimiz hake

min veya güreşçinin kafasma ataca
ğız!!... 

*** 
Birkaç dakika sonra salonun büyük 

kapısmdan görünen beyazlar giyiniş 
hakem, ahalinin kapadığı yollardan 
güçlükle geçerek ringe çıktı ve güreş-
çüerin isimlerini ve şöhretlerini ilân 
etti. Ben bu sıkışık yoldan güreşçile
rin nasıl geçeceklerini görmek için 
dikkatle kapıya bakarken, bir aralık 
gözüm ringe ilişti, bir de baktım, gü-
reşçüerin veya döğüşçülerin ikisi de 
ringde!... 

Meğer ringin yanında soyunma oda-
sma bitişik bir tünel varmış... 

Gecenin büyük müsabakasmdan, 
yani Hindlinin güreşinden evvel yapı
lan dört karşüaşma hakkmda tafsi
lât vermeği lüzumsuz görüorum, yal
nız bunlardan en enteresan olan ikin
ci karşüaşmayı anlatacağım: 

Hakem ringdeki müsabıkları tak
dim etti: 

Skoç şampiyonu Toni Barsakde-
şen!... 

Rus şampiyonu Kolkoparan Palof!.. 
Skoç bildiğimiz şekilde yanm de

niz mayosile.. buna mukabil Rusun 
kıyafeti görülecek şey., basma bütün 
yüzünü maskeliyen kırmızı bir şey 
geçirmiş, sadece gözleri, bumu, ağzı 
ve kulakları gözüküyor. Bütün vücu
dunu kaplıyan kırmızı bir mayo, kır
mız güreş ayakkaplan. Velhasü kıp
kırmızı bir şey. Halk arasında da Kır-
ımzı Şeytan namile marufmuş. Dö
ğüşçülerin ikisi de iri yan... 

Gonkla beraber biribirlerine saldır-
düar. İlk ravund (ravundlar beşer da
kika) bildiğimiz güreş gibi oyunlarla 
geçti. Fakat ikinci ravundla beraber 
delikanlılar kızıştılar, yumruk, tekme, 
kulak çekme, saç çekme, kol kıvırma, 
havaya sıçrayıp tekme vurma valha-
sü aklınıza ne türlü vahşet geliyorsa 
hepsini birer birer denemeğe başladı
lar. Yalnız yumruklan vururken 
avuç açık olmak gerek... Vakit Uerte-
dikçe Rus sıfın tüketmeğe ve işi kal
leşliğe çevirmeğe başladı. Yumrukla-
mu sıkarak vuruyor ve arasıra fırsat 
buldukça Skoçun hayalanna tekme 
vurmayı da ihmal etmiyordu. Hakem 
ihtar, verdi, fakat dinliyen kim... Ağ
zı, bumu kan üçinde sendelemeğe baş-
lıyan Skoç, bir aralık Rusun altrna 
düştü, Rus kalleşliği arttmp adamcai-
ğızm fena ymni sıkınca halktaki gar 
leyan arttı ve bir saniye içinde binler
ce lâstik top Rusun beyninde patladı. 
Fakat Rus pişkin, aldırmıyordu. Ha
kem müdahale etmek istedi, Rustaa 
çenesine müthiş bir yumruk yijrerek 
yere yuvarlandı, derhal etraftan me-
necerler ve idarecüer koşuştular, 
Skoçu güç belâ Rusun elinden kur
tardılar. 

Bu ara-, Rus sağdan soldan fena hal
de yumruk yediği için üstü başı yırtü-
mış ve bayılmıştı. Bir müddet sonra 
evvelâ Skoçu, sonra Rusu ve daha 
sonra da hakemi sedyelerle dışan ta* 
şıdılar. Hepsi kan içinde... Rusun sed
yesi kapıdan çıkarken halk bir parti 
daha bombardıman etti. 

Üçüncü karşılaşma da çok tuhaf 
neticelendi. Bir İrlandalı, Cenubî Af
rikalı ile döğüşüyordu. Onuncu ra-
vundda ikisi birden ringden yere fırla
dılar ve öyle fena bir şekilde düştü
ler ki bir daha kalkamıyarak sedye
lerle hastaneye taşmdılar.. hakem rin
gin ortasmda ne karar vereceğini şa
şırmış birhalde kalakaldı... Atlet 

Fransada M delinin elinde malıpus 
kalan bir Bulgarin macerası 

Mahpus g-üçlükle yakayı kurtardı, polis 
şimdi bir Amerikalıyı arıyor 

Fransız zabıtası, bir Bulgan iki gün 
bir odada hapis ve tevkif eden, bir Ame
rikalıyı da öldürdüklerinden şüphe 
edilen iki deliyi yakalamağa muvaf
fak olmuştur. Fransız gazeteleri bu 
hususta şu tafsilâtı veriyorlar: 

Chevreuse civarmda oturan bir çif-
lik sahibi, tarlalarmda dolaşırken, 
gözleri hadekalanndan dışan uğra
mış, sakalı uzamış, sırtmda yalnız 
gömlek Ue don bulunan bir adamm 
kendisine koştuğunu görmüştür. 
Delijd andıran bu adam, çiflik sahi
binin yanma gelince, sual sorma^sma 
meydan bırakmadan demiştir M: 

— Şu karşıki köşkü görüyor musu
nuz? Oradan zorlukla canımı kurta-
rabUdim. Bir gazetenin küçük ilânUe 
bana verilen adres üzerine evvelki gün 
bu köşke geldim. Köşkte iki erkek üe 
bir kadın buldum. Beni tabanca! ile 
tehdid ederek bir odaya kapattüar. 
iki gün aç bıraktılar. İki erkeğin köşk
ten dışan çıktıklarım görünce, kapıyı 
açmağa gelen kadınla boğuşarak kaç
mağa muvaffak oldum. 

Hikâyeyi duyan çiflik sahibi, bu ga
rip adamm deli olduğunu zannederek 
kendisini en yakın jandarma karako
luna götürerek teslim etmiştir. Bu 
meçhul adam, karakolda da çiflik sa
hibine söylediklerini tekrarlamış, fazla 

olarak, adının Nikola Petrof olduğımu, 
Pariste muşamba ticaretüe meşgul ol
duğunu, elindeki otomobili satmak is
tediği cihetle, gazetelere küçük bir 
ilân verdiğini ve bu Uân üzerine aldı
ğı mektuba inanarak, otomobili Ue 
Chevreuse'e geldiğini ve köşkte rasla-
dığı iki erkek ile kadm tarafmdan ta
banca! üe tehdid edilerek bir odaya 
hapsedildiğini söylemiştir. 

Jandarmalar, bu vaziyet karşısında 
Adhyeye haber vermekle beraber der
hal köşke gitmişi» ve ilk olarak yal
nız bulduklan hizmetçi kadm Marge-
riti yakalamışlar, biraz sonra Bulga 
tacirinin, gaspeylemiş olduklan oto
mobili ile Paristen avdet eden Sigo-
yer ve Michard namındaki iki erkeği 
de tevkif etmişlerdir. 

Yapılan tahkikat neticesinde, bu 
iki erkeğin uzun seneler tımarhanede 
kalmış iki deli olduklan, bundan bir
kaç ay evvel bu köşkü kiraladıklan 
anlaşümıştır. 

Jandarmalar, köşkte başka) adam
ların da hapis ve tevkif edilmesi ihti
malini nazan dikate alarak, uzun uza-
dıya araştırma yapmışlar ve bu araş
tırmalar neticesinde Richnowskl na-
mmda 30 yaşmda' bir Ameıikah ko-
misyonucunun hüviyet varakasile par 
saportunu bulmuşlardır. 

Bu keşif zabıtayı daha ziyade ku^ 
kulandırmış araştırmalara şiddet ve-

Güçlükle kurtulan Nikola Petrof po
lislerle görüşüyor, aşağıda izi bulu-

namıyan Amerikalı Richnowski 

rilmiş, bahçenin altı üstüne getirilmiş, 
fakat hiç bir iz ve cesed bulunamamış
tır. Yalnız duvarda bir insanı içine alaf-
bilecek derecede açılmış bir çukur ile 
bodrumun dibinde bir havuz bulun
muştur. Bulgar taciri, duvardaki çu
kurun kendisini gömmek için açılmış 
olduğunu söylemiştir. Köşkte hüviyet 
cüzdanı ve pasaportu bulunmuş olan 
Amerikalının izini bulmak için şim
diye kadar sarfedilmiş olan gayretler
den hiç bir netice alınamamıştır. Jan
darmalar, cesedin o civarda bir yere 
atılmış olması ihtimalile, köşkün etra
fındaki kırlarda ve ormanlarda tahar-
riyat yapıyorlar. Tevkif edilen iki de
li, bütün tazyiklere rağmen Ameri
kalıyı ne yaptıklannı söylemiyorlar, 
hattâ kendisini şahsen tanımadıMa-
rmı iddia ediyorlar, bu pasaportun Ro-
bert namında adresini ve hakikî hü
viyetini bilemedikleri bir arkadaşlan 
tarafmdan köşkte bırakılmış olduğu: 
nu ileri sürüyorlar. Zabıta bu sözlere 
rağmen zavallı Amerikalmm cesedi 
bir tarafa gömülmüş olduğuna 
hükmetmekte ve iki deliden şimdilik 
aklî muvazenesi daha yerinde görü
nen Sigoyeri cesedi sakladıkları yeri 
göstermek için tazyik etmektedir. 

Joe Loüis kazandı 
Nathaman'ı 
nakavt etti 

Nevyork 24 (A.A.) — Joe Louis, haia 
olduğu ağır sıklet cihan şampiyonlu
ğunu Nathaman'a karşı muzafferiyet 
le müdafaa etmiş ve hasmını 5 defa 
yere attıktan sonra üçüncü ravntta 
nakavt etmiştir. 

Menemen (Akşam) — Ifenemen'in ülucak köyünde köy sandığı varidatını 
arttırmak maksadile bir çok mejrvalı ağaçlar dikilmiştir. Köylünün de iştira-
kUe mektebliler bir £^aç bayramı tertlb etmişlerdir. Yukandakl resim bu bay^ 
ramdan bir intihadır. 

NEVROZİN 
Baş» dişy nezle, srip romatizma ve bütün ağrılarmızı derhal 

keser. İcabmda gründe 3 kaşe alınabil ir . 
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Samsun mektupları 
Tütün müstahsillerinin 

zararını mucib olan bir hal 
KOylOlerin tütünlerini, büyük zürra anbarına 

indirmeleri mecburiyeti itonulmalıdır 
Samsun (Akşam) — Türklyenln 

«n nefis tütünlerini yetiştiren mın-
takanuz çifçilerinin son senelerde 
mallaruu normal şartlar altmda sa
tamadıkları göze çarpmaktadır. Bu 
anormal vaziyeti husule getiren se
bepler muhteliftir. Bunlardan biri vo 
belki de en mühimmi şudur: 

931 yümda tütüncülüğümüzün en 
buhranlı zamanlannda inhisar an-
barlannda stok fazlalığı dolayısile 
yer kalmıyor ve mevcud anbarlar 
mikdan çoğaltılıyordu. İşte bu sıra
larda Samsundaki iki ecnebi tütün 
kumpanyası - sözde zürraa kolaylık 
olsun diye - kendi depolarında inhi-
Bar İdaresinin bu depolara tahsis ede
ceği memur masraflarım da kendile
ri vermek şartile bir yer ayırmağa ve 
köylünün tütünlerini bu depolarda 
muayene edip almağa başlamışlardı. 

O tarihte inhisar anbarlarmm ki-
toyetsizliği yüzünden ihdas edilen bu 
•hval köylünün tütünlerinin satışın
da inhisara aid anbarlardan kum-
ptûaya depolarma taşmması için ver
diği beher balyede 5 kuruş nakliye 
ücretinden istifadesini mucib olmuş 
W köylüler İlk zamanlarda bunu bü^ 
yük bir kâr telâkki etmişlerdi. Fakat 
Beneler geçtikçe bu usulün büyük 
İMarlan görülmeğe başlamıştır. Şöy-
I t U : 

Köylü, bir kumpanya anbarma; 
Inâirdiği bir malı o kumpanyamn 
•ı«u ettiği fiate vermeğe mecbur ka-
^ r . Zira tütün bakıldıktan sonra 
uatte uyuşulamazsa diğer hiç bir tüc-
Mr . kıunpanyamn hatm kalır diye -
^unpanya anbarma indirilmiş olan 
hn hangi bir mahsulü gelip muaye-
fte etmiyor. Bu defa köylüler malmı 
•ataUlmek için tütünlerini inhisar 
•Dbarlarma nakletmek mecburiyeti 
W« karşılaşıyor. Evvelce tasarruf edil-
™A istenen nakliye masrafuun bir 
talali fazlasmı tediye ediyorlar. Tütü-
{!• fiatte uyuşulamamış değil <b^e-
Whnemiş tütünler» nazarile bakılı
yor ve bu jmzden de çok noksan fiat-
îefle satıhyor. 
Kumpanya eksperleri hiç bir zaman 

^yden doğrudan doğruya inhisar 
•ûbarlanna indirilen tütünlere bak
ılmazlar ve tütünlerine bîûahnası için 
taüracaat edenlere: 
"-' Bizim anbaıa getir de bakalım. 
. Cevabmı verirler. Köylü bu şekilde 
^ bh- sürtt götür, getir nakliye mas-
^ verir ve böyle bir mahsul muhak
kak «urette yiizde otuz, yüzde kırk 
*»ok8an flatle satıhr. 

Bu vaziyet son günlerde o kadar 
fena bir şekil almıştır ki bir e e n ^ 
kumpanyasmm diğer ecnebi şirketi 
anbannda tütün muayene ettiği hiç 
görühnemiştir. Hattâ bir kumpanya 
anbarına inip de orftda uyuşulamıya-
rak inhisar anbarma nakledilmiş olan 
bir tütünü diğeri katiyen almamak
tadır. 

Sonra bu kumpanyalttrm yaptık
ları anbar yalnız mubayaa müddet-
lerince açık bulundurulmakta ve bu 
da 3 - 4 aya münhasır kalmaktadır. 
Anbarlarda fiatinde uyuşulamıyarak 
kalmış mahsuller ecnebi kumpanya-
lann mubayaa müddetleri hitamın
da tekrar İnhisar anbarma nakledil
mek mecburiyetindedir. Köylüler 
vaktile bir balyede 5 kuruş nakil mas-
rafmı kazanmak için kurulan bu usul 
yüzünden bugün en az kiloda 25 - 30 
kuruş zarar ediyorlar. 

Yazm yakıcı güneşin altmda kışm 
soğukta çalışarak elde ettikleri bir 
yıllık saiylerinin mükâfatı bir hiç olu
yor. Bugün mıntakamız dahilinde 
çoluk çocuğile bütün sene çalışarat 
meydana getirdiği mahsulünden ver
gi, masraf, avans olarak aldığı para
lan ödedikten sonra eline iki lira geç-
miyen 3rüzlerce zürra vardır. 

Her yıl köylünün en az 300 bin lira 
zarar görmesine bir sebeb teşkil eden 
bu ahvalin artık kaldırılması zamanj 
gelmiş ve hattâ geçmiştir bile. 

İki sene evvel İnhisarlar Vekâleti
nin 165 bin lira sarf ile tütün merke
zinde 3raptırdığı bÜ3rük ve modem 
zürrtf anban varken merkez haricin
de bulunan depolara köylünün tütün 
indirmesi menedilmelidir. Merkez da
hilinde yapılan büyük zürra anban-
nm bugün yansmdan fazlasmı İnhi
sarlar idaresi İşgal etmektedir. Hal
buki bu doğru bir halreket değildir. 
Bu anbar yalnız zürra tütünlerine 
tahsis edilmeli ve İnhisarlar İdaresi 
kendi stok tütünlerini merkez hari
cindeki depolannda saklamalıdır. 

Köylü tütünleri yalnız bu anbara 
inerse ecnebî şirketler de dahil oldu
ğu halde bütün alıcılar muayene ve 
mübayaalarmı binada yapacaklar ve 
bu suretle tütünlerin oradan ora3ra 
nakli masraüannm önüne geçileceği 
gibi satışlarınm da köylünün lehine 
olarak intizama gireceği şüphesizdir. 

Köyden İndirilecek bütün tütünle-
ıln tütün merkezbıdeki büyük ambar 
ra indiıllmesi ve hariçteki kumpan
yalara aid depolara mahsul indirilme
sinin menedUmesl İçin alâkadar ma-
kamlarm nazan dikkatini çekeriz. 

inegül Halkevinde resim kursD 

. Halkevinde resim deni alan heveafcârtar 
Hnı ^ ^ ^ (Akşam) — Halkımızın güzel sanatlere karşı olan zevk ve bilgile-
Ijj. arttırmak için Halkevimizin güzel sanatler şubesi bir resim Tsvarsu açmış-
l " Buraya bir çok heveskâr genç devam etmektedir. Bu kursta karakalem-
j ^ ^ ^ t K j y a y a kadar muhtelif resim şekilleri gösterilecektir. Haftada 3 saat 

"ttekte olan bu resim dersi kursundan gençlerimiz ç<dt İstifade ediyorlar. 

Erzincanda ucuzlıık 
Et, 20, tereyağ 50 nohut 
ve fasulye 6-7 kuruştur 

Erzincan (Akşam) — Mevsimin 
kış olmasına rağmen her türlü alış-
Terlşte ucuzluk göze çarpmaktadır. 
İstanbuldan getirilen mallardan baş
ka Erzincanda tedarik edilen yiyecek 
ye giyeceklerin her keseye elverişli 
olduğu görülmektedir. Buna bir mi
sal olarak Erzincan pazarında satı
lanlardan bir kaçmı jrazıyorum ve 
belediyenin bu haftaki rayici de fu-
dur: Birinci ekmek on üç, ikinci on 
bir, üçüncü dokuz kuruşa ve yine 
etin kilosu koyun 20-25, keçi 15, sığır 
15-17-20 kuruştur. Fasulye kilosu 5-6, 
nohut 7-8. patates 2, kuru soğan 2, te
reyağı 50-60, yoğurt 7, yumurtanın 
tanesi 1, odunun kilosu 1 kuruştur. 

Şimdiki halde Erzincan pazan çok 
ucuzdur, bu böyle olmakla beraber 
Erzincan ovasına henüz kar düşme
miştir. Bu kış geçen kışa nisbeten çok 
gtizel ve güneşli geçmektedir. Bu va-
Biyetin de odun ve kömür satışlann-
daki düşkünlüğe büyük bir tesiri pl-
muştur. 

K ö y l e r d e m e k t e b i n ş a s ı 
Kültür Bakanhğmdan gelen bir 

emre nazaran eğitmen bulunan her 
köyde birer ilk okul yaptınlması ve 
yapılacak bu mekteplerin inşa mas-
raflamun kısmen köylere ve kısmen 
de Bakanlık bütçesinden temin edi
leceği bildirilmiştir. Bu okulların yer
lerinin seçilmesi İçin Kültür direk
törü şimdiden faaliyete geçmiştir. Bu 
emre göre Erzincanda 29 köyde yeni
den birer ilk mektep daha yapılacak
tır. 

Ziraat Vekâleti tarafmdan Hah 
köyünde istimlâk edilen ve numune 
fidanlığı yapılan saha 222,000 metre 
murabbaıdır. Bu fidanlıktan senede 
250 bin aşılı fidan meccanen halka 
dağılacaktır. Fidanlıktan Şibinkara-
hisar, Gümüşhane, Elazığ, Eğin, Er
zurum vilâyetlerine de fidan verile
cektir. 

M a r a ş k u r t u l u ş b a y r a m ı n d a n 
iki intiba 

izmir mektupları 

Tütün istihsalinin tahdidi 
şimdilik düşünülmüyor 

ilerisi için dûşününlen şekil tutun müstahsillerinin 
istihsal edecekleri tutun miktarını tahdid etmektir 

Tokanda geçid resmi, aşağıda milisler 

Kuşadasında bir 
kaplan vuruldu 
Kaplanla boğuşan bir 
genç ağır yaralandı 

Ismir (Akşam) — Kuşadası kazar-
sımn Selçuk nahiyesi dahilinde Çal 
dagmda 40 avcı, sürek avı yaparken 
bir kaplan öldürmüşlerdir. 

Acarlar kö3rti halkmdan Musa 
Tutkun adında yirmi yaşmda bir av
cı pusuda domuz beklerken müthiş 
bir sayha işitmiş ve az sonra bir kap-
lanm meydana çıktığını görmüştür. 
Musa, çiftesini ateş ederek kaplanı 
yaralamışsa da, birdenbire öldüre-
mediği için yarah hayvamn hücu
muna uğramış, müthiş bir bağuşma 
beşlamıştu'. Arkadaşları yetişerek 
kaplam öldürmüşler ve Musayı kur
tarmışlardır. Fakat Musa, kaplanla 
boğuşurken ı ^ r surette yaı-alanımş. 
hastftP' 'f̂  Valdınîmıştır. 

Bir tütUn tarlası 
İzmir (Akşam) — Ankaradan bu

raya akseden haberlere göre İkti-
sad Vekâleti, tütün zeriyatımn tah
didi meselesi üzerinde mühim ted-
klkler yaptırmaktadır. 

Şark tütünleri namı altmda istih
sal edilen Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan tütünlerinin yıllık rekol
tesi 160 - 180 milyon küo tutann-
dadır. Bunun 90 - 110 milyon kilo
su muhtelif ecnebi, bilhassa Ameri
ka piyasasında satılmakta, mütebaki
si dahilde İstihlâk edilmektedir. 

Yapüan tedkikler göstermiştir ki, 
bu üç tütün memleketinde, tütün is-
tihsalâtı her yıl artmaktadır. Bu 
yüzden mühim mikdarda tütünün sa-
tılamıyarak memlekette kalması teh
likesi başgösteriyor. 

Son defa İstanbulda toplanan Şark 
tütünleri kongresinde tütün zeriya
tımn tahdidi meselesi göriişü.'müş, 
fakat kongreye iştirak eden Bulgar 
murahhaslan müzakere edilen bütün 
meseleler hakkında ihtirazî kayıtlar 
dermeyam Ue kongre zabıtlarım bi
le imzadan istinkâf eylemişlerdir. 

Şimdi gerek Türki3rc, gerek Yuna
nistan hükümetleri; Bulgar hükü
meti nezdinde teşebbüste bulımarak 
kongrede alman kararlann bu hü
kümetçe de kabul veya tasdikini is-
tiyeceklerdir. Ve tahmin edildiğine 
göre Bulgar hükümeti, kongre mu-
karreratuu tasvip eyliyecektiı-. 

Fakat tütün zeriyatımn tahdidi 
hakkmda kongrede kat! bir karar 
alınmamıştır. İleride buna lüzum 
basü olmsa tahdid usulünün tatbi-
katmdan alâkadar hükümetler bir
birini haberdar edeceklerdir. 

îktisad Vekilimiz B. Şakir Kesebir, 
İzmir ticaret ve sanayi odasında 
muhtelif tüccarlar meyamnda tü
tün ihracatçüarile görüşürken tah
didin ne zaman tatbikine başlanaca
ğı hakkında bir suale verdiği ce
vapta şimdilik buna lüzum görülme-
d^Ini söylemişti. 

Fakat Vekâlet bu mesele üzerin
de ehemmiyetle durmaktadır. Çün
kü fazla tütün istUısal edildiği yıl
larda tütün satı lan müstahsili çok 
muztarip etmektedh*. Hükümet, ara-
sıra bile olsa bu ıztıraba meydan 
vermemek karanndadır. 

Şimdiye kadar yapılan tedkiklerde 
tahdidin iki şekilde yapılabileceği ne
ticesine vanlmıştır: 

1 — Tütün müstahsillerinin istih
sal edecileri tütün mikdanm tahdit. 

2 — Tütün istihsal edilecek mm-
takalan tahdit. 

İlk yapılacak iş, tütün müstahsil
lerinin yıllık istihsal edecekleri tü
tün mikdanm tahdittir. Bunun için 
henüz bîr karar yoksa da lüzumun
da hükümet bu usulü tatbik ede
cektir. 

Hükûn'j,tıxııuzin IIUKUU uaziuı şu
dur: 

Kendi tarlasmda, yahut kiraladı
ğı küçük bir tarlada ailesi halkı ile 
çahşarak tütün istihsal eden çifçiye 
hükümet her türlü kolayhğı gös
termek arzusundadır. Bu gibi müs-
tahsülerin istihsalâtmı tahdit asla 
mevzuu bahis değildir. Yalnız amele 
ve ziraat vasıtaları tedarik ederek 
geniş mikyasta tütün ziraati yapan 
ve bir kısmı büyük kumpanyalar 
veya tüccarlar namına hareket eden 
zürra vardır ki, Vekâlet ileride bu 
gibUerin istihsalât mikdanm tahdit 
ettirmeği tedkik eylemektedir. 

Tütün istihsal edilecek mmtakala-
rm tahdidi meselesine gelince bu da 
uzun bir zaman meselesidir. Çün
kü her mıntakadaki toprakların tü
tün zeriyatma ne derece elverişli ol
duğu noktasını evvelâ tedkik ettir
mek, tesbit etmek ve ondan sonra da 
karar vermek lâzımdı.r Alâkadaıla-
nn tahminlerine göre geniş mikyasta 
tütün zeriyatı yapanlann istihsal 
edecekleri tütün mikdanm tahdit 
etmekle memlekette tütün istihsalâ
tmı daima nonnal bir hadde tut
mak ve fazlalaştırmamak mümkün
dür. 

Lâkin şunu da ilâve etmek lâzım
dır ki, bugünlerde, hattâ yakın biı 
gelecekte tütün zeriyatımn tahdidi 
mevzuu bahsolamaz. 

G e m l i k t e b i r m ü s a m e r e 
Gemlik (Akşam) — Dört gün evvel 

Bursa; Muradiye Akmspor kulübü 
gençleri taıafından Gemlik Parti bi
nası salonunda iki gece müsamere-
verilerek «Akın» adında bir piyes tem
sil edilmiştir. Gerek piyes ve gerekse 
müzik ve millî oyunları dinleyicileri 
tarafından dakikalarca alkışlanmış-
br. 

Himayeietfal Gremlik şubesi bu se
ne 150 fakir ve öksüz çocuğa rfbise, 
a}rakkab]. şapka ve defter kalem te
min etmek üzere teşebbüsata girişmiş 
ve bu hususta lâzım gelen hazırlığa 
başlamıştır. 

S a m s u n v i l â y e t mec l i s i 
t o p l a n t ı l a r ı n a b a ş l a d ı 

Samsun (Akşam) — Samsun vilâ
yeti umumî meclisi vali FuatTuksa-
hn başkanlığı altında ilk toplantısını 
yapnuştır. Bu toplantıda İlbayın 
meclisin açıldığım bildiren kısa bir 
nutkundan sonra ikinci reis intihabı 
yapılmış ve bu intihab neticesinde 
Hüseyin Fehmi Kolçak ekseriyetle 
seçilmiştü'. 

Bundan sonra yapılan İki kâtib 
intihabmda Mustafa Cabi ve Salih 
Genç intihab olunmuşlardır. Daha 
sonra çalışma encümenlerinin intiha^ 
habma başlannuştır. Bunlardan büt
çe encümenine 5, nafia 4, kültür 4, 
sağlık, ziraat ve veteriner encir 
ne 4, mütefenikaya da 3 zat se«,. ii^^ 
lerdir. 
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Geçen yaz arkadaşım Fethi Ue be

raber Beyoğlunda bir manav dükkâ
nının önünden geçiyorduk. Bir aıa-
)ık gözüm manav dükkânınm önün
deki sepette iri iri taze incirlere ilişti 
ben de inciri pek severim: 

_ Fethi, dedim, bak ne güzel incir
ler... Şuradan bir kilo incir alalım... 

Fethi: 
— Aman, dedi. sen irtcteden bah

sedince âdeta içime bir hüsjün çöktü. 
İki üç sene evvelki bir açk maceramı 
hatırladmı. 

Manavdan inciri aldık.' Hem yü
rüyorduk, hem de o anlatıyordu: 

— Üç sene evvel Bursada oturuyor
dum. Bilirsin, benim en iyi. arkada.^-

{ lanmdan biri de halamın oğlu Sadık-
! tır. O da Bursada idi. Günlerimiz hep 

beraber geçiyordu. Sadık kendi ha
linde, pek saf bir çocuktur. Bir gün 
İstanbuldaki amcamdan şöyle bir tel
graf aldık: «Küçük kızımı evlendiri
yorum. Düğün için ikinizi de bekle
rim.» . . Benim amcam tabiî halamm 
oğlu Sadığın da dayısı oluyordu. Am
cam ikimizi de düğüne çağırmıştL 
Sadıkla beraber kalktık. Amcamm 
Göztepedeki büyük köşküne gittik. 
Düğün münasebetile köşk hıncahınç 
kalabalıktı. Amcam bize: 
—Bir haftadan evvel dünyada elim

den kurtulamazsımz... dedi. 
Bir aralık misafirler arasında kimi 

göreyim?.. Fatma!.. Sen Fatmayı bil
mezsin. Son derecede nefis bir kadın
dır. İstanbulda iken onurüa ahbap
lığımız pek Uerlemişti. Ben Bursaya 
gidince tabiî birbirimizi göremez ol
muştuk. Doğrusu amcamm bir haf
ta İstanbulda kalmam için İsrar et
mesine pek memnun olmuştum. Çün
kü Fatma amcaunın kızlarile pek sı
kı fıkı arkadaştı. O da en,aşağı bir 
hafta, on gün köşkte kalacaktı. Dü
ğün vesilesile bütün akrabam, yakın 
ahbaplar köşkte toplanmıştık. Misa
fire ikramı pek seven amcam büyük 
köşkünü âdeta bir otel haline sok
muştu. Her odada yakın akrabadan 
bir misafir yatıyordu. 

Lâkin Fatma ile şöyle beş daıkika 
olsun yalnız kalmak fırsatım bula
mıyordum. Amcamın öteki kızları, 
akraba kızları çok şen tabiatli olan 
Fatmayı bir dakika yalnız bırakmı
yorlardı. Onunla konuşmak imkânı 
yoktu. Yalnız uzaktan birbirimize 
içimizi çekerek bakıyorduk.. 

Ah Fatma ile şöyle yarim saatçik 
yalnız kalmak imkânı olsaydı... Ni
hayet bu fırsat köşke gittiğimizin 
ikinci günü kendisini gösterdi. Fat
ma ile bahçedeki büyük havuzun ke-
narmda beş on dakika kadar yalnız 
kalabildik. 

— Fatmacığım... dedim, sana an
latacak o kadar çok şeylerim var ki... 
Müsaade et de bu gece senin odana 
geleyim... Bak sana neler söyliyece-
ğim. 

Fatma güldü: 
— Sen mutlaka aklım kaçırdın... 

dedi, ben odamda yalnız değilim M... 
Mebrure jle aynı odada yatıyoruz. 
. — Mebrure de kim? 

1— Misafirlerden biri.,., 
akrabası imş... 

Fatmanın elini tuttum, 
— Canım Fatmacığım. 

sen bir kolaymı bulursun, 
latacak çok şeylerim var 
kalmamızın bir yoluniHl?.tıiİ|Jnaz mı-
sm? 4 ' :^^ 

Fatma bir daha şeytan şeytan 
güldü: 

— Belki... dedi. Mebttîre odayı de
ğiştirmek istiyor... E^^r o yatmak 
için başka odaya gidece'k" olursa... 
O zaman belki... ^ ' ' ' '-•-' 

— Sevincimden çüdırşujşjğım Fat
ma... Peki amma ben sepi liiç yalnız 
bulamıyorum. Mebrurenih başka oda
ya gittiğini, senin yaJnŷ z -.kaldığım 
nasıl öğreneceğim?.. Seni bir dakika! 
yalnız bırakmıyorlar ki... 

Fatma: 
— Bak hatmma gdîdi... Filimde 

mi görmüştüm? Yoksa bir kitapta 
mı okudum? Hatırlıyartıiyorum. Bir 
kraliçe kocasile geceleri baŞbaşa kal
mak istediği zaman ne yaparmış bi
liyor musun?.. Kocasmm odasma bir 
bardak limonata göndertirmiş... Ko
cası da kraliçenin o gece kendisini 
beklediğini bundan anlarmış... Eğer 
Mebrure benim yattığım odadan gi
derse ben de kraliçe gibi yaparım... 

.Damadın 

Sen iste-
Sana an-

Yalnız 

Senin yattığın odaya bir tabak için
de üç tane taze incir bırakınm... Sen 
bunları görünce bil ki Mebrure odam
dan gitmiş ve ben yalnızım... Fakat 
sakın incirleri görmeden geleyim de
me... Mebrureye karşı pek ayıp olur. 
— Peki Fatmacığım... dedim, odam

da üç inciri görmek için sabırsızlık
tan çıldıracağım.. 

Daha fazla konuşamadık. Çünkü 
amcamın öteki kızlan bizim tarafa 
doğru geliyorlardı. Fatmadan aynl-
dım. 

Hakikaten o günden sonra odam
da göreceğim üç inciri sabırsızlıkla 
beklemeğe başladım. İkide bir odama 
koşuyor, masanın üstüne bakıyor
dum. 
Fakat nafüe incirler yok, yok, yok... 

Fatmanın yanından geçerken yavaş
ça ona fısıldıyordum: 

— İncirler nerede?... 
O yalnız buna gülüyordu. Amca

mın köşkünün bahçesinde bir kaç 
tane incir ağacı vardı. Bazan bahçe
de dolaşırken FatmaVa: 

— Aman, diyordum, incirleri gör
müyor musunuz? Ne güzel değil mi? 

Fethiciğim... dedi. Sana bir şey iti
raf edeceğim... 

— Ne itiraf edeceksin?.. 
Gayet saf bir çocuk olan Sadık: 
— Dün gece yatmak için senden 

evvel odaya girmiştim. Senin yatağı-
nm yanındaki küçük masada bir ta
bak içinde üç tane lop incir buldum. 
Bunlar mutlaka senindi. Fakat o ka
dar güzeldi ki dayanamadım. Sana; 
bir muziplik olsun diye evvelâ incir
lerden birini yedim. Öyle lezzetli idi 
ki dayanamadım. İkincisini de mide
me indirdim. Sonra üçüncüyü de ye
dim... 

Azizim Sadığın bu sözü üzerine te
pemden horoz çıktı zannettim. Va
purda olduğumu unutarak aVaz avaz 
bağırmışım: 

— Hay ziftin pekini yeseydin... 
Hay ziftin pekini yeseydin... 

Sadık şaşırmıştı: 
— Ne oldu yahu?.. Üç incirden ne 

çıkar... Yemediğin mcir olsun... Ben 
sana Bursaya gidince beş kilo incir 
alayım ... 

İşte böyle azizim. Bu maceradan 
sonra ne zaman bir yerde incir gör
sem içim acı acı sızlar... Bu eski ha
tırayı, bizim aptal Sadığm pisboğaz
lığı yüzünden kaçırdığım güzel fır
satı düşünürüm... (Bir yıldız) 
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Halkın şikâyet 
ve dilekleri 

Posta yanlışı 
Bay A. Zeren bize bir pul göndermiş, 

üzerinde 29/2/1938 damgası var. Halbuki 
mektup 17/1/938 de almmış. 

Bu gibi hatalar insanlara mahsustur. 
Postacılarda vareste olamaz. Fakat böyle 
bir yanlışlığın pul biriktirenler nazarında 
büyük kıymeti vardır. Zira filatelistler, 
hatalı pullann aynca kolleksiyonunu 3ra-
parlar. 1938 senesinde 29 şubat olmadığı 
için bu damga hususî bir kıymet ifade et
se gerektir. 

Nakliyatta malûllere tenzilât 
Ben Boğaziçinde oturuyorum. Bir ağa

beyim, bir hemşirem, bir eniştem, bir am
cam, bir de kardeşim var. 

Malûlüm, bir bacağım yok. 
Bayramda dört gün mütemadiyen İs-

tanbula indik. Anlatmak istediğim şu: 
Sağlam, dipdiri olan aile efradınım, beşi
nin birden bilet parası top yekûn benim
kinden az. Çünkü bir kısmı memur, bir 
kısmı da subay ve talebe. Bir benim vapur 
bileti param beşininkine de ferah ferah 
bedel. Buna, onlar da ben de gülüyorum. 

Bizler, zaten Feleğin bir daha kaldır-
mıyan sillesini yemiş bulunuyoruz. 

Acaba malûllere de gazetenzin teşebbû-
sile bir parça olsun tenzilât yapılmaz mı? 
Saygılarımın kabulü efendim. 

Boğaziçinden: Sahir Bolbacsk 

I3Hİ türkçe bilen mürettip 
kullanmalı 

Derincede Travers fabrikası motörcOsA 
bay Cavld, Elit fabrikasmm şekerlerini 
sardığı 992375 numarayı taşıyan bir man
zum niyef kâğıdı göndermiş. İçinde pek 
feci bir yanlış var. Bundan anlaşılan: 

Türkçe yazıları türkçeyi iyi bilen mû-
rettiplere dizdirmek ve tashihlerini de di
limizi İyi bilenlere yaptırmak iktiza etti
ğidir. 

*** 
Bay Z. UnsaFa 

Üskûdarda vapur iskelesinde 13 numa
ralı dükkânda tütüncü bay Ünsal'a: 

Mektubunuzu alâkayı calip bularak ma
kamı aidine gönderdik. 

25 Şubat 938 Cuma 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Konferans: Ali Kâmi Ak-
yüz (Çocuk terbiyesi), 19,30: Beyoğlu 
Halkevi gösteril kolu tarafından bir tem
sil, 19,55: Borsa haberleri, 20: Vedia Rıza 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 20,30: Hava raporu, 
20,33: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 20,45: Muzaffer Güler ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi vehalk sar
kılan, (Saat ayan), 21,15: Mustafa ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 21,50: ORKESTRA: 1 -
Tshaikowsy: La belle au bois dormant, 
2 - Liszt: Rhapsodi No. 2, 3 - Waldtenfel: 
E,3tudiantina valse, 4 - Stolz: Marchen 
den İnğend, 22,45: Ajans haberleri, 23: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
23,20: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23,30: SON. v 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: Saat: 18,30 - 18,35 
Plâk neşriyatı. 18,35 - 19 İngilizce ders: 
Azime İpek. 19 - 19,30 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Halûk Recai ve arkadaş
ları). 19,30 - 19,45 Saat ayan ve arapça 
neşriyat. 19,45 - 20,15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Nezihe ve arkadaşlan), 
20,15 - 20,30 Konferans: Parazitolog Nev
zat, 20,30 - 21 Saksofon solo: Nihat Esen-
gin. 21 - 21,15 Ajans haberleri. 21,15 - 21,55 
Karışık plâk neşriyatı. 21,55 - 22 Yarınki 
porgram ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 30 de 

Deutschlandsender 20,10 da çeşitli mu-
zika — Berlin 20,10 da orkestra konseri — 
Hamburg 20,10 da çeşitli muzika — Ko
lonya 20,10 da akşam konseri — Königs-
berg 20,10 da akşam konseri — Stuttgart 
20,15 de konser — Saarbrücken 20,10 da 
salon muzikası — Brüksel 20,30 da piyano 
konseri — Rad. Toulouse 20 de dans, ope
ret ve filim havalan — Londra 20 de 
radyo orkestrası, 20,40 de salon muzikası— 
Orta İngUtere 20 de askeri muzika — 
Roma 20,30 da eğlenceli muzika — Bük
reş 20,10 da mandolin konseri, 20,45 de 
«Cavalleria Rusticana» operası — Prag 
20,15 de eğlenceli muzika — Peşte 20,30 de 
opera. 

Saat 21 de 
Viyana 21 de Viyana orkestrasmın Lehar 

gecesi — Deutschlandsender 21,10 da rad
yo orkestrası — Berlin 21 de büyük plâk 
konseri — Breslau 21 de radyo orkestra
sı —̂ Kolonya 21 de karnaval eğlenceleri — 
Saarbrücken 21 de eğlence ve dans — 
Toulouse P T T 21 de operet havalan — 
Radio Toulouse 21,40 de eğlenceli muzi
ka — National 21 de Viyanadan nakil — 
Londra 20,30 da Kopenhag'dan naklen 
eğlenceli muzika — Milano 21,30 da rad
yo orkestrası — Lüksemburg 21,40 de kon
ser — Varşova 21 de Viyanadan nakil — 
Sottens 21,45 de orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Viyana 22 de Lehar gecesine devam — 

Deutschlandsender 22,10 da askerî marş
lar — Frankfurt 22 de çeşitli konser — 
Leipzig 22 de orkestra konseri — Brüksel 
22 de askeri muzika — Lyon P T T 22,30 
da eğlenceli konser — Paris P T T 22 de 
konser — Strasburg 22,30 da orkestra 
konseri — Orta İngiltere 22 de Boheme 
operasmın 1 inci perdesi — Roma 22 de 
operet konseri — Milano 22 de senfonik 
k-^nser — Beromünster 22,10 da salon mu-
z 'cası — Prag 22,30 da keman ve orkestra 
konseri. 

Saat 23 de 
Deutschlandsender 23,30 da gece muzi

kası — Berlin 23,30 da gece muzikası — 
Breslau 23,50 de salon muzikası — Diğer 
A l m ^ istasyonlan Berlinden nakil — 
Poste Parisien 23 de Wiener Modal ope
rası — Radio Toulouse 23,15 de Akordeon 
muzikası — Hilversum 23,10 da orkestra 
konseri — Varşova 23,10 da dans muzi
kası — Prag 23,30 da orkestra konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Alman İstasyonlan 24 de Berlinden nak

len gece muzikasma devam — Frankfurt 
ve Stuttgart 1 den 3 e kadar gece muzika-
.sı — Brüksel 24 de dans muzikası — Poste 
Parisien 24 de operete devam — Radio 
Paris 24,30 da marşlar — Starsburg 1 de 
gece konseri — Radio Toulouse 24,15 de 
konser, 1,15 de eğlenceli konser — Londra 
24,30 da dans muzikası — Roma 24,15 de 
dans muzikası — Lüksenburg 1 den 3 e 
kadar dans muzikası — Peşte 24,20 de 
cazband. 

26 Şubat 938 - Cumartesi 
tstanbnl — öğle neşriyatı: 12.30: Plâkla 

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

Akşann neşriyatı: Saat: 18,30 Plâkla 
dans musikisi. 19 Mandolin ve kitara: 
Zekeriyya Tavman. 19,30 Konferans: Üni
versite profesörlerinden Akif Şakir (İklim 
tedavisinden maksad nedir. Bu tedavinin 
faydalan ve tatbiki). 19,55 Borsa haber
leri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaşlan tara
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan. 
20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer Rıza tara
fmdan arabca söylev. 20,45 Semahat Öz-
denses ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan. (Saat ayan). 
21J5 Klâsik Türk musikisi: Okuyan Nuri 
HaliL Reşad keman, kemence Kemal Ni
yazi, tanbur Dûrrû Turan, kanun Vecihe, 
ney Tevflk. ut Sedad, tanbur Refik, ke
mence Fahire, ut Cevdet Kozan, nısfiye 
Sel&haddin Candan. 

21,50 ORKESTRA: 1 - Nicolai: Die lua-
tigen Weiler Ouverture. 2 - Beethoven: 

Andante de 5 ieme, Symphonie, 3 - Starauss 
Weln, Weib und gesang. 4 - Fetnaus: Pot-
pourrl humotistlque. 

22.45 Ajans haberleri 23 Plâkla sololar 
opera ve operet parçalan. 23,20 Son ha-
betler ve ertesi günün programı. 2330 soa 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

- . Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 152 — 

Panayır yerinde koca ariyan genç kızlar cıvıldaşıp 
dururken, korkunç Filip limana giriyordu I 

— Bir yıl, yalan söylememeğe ça
lışınız! Kimseyi aldatmayınız! Yıl 
sonuna varmadan bunun faydalanm 
ve mükâfatını göreceksiniz! 

Doğan reis doğruluğu çok sevdiği 
için, filozofun bu sözünden hoşlan-
mıştı. 

Filozofun ikinci nasihati şu oldu: 
—' Kendinnzden zayif olan kimse

lerle mücadele etmeyiniz ve fakirlere 
acıyınız! 

Yerliler birbirlerine bakışıyorlardı. 
Filozofun bu sözü bilhassa güreşçi

lerin hiç de hoşuna gitmemişti. 
Üçüncü nasihat erkeklerden ziya

de kadınları alâkadar ediyordu: 
— Her kadın, kocasını kendine ve 

evine bağlamak için, daima temiz gez-
meli ve kocasına süslü görünmelidir. 
Bunu yapmıyan kadınlar, kocalarını 
çabuk kaçılırlar ve yuvalanndan 
uzaklaştırmağa sebeb olurlar. 

«Yuvayı yapan, dişi kuştur! > sözü 
ne kadar doğru imiş ... 

Doğan reis uzaktan bağırdı: 
— Hay, yaşayasın sen., koca bilgin! 

Ne doğru sözler söyledin! Söz değil, 
Cevahir bunlar... 

Kadınlar filozofun ayaklarına ka
panarak: 

— Az söyledin amma, uz söyledin, 
baba! 

Diye bağmyorlardı. Erkekler küme 
küme geriye çekilmeğe başlamıştı. 
Meyhaneler tekrar doluyor. 

— Filozof, üçüncü nasihatte saç
maladı. 

Diyenlerin sayısı çoğalıyordu. 
Türk denizcilerinden bir çoğu bu 

ihtiyar adalının ne demek istediğini 
anlıyamamıştı. 

Doğan reis denizcileri başına top-
lıyarak, onlara ihtiyar bilginin ne de
mek istediğini anlatmağa savaşırken, 
limanda kimsenin göremediği ne mü
him, ne heyecanlı vakalar geçiyordu! 

Panayır yerinde o kadar gürültülü 
bir kaynaşma vardı ki.. (Korkunç 
Filip) in gece yansı limana girdiğin
den kimsenin haberi bile yoktu. 

*** 
«Ne ararken, ne buldum?!» 

Gece yarısı., üç direkli bir yelkenli 
yayaş yavaş limana giriyordu. Sinan 
reis küçük çekdirinin arka küpeşte
sine uzanmış yatıyordu. Sinanm ya
nında yedi kişi vardı. Denizcilerden 
biri: 

— Bu gelen, korsan gemisine ben
ziyor. 

Diye mınidandı. Sinan büyük yel
kenliye şöyle bir göz attı: 

— Tâ kendisi.. Filip geliyor. 
Korsan gemisi limanda hiç bir tek

ne göremeyince, Sinanın yanına ka
dar sokulmuştu. 

Sinan bıyık altından gülüyor ve: 
— Çocuklar! diyordu. Herif bizi 

avlamağa geliyor. Fakat, biraz sonra 
kendisinin nasıl bir tuzağa düşece
ğinden haberi yok. 

Korkunç Filip, Sinanm çektirisine 
yaklaşınca, bunun bir Türk korsan 
gemisi olduğunu, anladı: 

€ — Kımıldama., yakarım!» 
İşaretini verdi. 
Sinan bu işareti alınca sahte bir 

telâşla demirini çekip kaçmak istedi. 
Korkunç Filipin kaptam, Sinanın 

gemisine iyice yanaşmıştı. Bu arada 
kısa bir konuşma geçti: 

— Ne arıyorsun burada? 
— Panajnrdan yiyecek almağa gel

miştim.. 
— Kimdir bu küçük yelkenlinin 

kaptanı? 
—«Benim.. 
— Adın ne? 
— Sinan.. 
(Korkunç Füip) kaptanın arka-

smda duruyordu. Sevinçle bağırdı: 
— Bu ne güzel tesadüf! Ne ararken 

ne buldum?! 
Slnam Filipin gemisine aldılar. 
Filip, küçük yelkenliden korkmuş 

değüdi amma., şüpheye düşmüştü. 
— Acaba türkler buralarda mı do-

dolaşıyor? 
Sinana sordu: 

— Buraya yalnız mı geldin sen? 

— Evet. 
— Etrafta başka bir Türk gemisi 

yok mu? 
— Ne bileyim ben?! Belki vardır., 

belki de. yoktur. 
Sinanın bu şüpheli sözleri Filipi 

düşündürmüştü. 
Kaptana emir verdi: 
—. Türklerin hepsini esir alımz! 
Derhal küçük çektirideki yedi türk 

denizcisini korsan gemisine aldılar, 
Anbara attılar ve Sinanın kollarını 
bağlayıp yere yatırdılar. 

Bu sırada (Korkunç Filip) in yük
sek sesi işitildi: 

— Panayıra yarm da gelebiliriz. Bu 
gece limanda durmak tehlikelidir. 
Hemen açılalım buradan... 

Korsan gemisi tekrar yelkenlerini 
şişirdi ve limandan çıktı. 

* * 4 > 

Doğan reis sahile koştu. 
Fakat.. 

Panayır yerinde: 
« — Limana büyük bir gemi geldi.» 
« — Korkunç Filip göründü ve 

gitti!» 
«— O, bir Türk çektirisinin tayfa-

lannı da esir aldı!» 
Gibi dedikodular ağızdan ağıza do

laşmağa başlamıştı. Doğan reis bu 
haberi alınca, yanındaki denizcilerle 
birlikte sahile koştu. Gerçek, limanm 
bir köşesinde duran küçük bir Türk 
yelkenlisi göze çarpıyordu. 

Doğan reis derhal bir kaç denizel 
ile bir kayığa binerek, küçük yelken
liye gitti. 

O ne?! Çektirinin içinde kimseler 
yoktu. 

Acaba bu bir oyun miydi? 
Doğan reis: 
— Bu, bizim teknelerden biridir. 

Burada neden bomboş duruyor? İçin
deki tayfaları nereye gitmiş? 

Diye düşünürken, denizcilerden 
biri: 

— Panayıra inmişlerdir. 
Diye mırıldandı. Doğan reis hay

retler içinde düşünüyordu. Nihayet 
mesele anlaşılmıştı. Sahildeki kayık
çılar yetiştiler: 

— Korkunç Filip geldi, dediler, bu
radaki Türk denizcilerini esir alıp 
götürdü. 

Doğan reis büsbütün hayrete düş
müştü. 

Buraya bir küçük Türk yelkenlisi
nin gelmesindeki mânayı bir türlü 
anlıyamıyordu. 

Doğan reis, boş kalan yelkenliye 
iki nöbetçi bırakarak tekrar sahile 
döndü. 

Doğan, Korkunç Filipin geldiğine 
bir türlü inanamıyordu. 

Filip böyle bir gecede Kefalonya pa-
nasanna gelir de şehre çıkmaz mıydı? 

Bu garip hadise ağızdan ağıza, ku
laktan kulağa bütün şehre yayılmıştı. 

O gece herkes sabaha kadar kuşku 
ve heyecan içinde beklediler. Deniz
cilerin merakı da gittikçe artıyordu. 

Ertesi sabah güneş doğrken, deni
zin üstünde kaUn bir sis tabakası 
gördüler. 

Doğan reis, küçük yelkenlinin tay-
falanm sahilde bekliyordu. Bunlar 
gemiyi boş bırakıp - hepsi birden -
şehre nasıl inebilirdi? 

Doğan reis merakından çathyordu. 
Sahildeki denizcilerle bütün şehri ve 
panayır yerindeki bütün meyhaneleri 
arattı. Küçük yelkenlinin tajrfalamu 
bulduramadı. 

Sahilde bekleşen denizciler birden
bire bağırdılar: 

— İşte., donanma geliyor! 
önde gözcüler, ortada amiral ge

misi ve etrafındaki kadırgalar limar 
na doğru geliyorlardı. 

Gemiler birer ikişer limana girdi
ler ve bir arada toplandılar. 

Doğan reis tekrar bir kajnğa atlı-
yarak sahilden açıldı. 

Hüsrev reis paşa gemisinin güver
tesinde dolaşıyordu. Doğanın geldiği
ni görünce sevindi, güverteden ses
lendi: 

(Arkası var) 
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Otobüs münakaşası 
(Baş tarafı 6 net sahifede) 

— Recai Nüzhet Babanın tlMlfi üze
rine ben Zühtüye de lıaber vermeden 
Yemişte bir düldcândan Ahmed Emin 
Yalmana telefon ettim. Hâdiseyi ken
disine anlatacaktmı. Fakat bulama-
dmı. Sonra Zühtü ile beraber gidip 
anlattık. 
Noter Galib Bingölün ifadesi 

Şahid altmcı noter Galip Bingöl de 
şmıları anlattı: 

— Recai Nüzheti tanırım. Avni Ba-
yeri de ikinci defa görüyorum. Pro
testo tebliğ edilmek üzere getirildiği 
gün ben dairede yoktum. Recai Nük
het Babanla Avni Bayer beraber ge
tirmişler. Başkâtibim Vedad alıp mu-
ainelesini yapmış. Sonra kâtibim Ce
lâlden öğrendiğime nazaran, protes
to ücretinin bir kısmını Avni Bayer, 
bir kısmını da Recai Nüzhet Baban 
vermiş. 

O gün öğleden sonra Recai Nüzhet 
Baban tekrar daireme gelerek protes
tonun tebliğ edilip edilmediğini sor
du. Bu arada' kendisinde bulunan, şah
sıma aid iki tapu senedini de getirdi. 
Eğer ben yazıhanede bulunsaydım, 
hukukî mevzuata muhalif bir tarzda 
yazılmış olan bu protestoyu tebliğ et
mezdim. Sahiplerinden, bunu düzelt
melerini isterdim. 

Şahid Andonun ifadesi 
Şahid Andon da dediki: 
— Ben arasıra avukat Nurinin ya

zıhanesinde çalışırdım. Otobüs mese
lesi hakkında Tan gazetesinde çıkan 
yazılan ben yüksek sesle okvırdum, 
avukat Nurinin kâtibi Fevzi de bir kâ
ğıda kopye ederdi. Bir gün Fevzi so
kakta bana rasgeldi ve Nurinin beni 
istediğini söyledi. Yazıhanesinin bu
lunduğu Sirkecide Hucapaşa hama
mının bahçesine gittim. Orada' ismi
nin Avni Bayer olduğunu sonradan 
öğrendiğim bir adamla oturmuş rakı 
içiyorlardı. Hep beraber bir otomobile 
binerek Vefaya gittik... Avukat Nuri 
Vefada Şeyh Ali admda bir adamı 
evinden çağırttırdı. Onu da otomobile 
alıp beraberce Avni Bayerin Tepeba-
Şmdaki muayenehrnesine gittik. 

Avni Bayer, Afiye: «Sen dişlerini 
yeni tedavi ettirdik. İşimize:yararsm. 
Seni müddeiumumîlikten çağıracak
lar. Orada, ben Avni Bayerin muaye
nehanesinde dişlerimi tedavi ettirir 
lîen Ahmed Emin Yalman geldi. Avni 
Bayer kendisine bin lira verdi. Fakat 
he için verdiğini bilmiyorum.» diye
ceksin, dedi. 

Şeyh Ali, bu teklifi kabul etmiş gi-
fei görünerek çıkıp gitti. O zaman Av
ni Bayer, avukat Nuriye: «Ben Ahmed 
Emin Yalmanı tammıyorum» dedi, 
avukat Nuri de «Ben sana tanıtırım» 
cevabını verdi. 

Sonra gene bir gün Avni Bayer avu-
l̂ at Nurinin yazıhanesine geldi. Elin
de Arap harflerile yazüı bir kâğıdı 
^ t i p Fevziye vererek daktiloda yaz
dırdı. Bu bir istida idi. İçinde: «Yal
dan benim muayenehaneme gel-
niedi. Kendisine de bin lira verme
dim» cümlelerini okudum. Avni Ba
yer bir de 16 kuruşluk pul aldırdı. Bi-
^az sonra Nuri bu istidayı görünce, 
Avni Bayerin elinden alıp yırttı. Bir 
eün de Nuri, Avni Bayerden avukat-
^ ücreti olarak para istedi. Avni Ba
yer, ertesi gün parayı Recai Nüzhet 
Babandan alıp kendisine vereceğini 
söyledi. Benim bildiğim bu kadardır. 

Avukat Nuri ve Avni Bayer 
reddediyorlar 

Avni Bayerin veküi Nuri bu şahidin 
»fadesmi reddederek bunlar aleyhine 
y^an şehadetten "dolayı dava ikame 
ettiklerini söyledi ve: 
. Benim yazıhanem hamamın 
jÇmde değildir. Orada bir sokağın 
içmdedir, dedi. 

îŞÇi Avıü Bayer de: 
— Ben hamamın bahçesine gitme-

?jn. hamama da girip yıkanmış de-
f ^ . diyerek şahidin ifadesini red-
oetti. 

j^jğer şahidlerin ifadeleri 
"ıger şahid Kâzım, Zühtü ile İhsa-

bS. '^^^"^ eelip Recai Nüzhet Ba-
^ M WıUf4ci anlattıklarmı ve ken-
ti&ı ''^ *'"^lara vicdanlanmn emret-

gı şekilde hareket etmelerini tavsi-
kenri -^'^ söyledi, ^ahid Yasef ise, 
Avni ^"^^ dişçi levazımı sattığmı ve 
öishî ^^^"^ 935 senesindenberi ken-

® dört yüz lira borçlu olduğunu 

söyledi. Avni Bayer bu İddiayı da ka> 
bul etmedi. 

Ahmed Emin Yalmanın 
vekilinin izahatı 

Bımdan sonra davacılardan Sabur 
Saminin vekili Sadi Riza söz alarak: 

— Bizim davayai ne zaman bakıla
cak? Geçen celsede verilen karar veç
hile, Ahmed Emin Yalmanm vekili, 
benim sözlerime cevap versin., dedi. 

Ahmed Emin Yalmanm vekili Naz
mı Nuri, yazılı cevapnamesini mah
kemeye verdikten sonra şifahen de 
izah etti ve ezcümle dedi ki: 

— Dava£i vekili, aziz arkadaşım B. 
Sadi Riza, geçen celsedeki müdafaa
mıza karşı, neşren yapılan hakaretin, 
Ceza kanununım 481 inci maddesine 
istinaden isbatma Kanımen mesağ ol
madığını söylemiştir. Hakaret dava-
lainnda Ceza kanummım 481 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrası müstesna
dır. Şu halde vazii kanun bazı kayıd 
ve şartlarla fiilin isbatım tecviz etmefe 
tedir. Adliye Vekâleti Ceza kanunu
nun tatbikine en iyi esâ s olmak üze
re, İtalyalı meşhur cezacı Majno'nun 
dört cUdlik eserini tercüme edip mah
kemelere dağıttığma göre, Vekâlet te 
bu eseri benimsemiştir. 

481 inci maddenin birinci fıkrası 
hakkında müellif diyor ki: «Daireler ve 
memurlar memlekete hizmet için ku
rulmuş ve getirilmiş olduğımdaıı, bım-
ların efal ve harekâtını tenkid etmek 
her vatandaşın hakkıdır. Binaenaleyh 
isnad edUen fiilin sıhhati isbat edilir. 
Bir vazifeyi ihmal veya' kavanin ve ni-
zamat dairesinde yürümeğe mecbur 
olan bir âmme müessesesinde bir yol
suzluğu meydana çıkarmak ve bunu 
isbat etmek takdire şayan bir hai-e-
kettir. Hususî hayata taallûk eden is-
nadat, umumî menfaat ile münase-
bettar olduğu takdirde tahkir kasdı 
yok demektir. Kasıd olmayınca suç 
yoktur.» 

Demek oluyor ki menfaati umumi
ye uğrımda şahsî menfaat feda edili
yor. Bizim hareketimizin de menfaa
ti umumiye gibi iyi bir niyet Ue vuku 
bulduğuna göre, isbat edeceğimiz key
fiyet müddeinin vaziyeti değil, hare
ketimizin ve fiilimizin umumî men
faat maksad ve gayesinden doğduğu 
noktasıdır ki, her suçlunun en mu
kaddes bir müdafaa hakkıdır. 

Maddenin ikinci fıkrası hakkında 
da İtalyan müellifi: «İsnad olunan fi« 
ilden dolayı tecavüz olıman şahıs 
hakkında takibat icrasına başlanmış-
sa mütecaviz, isnad ettiği fiili isbat 
ederse başlanmış o!an ceza takibatı
nı teshil etmiş olur. Binaenaleyh is
nad olunaiı fiilin isbatı kabildir.» di
yor. 

Ahmed Emin Yalman, kimsenin 
şahsma matuf olmıyan neşriyatile 
bir suiistimal iddiasında bulunmuş 
ve bunu menfaati umumiye üe alâ
kalı gördüğü için, neşriyat yapmıştır. 
Yolsuzluk mevzuunda müddeinin is
mi mühim bir mevki almıştır. Bu is
min yazılması işin icabıdır. Bu neş
riyat hükümetin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve bir tahkik heyeti gönde
rilerek ifadelerini almıştır. Yani, oto
büs, Ermeni mezarlığı, hamallar me
selesi gibi âmmeyi alâkadar eden me
seleler hakkında takibat başlamıştır.» 

Yakılan yazıların isbatı 
B. Nazmi Nuri gene İtalyan müel

lifinin hakaret etrafındaki fikirleri
ni izah ederek hakarette asıl olan, 
kasdi tahkir olduğunu anlattıktan 
sonra dedi ki: 

— Yukanya kayd ve işaret ettiğim 
esash mütalâalara göre hâdisemiz 
481 inci maddenin 1, 2 inci fıkrasına 
temas eden ve mevzuu umumun men-
faatile alâkadar mesailden bulımdu-
ğımdan, isbatma kanvmî mesağ var
dır. Bu cihet kanunun bahşettiği bir 
hak olmakla beraber, bu neşriyatı 
yapmaktaki (kasıd ve niyet) imizin 
tebarüz ve tezahürü için de yukan-
daki esaslara binaen isbat ederek mü
dafaa hakkmdan mahrum edilme-
mekliğimiz lâzımdır. 

Bu noktai nazann aksi mütalâa 
ediliyorsa cemiyete ve cemiyet mef
humuna aykırı iş görenler hakkm-
da hiçbir kimsenin söz söylemeğe 
cesareti kalrmyacak ve bu neticeden 
vatan müteessir olacaktır. 

Türk Cumhuriyeti ve onun büyük
leri Uk gündenberi 3rurdu temizlemek
le meşguldür. Onlann bu ateşli me
saileri karşısında (kötü) olan bir şeyi 

İngiltere ile İtalya 
(Baf tarafı 1 İnd lahifede) 

İtaljra, HabeşlstandaJd fütuhatının 
tanınması, Habeşistamn imar ve in-
kişafmı temin için kendisine kredi
ler açılmasım, İtalyanm Akdenizdeki 
hakimane nüfuzunun tanınmasmı 
ve Süveyş kanaluun ticarî ve adil re
jiminin tadil edilmesini istlyecektlr. 

tngiltere, Libyadaki İtalyan 
tatalannın bir kısmmm seri 
çekilmesini, İspanyadald İtalyan gö
nüllülerinin geri çağınlmasmı. Bari 
radyosunun tngiltere aleyhindeki 
propagandasına kati surette nihayet 
verilmesini, İtalya Ue Avusturyanm 
daha sıkı bir surette mesai birliğinde 
bulunmamasım, Sicilya ile Tunus a-
rasmda bulunan Pantelleria adasuı-
daki İtalyan istihkâmlannın yıktuıl-
masım istiyecektlr. 

Siyasî İngiliz mahafili: 
1 —' Roma - Berlin misakımn Avus

turya meselesi hakkında esaslı netice
lere vasıl olmağa müsaade etmiyece-
ğini, 

2 — İtalyanm Pantelleria adasm-
daki istihkâmlannı yıkmağa muva
fakat etmiyeceğini tahmin ediyor. 

Avusturya meselesi 
Londra 24 (AJV.) — Siyasî maha-

fUe göre İtalya, Avusturyanm mlükî 
tamamiyetini himaye için birlikte 
çahşmağı kabul ettiği takdirde İngi
liz - İtalyan müzakereleri İ3n bir ne
ticeye varacaktır. İtalya bunu kabul 
ederse talebleri de o nisbette mühim 
olabUecektir. 

Maamafih bu mahafil İtalyanm 
Avusturya meselesinde tuttuğu yolu 
değiştireceğini zannetmiyor. Çünkü 
İtalya bütün icraatım ve tazyik va
sıtalarım Almanya ile olan anlaşma
sına istinad ettirmektedir. Şu halde 
İtalya kendisini Almanyadan ayıra
cak ve kendisine en iyi kozlanndan 
birin kaybettirecek her türlü hare
ketten sakınmağa mecburdur. 

İngiliz Maliye Nazırının 
bir nutku 

Birmingham 24 — Maliye Nazın 
Sir John Simon bura muhafazakâr
lar klübünde bir nutuk söylemiştir. 
Bu nutkunda demiştir ki: 

«İtalya ile müzakereye başlanıyor. 
Bu müzakerelerin nasıl bir netice ve
receği hakkında şimdiden birşey söy
lemek kabil değüri. Müzakere netice
siz kalsa bUe bundan B. Chamberla-
in'in tuttuğu yolun doğru olmadığı 
hakkında bir hüküm verilemiyecek-
tir. Çünkü ortada tutuşulmuş bir ba
his yoktur. 

Mesele, İtalya Ue bir itilâf elde edi-
lebilip edüemiyeceğini bilmek değü-
dir. Daha ziyade müzakerata giriş
menin münasib olup olmadığı mev-
zuubahistir. 

Bu müzakereler, şerefli bir itilâfa 
müncer olursa bundan çok memnun 
olacağız. Fakat müzakerelerin aka
mete uğraması takdirinde bu hal, bi
zim müzakerata girişmekte haksız 
olduğumuza delâlet etmiyecektir, zi
ra halihazırdaki vaziyetin ihdas et
miş olduğu zararları ve tehlikeleri 
izale ve tenkis etmek için başka va
sıtalara müracaat etmemiz icab edip 
etmiyeceğini ancak bu kabü müzake
relerin neticesi tayin edecektir.» 

Muhterem misafirlerimiz ı 

söylememek, susmak hem onlara ve 
hem de yurda karşı yapılmış büyük 
bir günahtır. 

Muktezasmı yüksek mahkmenin 
takdir buyurmasmı derin saygüarla 
bUvekâle dilerim.» 

Bımakarşı davacı vekili B. Sadi Ri
za kısaca; cevap vererek, 22 sene ev
vel İtalyada ceza âlimi gçinen bir ada-
mm nazriyelerinin bugün Türk mah
kemelerine rehber olamıyacağmı söy* 
ledi ve dedi ki: 

«— Bir gazeteciye, bir adamı tah
kir hakkı verilmemiştir. Bu fiillerin 
sıhhatmı isbata da kanım müsaid 
değUdir. Ancak bir memurun vazife
sinden mütevellid bir suç olursa bu
nun sıhhati isbata çalışüır. Otobüs 
neşriyatı dolayısile müekkUim Sabur 
Sami hakkında bir takibat ta yoktur.» 

Mahkeme, tebligat yapüdığı halde 
gelmiyen şahid. Son Posta gazetesi 
muharrirlerinden Tevfik Necatinin 
bir lira hafif para cezasile ihzaı-en cel
bine, şahid Gaffar ve Basri ile Tev
kifhanede bulunduğu anlaşılan Ad-
nana da tebligat yapılmasma karar 
vererek muhakemeyi martm üçüncü 
perşembe gününe bıraktı. 

Muhterem misalirierimiz Haydarpaşa istasyonundan uğıu'Ianıriarken-

(Baş tarafı 1 inci salüfede) 
taksas, kendisUe görüşen muharriri
mize, şu mühim beyanatta bulım-
muştur: 

— Türkiyeyi, bu dost ve müttefik 
memleketi tekrar ziyaret ettiğimiz' 
den dolayı, derin bir saadet ve bahti
yarlık duyuyoruz. Hepimiz biribirimi' 
ze Sîkt rabıtalarla bağlıyız. 

Balkan antantı, teşekkülüne âmü 
ve hâkim dan ideale, yani svlh, hak 
ve adalet prensipine sadıktır. Hepimiz 
bu ideale sımsıkı bağlıyız. 

Bu defaki toplantımız da ayni ide
alden mülhem olacak ve ayni verimli 
neticeleri verecektir. Ankaradan dö
nüşte tekrar görüşürüz. 

Bir aralık söz, Yımanistamn dahilî 
vaziyetine intikal etti. Muhterem mi
safirimiz B. Metaksas, dedi ki: 

— Yunanistanda tam bir sükûn ve 
Iıuzur hüküm sürüyor. Hallon hükü
mete mutlak bir emniyet ve itimadı 
vardır.» 

Yugoslavya Başvekilinin 
beyanatı 

Dost ve müttefik Yugoslavyanm 
kıymetli Başveküi B. Stoyadinoviç 
muharririmize şu kısa beyanatta bu
lunmuştur: 

— Reisimiz General Metaksas çok 
güzel söyledi onun söylediklerine ve 
hislerine tenuunen iştirak ederim. 
Onun düşündükleri ayni zamanda 
bizim düşündüklerimizdir.» 

Romanya Hariciye 
müsteşarının beyanatı 

Romanyayı temsilen şehrimize ge
len Hariciye Müsteşan B. Comnen de 
muharririmize demiştir ki: 

— Çok iyi bir seyahat yaptık, Tür-
kiyeye evvelce de gelmiştim. Bu defa 
Ballcan antantı konseyi gibi çok ha-
yırh bir vesile ile Romanyayı temsi
len tekrar çok sevdiğim Türkiyeye 
geldiğimden dolap ziyadesile mem
nun oldum, 

Balkan antantı konseyi arifesinde 
Mze herşeyin iyi gittiğini söylemekle 
bahtiyraım.» 

Romanya Hariciye Müsteşan Ro-
manyanm dahilî vaziyeti hakkında 
da şunlan söylemiştir: 

— Romanyada dahil! vaziyet sü
kûn buhnuştur. Herşey normaldir.» 
Misafirler şehrimizde büyük 

merasimle karşılandılar 
Muhterem misafirlerimizi hamil 

hususî tren saat tam 20 de Sirkect 
garma gelmiştu'. Trenden önce dost 
Yıman Başvekili General Metaksas 
inmiş, Yugoslav Başveküi B. Sto
yadinoviç ile Rumen siyasî müsteşan 
kendisini taklb etmi^eıxlir. Misafir
lerimiz istas3ronda vali Muhiddin Üs-
tündağ, İstanbul kumandan vekili 
General Cemil Cahid, merkez ku
mandanı General İhsan İlgaz, Bel-
grad ve Bükreş elçilerimiz B. Haydar 
ve B. Hamdullah Suphi tarafından 
merasimle karşüanmışlardır. İstas
yonda birikmiş olan kesif bir halk 
kütlesi misafü-lerimizi şiddetle alkış-> 
lamıştır. Askerî mnzika sıra ile Yu
nan Rumen ve Yugoslav millî marş-» 
lannı çalmış, bunlan istiklâl marşı 
takib etmiştü'. Muhterem misafirleri
miz, marşları durarak dinlemişleı-dir. 

Misafirlerimiz bundan sonra gar
dan çıkarak otomobUlerle Sirkeci 
yolcu salonuna gitmişler, oradan Ka-
laımş vapuruna binerek Haydarpa-
şaya geçmişler ve saat 21 de hususi 
trenle Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Misafirler Haydarpaşa gannda da 
askerî merasimle uğurlanmışlardır. 
Yunan BaşvekilUe şehrimize gelen 
Atina elçisi B. Ruşen Eşref, Belgrad 
sefiri B. Hamdl ve Bükreş sefiri B. 
Hamdullah Suphi ile Yugoslavyanm 
Ankara elçisi B. Acemoviç, Yuna» 
sefiri B. Refael ve Rumen elçisi B. 
Telemak da ayni trenle Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Sirkeci ve Haydarpaşa istasyonları 
Yunan, Yugoslav, Rumen ve Türk 
bayraklarile donatılmıştı. Yugoslav, 
ve Yunan Başvekilleri ile Rumen Ha
riciye müsteşan Sah sabahı şehrimi
ze dönecekler ve ağlebi ihtimal o ak
şam hususî trenle memleketlerine 
hareket edeceklerdir, 

İzmitten geçerken 
İzmit 24 (Telefon) -^ Yunan Baş

veküi B. Metaksas, Yugoslav Başve
kili B. Stoyadinoviç ve Rumen Hari
ciye Müsteşanm hamil hususi tre« 
saat 23,11 de buray geldi. Misafirler, 
vali, kumandanlar ve kalabalık halk 
kütlesi tarafından karşüandılar. Mi
safirleriniz vagonlannm pencerele
rinden halkı selâmladılar. Tren, dövti 
dakika burada kaldıktan sonra 23,19 
de Ankaraya hareket etti. 

Beş senelik millî mOdafaa programı 
yare ve motörlerkoinn memleketi
nizde yapıhnası ikmânlanm hazır
lamak, hava kuvvetlerinin aldığı 
ehemiyeti gözönünde tutarak bu me
saiyi plânlaşctarmak hususunda ver
miş olduğu yüksek direktifler hatır
lardadır. 

Başbakan Celâl Bayann Kamutaya' 
arzett^i hükümet programmda bu 
meseleye temas eden ve Kamutaym 
alkışlarla tasvib ettiği fıkralar da şun
lardı: «Teçhizat ve teslihat programı
mıza devam edeceğiz. En son sistem 
harp vasıtalarından henüz ihtiyacımız 
olanlaü da temin için ajrrı bir pro
gram yapacağız. Bu program, memle
ket dahilinde yapılması kabil olanla-
n memleket dahilinde imal ettirmek 
esasını ihtiva edecek ve kara', deniz ve 
hava kuvvetlerimizin bu kabil bütün 
ihtiyaçlarına şamil olacaktır.» 

Vekiller Heyeti 22/2/938 tarihin
de Genel kurmay başkanı mareşal 
Fevzi Çakmağm huzuru ile toplana

rak, salâhiyettar makamların Bu di
rektif ve esa^aı- dahilindeki ha^orhk 
ve tekliflerini tedkik etmiştir. Dün dq 
Başbakan Celâl Bayar'm reisliği al-
tmda Maliye ve MÎUÎ Müdafaa Vekil
lerimizden mürekkep hususî encümeni 
toplanarak beş senehk yeni bir milH 
müdafaa programı tcsbit edilmiştir. 

Kira vermeden Evkaf dük
kânlarında oturanlar 

Çarşıdaki dükkânların mühim bir 
kısmı Evkaf idaresine aittir. İdare, bu 
dükkânları zaman zaman yaptığ!ı ilân* 
larla kiraya vermdctedlr. 

Fakat bazı açık gözlerin evkafın boş 
duran dükkânlanna yerleşerek faali
yette bulunduklan, bazen senelerce 
müşterisi çıkmıyan bu dükkânlarda ic-
rai ticaret ettikleri nazan dikkati cel-
betmiştir. Şimdi üç idare, çarşıda u-
mumî bir kontrol yaparak bu şekilde 
hareket eden açık gözlevi bulup mah
kemeye venneyi kararlaştırmıştır. 
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Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

Cild, bazı hayatî unsurlarını 
kaybeder, bu hayatî ve kıymetli 
unsurlan İade edince, gençleşir ve 
tazeleşir. İşte, Viyaiıa üniversite
si Profesörü Doktor Stejskal'in 
şayani hayret keşfi budur. «Biocel» 
tabir ve genç hayvanların cild hü-
ceyrelerinin merkezinden istihsal 
edilen bu ki}nııetli cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuddur. Her akşam, yat
mazdan evvel kullanımz. Siz uyur
ken, o, cildinizi besleyip genç-
leştirir ve buruşukluklarmızı seri-
an izale eder. Bir hafta zarfmda 
on yaş gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüz için cild unsuru olan be
yaz rengindeki cTokalon» kremi
ni kullanınız. Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfmda en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

K A R A D E N İ Z 
Orman işletmesi 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN:. 
Şirketimiz hissada>:lan umumi he

yeti 18 mart 938 cuma günü saat 14 
te İstanbul Bahçekapı 4 üncü Vakıf 
Han 4 üncü kat 36/37/ 38 numaralı 
şirket idare merkezinde âdiyen toplar 
nacağmdan dahili nizamnamenin 
24 üncü madeei mucibince en az dört 
hisseye malik hlsaedarlann içtimaa 
gelmeleri ve toplantıya iştirak edecek 
ortaklann dahili nizamnamenin 26 ncı 
maadesine göre toplantıya tekaddüm 
©den on gü nzarfmda hisse saıedlertnl 
şirket veznesine tevdi ile duhuliye va
rakası almalan rica olunur. 

İDARE MECLÎSİ 
RUZNAMEt MÜZAKERAT 

1 — İdare meclisi raporumm okun
ması, 

2 — MüraMp raponmun okun
ması, 

3 — Bilanço ve kâr ve zarjûr hesap
larının tasdiki ve İdare meclisinin ib
rası, 

4 — Müddetieıl biten İdare meclisi 
âzalannm yerine yenüerlnin Intt-
habı, 

5 — Müddetleri hitam bulan mür»r 
kiplerin yerlerine yenilerinin intihabı 
ve ücretlerinin tayini. 

M A M A 
I^. H. Şioasi 

CHiçlü, kuvvetU to
sun mama çocuic-
lan hete diş aylarm-
da babalarını güler 
yüzle karşılar. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

tAKŞAM» gaBM«si n cAKŞAM n«9-
riyatu Bursada münhasıraa AtatUılc 
caddesi Okııllar Pazarında satılmak
tadır. t*>fg*'M» aboDeleıiıu busuat 
tenzilât yapüır. Sahibi Baj Ksada 
müracaat. 

İINîTH 
Bâtân Arnıpa ve Amerikada 
en f aEla aranan Z e n i t h 
radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
M A Ğ A Z A L A R I N A 
fdmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonnra intihab edinil. 

Kilimli 
Kömür madenleri 

Türk Anonim şirketinden: 
Alelade Heyeti Umumiye İçtimai: 

Şirketimizin 1937 hesap senesine aid 
alelade heyeti umumiye içtimai 28 Mart 
1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
14 1/2 da İstanbulda Galata Perşembe 
Pazan tg Hanmda akdedilecektir. 

RÜZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 — 1937 senesine aid Meclisi tdate ve 

Murakıp raporlarının kıraat ve tasvibi. 
2 — 1937 senesi bilânçosımun ve k&r ve 

zarar faizi muhassas ve hissei menfaat 
hesaplarının tedkik ve kabuiü ile Meclisi 
idarenin ve Muraluplerinin ibrası. 

3 — Temettüün sureti tevzii hakkmda-
ki Meclisi İdare teUifinln tasdiki. 

4 — Nizamnamel esasinin 12 ve 16 ncı 
maddeleri mucibince müddeti biten âza-
lann yerine yenilerinin intihabı. 

5 — 1938 senesi Murakıplerinin tayini. 
6 — 1938 hesap senesi alelade heyeti u-

mumiyesine kadar muteber olmak üzere 
Meclisi İdare âzalarmm hakla huzurlarile 
938 senesi Murakıp ücretlerinin tasbiti. 

Ticaret kanununa ve mukavelename
mize tevfikan sahibi rey hissedarianmızm 
asaleten veya vekâleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline aid 
hisse sahiplerinin hisselerini lâakal bir 
hafta evvel şirket merkezine tevdi ile mu
kabilinde rey pusulası almalan lüzumu 
rica ve ilân (dunur. 

İDARE MECLİSİ 

* * * 

Kilimli 
Kömür Madenleri 

T. A. şirketinden: 
Şirketimizin umumî heyeti 28 Mart 1938 

tarihine müsadif Pazartesi günü saat 16 
da İstanbulda Galatada Perşembe paza
rı İş Hanmdaki Merkezinde aşağıda yazı
lı işleri müzakere İçin fevkalâde olarak 
toplanacağından ve Ticaret kamrnu mu
cibince Şirket nizamnamesinin bir mad
desinin tadiline müteallik bu içtünaa bir 
hissesi olan dahi İştirak etmeğe hakkı 
bulunduğundan bütiin hissedarlann mez
kûr gün ve saatte içtimaa gelmeleri ve İç
tima gününden evvel hamil oldukları his
se senetlerini şirket merkez ve şubelerine 
tevdi ederek duhuliye varakası almalan 
ilân <^unur. 

RÜZNAMEİ MÜZAKERAT: 
Kilimli Kömûf Madenleri T. A. Şiıicetl 

nİEamnamesiS ncû maddesinin tadili: 
Yeni şekU: 
3 üncü madde — Şirketin merkezi An-

karada olacak ve Türldyenin sair bir 
mahallinde veya memalikl ecnebiyede da
hi şubeleri bulunabilecektir. 

S üncü madde — şirketin merkezi İstan
bulda olacak ve Türkiyenin sair bir ma-
hallnde veya memaliö enceblyede daM 
şubeler bulunabilecektir. 

İDARE MECLISI 

OF! BAŞ İN-
/ 

I M A 5 E 

rfEOKALHİHA 
G R İ P , N E Z L E , 

B A Ş V E D İ Ş , K I R I K L I K 

tımitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti melrtep kitapları satif 
yeri. Her nni kırtaaiys çekileri, 
Naaman dikiş v« yau naUnelÂri, K»-
dak totognt makine ve levszunı 

wlz« bnlnnıır. 

ga Annelere müjde v 
S. M. A. geldi 

Fazla istek karşısında piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 
net - net 450 Or. 

S. M. A 
Amerikadan geldi. 

Sayın çocuk doktor-
lanımz ana südünün 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yi annelere ^emmiyetle 

tavsiye etmektedirler. 
Her eczanede bulunur. 

Tafsilât için: 
Oalata P. K. 1097 ye müracaat. 

"KURTULUŞ,, 
BiçM ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haftanm 4 günü kadınlara günde 

üçer saat Fransız usulile biçki ve dikiş 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te-
peüstü 116 No. Papazyan apartımam. 

Zayi — İstanbul Deniz ticaret müdür
lüğünden almış olduğum 10/1693 sayılı 
liman cüzadanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan esidsinin hülcmü yoktur. 

Harun Mebmed Özdemir 

2İ/2/938 Perşembe gfinm 
İBtanbnl Hâlinde toptan satılan yaş sebze 

ve meyva fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En yüksefc 

flatı Fiatı 
Kr. S. Kr. S. 

Pırasa Kilo S 
I^anak > 6 
Lahana » 3 
Havuç » 7 
Kereviz kök » 7 
Kereviz yaprak Demet S 
Pancar » 2 
Kamabahac Aded 6 — 
Yeşil salata 100 » 60 — 
Taze soğan Demet — 75 
Maydanoz » — 50 
Turp » — 35 
Elma Amasya Kilo 20 — 
Elma Ferik » 8 — 
Elma İnebolu » 7 — 
Armud Ankara » 16 — 
Ceviz » 7 — 
Kestane » 5 — 
Kuru üzüm « > 14 — 
Kuru İncir » H — 
Ağaç kavunu Aded 3 — 
Yerli Limon 100 » 170 
Ecnebi Limon » > 130 
Portakal 

> Dörtyol 64 lök sandık 300 
» Dörtyol 80 lik » 250 
> Dörtyol 100 lûk » 200 
» Alanya 64 lûk » 350 
» Alanya 80 lik » 270 
» Alanya 100 lük > 230 
> Rize 80 lik » 90 
» Rize 100 lûk » 80 

5 — 
8 — 
5 — 
8 — 

10 — 
3 SO 
3 — 

16 — 
12S — 

1 — 
— 76 
— 70 
S5 — 
22 — 
20 — 
80 — 
12 — 
7 50 

28 — 
14 — 
5 — 

300 — 
160 — 

350 — 
270 — 
220 — 
400 — 
330 — 
260 — 
120 — 
80 — 

Itsanbul C. Müddeiumumîliğinden: 
istanbul ceza ve tevkif evleri hastalan için mubayaa edilecek 116 kalem 

eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedel 546 lira 58 kuruş 
olup muvakkat teminat «41» liradır. Eksiltme 10/3/938 perşembe günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek isteyenler tatil günlerinden maada her gün 
Adliye levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme Sirkecide Aşırefendi sokak 
13 numarada Adliye levazım dairesinde yapılacaktır. <979) 

Sanay 
"SAZMAŞ,, 

i ve Ziraat makinalan 
T ü r k A n o n i m Ş i r k e t i n d e n : 

1938 yılı Mart ayımn 18 inci cuma günü saat 15 de şirketin Bahçekapı, 
Taş handaki merkezinde âdi surette toplanacak olan Heyeti umumiye içtima-
ına Şirketin hissedarlan davet olunurlar. İşbu içtimaa iştirak etmek için g&-
rek esaleten ve gerek vekâleten Şirketin en az on hissesine sahip hissedarlann 
mezkûr senedatı veya bımu müsbit vesaiki yevmi içtimadan bir hafta evvel 
Şirket merkezine tevdi ile mukabilinde duhuliye varakası almalan rica olu
nur. 

RÜZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 — 1937 iş yılı muamelât ve hesabatma ait idare meclisi ve murakıp ra-

porlarmm okunması ve tasvibi; 
2 — 1937 iş yıh bilanço, kâr ve zarar hesaplannm okunması; kabul ve tas-

dikile idare meclisinin ve murakıbm ibrası; temettüatm tayini, zaman ve su
reti tevzi; 

3 — 1938 yıh idare meclisi azalannm yeniden intihaplan ile hakkı huzur-
lannm ve 1938 yıh için murakıbm intihabı ile tahsisatmm tayini. (1026) 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE 

24/2/938 
r t A T L A « 

CİNİ3t 

Buğday yumugak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır san 
Nohut kalburla 
Afyon ince. 
Afyon kaba 
Tiftik mal 
Yapak Anadol 
Yapak Trakya 

BORSASİ 

1 
Agağı Yukarı 

Kr. Pa. 
5 28 
6 20 
4 17 
4 8 

. 4 35 
4 30 
7 20 

550 .. . 
428 30 
122 
50 
70 

O B L B l f 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Fasulye 
Kepek 
Nohut 
Un 
iç fmdık 
Yapak 

Q t D E N 

İç fmdık 
iç ceviz 
Kıl 

D I 0 F İ A T I 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık Q.: Hamburg 
Fmdık L.: Hamburg 

_^ 
— 
— 

330 
75 
M 
15 
40 
15 
30 
93 

Kr. Pa. 
5 33 
5 30 
4 n\ 

_ __ 
— _ 
4 35 

« ^ m—m 

_^ _ 
— — 
^ ^ 
— _ 

Ton 

1/2 > 

22 1/2 » 

15 
4 

1/2 % 

Ton 
> 

9 1/4 > 
, A B 

5,23 Kr. 
4,34 > 
5,95 » 
4,39 > 
3,96 > 
7,75 » 

39,— > 
38,— > 

K O N F E R A N S 
Kadıköy Halkevinden: 25/Şubat/938 

cuma günü saat 21 de evimiz salonunda 
bay Behçet Yazar tarafmdan (Şiirler) 
isimli bir konferans verilecektir. Konfe
ransa herkes gelebilir. 

ZATİ — İstanbul limanmdan almış ol
duğum 1326 No. ve 9/8/930 tarihli kömür
cü cüzdanımı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını ilân 
ederim. Göreleli Nazmi Dülker 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gaU 

ta tahlüleH ve (ÎDRAR VASITA-
SİLE GEBEUĞÎN İLK GÜNLERIN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapütr. 
Beyoğlu : Takaûne giderken Meşelik 
•okağı Ferah epartmıanı TeL 40534 
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25 Şubat 1938 AKŞAM Sahife 15 

İhtiyarlıkta rainat e tmek istiyenler 
Yaşı iierlemi§ olanlarda müzmin boronşitler, balgamlı öksürükler gi^üs nezleleri, mesane nezleleri ve geceleri 

ttcak yataktan bir kaç kereler kaldıran idrar zorluklan, böbrek, iltihaplan eksik olamayacağmdan bu rahatsızlıklar
dan kurtulmak için yegâne çare tıbbın ehemmiyetle tavsiye ettiğ*i nebatî katranlardan yapılmış KATRAN HAKiCI 

_2^REM^ kullanmaktır. 

Kültür Bakanlığından: 
1 — 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre İlk Okul-

w için evvelce müsabaka iie kabul edilmiş olan kitabın üç yıllık müddeti bit-
*Ütten sonra okutulmak üzere 1939—40,1940—41,1941—42 ders yıllan için ye-
^ bir alfabe kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 — Müsabaka müddeti 15 Mart 1938 tarihinden başlamak ve 14 ikinci teş-
^^ 938 pazartesi günü Akşamı bitmek üzere sekiz aydır. 

3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 15 Ağustos 1938 pazartesi günü 
*k§amına kadav bir dUekçe ile Kültür bakanlığına müracaat ederek bu müsa-
°*kaya girecekler defterme adlarım yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap üç yıl müddetle okullarda oku-
^lilacak ve müellifine her yıl için beş yüz lira telif hakkı verilecektir. İkinci çı-
* ^ kitabı yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verile-
* ^ bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus 
* ^ a k üzere ikişer yüz lira mükâfat verilecektir. 

5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç nüsha olmak üzere makine ile 
^e kâğıtlarm yalnız birer t-araflanna yazılmış olarak Kültür Bakanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba girecek resim-
^*rin asıUan birer nüsha olarak müsveddelerle birlikte verilir, müsabakaya 
'̂̂ sUmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını Bakanlığa verecekler ve-

ya göndereceklerdir. 
6 — Müsabakaya girenlerce eseı müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul edil-

5^i takdirde, eserini ilân edUen telif hakkı mukabilinde ve her türlü tasarruf 
"ftlAmdan vazgeçerek Kültür Bakanhğma üç yıllık bir devre için terkettiğini 
^e kitabm o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendisi veya kendi 
Jûesuliyeti altında tayin edeceği diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir 
^Noterlikten tasdikli bir teahhütnarae verilecektir. 

' — Kitapta bvdunması lâzımgelen pcdoğojik ve teknik vasıflan gösteren 
Httname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhütnamenin formülü Kültür ba-
**^lı|ı Yaym Direktörlüğünden ahnabilir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk 

^S^Po^^P^^^'^'-ı ^a birlikte göndermeleri lâzundır. (840) 

Sipahi ocaûı idare seyetinden: 
j: Ocağımız nizamnamesinin 20 ncl maddesi mucibince 30 ikinci kânun 1938 de top-
r*""^**! İcabeden senelik kongresi ekseriyet olmadığından mezkûr nizamnamenin 21 
^ "caddesi mucibince 27/2/1938 pazar günü «aat 18 e tehir edilmiştir. Mezkûr gün ve 

•gyte lûtfpn •̂ .̂-ift̂ iy rica olunur. 

İktisat Velıâletl iç ticaret umum mildUrrıiOUnden 
30 İkinci Teşrin 1330 tarüıü kanım hükümlerine tevfücitii Tuıkiyede ça-

"S^asma İzin verilen Ecnebi Şirketlerinden Nestlen And Anglo - bıiis Konden-
wr ^^^^ şirketi bu kere müracaatla Türkiye U. Vekili bulunan Fransız Rais, 

»siın Farhi ve Evestratios Konstantinidis namma verilen vekâletnameler 
J^2 /937 tarihli Şirket Meclisi idaresinin kararile 31,'12/1937 tarihinden iti-
^ ^ ^ iptal edildiğini ve yerlerine İstanbulda Feriköyünde arpa suyu sokağm-
^ 27 numarada mukim Nlsim FARHİ ve Pierre MERCİER'yi müştereken ve-
» e t ? ^ ^ ve tayin ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen vesikalan vermiştir. Keyfi-

tedkik edilerek kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla ü&n olunur. 

MADEN KÖMÜRÜ İŞLERİ 
T. A. Şirketinden: 

Alelade heyeti umumiye içtimai. 
Şirketimizin 1937 senesine aid ale

lade heyeti umumiye içtimai 30 Mart 
1938 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 16 1/2 da Ankarada şirketin 
merkezi olan Türkiye İş bankası bina
sında aktedilecektir. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 — 1937 senesine aid Meclisi Idftre 

ve murakıp raporlarının kıraat ve tas
vibi, 

2 — 1937 bUânçosunun ve kâr ve zar 
rar hesabı ve faizi muhassas ve lıissei 
menfaat hesaplarmm tetkik ve ka-
bulüe meclisi idarenin ve muraklple-
rin ibrası ve temettüün sureti tevzü, 

3 — Nizamnamei esasinin 12 ncl 
maddesi mucibince müddetleri biten 
azalarm yerine yenUerinin intihabı. 

4 — 1938 senesi murakıplerinin ta
yini, 

5 — 1938 senesi alelade heyeti umu-
miyesine kadar muteber olmak üzere 
meclisi İdare azalarının hakkı huzur-
larile 1938 senesi murakıp ücretlerinin 
tesbiti. 

Ticaret kanımuna ve esas mukavele
namemize tevfikan sahibi rey olan hls-
sedarlanmızm asaleten veya vekâleten 
İçtimada hazır bulunmalan, ve bun
lardan hamiline aid hisse sahiplerinin 
hisselerini lâakal bir hafta evvel Şir
ket merkezine tevdi Üe mukabilinde 
rey pusulası almaları lüzumu rica ve 
ilân olunur. İDARE MECLİSİ 

A tu tik hatutunuzu muhafaza 
adiniz 

flfmKiım'aıtttiitit'İM 
• İ t t * kıiHia u M • • n ı t 
•tan SHORT UHlİTr (ilyl! 
• i l . Oalml aaMlıaıiı ftt l . . 
• • • r ı i l ı takskan t'dartr.l 
Haaaal «Maliki kir «rtkaJ 
«aa rapıMuf »la» tHORV 
inilA •<! İla kttal f l U 
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f lyânı ^0 • » « » ttltarîi{^ 
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Preventorîum — Sanatorîum Direktörlüğünden: 
Muhammen azrmî fiyat Azamî fiyat teminatı muvakkaîesi 

Ura Lira 
1800 135 

Preventorium ve Sanalorium için şartnamesine tevfikan aünacak 938 
modeli ve 9 • 15 lambalı radyo; bir adet ampilifikatör on adet hoparlör ve bir 

ınlkrafon, bunlarm tesisatı 8/Mart/ 1938 tarihine müsadif Perşembe günü 
•aat on üçte İhalesi icra kılınmak üzere açık eksiltmeye konulduğSİndan istek
lilerin Ct^oğlunda Yüksek Mektepler Mulıasipliğl odasmdaki komisyona 
gelmeleri ve geleceklerin resmî müessesatta buna benzer İşler yaptıklarına 
dair Tesikalan bulunmalan şarttır. Yevmî İhaleden bir saat evvel depozitolar 
muhasipliğe yatırılmış bulunacaktır. Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsi-
l&t almak İçin direktörlüğe başvurulabüir. (814) 

> I M Ha-lat 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: [ 
I — Şartname ve projesi mucibince İzmlrde yaptırılacak Tütün Bakım TI 

İşleme evi inşaatı ll/IV/938 tarihinde İhale edileceği İlân edilen temel kazık
lan işi hariç kapah zart usuliyle eksiltmeye konmugtur. 

n — Keşif bedeli 676,960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30828 liı-» 
43 kuruştur. 

m — Eksiltme 11/IV, 938 tarihine rastUyan pazartesi günü saat 16 Ğm 
Kabataşda levanm ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonımda yapılacak
tır. Kapalı earflar ayni günde aaat 15 e kadar adı geçen komisyon başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projeler 83,85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar leva-
«un ve mübayaat şubeslyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

V — İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları ve yahut bir mühendia 
veya mimari inşaatı hitamına kadar daimî olarak iş başında bulunduracağı
na dair aralannda teati edilmiş Noterlikçe tasdikli biı- taahhüt kâğıdı üe 
Nafıa Vekâletinden alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi inşaat yaptıklanm 
gösterir bir müteahhitlik vesikasım eksütme gününden en geç üç gün evveline 
kadar İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 ncl maddede yazılı 
eksUtmeye iştirak vesikasım ve muvakkat teminat parasmı veya mektubunu 
İhtiva edecek olan kapalı zarflann yukarıda 3razıldığı veçhile münakaşa günü 
en geç saat 15 şe kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olması lâzımdır. .977.> 

I — İzmlrde çartname ve projesi mucibince yaptırılacak ve 11/IV 938 
tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan Tütün Bakım ve İşleme evi
nin temel kazıkları işi ayrıca kapalı «arf usuliyle eksütmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 87265 lira 50 kunış ve muvakkat teminatı 5613.27 lira
dır. 

m — Eksiltme ll/TV/'938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapah zarflar ayni gür.de en geç saat 14 e kadar adı geçen komisyon baş-
kanhğma makbuz mukabUinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubeslyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

V — Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan 
t«nel kazıklan işi Franki, Rodic, Stem, Simpleks, Brechtl, Abolorenz Müıar-
lls, Mast ve sair Firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistem
lere göre yapılacakta-. Eksiltmeye İştirak etmek isteyen firmaların fennî tek
liflerini münakaşa gününden on gün evveline kadar tetkik edilmek üzeıe 
İnhisarlar Tütün işleri müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin bir mühendis veya mimar olmalan ve yahut bir mü
hendis veya mlman İnşaatın hitamına kadar daimî olarak iş başında bulun-
duracağma dair aralannda teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüt kağıdı 
Ue Nafıa Vekâletinden alınmış bu gibi işleri yaptıklarını gösterir müteahhit
lik vesikasım eksiltme gününden en geç üç gün ev '̂eline kadar tnhi?.- -
Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları 1. 
dır. 

VII — Mühürlü teklif mektubvmu. kanunî vesaik ile VI nci maddede ya
tılı eksiltmeye iştirak vesikasuru ve muvakkat teminat parası veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapah zarflar yukanda yazıldığı üzere eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçen alım komisyonu başkanlığına 
makbuz mukabUinde verilmiş olması lâzımdır. (976* 
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I — Yukanda miktar ve eb'adı yazılı 60,000 Top tefriki! sigara kâğıdı pa
zarlıkla satın almacaktır. 

n — Pazarlık 14/IV/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka
bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakta 

m — Şartnameler parasız olarak hargün sözü geçen şubeden alınabilir. 
ly — İstddüerin pazarhk İçin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1037) 

Devlet Demiryolian ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedeli 2885 lira 22 kuruş olan muhtelif ebatta 134 adet telli 
camla 1500 adet Marsilya biçimi cam kiremit 10/8/938 perşembe günü saat 
10,30 on bucukta Haydarpaşsûda gar binası İçindeki komisyon tarafından açık 
eksUtme ile satm ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 216 Ura 40 kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunim tayin ettiği vesaikle birlikte tksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatlan lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (932) 

MmuHumMHMnMM 
TÜRK HAVA KURUMU 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
5. ei Keşide 11/Mart/938 dediu 

Büyük İkramiye: 5 0 ı 0 0 0 l>i'ŝ >̂>'"* Bundan ba^ka 
15.000, 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kif isri zengin eden bu piyan
goya İf tirak ediniz... 

m 
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Türkiyenin ve bûtûn dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

H A S A N T R A Ş B I Ç A Ğ I D I R 
İsveç çeliğinden yapılmıştır. 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. HASAN TRAŞ bıçağının yalnız 

bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür 

K E S K İ N L İ K 

İIIIOKEİIIIMELIYET 

UCUZLUK 
SIHHAT 

PASLANMAZ HASAN TRAŞ BIÇAĞI 
bir şaheserdir. Traş olduktan sonra rilmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz: Bu dünyanın hiçbir traş bıçağına nasib olmayan bir imHlrB 

dır. H A S A N T R A Ş bıçaklarile traş olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. H A S A N ile traş olmak büjrük bir zevktir. 
HASAN TRAŞ bıçağı !• adedi 35, paslanmas nev'i 50 kuruttur. Mutlaka HASAN ve PASLANMAZ markalarına dikkat. Taklitlerinden sakınınu ve mutlaka HASAN isteyiniz. HASAN Deposa 

SURAT 

T E M İ Z L İ K 

Z E V K 
R A H A T L I K 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECAT 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
En muannit öksiMiklerlö 

bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün kati ilâcı
dır. Göğüsleri zayıf olan 
lara vikaye edici tesiri 

sayam dikkattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BULUNUR. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbvd 

vj *^v . ^?>-:« 
r^^.-.^ r^lJ 

Zonguldak Kömür havzası sağlık 
komisyonu başkanlığından 

1 — Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilâtına lüzumu olan «341» ka
lem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti «12052» lira «40» kuruştan ibaret
tir. 

2 — İhtJya.; ILie.A ve ILM İi,tantu:da 4 ncü Vakıf han 3 ncü kat 
Maden İrtibat Memuı-Iuğundan ve Zonguldakta Sağlık teşkilâtı baş hekimli
ğinden parasız alınır. 

3 — Eksiltme 22/2/938 de başlıyacak ve lO/Mart/938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte Zonguldakta, Maden Müdürlüğünde, Sağlık ko
misyonu tarafından «fiatlar muvafık'görülürse» ihalesi yapılacaktır. 

4 — Eksiltme kapalı zarf usuliledlr. 
5 — Muvakkat teminat akçesi «904» liradır. (901) 

Sahibi N«cmeddia Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 

MAFSAL AĞRILARI 

Çok müthiş anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kaşe GRİPİN 
almakla, bütün şiddetine rağ
men romatizma ağrısını ça

bucak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususî bir tertible yapılan 
GRİPİN kaşeleri en muannid ağnlan 
kısa zamanda geçirir. , 

6RİPİN 
Hızır gibi imdadımza yetişir, ağnlan-

mzı, acılaruuzı defeder. 
İcabında günde 3 kaşe almabilir. Tak-
. lidlerinden sakımmz ve her yerde 

ısrarla GRİPİN istejrirüz. 

Taklit hiç bir zaman 
aynı olamasf. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en ûstOn 

kremdir 

ihsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumî kan tahlilâtı. Frengi noktal 
nazarından (Wassennan ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı sayılması, tifo 
ve sıtma hastalıkları teşhisi, İdrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahli
lâtı, Ültra mikroskopl, hususi aşılar 

istihzan, kanda üre, şeker, klorür, kol-
lesterln mikdarlaruun tayini. Divan-

yolu No. 311. Tel: 20981 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah ve akşam her yemekten sonra 

Yurdda ittifak haline gelen bu kana^ 
ati tesise ninin VR iiaSil muvaffak oldu? 

Çünkü «RADYOLİN» in terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün «RADYOLİN» kul-
lananlarm dişleri temiz, sağlam ve 
güzeldir. 

Çünkü «RADYOLİN» emsalsiz rağ
beti dolayısile lıiç stok yapmadığı için 

mütemadiyen taze taze piyaisaya çı
kar. 

Çünkü «RADYOLİN» diğer ma
cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
«RADYOLİN» kullanan on binlerce 
kişinin ne kadar haklı olduğunu an
lamak kolaylaşır. 

Sabah ve akşam her yemekten sonra 

VAZİFEYE DAVET 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Yülardanberi vazifesine alâka göstermiyen adresi idaremizce belli olmıyan 
(Şeyhülislâm Ali efendi kerimesi Ayşe hamm) vakfının mütevelliyesi Emine 
Şevkiyenin idaremize müracaatla vakfına aid muameleyi takip ve hayır şart
larım ifa etmesi için ilânen vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine ilân 
tarihinden itibaren onbeş gün daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da 
gelmediği takdirde hakkında kanunî muamele yapılacağı ihtar ve tebliğ olu
nur. (1032) 

TÜCCAR ve MUHASiB 
Saat 17 den 19 ve 19-21 e kadar haftada 2 ders yaparak, 4 ayda tüccarhk 

öğrenmek ve muhasebeci şehadetnamesi alarak bankalarda ve ticarethaneler
de çahşmak için, Alemdar caddesinde No. 23 AMERİKAN LİSAN VE TİCARET 
DERSHANESİNE başvurup bir program almız. Hususi ders de verilir. 


