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Mitler - Şuşnig mülakatı 
mûsbet netice vermemiş 

Almanya ile Avusturya arasında büyük 
fikir ihtilâfları olduğu meydana çıkmış 

Avusturya, Nazi tahrikatına nihayet verilmesini, 
Almanya ise Avusturya kabinesine Nazilerin girmesini 

istiyor. Müzakerelere devam edilmesi muhtemeldir 

Eğede iktisadî tedkikler 

Tütün zerîyatınm tahdidi 
işine ehemmiyet veriliyor 

Pamuk ihracatı işile uğraşmak üzere 3 
milyon lira sermayeli bir teşekkül kurulacak 

• • 

Tütün ihracatçıları, tütün amelesinin cumartesi günleri 
öğleden sonra çalıştırılmasını istiyorlar - tktisad Vekili 

bugün Manisaya gidecek 

İzmir 14 (Telefonla) — Ege nun-
talcasında iktisadî tedkiklerde bulu
nan İktisad Vekili B. Şakir Kesebir 
bugün öğleden evvel refakatinde şeh
rimizde bulunan mebuslar, Ziraat 
Bankası Umum Müdürü B. Kemal 
Zaim, Vali B. Fazlı Güleç, Belediye 
Reisi Dr. Behçet Uz olduğu halde 
Bomovadaki Ziraat mektebine git
miş ve bağcüık, nebatî emraz ve ha
şarat mücîuiele istasyonlarım geze

rek tedkiklerde bulunmuştur. 
Vekilin geldiğini haber alan bir çok 

çifçi Ziraat mektebinde toplanmışlar
dı. B. Şa3dr Kesebir etrafım saran 
müstahsillerle uzun müddet görüştü, 
istihsalât mikdarlan ve ziraatte kul-
landıklan vasıtalar hakkmda sualler 
scH-arak dileklerini öğrenmiştir. 

T icare t odas ında toplant ı 
îktisad Vekili Bomovadan İzmire 

(Devam 10 uncu sahifede) 

B. 
Londra 14 — Daily Telefraf gazeter 

sinin Viyana muhabirken bUdintt-
ğine göre Avusturya . Bî̂ vekÜİ 6. 
Şuşnig, B. Hitlerle mülakattan sonra 
Viyanaya; döndüğü zsiman Reisicum
hur B. Miidâsı ziyaret ederek görüş
me hakkmda malûmat vermiştir. 
Kabine dün toplanacaktı, fakat bu 
toplantı başka güne bırakılmıştır. 

- Daily Telegrafm Berlin ve Viyana 
muhabirlerinden gelen telgraflara 
göre B. Hitler ile B. Şuşnig arasmda-

mtletfn Berchtestfaden'ddd evinden iM görünfls 
litikanm değiştirmfyeedrtir. ki konuşma arada büjrük fUdr İhtilâf-

ı lan olduğunu göstemüftir. B. Şuşnig 
h'er şeyden evvel nazi faaliyetine ni
hayet verilmesini ist^niştlr. Viyana)-
da yakalanan bir takım evrak naille
rin Şuşnig hükümetini devirmek İs
tediklerini göstermiştir. 

Viyana 14 ->. Hitler • Şuşnig mfl-
lâkatı müsbet bir netice vermemiş-

' tir. Falcat peticesiz Icalınıştır da de-
nemes. Çiinidi müzalcere devam ede
cektir. Avusturya harid ve dahili po-

Teblig 
BerUn 14 (A.A.) ir? Yan resmi bir 

surette tebUğ edilmiştir: B. Hitler Ue 
B. Şu^g'in mülakatı hakkmda! bu
gün yabancı matbuatta mevzuu bah
sedilen bir çok tahmin ve faraziyeler 
bura siyasî mahfillerinde az çok bir 
alâka Ue görülmektedir. Mülâkatm 
mevzuu hakkmda ne Almanya, ne da 
Avusturya tarafmdan resmî hiç bir 

(Devan on üçüncü sahifede) 

Dolmabahçede bir meydan açılacak, 
Gazhane şehir haricine kaldırılacak 

Eminönü meydanı nasıl açılacak ? Asfalt
lama işi nasıl devam edecek? 

Belediye, Belediyeler bankasından altı 
buçuk nrıilyon liralık İstikraz yapabilecek 

Hikmet Feridun Es4n 
Danielle Darrieux î l e m ü l a k a t ı 

Danielle Darrieuz, muharririmiz Hikmet Feridun Es'e: 
((Korkmayınız, okşayuuz» diyor 
[Dokuzuncu sahifemizde okuyımuz.] 

Bir facia 
Bir tren birderezine çarph 

2 ölü, birkaç yaralı var 
Adana 14 (Akşam) — Adana • Ma-

mıue katan bu gece Osmaniye üe 
Mamure arasmda derezine çarpmış
tır. Derezinde tamirata giden ame
le vardı. Üd amele çiğnenmiş, diğer
leri ağır surette yaralanmıştır. Kaza
ya sebep derezinde fener bulunma
masıdır. 

ftlclca*l«xrı 
Vakıflar, Beledlyeiere! 

Meşhur Gordiom hikâyesini kim 
bümez? Bu tarihî mabedde bir fcör-
düğüm varrmş: 

— Kim çözerse dünyayı fethedecek-
tirl - diye de bir efsane mevcudmuş... 

Herkes uğraşmış, çözememiş, Bü
yük İskender, bıçağını çıkarıp kesmiş; 
hakikaten de cihangir olmuf 

* 

Şimdi de ayni suretle çarprapmş, 
ddaşrmş, Arap saçı gibi giriftleşmiş 
bir içtimai kördüğümümüz vardır: 
Evkaf işleri... Tarihin bıraktığı bütün 
hayır tesisatı onun elindedir; şimdt 
binde birinden bile istifade edümiyor. 
Öyle ki, hayırperverlik adetâ itiyaâlor 
nrmz arasından kalkmıştır. Her flm-
ran hareketinde bir Evkaf engeli kar
şımıza çıkar; ileri adım atan ayaklara 
dolaşır... Bu düğümü nasü çözmeU? 

En kısa, en pratik usulleri ihtiyar ' 
eden rejimimiz. Büyük İskender gibi 
kesip atamaz mı? 

Her yerin Evkafı, o yerin Belediye' 
sinel .-====: 

ANKARA 

Dohnabahçe gaıhaned 
Şehrin imar işleri için Dahiliye en

cümeni bir kanun lâyihası hazurla-
maktadır; lâyiha bu içtima devresin
de Büyük Millet Meclisine verilecek 
haziranda meclisten çıkacaktır. Hazır
lanan lâyihaya göre, şehirler, kendi se
nelik bütçeleri kadar belediye banka-
smdan istikraz yapabUeceklerdir. Ban-

—^tnıi"inıııııııımıınnıııırıııııııınııııııııııııııııwuıuwnınBwıı 

Değişmeler: 2 

ka belediyelere para yerine bons 
verecektir. 

Evvdcede yazdığımız gibi boncriar, 
yüzde be§ veya altı faizli ve on sene 
vadeli olacaktır. Belediyeler, yapacak
ları istimlâlderde, bina ve antti sahip
lerine bonolan vereceklerdir. Bonolar, 

(Devamı on üçüncü sahifede) 

I •: 

!.J 

Doktor olmazdan evvelle Doktor olduktan sonra!. 
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Sahlfe 2 X K Ş A I ı l 15 Şubat 1938 

f Dun Creceki ve Bu Sabahki Haberler 
İngiliz Başveldii ile Hariciye Nazırı 

arasında ihtilâl var mı? 
Gazetelerin çoğu bunun aslı olmadığını 

söylüyor. Yalnız Daily Mail bu husustaki 
haberin doğru olduğunda ısrar ediyor 

GÜNÜN HADİSELERİ 
J 

Londra 14 — İngiltere Başvekili 
B. Chamberlain ile Hariciye Nazın B. 
Eden arasında bir çok meselelerde, 
bilhassa İtalya ile müzakereye yeni
den başlanması ve iki memleket ara
sında muhtemel anlaşma şartlan 
hakkında esaslı ihtilâflar olduğuna 
dair geçen hafta sonunda bir takım 
rivayetler deveran etmiştir. Gazete
ler bu münasebetle uzun yazılar ya-
aayorlar. 

Muhafazakâr partiye mensup ga-
seteler, sol cenah gazeteleri ile birlik
te, bu şayialann katiyen doğru ol-
madığmı ve bu şayialara şaşılmak 
lâzım geldiğini bildirmektedir. Diğer 
taraftan «Daily Mail» gibi müfrit 
muhafazkâr gazeteler ise, bu habe
rin katiyen doğru olduğunu bildiren 
yeni m.akaleler yazın^ıktadır. 

Daily Telegraph and Morning Post 
diyor ki: <B. Eden, söz söylediği za
man, şurası bilinmelidir ki, yalnız 
kendi naınma değil fakat Başvekil 
namına da söz söyler. Siyasî mesele
ler üzerinde ikisi aı-asında derin an
laşmazlıklar çıktığı hakkındaki şayi-
alan bugün tekzib etmekle büyük 
bir memnuniyet duymaktayız. B. 
Chamberlain ve B. Eden, son zaman
larda vukua gelen hiçbir hâdisenin 
haleldar etmediği sıkı ve itimadlı bir 
İşbirliği halinde beraber çalışmakta

dır.» News Chronicle, Daily Herald 
gazeteleri de ihtilâf haberlerini tekzib 
ediyorlar. 

Fakat diğer taraftan Daily Mail 
ise, evvelce büdirdiği bu şayialar üze
rinde ısrar etmektedir. 

«Daily Mail» in siyasî muharriri, 
bugünkü yazısında diyor ki: 

Bu değişmenin ne tarzda vukua 
geleceğine dair bugün tafsilât vere
bilecek vaziyetteyim. Sivil tayyareci
lik üzerinde tedkikat icra eden ko
misyon, bugünlerde, raporunu neş-
reyliyecektir. Bu raporda, ezcümle, 
sivil tajryareciliğin hava nezaretin
den aynlarak ayn bir nezaret halin
de idare olunması tavsiye edilmekte
dir. Kabinede nazırlar arasında de
ğişiklikler, bunun üzerine yapılacak
tır. Bu arada, halen hava nazın olan 
Swinson'un Bahriye nezaretine, Har
biye nazın B. Hore - Belisha Hava 
nezaretine, B. Winston Churchill 
muhtemel olarak Harbiye nezaretine 
getirilecektir. 

Uzun zamandanberi haricî siyaset 
ü/erlnde nazırlar arasında mevcut 
bulunan fikir ayrılıklan geçen hafta 
zarfında en son haddine vardıktan 
sonra, kabinede değişiklikler yapıl
ması, bugün, çok katî bir ihtimal da
iresine girmiştir.» 

Haber ve Yeni 
Adana gazateleri 

üçer gün müddetle 
kapatıldılar 

Ankara 14 (A.A.) —ı Resmi tebliğ: 
Yabancı propaganda menbalann-

dan aldıklan ve memleketimizin hari
cî dostluk müııasebetlerini rencide e-
decek ve dost memleket devlet reisle

rinin yüksek şahsiyetlerini müteessir e-
decek bazı resim, yazı ve yanhş haber
leri neşrettiklerinden dolajn, Adanada 
çıkan Yeni Adana ve îstanbulda çı
kan Haber gazeteleri üçer gün müd
detle kapatılmıştır. ' 

Ribbentropun Romayı ziya
reti düşünülmüyor 

Berlin 14 (A.A.) — Selâhiyettar Al
man mahafili Hariciye Nazın von 
Ribbentrop'un Romayı ziyareti hak
kında henüz bir proje mevcut olma
dığı gibi böyle bir ziyaretine derpiş bile 
edilmediğini tasrih etmektedir. 

Habeşistanda 
isyan rivayeti 

Roma, çıkan haberleri 
tekzip ediyor 

Aden 14 (A.A.) — İtimada şayan 
bir menbadan öğrenildiğine göre ge
çende ekserisi yerlilerden mürekkep 
olmak üzere bir çok kıtalar Zojam, 
Borana ve diğer mıntakalarda çıkan 
isyanları bastırmak üzere Addis-Aba-
ba'dan hareket etmişlerdir. 

Roma 14 (A.A.) — Habeşistanın ba
zı mmtakalarmda karışıklıklar vuku 
bulduğuna dair çıkan haberlerin ta-
mamile asılsız olduğu burada resmen 
beyan edUmektedir. 

M e n e m e n h u d u d u n d a k i i n s a n 
c e s e d i n i n hüv iye t i t e sb i t e d i l d i 

izmir 14 (Telefonla) — Gediz neh
ri sularının Menemen hududunda ka
raya attığı cesedin hüviyeti tesbit 
edilmiştir. Cesed Manisamn Harman
lar könünden Aliye aiddir. Alinin 
Harmanlar köyünden Muradiye kö
yüne giderken kendisini sulara kaptı-
rak boğulduğu anlaşılmıştır. 

A l m a n y a d a 1 0 z a b i t g e n e r a l 
oldu 

Berlin 14 — B. Hitlerin bir emir-
hamesile 10 zabitin rütbesi generallı-
ğa terfi edilmiştir. 

Izmirde işliyecek 
yolcu vapuru geldi 
Vapur Cebelüttarık boğazın
dan geçerken meçhul bir de

nizaltı gemisi ile karşılaştı 
izmir 14 (Telefonla) — İzmirle 

Karşıyaka; arasında işletilmek üzere 
İngilizlerden 18,500 ingiliz lirasma 
satın ahnan (Bayraklı) adındaki yol
cu vapuru limanımıza gelmiştir. 

Vapuru getiren İngiliz kaptanlan-
nm anlattıklarına göre, vapur Cebe-
lüttank boğazından çıktıktan sonra 
hüviyeti meçhul bir denizaltı gemisi 
ile karşılaşmıştır. Denizaltı gemisin
den Bayrakh vapuruna (dur) işareti 
verilmiş, fakat vapur bu işarete aldı
rış etmiyerek son sürati ile uzaklaş
mıştır. Bu denizaltı gemisinin biraz 
sonra bir İngiliz ticaret gemisini tor
pillediği Bayraklı vaprundan görül
müştür ki torpillenen İngiliz ticaret 
gemisi halckındaki haberi bir kaç gün 
evvel ajanslar bildirmişti. 

Almanyada Nazi 
düşmanları 

Münih büyük kilisesinde 
şiddetli bir vaızda bulundu 

Münih 14 — Buranın büyük kilise
sinde kardinal Faulhaber büyük bir 
vaızda bulunmuştur. Bu vaiz, kul
lanılan hoparlörler , vasıtasile diğer 
üç kiliseden dinlenmiştir. 

Kardinal nazi politikasına, şimdi
ye kadar görülmemiş bir şiddetle hü
cum etmiştir. Bu sözler büyük bir dik
kat ve alâka ile dinlenmiştir. Kar
dinal nazilikle bolşevizmin müşterek 
bir hedefleri olduğunu, bunun da 
İmanı ve dini ortadan kaldırmak bu
lunduğunu söylemiştir. 

Kilisenin etrafmda polisler bulu
nuyordu. Kardinal kiliseden çıktığı 
zaman polisler müdahele etmemişler
dir. 

Berlin piskoposu kont Preysing de 
nasdliğe hücum etmiştir. 

Ankaraya bir Suriye konso
losu tayin edilecek 

Şam 15 (Akşam) — Suriye hükü
meti, Fransa - Suriye muahedesi me
riyete girer girmez, Ankaraya bir kon
solos tayinine karar vermiştir. Yeni 
konsolos, bir müddet Ankara Fransız 
konsoloshanesinde staj görecektir. 

Faşist cephesinde 
budanmalar 

Dünyadaki siyasî muvazeneyi bir terazi 
•eklinde görmemeğe İmkân yok. Öyle bir 
terazi ki bir kefesinde faşistler, ötekinde 
demokratlar ve sollar. 

Bu bayram sarfmâa epeyce kayde değer 
Takalar oldu: Romanyada büjnik iddialarla 
İktidar mevkiine gelen Goga hükümeti 
düştü. Almanyada da pek tabiî bir vazi
yet olmadığı anlaşılıyor: Bir hamlede, bir 
emirle ordunun nasyonal sosyalist parti
line ram olmadığı, için bazı kaynamalar 
olduğu meydana çıkıyor. 

«Bu hareketler, her halde, faşist terazi 
kefesinin aleyhine bir oynamadır!» diye 
düşünülebilir. 

Fakat hüküm verirken ihtiyatlı da olma
lı. Zira faşistlerin bu baltalanmaları, belki 
de biraz budanmaya benzer. Zira, Roman
yada Goga'nm yerine pek demokrat, ya-
hud pek sol bir hükümet geçmiş değildir. 
Almanyada da, - ordu yeni şekilde istik
rar edince - daha sert, atılgan bir siyaset 
takip olunamıyacağını temin eden bir 
emare yoktur. BUftkis tahminler, yeni şe
kil altında Alman siyasetinin daha mün-
feritleşeceği sadedindedir. 

Onun için, bu tebeddüllere «budanma» 
demek daha yerindedir. V. T 

Gayrimübadillere 
yeni tevziat 

Gayrimübadiller işinin bu se
n e i ç i n d e k a t î s u r e t t e h a l l e 

d i l e c e ğ i h a k k ı n d a k i h a b e r l e r 
t e e y y ü d e d i y o r 

Maliye vekâletinin gayrimübadiller 
işini bu sene içinde katî surette tas
fiye etmeğe karar verdiğini geçende 
yazmıştık. Ankarada çıkan Kızılay ga
zetesinin verdiği haber bunu teyid et
mektedir. 

Ankaradan gelen haberler gayrimü
badiller arasında büyük memnımiyet 
uyandırmıştır. Yalmz bir nokta ken
dilerini düşündürmektedir. Gelen ma
lûmatta daha ziyade mevcud bonola-
rm kıjrmetlendirilmesinden bahsedili
yor. Halbuki gayrimübadiUerin elinde 
bono hemen" hemen kalmamış gibidir. 
Bunların hepsi pek ucuz fiatle sarraf-
lann eline geçmiştir. Gayrimübadiller 
bonoların kıymetlendirilmesinden zi
yade kendilerinin istihkaklarına mu
kabil bu defa para veya hazine bono
su tevziini bekliyorlar. 

GayrimübadiUerin dilekleri doğru
dur. Filhakika bugün bonolar hemen 
kamilen bir takım sarrafların eline geç
miştir. Bunlann kıymetlendirilmesin
den evvel bugün sefalet içinde bulu
nan gayrimübadiUerin derdlerine der
man bulmak lâzımdır ve hükümetin 
de böyle düşündüğü şüphesizdir. 

Bizim haber aldığımıza göre hükü
met gayrimübadillere aid bütün emlâ
kin hükümete geçmesini, takdiri kıy
met komisyonunun kaldırılmasını ve 
gayrimübadillere mütebaki istihkakla-
n için hazine bonosu verilmesini dü
şünmektedir. Mevcud bonolara gelin
ce, bunlar ya hükümet tarafından 
gayrimübadillere tahsis edilmiş emlâ
kin satışmda kabul edilerek itfa edile
cek, yahud hükümet bunların birka
çına mukabil hazine bonosu verecek
tir. Bu hususta henüz kati bir şey yok
tur. 

Bir adam anasının 
başını kesti 

K a t i l N u r i n i n d e l i o l d u ğ u 
s a n ı l ı y o r 

izmir 14 (Telefonla) — Aydının Ka
rapınar nahiyesinde 25 yaşında Nuri 
adında bir adam eline ekmek bıçağı
nı alarak annesinin üzerine hücum 
etmiş ve zavallı kadının başını kese
rek gövdesinden ayırmıştır. 

Ana katili Nuri yakalanmıştır. Bu 
tüyler ürpertici cinayet etrafında tah
kikata başlanmıştır. Nurinin deli ol
duğu sanılıyor^ 

Aksu vapuru kurtarıldı 
Karadenizde fırtına yüzünden ka

raya; oturduğunu yazdığımız Deniz
yolları idaresinin Aksu vapurunun 
kurtarılması için dün de çalışümış ve 
vapur saat 17,30 da kurtanlmıştır. 

Aksu, gemi kurtarma şirketinin 
Hora tahlisiye gemisinin yaj-dımile 
Sinop limanına götürülmüştür. Va
pur Sinop limanmda tamir edildik
ten sonra limanımıza getirilecektir. 
Aksuda bulunan 300 ton kadar tüccar 

J eşyası Tai:i vapuruna yükletilmiştir. 

S o n dajgjka» 
Avusturya iki şıktan birini 

tercilı etmek mecburiyetinde 
B. Şuşnig-, Berlini taleplerinden vazgeçirtmek 

için B. Mussoliniye müracaat etti 
Viyana 15 (Akşam) — Berchtesga-

dende B. Hitler ile Avusturya Baş
vekili B. Şuşnig arasında vukubulan 
mülakatın verdiği neticeye göre Avus
turya, şu iki şıktan birini tercih et
mek mecburiyeti karşısmda bulunu
yor: 

1 — B. Hitlerin talebi veçhile, 
Avusturya İcabinesine nazilerin gir
mesini kabul etmek, 2 — Almanya-
mn bu talebini reddetmek. Fakat bu 
red iki memleket münasebatını teh
likeye sokacaktır. B. Şuşnig, B. Hit
lerin ısrarı karşısında B. Mussolini
ye müracaat ederek bu taleplerin
den vazgeçmeğe ikna etmek için B. 

Hitler nezdinde nüfuzunu istimal 
etmesini rica etmiş, nazilerin Avus
turya kabinesine girmeleri talebin
den vazgeçilmesi' şaı-tile Habsbuı-g 
hanedanını Avusturya tahtma iade
den vazgeçeceğini vadetmiştir. 

Romadan gelen haberlere göre B. 
Mussolini, Alman Devlet reisini bu ta
leplerini geri almağa ve yahut değiş
tirmeğe ikna etmek için bütün nü
fuzunu sarfedecektir. Söylendiğine 
göre B. Hitler, Avusturya kabinesine 
bir nazi girdiği takdirde Avusturya 
hududu hakkında teminat vermeği 
vadetmiştir. 

ingiltere sahillerinde 
şiddetli fırtınalar 

Deniz birçok yerlerde alçak 
araziyi kapladı 

Londra 14 (A.A.) — Pek şiddetU 
esen bir şimal rüzgârile hasıl olan 
dalgalar Ouse sedlerini yıkmış ve 
Wash civarında Fen Country'deki 
ekilmiş eraziyi istilâ etmiştir. Bir çok 
gönüllüler sedleri tahkim etmek için 
bütün gece çalışmışlardır. 

Norfolk kontluğunda deniz alçak 
eraziyi istUâ etmiş ve su beş mil 
uzunluğunda ve üç mü genişliğinde 
bir erazi parçasını kaplamıştır. 

Elli senedenberi Norfolk kontlu
ğunda suların bu derecede ilerledik
leri görülmemişti. 

A m e r i k a d a f ırtına 
New - York 14 (A.A.) — Büyük Ok-

yanvîs sahilinde bu gece fırtına hü
küm %ünnüş, şiddetli yağmur ve kar 
yağmıştır. Kaliforrüyanm şimalin
de tuğyandan korkulmaktadır. 

Colusa civarında 25,000 akr geniş
liğinde ekiüniş bir erazi parçasını 
sular istUâ etmiştir. Madera civa-
nnda bin kişi evlerini tahliye etmiş
lerdir. Zarar ve ziyan mikdannı şim

diden tahmin etmek mümkün değU-
dir. Fırtına on sekiz gündenberi de
vam etmektedir. 

Michigan'm cenubımda suların is
tilâsı karşısmda bir çok aUeler evle
rini terk etmişlerdir. 

Mount - Clemens, Grand - Rapids 
ve Lansing şehirleri red - Ce'dar neh
rinin taşnıasından pek mutazarrır ol
muşlardır. 
5 0 s e n e d e n b e r i mis l i fförül-

memiş fırtına 
Dunkergue 14 (A.A.) — Evvelki ge-

cedenberi şimal denizi sahilinde elli 
seneden beri gömlmemiş bir fırtına 
hüküm sürmektedir. 

Dunkerque limanı yümi dört sa
atten beri âtıl bir halde bulunmak
tadır. İngiltere sahülerile feribot ser
visleri durmuştur. 

Bir kaç yük gemisi halatlarım ko
parmışlardır. Mendirek şiddetli dal
gaların hücumile kısmen yıkılmıştır. 

Malo - Les - Bans'de bir çok sayfi
yeler hasara; uğramıştır. 

Bir Yunan vapuru l(ayıp 
Yolda, tahtelbahirler 

tarafından torpillendiğin
den şüphe ediliyor 

Atina 15 — Londradan gelen tel-
grafnamelere göre Köstenceden pet
rol yükliyerek Barselona gitmekte 
olan Yunan bandıraü Yolanda vapu
ru Barselona varmamıştır. Vapurun 
yolda törpülendiğinden şüphe edi
liyor. 

Balkan antantı 
B. Tataresconun, B. Metak-

sasa bir telgrafı 

Atina 14 (A.A.) — Atina ajansı bil
diriyor: B. Metaksasm Balkan antan
tı konseyi reisliğini uhdesine aldığmı 
bildiren telgrafa verdiği cevabta B. 
Tataresco, ezcümle diyor ki: 

«Müşterek sulh hedefine doğru Bal
kan antantının yeni başarılar elde 
etmesi ümidini veren yüksek devlet 
adamı meziyetlerinizi tebarüz ettir
mek isterim. Yüksek idareniz altında 

Balkan antantmm enternasyonal plân
daki vaziyetini muhafaza edeceğinden 
ve takviye eyliyeceğinden eminim. 
Balkan antanı hedefinin tam başarıl
ması hususunda sadık işbirliğlme emin 
olmanızı rica ederiıs,» 

Romanya Italıinesi 
Yeni hükümet i B. Ta t a re sco 

teşkil edecekmiş 
Viyana 14 (A.A.) — Royterin iyi 

bir kajmaktan aldığı malûmata göre, 
Romanya kabinesi istifa etmiştir. B. 
Tataresco'nım yeni hükümeti teşkil 
edeceği bildirilmektedir. 

Bükreş 14 (A.A.) — Royter ajansı 
büdiriyor: Dış Bakanlığı memurla-
rmdaiı biri Royter ajansı muhabirine 
beyanatta bulunarak, Romanya ka-
binesmin istifa ettiği hakkmdaki ha
berin asılsız olduğunu bUdirmiştir. 

Ölü dirildi 
Gasledilirken kalbinde 

yeniden hareket görüldü 
Adana 14 (Akşam) — Adana Mem

leket hastanesinde tedavi edilmekte 
plan bir kadın dün ölü diye gasil için 
gönderüdiği sırada kalbinde yeniden 
bir hareket görülmüş ve kendisi tek
rar hastaneye nakledilerek tedavisi
ne devam edilmiştir. 

S o ğ u k t a n d o n a n b i r a m e l e n i n 
c e s e d i n i v a h ş î h a y v a n l a r 

p a r ç a l a d ı 
izmir 14 (Tele!onla) — Dikili kaza-

sımn Bademli köyünden 20 yaşında 
amele Halil kırda dolaşırken soğuk
tan donmuştur. Cesedi, vahşî hay
vanlar tarafından parçalanmış vazi
yette bulunmuştur. 
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Bursanm kışı 
Bu bayram Bursada birkaç 
gün geçiren istanbullular 

pek çoktu 
Alamıara havTası dahili turizm Igfaı 

henüz açılmış değildir. Mevsim de mev
sim değil. Fakat magallah bu Kmtan 
bayramı, yerli seyyahlazmus kıyamet 
Sibiydi. Ben de onlar araşma kanşmif 
bulımuyordımı. 

«— Çok sevdiğim Bursada fiç dört 
fîün başımı dinliyeyim!» diyerek «rilc 
günü İstanbuldan Cırladım. 

Bir de ne göreyim? Talovaya giden 
vapur hmcahmç. Bir gttn evvelki kar 
ve tipi, hattâ sabah gazetelerinin cYoI 
kapahdır!» diye yazmış olmaları kim
seyi yıldırmamış. Kız ve erkek kayak
çılar, daha İstanbuldan spor kılıklan-
na girmiş oIarak,.omuzIannda iskiler, 
neşeU gruplar teşkU ediyorlardı. 

Şöyle bir muhavere kulağıma çarp
tı: 

— Yeni vapurlarımız gelse de sürat-
U postalar tesis edilse, ben her cumar
tesi öğle üzeri kaphcalara gider, pazar
tesi de sabahleyin dönerim. 

— Ben de ortağımla şöyle bir kom-
binenm yaparım: Pazarları açık olan 
pastacı dükkânımızı ben beklerim. Bu
na mukabil, ayda dört gttn sırayla o 
bana izin verir... Kar sporu! Öyle sevi
yorum kL.. 

~- B«a sıcağı severim. 
— Ben soğuğu! 
tkisinin en şevklisi «Yalova - Bursa -

tludağ» da! Bu kadar lâtif tezad silsi-
l^ini, en alçak kıunsalh sahil ve en 
yülcsek karh dağ rakımına kadar han-
Si memleket, böyle birlbirine yakm 
mesafelerde conedebilmiş?.. Hem de 
dört mevsimin ayn ayrt güzeUikleriIe 
tenevvü eden emsalsiz manzarala* or-
tasmda!. 

Yalova ile Bursa arasmda yazm kıric 
küsur otobüs işlerken şimdi 29 tane gi
dip geliyor ki, bu da büyük bir hareke
te delâlet eder. Hemen dolup kalkıyor-
^ ve yol âdeta bir otomobil kervam 
nianzarası ahyor. 

Kışm bile yeşil olan Bursanın ekser 
<>telieri kapahydı. Fakat Çelik palasta 
teshinat teşkilâtı olduğu için, vakti
me oda ısmarlamıyanlar red cevabı 
^yorlardı. Rağbet o derece fazla... Bel-
lü Yalovadaki otd Termal'in kapah bu
lunması da buna sebebiyet vermiş. 
Çünkü pek çok kimse orası için hanr^ 
banmış. 

Çelik palasm salonları dağ kılığm-
dald gençlerle dolu idi. Meğer dağ yolu 
arife günü kapah imiş. Bunlar, ğide-
•niyenler... 

Simrdan öğrendim ki, dağda ancak 
selcsen kişinin yatacağı yer olduğu 
'̂ alde, yukarda iki yiizdm fazla dağcı 
*<>planmış, yaya giden yüz yirmi kişiyi 
de jandarmalar yan yoldan geri çe-
^^miş: Yukarda fazhı kalabalık olma-
^dlye!.. 

Buna rağmen Uludağ oteli ve ka-
yakevi, âdeta koğuş maîızarafl arzet-
»liş. Kızlar bfa- tarafta, erkekler Ur ta-
^afta yatmış. Baıa yataklarda iki kifi 
barınmak mecburiyetinde kalmış, şez-

tKŞKU Sahlfa S 

i. otıglar yatak halinde kiralanmış. 
Bursanm şimdiki emeli telef erik'tir! 

^ay Şükrü Kaya'nm vadine güvmerek 
biran evvel kavuşmak istiyor Halkm 
•»U derece tehacümü, çok iyi bir ş^... 
^mlekette dahili turizm uyanabOece-
^^> dağ sporunun fevkalâde revaç bu-
lacağnu gösteriyor. SOıatli vesait, iyi 
Ĵ J» Bursada daha elverişli oteUer, dağ 
^ M dağda otd, bütün bunlar Maıv 
*̂̂ ara turizm havzasına bambaşka bir 

»*«nzara verecdctir, anlaşdıyor. 
Bu satırlan hınca tunç dolu olan 

apurda avdet ederken yazıyorum: 
"ütün halk, böyle bbkaç günlük ge-
^*f yaptığı Içfaı memnun. Herkes, 
f^<ise gülüşe, macerabmm bhlbirin* 
•batıyor. 

Qele arka fcamamT^m yaziyeti büy
ütün görülecek şeydL Yh-mİ kadar 

^^i bir grup teşkil etmiş, bir saz eğ-
^Ucesi tertip etmişlerdi Hep birlikte 
* Jbyor, söylüyorlardı. Halk da alkışh-

*^u. Rakun, nezih, Wr coşkunluktu 
^ ••• Spotla mest olan gençlerin eğlen-
^ • Bu neslin mazhariyeti!. 

(Vâ-Nû) 

ICadıköy su şebekesinin ıslahı işine 
bu sene içinde başlanacak 

Bûgûkadada artezigen kuğuları açılamıgor. HeghelU 
deki tecrübe igi netice verecek gibi gorûnûgor 
Sular idaresi istanbul ve Beyoğlu ciheti için Ingriltereye 

son sistem makineler sipariş etti 
Kadıköy su şebekesinin ıslahı ve «uyun filtreden ge

çirilmesi için tedldklere başlanmıştır. Tedkikler yakında 
bitecek ve bu sene İnşaata başlanacaktır. 

Sular idaresi Büyükada ve Heybelinin de su ihtiya
cını temin etmek üzere bu iki adada arteziyen kuyuları 
açmağa teşebbüs etmişti. Büyükadada yapılan sondaj 
tecrübeleri menfî netice vermiştir. Bu suretle arteziyen 
kuyusu açılmaK suretile Büyükadaya su getirilmesine 
İmkân olmadığı anlaşılmıştır. Büyükadaya ne suretle su 
temm edüeceği henüz belli degildü:. Bu hususta yeni bir 
çare aranmaktadır. 

Heybeliadaya gelince: Heybeliadada yapılan artezi
yen tecrübeleri henüz bitmemiştir. Burada elde edilen 
bazı emareler, Heybeliadada arteziyen Inıyusu açıldığı 
takdirde su bulunacağı zannım kuvvetlendirmektedir. 
Maamafih katî netice bir kaç güne kadar almacaktır. 

Sular idaresi, Beyoğlu ve tstanlml taraflarının su ih

tiyacım karşılamak üzere yeni bazı tedbirler almıştır. 
Terkos gölündeki fabrikanm makineleri eskidir, yazm bir 
su buhranına maruz kalmamak için bunlann tamirine 
başlanmıştır. Tamir geceleri yapüdığı için şehrin birçok 
semtlerinde, bilhassa yüksek yerlerinde su kesilmektedir. 

Maamafih sular idaresi, makineleri tamir etmenin 
muvakkat bir tedbir olduğunu düşünmüş, hem suyun 
tazyikini arttırmak, hem de daha fazla su akıtmak üzere 
fabrikadald makineleri yenUeştirmeğe karar vermiştir. 
Bu maksadla İngUtereye son sistem makineler sipariş 
etmiştir. Bu makineler yakmda gelecektir. Yeni makine
ler geldikten sonra bugün 42-43 bin metre mikâbma var 
ran su miktan 80 bin metre mikâbına çıkarılacaktır. Bu 
tedbirler sayesinde bu sene 3razın şehrin su ihtiyacı tar 
rnamile karşılanacağı gibi, henüz su şebekesi bulunmı-
yan semUere de borular döşenecdc ve bunlara su verile
cektir. Bu suretle su almak için müracaat eden yeni ta
liplerin istelderi yerine getirilecektir. 

B. Proste Martta 
geligor 

Bu defa asıl mufassal 
plânı hazırlıyacak 

Paristeki işlerini görmek üzere gft-
çen son baharda Fransaya giden şe
hircilik mütehassısı B. Proste'un önü
müzdeki mart başmda şehrimize tek
rar gelmesi bekleniyor. 

B. Proste geçen sefer İtanbulda bu
lunduğu zaman şehrin yalnız İstan
bul ve Beyoğlu taraflanmn istikbal
de imar edUecek şekle göre avan pro- . 
j elerini ve bazı semtlerin maketleri
ni yapmış, bundan başka Florya va 
Yalovanm plânlarım tamamlamıştı. 
Hükümete verilen Beyoğlu ve İstan
bul avan projeleri tasdik edüdlkten 
sonra mütehassıs asıl mufassal plâm 
yapacaktır. Mütehassıs bu seferki 
gelişinde bilhassa bu işle uğraşacak-
tu-.' 

Hükümet ve belediye İstanbulun 
imarına İlk önce İstanbul ve Beyoğ
lu cihetlerinden başlanacağı için mü
tehassıs da evvelâ bu iki semtin pro
jesini hazırlamıştır. B. Proste şimdi
ye kadar ne Boğaziçlnin, ne de Kadı
köy ve Üsküdarla - Fenerbahçe ve 
Kalamış müstesna olarak - Anadolu 
hat boyunun müstakbel şekillerine 
hiç dokunmamıştır. Hattâ mütehas
sıs, bu semtler etrafmda ibtidal mar 
hiyette bUe tedkikat yapmamıştır. 

Yalmz B. Proste evvelce Beyoğlu 
ve İstanbul semtleri için olduğu gibi 
Kadıköy, Üsküdar, Boğazlar ve ada
lar için bazı vesikalar toplamıştır. Bu 
vesikalar, şimdi mütehassıs tarafm-
dan hazırlanacak bu semtlerin avan 
projelerine bir esas teşkü edecektir. 

B. Proste İstanbul ve Beyoğlunun 
müstakbel plânlarmdan sonra evve
lâ Kadıköy ve Üsküdarm, sonra adar 
lann, en sonra da Boğazm avEm 
projelerini hazu-lamağa başüyacaktır. 

El arabaları 
Belediye bir tip 

kabul etti 
Sırt ve smk hamalhğırun lağvından 

sonra nisbeten az sıklette olan eşya-
mn nakil için hemen her müessese ve 
ticarethane bir el arabaa tedarik et
mişti. Belediye bu arabalarm bir bi
çimde olması için bir tip kabul et
miştir. El arabası kullanmağa ihtiyaç 
gören herkes arabalarım lıu tipe mu
vafık şeküde yaptıracaktır. 

İki ay sonra belediyenin kabul et
tiği tip haricinde olan arabalarm çar 
hşması yasak edilecektir. Belediyenin 
kabul ettiği tipteki arablarm teker
lekleri lastikli olacak ve bu arabalar 
yüz kilodan fazla eşya alamıyacaktır. 

Haklı şikâgetler 
Otobüs şoförlerinden 

kime şikâyet edilecek? 
Gereh tarmvaylarda, gerek 

tramvay şirketinin otobüslerinde, 
büetçiler, vatman veya şoförler, 
müşteriye karşı bir münasebetsin-
lik yaptıkları zaman şikâyet mer
cii varcUr. Şirket binasına gider 
veya telefonu açar, şîkâyetinitl 
söylersiniz. Büetçi, vatman veya 
şoför cezalandınltr. 

Şunun bunun işlettiği otobüs^ 
lerin, lüzumundan fazla laubali 
bUetçi veya şoförlerinden kime şi
kâyet edeceğiz?. 

Bayramm üçüncü pazar günü 
saat iki buçukta Şişliden Fatifıe 
giden bir otobüsün, lyir taksi yo
lunu kesti, öne geçti. Buna hidr-
detlenen otobüs şoförü taksi İU 
yanşa başladı, bu sırada bir tram 
vay ve diğer bir otobüs arasında 
kalacaktı. Yocular telâşlandı, bi
ri camı vurdu, şoförü ikaz etti. 
Şoför hiddetle otobüsü durdurdu:. 
tKime söylüyorsun be!» diye hay
kırdı, fiyol benim!» 

Yolcu: <ıYol senin amma, can 
benim!» demekle iktifa etti. Bu 
ve buna benzer hadiselerde kima 
şikâyet edüeceğini Belediye halka 
ilân etmelidir. Otobüs şoförlerini 
şikâyet edilecek yer neresidir, bi
lelim. 

Balık az 
Karadenizden turfanda 

Kalkan geliyor 
Son günlerde torik ve palamut pek 

az çıkmağa başlamış, dün hiç tutula-
mamışür. 8 İtalyan, 3 Yunan balık 
gemisUe 15 balık motörü limanımızda 
balık bekliyor. Lodos furtınası hafifle
dikten sonra tekrar bahk tutıüacaktır. 

Torik ve palamuttan başka uskum
ru da az çıkmakta, BLaradenlzden tur
fanda kalkan bahğı gelmektedir. Top
tan kilosu 40 kunıştan satüıyor. 

J a r a s a l a r d a m a n g a l yak i la -
n u y a c a k 

Bazı apartıman ve evlerin balkon, 
taraşa' ve pencerelerine mangal ko
narak kömür yaküdığı görülmüştür. 
Bımun bir yangına sebebiyet vereceği 
düşünülmüş ve bu gibi yerlere man
gal konmaması kararlaştuılmıştır. 
Bu gibi yerlerde mangal yaküdığı gö* 
rülürse bina sahibi veya loracısı hak-
kmda belediye cezası almacaktır. 

üniversitede 
iıazırlanacalt eserler 

Sene sonuna kadar han
gilerinin tamamlanacağı 

kararlaştırıldı 
üniversitenin muhtelif fakültele

rinde okutulacak derslere ald teUf 
ve tercüme kitaplann heuzırlanmaa 
profesör ve doçentlere havale edllmi{t-
ti. Bu eserler sene sonuna kadar ha
zırlanarak tabedilmiş olacaktı. Ge
çen gün üniversitede, muhtelif fakül
telere mensup profesör ve doçentler 
bir toplantı yapmışlardır. Bu toplan
tıda muhtelif kitaplan yazacak veya 
tercüme edecek olan profesör ve do
çentlerden çalışmalannm neticeleri 
etrafmda izahat alınmış ve t»u s^ıa 
sonuna kadaur hangi eserlerin b^e-
mehal tamamlanması lâzım geldiği 
tesbit edilmiştir. BeynelmUd şcHıretl 
olan B. Donartonun üç cUdden ibSr 
ret umumî çoğrafjrası ile bir Rus mü
verrihinin Bizans tarihi bu sene 80-
nımda hazırlanarak basılacak eser
ler arasındadır. 

Bir t a y f a a m b a r a düşerek 
y a r a l a n d ı 

Bir hafta evvd tamir için îstinya 
havuzlanna giren Kırzadelere aid 
Akilyo ismindeki vapurda dün akşam 
bir kaza olmuştur. 

Tayfalardan Rizeli Mustafa ambar 
çantalarım çıkarmakta ik&a. aya!ğı 
kayarak, sekiz metre derinliğinde 
ambara düşmüştür. Muhtelif yerle-
rindoı ağırca yaralanan Mustafa, 
imdadı sıhhî otomobilüe Beyoğlu er
kek hastanesine kaldırılmıştır. 

Hava vaziyeti 
Karadenizde ve eğede 

fırtına devam ediyor 
Karadenizde ve Ege denizinde fır

tına devam ediyor. Yeşilköy raaad 
merkezinden aldığımız malûmata gö
re Yurdun ve doğu Anadolu, Traky» 
Kocaeli, Ege ve Karadeniz kıyıların
da hava kapalı ve yer yer ya^şlı, dt 
ğer ımntakalarda bulutlu geçmiştir. 
Rüzgârlar umumiyetle cenub istika
metinden Trakya, KlocaeU, Ege ve Kar 
radenlz kıyılarmda kuvvetlice, diğ« 
mıntakaİEu l̂a vasat kuvvette esmlf-
tir. 

Istanbulda hava kısmen açık, kıs
men bulutlu geçmiş, rüzgâr cenubu 
garbiden saniyede 4-5 metre hızla et
miştir. Saat 14 de hava tazyiki 755 
milimetre idL Sıcaklık en yüksek 
13,8, en düşük de 6,9 santigrad olarak 
kaydedilmiştir. 

SIRASI GEU>teÇB 

Hariçte tahsileden 
donenler 

Tahsillerini Avrupada Utmııi ^taâş, 
Amerikada okanuif dostlanm vaı̂  
Eksetlsile liseyi burada beraber Uttch 
mistik. Sonra omlar ya Ur imtihan 
kamnaınk, yakut ta kendi paralarfl« 
memldcet dıyifidıı okumağa gUrnif» 
Icsıdi, Tad dDerde dSrt, beş aene tak
lip kıymetli bfarr diploma Oe M» 
düler. 

Fakat dikkat ediyorum ki hariçt* 
tahsil yapıp dönen esU mekt^ av 
kadaşlanmm kafabuında vukna gA-
mesi taMl olan mesnd d^işUdlktca 
başka, haleti mhiyelerinde ve hareket» 
lerfnde bana yabana, daha doğmsa 
hepimizin yadırgayacağı ban do* 
ğişfkllkler oimuş. Dört veya be^ SIN 
no aralarında kaldüdan insanlana 
ilimlerini alırken farkmda olmadan 
onlann kendilerine hâs olan ban ta
raflarım da ahvermişler ve biras at 
sun onlara bencemişler. 

Dostlanmm haleti ruhiyeleri içhı« 
kanşıveren bu yabancıhğı, onlan 
toplu olarak gözümün önüne getir
diğim zaman ayırabiliyorum: Bir 
kere Frausada okuyanlar tahsil lçlı| 
Almanyada kahp dönenleri katiyen 
beğenmiyorlar. Neden, Almanyada 
ilim geri mi7 Hayır, o baknndaa 
değiL 

Almanyada okuyanları yahuz Uf 
tisaslan dahilindeki ilimlerin İçlna 
hapsolunmuş, mahdut bir sahada in
kişaf etmiş addederi beğenmiyor» 
1ar. Tıpla bir Pransmn bir Aimaai 
beğenmediği gitrf... Almanyada İk
mali tahsil edenler ise Fransada oka» 
yanlara pek itibar etmiyor, onlan 
hafifmeşrep buluyorlar. Tıpta btr 
Ahnanm bir Fransız hakkmdaki dfl-
şünceal.. tngUterede bir üniverBİta 
bitirenin Fransa ve Ahnanyadan dip
loma alana iki basamak yukardan 
bakan bor tavn var. Bir İngOis, bir 
Fransız veya Almana nasıl bakarsa 
öyle... 

Bunlaım hepsi birdoı tahsU için 
Amoikaya gitaniş oUuu mühimsem^ 
yor, gülerek cAemrikada tahsfl sp»> 
rum bir şubesidir» diyorlar. Ameıi-
kada okuyan ise tam bir cTeni düı»> 
ya» adamı. 

Onlan bazan ayn ayn seyrediyo
rum: Fransada tahsU yapıp dönen 
arkadaşun eskiden eğlence yericci». 
de gezip tozmayı sevmez, roman, 
şiir dc|:il, gaaete okumaktan nefrei 
ederdi Fransada bir okuma zevki 
edinmiş. Her gün Ur Paris - Solr gm-
zetesi ahyor. Gazetesi gdmediğl gün-
1» üzülüyor, âdeta sinirleri bozul» 
yor. Fransadaki bütün hadisderle^ 
kabine hııhranlarin îpn, Paris sokal»> 
lannda yapdan küçük Ur değişik^ 
ğe kadar her şeyle yakından alAk»* 
dar. Fakat monlekete döndüğünde» 
beri onu Ur gün olsun türkçe Vtt 
gazete almış görmedim. Olup Uten 
şeyler hakkmda kulaktan duyduğu 
havadislerle İktifa ediyor ve açıyoi 
Paris - Solr gazetesinL.. 

Bazan cumartesi akşamlan IM 
masa başmda otururken birden eO» 
ni cebine atap saatini çıkanyer, uzui 
uzun baktıktan sonra bana dönttpı > 

— Biliyormusun ki şu saatte Pa
tiste herices ^ence hanriıMarll^ 
me f̂iuldür. Geceyi nerede ge^-eteiiH 
lerinl fcarariaştaroışlardır; giyini
yorlar. Nerede ise sokağa çıkacakla^ 
ve sabaha kadar eğlence... Ah... Bc4 
bu akşam uyuyamıyacağım, diyor. 

Beş sene Almanyada kalıp dfoen 
arkadaşmı münehcDctlr. Klt^IamK 
dan ve betonarme hesaplanndafl 
başka hiç Ur şey ona alâkııdar atma-
yor. Günlük hayata TB etrafına ali 
ne ufak, ne büyük Uc bit hAdlsoM. 
Bunlarla meşgul olmayı hafiflik a^ 
dettiğinl de saklamıyor. 

Tahsilini IngOterede Utiren azka» 
daşnn pipo içiyor. Londranm bO> 
mem hangi tendsinds yaptodığı c»> 
ketla müftdbir. Konuştuğu, sdâm-
laftığı adamlarm ttstlolne^ başlamui 
dikkat ediyor. Onlarm biraz zengin, 
hiç olmazsa yüksek muhitlere giri^ 
çıkan tdmsder olmasma istediği bdll 
oluyor. 

Amerikanm Nevyoıic üniversite
sinden mezun arkadaşıma gelinca 
tstanbuldft okuduğumuz Useje Uf 
şark vilâyetinden gdmiştl. Son de
rece heyecanh, «a ufak hadisede* 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
Şevket Hıfm 

üı 
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İskenderun Eti Türklerinin 
umumî mümessili Istanbula geldi 

Şehrimizde bir kaç gün kaidıl<tan 
sonra Ankaraya gidecek 

B. AbdüUuunid, oğlu ve damadı 

' İskenderun merkea ve mülhakatın
da bulunan Eti Türklerinin umumi 
mümessili ve diyanet işleri reisi B. 
Abdülhamid Hayat ile oğlu B. Selim 
Hayat ve damadı B, Sekip Hayat ev
velki gün Iskenderundan îstanbula 
gelmişlerdir. 

B. Abdülhamid Hayat İskenderun 
Eti Türiılerinin umumi mümessil ve 
diyanet işleri reisliğine tayin olunmuş 
ve Suryenin eski Fransız delegesi Dor-
rieux tarafmdan kendisine resmî bir 
vesika verümiş iken Surye hükümeti 
bu defa B. Abdülhamid Hayatm bu sı
fatım tammak istememiş ve Maliye re
isi B. Hasan Cebbare halk arasında te
şebbüslerde bulunarak bu zatı umumi 
mümessil ve diyanet işleri reisi olarak 
tanımadıklanna dair bir mazbata tan
zim ettirmeğe çalışmıştır. Fakat Eti 
Türkleri bu teklifleri katiyyen redde
derek B. Abdülhamid Hayatın mümes

sillik ve dini reislik sıfatım daima ta-
m3racaklanm bUdirmişlerdir. 

B. Abdülhamid Hayat Ue oğlu ve da
madı Istanbulda Antalya mebusu B. 
Tayfurun ve Hatay Erginlik cemiye
tinin misafiri olmuşlardır. 

Misafirler dün camileri gezmişler, 
bugün de şehrin diğer görülecek yer
lerini gezecekler ve yann müzeleri zi
yaret ettikten sonra akşam üzeri An
karaya gideceklerdir. İki gün kadar da 
Ankarada kaldıktan sonra oradan îs-
kendenma avdet edeceklerdir. B. Ab
dülhamid Hayat dün Hatay Erginlik 
cemiyetinde kendisile görüşen muhar
ririmize demiştir ki: 

— Bayram tatUinde Türk kardeşle
rimizle yakından görüşmek ve konuş
mak üzere îstanbula geldik. Ayni mak-
sadla Ankarayı da ziyaret edeceğiz. İs-
tanbulun gezUecek, görülecek yerleri
ni gezdik. Seyahatimizden çok mem
nunuz. 

Üsküdar hapishanesinden 
bir mevkuf kaçtı 

Kaçan katilden suçlu ihsandır 
henüz izi bulunamamıştır 

Bundan iki ay kadar evvel Üskü-
darda Yenimahallede Onnik admda 

.ihtiyar bir adamı bıçakla öldüren İh
san adU bir delikanlı yakalanarak 

, Üsküdar tevkifhanesine konulmuştu, 
ihsan bayramdan evvel bir kolayım 
bularak Üsküdar tevkifhanesinden 
kaçmıştır. 

Söylendiğine nazaran İhsan bay
ramdan evvel bir gün traş olmuş, el
biselerini giymiş ve çehresine, Uk gö
rüşte tanınmıyacak şekilde makyaj 
yaptıktan sonra tevkifhanede mev
kuflarla görüşmeğe gelen ziyaretçi
ler arasına girmiş ve gardiyanlara 
kendisini tanıtmadan ziyaretçilerle 
beraber tevkifhane kapısından çıkıp 
kaçmıştır. 

Akşam üzeri mevkuflann yoklama
sı yapıhrken Öısanm kaçtığmm far
kına vanlmış ve derhal polis ikinci 
şube müdiriyetine haber verilmiştir. 

• Zabıtamn düne kadar yaptığı araş
tırmalara rağmen Ihsamn -izini bul
mak kabil olamamıştır. 

;-, tbsanm kaçması üzerine, yapılan 
tahkikat neticesinde Üsküdar tevkif

hanesi baş gardiyanı Mehmed ve gar
diyan Musa Üsküdar cürmümeşhud 
mahkemesine verilmişler ve firara se
bebiyet suçımdan dolayı üçer ay hap
se mahkûm olmuşlardır. 

Firari Ihsamn limandan bir ecne
bi vapuruna binerek kaçtığı üert sü-
rülmüşse de, ecnebi vapurlarına gi
rip çıkanlar sıkı bir kontrola tabi tu
tuldukları cihetle zabıta bıma imkân 
görmemektedir. Katü Ihsamn şehir
de bir yerde sakh olduğu anlaşılıyor. 
Polis ikinci şube müdiriyeti sıkı araş
tırmalara ve tahkikata devam ediyor. 

Acı bir kayıp 
Nafia Vek&Ietl Malzeme müdürü bay 

Asım Tertemizin valdesl, arkadaşlarımız
dan avukat İrfan Kmln ve Fikri Emin 
Kösemlhaloğlu'nım teyzesi bayan Salise
nin kalb sektesinden öldüğünü esefle 
haber aldık; cenazesi bugün Aksarayda 
Millet caddesinde 52 No. lı evinden kal
dırılarak Edtmekapı'da Halebi merhum 
civannda eşi ulemadan ve eski şeyhlerden 
merhum bay İbrahim Hakkmm yanma 
defnedilecektir. Merhume çok iyi kalbll, 
hakka ve hayra bağU muhterem bir ka
dındı. Geride kalanlara sabır,- gidene 
mağfiret dileriz. 

YARIN 
Matinelerden itibaren M İ L L Î Sinemasında 

Bu senenin iki büyük filmi birden 

II ° S A A D E T G E C E S İ 
Baş roUerde: CHARLES BOYER — JEAN ARTHÜR 

senenia en şairane ve sehhar yddızının n ıh lan yükselten ımutuhmyacak 
bir filmi 

2-BATAKHANE KURTLARI 
Baştan aşağı heyecan ve sergüzeşt filmi 

Japonyaya boykot 
Londrada toplanan dünya 

konferansının mühim 
kararları 

Londra 14 (A.A.) — Çine yardım 
etmek ve Japonyaya boykotaj yap
mak için burada toplanan dünya 
konferansı, dün akşam mesaisini 
bitirmiş ve «Sulhu tehlikeye koyan 
Japon tecavüzlerini takbih eder» bir 
karar suretini ittifakla kabul eyle
miştir. 

Konferans müteaddit komisyonla-
n, umumî içtimada tasvip edilen 
aşağıdaki kararlan almıştır. 

1 — Millî kanunlar çerçevesi dahi
linde sendikalar tarjafından boykotaj 
yapılması, 

2 —, Her memlekette boykotaj teş-
kUâtmı tedkik etmeto ve boykotajı 
rasyonel bir surette tatbik eylemek 
üzere daimî birer komisyon teşkil 
olunması, 

3 — Japonyaya her türlü kredi 
açılmasına nihayet verilmesi ve Çine 
kredi verilmeye başlanması, 

4 — Hükümetlerin müzaheretini el
de etmek üzere parlâmentolarda ha-
rdcete geçUmesi, 

5 — Kooperatif şirketler tarafın
dan boykotaj yapılması, 

6 — Japonyaya gidecek petrol am
bargo konması, 

7 — Şahsî boykotajın bilhassa ipek 
çorap vesaire gibi birçok Japon ma-
mulâtı kullanan kadınlar arasında 
genişletilmesi, 

8 — Dünya propaganda faaliyeti
ne yardım etmek üzere Çin tarafın
dan bir matbuat bürosu tesis olun
ması. 

Umumî içtimada bir;çok nutuklar 
söylenmiş ve tezahürata, İngiliz hal-
kımn büjrük ekseriyetinin süı-priz ile 
karşıladığı enternasyonal marşı ile 
nihayet verilmiştir. 

J a p o n l a r i l e r l i y o r l a r 
Şanghay 14 (A.A.) -rr Cenub isti

kametinde ilerliyen ; Japon kıtalan 
Pekiîi - Hankow demiryolu güzergâ
hında kâin Chisen'i işgal etmişler
dir. Şimdi Weihvei'a t^r ruz etmek
tedirler. 

Japon menbal.'^nndftn bildirildiği
ne göre Çinliler harp sahasında iki 
bin ölü bırakmışlardır. 

General Banzai kuroandasmdaki 
kuvvetler Kaifeng'in elli kilometre 
şimali şarkisinde kâin Changyuan'ı 
zaptetmişlerdir. 

Kıskançlık j rüzünden kavga 
Abdullah ve Akif adlarmda iki kişi 

dün Beyoğlunda İstiklâl caddesi ci
vannda kıskançlık yüzünden kavga 
etmişlerdir. Kömür amelesinden De
mir bunlan ayırmağa çalışmış, fakat 
biraz sonra o da kavgaya dahil ol
muştur. Polis üç kavgacıyı yakala
mıştır. 

Ş e h i r t i y a t r o s u t e m s i l l e r i 
Bayram münasebetile geceli gündüz

lü temsiller veren Şehir liyatrosu, ar
tistlerin dinlenmeleri için bu gece ti-
yatrojru tatil etmiştir; bu gece dram ve 
komedi kısımlarmda temsil yoktur. 

Çarşamba gecesinden itibaren dram 
kısmında «Pergünt» komedi kısmında 
«Sözün kısası» temsil edilecektir. 

' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ " Senenin en güzel filmi ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ve büyük artist JEANETTE MAC DONALD'm unutulmıyacak bir şaheseri 

Leylâkla.!* 
Aça^rkeıı 

Kadm ruhunu tahlil eden ve iki saat seyircileri tatü bir his içinde jnıatnn 
ölmez bir aşk romanı 

Y A R I N matinelerden itibaren 

Y I L D I sinemasında 
başhyor. 

Bu perşembe akşamı T Ü R K sineması 
Muhteşem bir mizansen, güzel kızlar ve sayısız figüranlarla bütün dünyada 

tanmnuş RAİ' VENTURA orkestrasının iştirakile 
LUCİE.V BARROlJX ve JULES BERRY 

tarafmdan temsil edilen ve seyircileri CHAMPS — ELYSEES'dan yanşlara, 
antikacılardan en şık suvarelere ve küçük lokantalardan gece sefahat 

mahallerine sevkeden 

PARİS EĞLENİYOR 
Eğlenceli ve gayet Parisli filmini takdim edecektir. 

^ B i r haftadanberi misline rastlanmamış bir muvaffakiyet kazanan ^ 

RAMON NOVARRO'nun Tiirkct silzlli 

ŞEYH AHMET 
filmi I K SIrii@iiTiisıdl< 

Bir kaç gün daha devam edecektir. 

Bugün T U R K sinemasında 
Meşhur İngiliz polis hafiyesi 

HIERLOCK H © L M 
in en meraklı, heyecanlı, müdhiş maceralan, büyük film 

İlâveten: A R Z U i l e K A M B E R 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Türkçe şarkılı, sözlü Şark filmi 

Ö L Ü M 
EciUei ricali ilmiyeden merhum 

Ayaşh Mustafa Tevfiğin kızı ve rei-
sülülema şeyhülkurra İstanbullu 
Mehmed Esadm eşi ve emekli mual
limlerden Sadullalı ile İstanbul 
hâkimlerinden Suud Esad İstan
bullunun anaları salihatı nis-
vandan Ayşe Sıdıka çektiği has-
tahktan kurtulamıyarak dün ha
yata gözlerini yummuştur. Ce
nazesi Taksimde Alman hastane
sinden kaldırılarak Eyübe gö
türülmüş ve öğle namazını mü
teakip ebedi yerine gömülmüştür. 

Allah rahmet eylesin. 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesir^in en 
şerefli bir yerinde altmda mağa
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satüıktır. Alâkadar olanların aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

lata Ömer Abid han Z inci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 

ERTÜĞRÜL SADİ TEK TİYATROSU 

T
Bu gece: (Bakırköy -
Miltlyadi) yann gece: 
(Üsküdar - Hâle) sine
malarında ve cuma gü
nü akşamı Şehzadebaşı 
(Turan) tiyatrosunda: 

CEHENNEM 

Ö L Ü M 
Sabık mülkiye müfettişlerinden B- Ha

lil Rıfat Dinçel'in eşi evvelki akşam ânl 
bir kalb neticesinde hayata gözlerini ka
pamıştır. Cenaze namazı dün Teşvikiye 
camiinde kılındıktan sonra Feriköy kab
ristanına defnedilmiştir. Nefsinde bir çok 
meziyetleri toplamış bulunan merhume
ye rahmetler dilerken matemzede ailesiıiıe 
taziyelerimizi supanz. 

V E F A T 
Karsan ailesinin başı EMEKLt 

GENERAL HÜSEYİN HÜSNÜ KAR
SAN 12 Şubat Cumartesi gecesi 108 
yaşında olduğu halde vefat etmiştir. 

Yalnız 35 sene fasılasız Beyoğlu 
jandarma kumandanhğını yapmış 
olan Türkiyenin en yaşlı generalinin 
cenaze merasinü Şişlide Kodaman 
caddesindeki konağından kaldırıla
rak Feriköy aUe makberine defne
dilmiştir. 

Cenabı Hak rahmet eylesin. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Haseki hastanesi baş hekimliğinden: 
Hastanemizde mevcut fakir ve yetim ve 

kimsesizlerin bebe çocuklarma tevzi edil
mek üzere Beyoğlunda Nötre dam de Si-
on okulu tarafmdan teberru edilen elbise 
öğretmen bayan Vecdet Köymen huzuri-
le dağıtılmıştır. Bu hayırlı yardımdan do
layı mezkûr okul direktörlüğüne alenen 
teşekkür ederiz. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATIIOSÜ 
Sanatkâr Naşid ve ar
kadaşları Hakkı Ruşen, 
Rıfkı, Eyüp Sabri birlik
te. 

Macar varyetesi 
SEYYAR OTEL 

vodvil 3 perde 

Meşhur İngiliz romancısı KİPPLİNG'in bütün dünya lisanlarına çevrilen ve 

yalnız İngUterede 2.0Ü0.000 dan fazla kitabı okunan ve meşhur rejisör 

ALEXANDER KORDA elile vaz'ı sahne edUen 

ORMANLAR f^ÇOCUBU 
"Elephan Boys,, 

Hindlstamn 1500 kilometre isersinde insan basmamış bakir ormanlannda 
hakikî fil avını gösterir büyük macera filmi 

Y A R I N 
Matinelerden 

itibaren 
Alkazar sinemasmda 

başhyor. 

YARIN AKŞAM 
İMİ E L E K 
sinemasında 

BRODWAY MELODİ 1938 
Aşk — Musiki — Gençlik ve sinema harikalar şalıeseri 

Başrollerde: Dans kraliçesi 
ELANOR POVVELL 

ve 
sinema yüdızlarmın en meşhuru 

ROBERT TAYLOR 
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StYAS! tCMAL: 

YyiQ©sDaıVY® 
seçSmnıBıniDinı ne toe 

Yugoslavyada Başvekil Dr. Stoyor 
dinoviçin ve kabinesinin mevkii çok 
sağlamlaşmıştır. Bunun en bariz de
lili ayan meclisi için yapılan yeni in-
tihabda Başvekilin partisi radikaller 
birliği narmedlerinin kazanmış ol
malarıdır. Hükümet partisinin çı
kardığı 23 azaya karşı muhalif parti
ler ancak 6 aza çıkarmıştır. 

Hükümet bu muvaffakiyeti eski 
Sırbtstanm hâkim, kilisesi Ortodoks
lar ile yaptığı uzlaşmaya medyundur, 
Sırpların harsî varlığını muhafazada 
ve istiklâl mücadelesinde en büyük 
hizmet ve rehberliği yapan millî Or
todoks kilisesi olduğundan bu mües
sesenin dinî alâkalarından sarfı na
llar siyasî noktadan Sırp halkının 
üzerinde büyük nüfuzu vardır. 

Bu nüfuz, daha ziyade Hırvatlarla 
Slovenlerin tâbi bulunduğu katolik 
kilisesi ile hükümetin yaptığı anlaş
manın parlâmentoda tasdiki mevzuu 
bahis olduğu zaman görülmüştü. 
Mebusan meclisinde bu anlaşmayı 
iltizam eden hükümet erkânı ve me

buslar Ortodoks küisesi tarafından 
afaroz edildiklerinden halk ile temas
ta bulunmalarına imkân kalmamıştır. 

Her tarafta Sırplar hükümet mües
seselerine ve kuvvetlerine karşı nü
mayişlerde bulunmuşlardır. Bu mem
nuniyetsizlik millî hududlann hari
cinde bulunan papalık makamımn 
Yugoslavyanın işlerine kanştırüması 
ve buna tâbi katoliklere müsavat ve 
hattâ bir derece tefevvuk temin edil
mesi yüzünden tekrar Vatikanm Bal
kanlara sokulmak ve nüfuz icra et
meğe meydan bıraküTnasından üeri 
gelmişti. 
Nihayet hükümet Vatikanla yaptığı 

mukaveleyi ayan meclisinden geri al
mış ve feshedeceğini ortodoks kilise
sine bildirmiş ve nümayişlerde tevkif 
olunanları salıvermiştir. Buna mu-
kabü bu küisede afarozlan kaldırmış 
ve hükümetin lehinde rey vermeğe 
Sırp halkını teşvik etmiştir. Bu su
retle Yugoslavbyada hükümetin mev
kii sağlamlaşmıştır. 

Feyzullah Kasan 
'•M 

İbadetten sonra dans 
tngilterenin Kali şehrinde kilise 

rahibi geçen pazar günü kUisesinde 
müminlerine vaiz verdikten sonra ni
hayetinde dedi ki: Bugün kiliseden 
çıktıktan sonra doğru dansetmeğe 
gideceğiz. Neden her pazar ibadeti 
müteakip evlerimize dönerek bir 
müddet ciddî mübahaselerle vakit 
geçirmeğe mecbur olalım? Neden 
doğrudan doğruya eğlenceye gitmi-
yelim? İçinde yaşadığımız bu derdli 
ve buhranh zamanlarda hepimizin 
eğlenceye ihtiyacı vardır. 

Rahibin bu sözleri biter bitmez kili
senin yanmdaki mekteb salonunda 
dans havalan gelmeğe başlar. Evve

lâ gençler, sonra yaşlılar ve nihayet 
ihtiyarlar kiliseden çıkıp doğruca 
mektebe girerler, orada herkes dan
setmeğe koyulur. Fakat bütün genç 
kızların ve kadınların birden bire 
dans elbiselerile görünmeleri dikkati 
celbeder. Bunun sebebi sorulduğu va
kit mesele anlaşılır. Gençler rahibin 
o pazar günü fevkalâde bir vaiz ve
receğini ve ibadetten sonra dans 
teklif edeceğini biliyorlarmış. Onun 
için dans elbiselerini giymişler ve ü-
zerlerine paltolarım geçirmlşlermiş. 
İbadetten" sonra dans edileceği bilin
diği için de o pazar kilise mutad ha
rici hınca hınç dolu imiş! 

Çiğnenenler mesul 
İsveçin Karlskrona şehrinde uzun 

zamandır biribii'lerini gönnemiş olan 
iki kadın sokakta rastlaşırlar. Yaya 
kaldırımı üzerinde durarak kadınlar 
arasında mutad olduğu veçhile lâkır
dıya dalarlar. Nihayet beraberce yü
rümeğe başlarlar. Bir köşeye geldik
leri zaman sokağın bir tarafından 
öbür tarafına geçmeleri lâzım gelir. 
Derin muhavereye dalmış olan ka
dınlar farkma yatmadan bir müddet 
sokağın ortasında durarak konuşur
lar. Bu aralık uzaktan süratle gelen 
bir bisiklet onlara çarpair, yere düşü
rür ve yaralar. Bir iki gün sonra bisik
let sahibi kadınlar aleyhine bir dava 
açar. Yalnız kadmlar değil, bütün 
Karlskrona şehri bu davaya hayret 
eder. Mahkeme hıncahmc dolar. Hâ
kim her iki tarafı dinledikten sonra 
kazada yaralanan kadınların protes-
tolarma rağmen onlan beşer kuron 
para cezasına mahkûm eder. Kadm-
lara «konuşacaksanız ya evinizde ve
yahut kahvehanede konuşunuz, so
kak ortası gevezelik yapmağa müsait 
değildir» der. 

Mahir bir 
Amerikanın Nebraska şehrinde otu

ran Kadavay adlı bir çifci tarafından 
nişancılıkta gösterilen bir maharet 
bütün şehir halkını ve çifcinin düş
manlarını hayrete düşürmüştür. Ka
davay pek sert bir adam diye tanıtır. 
Kavga etmediği bir gün, zabıtanın 
müdahalesine sebebiyet vermediği bir 
hadise yok gibidir. Onun için herkes 
Kadavayı tanır ve ondan uzak bu
lunmağa çalışır. Geçenlerde Kadavay 
Wr kavga esnasında birisini o kadar 
dövdü ki zavallı adamın hastaneye 
kaldınimasına lüzum hasıl oldu. Bu
nun üzerine Şerif denüen zabıta me-
"tnuru onu tevkife gitti. Kadavay 

Kurbağalara karşı muharebe 
Geçenlerde Transval'm merked 

olan Johansisburg halkı gece uykuda 
iken müthiş bir gürültü ile uyanır. 
Yüzlerce çocuğım birden bağırmasmı 
andıran bu gürültünün nereden gel
diğini anlamak için herkes sokaklara 
fırlar. Biraz sonra hadsiz hesabsız 
kurbağa kütlelerinin sokaklarda ba
ğırarak, sıçrayarak yürümekte oldu
ğu görülür. Kurbağalar açık bulduk
ları kapılardan evlerin içerisine daJar. 
Bu ufacık hayvanlarla mücadele et
mek lâzım gelir. Fakat ahali onlarla 
başa çıkamaz. Zabıta müdahale eder, 
o da kâfi gelmez. Asker, sokak silin
dirleri ve gaz bombalan celbolımur. 
Evlerin kapılan ve pencereleri, sun 
sıkı kapanır. Günlerce sokaklar süp-
rülür, temizlenir. Ondan sonra kur
bağa felâketinin atlatılmasma imkân 
hasd olabilir. Kurbağalann civardaki 
bataklıkları hangi sebebden dolayı 
terkederek şehre hücum etmiş olduk
ları bugüne kadar anlaşılamaz. 

nişancı 
penceresinden bakıyordu. Uzaktan 
Şerifin geldiğini görünce yakalana
cağını anladı. Şerifin elinde tuttuğu 
kâğıdın tevkif müzekkeresi olduğuna 
hiç şüphesi yoktu. Kadavay hemen 
ruvelverini çıkardı, tevkif müzekke
resine nişan aldı ve ateş etti Ruvel-
verden çıkan kurşun Şerifin eUnde 
tuttuğu tevkif müzekkeresini delip 
geçti Herkes, Şerif de dahü olduğu 
halde, onun bu maharetine hayret 
ettiler. Umumun takdirine mazhar 
olduğuna memnun olan Kadavay da 
tevkife ve hapse tıkılmasına karşı hiç 
muhalefet etmeden teslim oldu. 

üniversite umum tedrisat 
muduriugu 

Edebiyat fakültesi mezunlarından 
Ve fakülte dekan kâtibi B. Receb Ni
yazi üniversite umum tedrisat mü-

5üne terfian tayin edilmiştir. 

Eski Istanbulda esnaf 
teşekkülleri 

Bu akşam saat 20,30 da Eminönü 
Halkevi merkez salonunda bay Osman 
Ergfin tarafmdan umuma «Eski İstan-
bulda Esnaf teşekkülleri» mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

66 milyon kişinin kendisine 
Allah gibi baktığı bir 

insan: Mikado 
Japonlar, Mika

do ünvanUe an-
dıklan, imparator
larım yan Allah 
telâkki ederler. 
Japon imparato
runa «Güneşin oğ
lu» ünvanmın ve
rilmesi de bu telâkkiden ileri gelir. 

Tokyoda bulunan ecnebi sefirler 
de dahü olduklan halde, Japon im
paratoruna yaklaşan beyazlar pek 
azdır. Ecnebi sefirler ancak itimad-
namelerini vermek için imparatorun 
huzuruna kabul edilirler. Japon im
paratorunu yakından tanımış ecnebi, 
veliahdı muayene ve tedavi etmiş olan 
Amerikalı doktor Waley Grows müs
tesna, hemen hemen yok gibidir. Dr. 
Grows Japon imparatoru hakkmdaki 
intiba ve ihtisaslarım şöyle anlatı
yor: 

— Parlak güneşli bir günün saba
hı idi ki, sırma işlemeli elbiseler giy
miş iki şoför tarafından idare edilen 
mükellef bir otomobil, Tokyoda otur
duğum otelin önünde durdu. Otomo-
bUde, imparatora aid olduğunu göste
ren hiç bir alâmet yoktu. Mikado, ba
na o gün saat 11 de randevu vermiş
ti. 

Mikadonun küçük oğlu, veliahd 
prens Akihito nezle ve pronşitten muz-
taripti. Hazık ve mütehassıs bir çocuk 
doktoru olduğum hakâmdaki şöhre
tim, Amerika kolonisinin hududlan-
m aşmış, saraya bile intikal etmiştL 
İşte saraya çağırılmaklığım ve Mikado 
ile görüşmekliğim bımdan ileri geli
yordu. 

On bire on kala saraym bahçesin
den içeri giriyordum. Saraym bahçe-
si, asırlık kiiraz ağaçlarile doludur. 

• " % 

Japon itnparatorile pek az Avrupalı temas ede
bilmiştir. Bunlann arasmda Amerikalı bir doktor 
vardır. Bu yazıda Amerikalı doktor, Mikado hak
kındaki ihtisaslarını anlatıyor. 

Bahçenin nihayetinde saraym müruru 
zamainla kararmış cephesi görünüyor
du. Yüksek rütbeli bir memur, beni 
karşılıyarak duvarlan aynalarla kap
lanmış bir salona götürdü Salonda, 
yüksek boylu dört hademe put gibi 
halreketsiz duruyordu. İnsan uzaktan 
baksa kendilerini heykel sanırdı. 

Salonım ağır koltuklan kaim deri
lerle kaplanmıştı. Duvarda rakamlan 
Japonca yapılmış 16 inci Lui zamanm-
dan kalma ayaklı, büyük bir çalar sa
at duruyordu. Saat tam on biri çaldı
ğı zamaiı kapı açılarak şimdi saray
da kuUamlan ve birçok ecnebi dillerini 
mükemmelen konuşan esM bir diplo
mat içeriye girdi. 

Yüksek rütbeli bu saray memuru, 
benden kendisini takip etmemi rica 
etti. Sırma işlemeli bir koridordan ge
çerken, imparatorun huzuruna çıktı
ğım zaman iki defa yerlere kadar eğil
memi tavsiye etti. 

Saray memunmun bu tavsiyelerini 
harfi harfine tatbik ettim. İmparator, 
çalışma odasına girdiğim zaman beni 
karşılamak için ayakta duruyor ve gü-
lümsüyordu. 

Büyük bir nezaketle beni oturmağa 
davet etti. Mikado, ingilizceyi büyük 
bir kolaylıkla konuşuyor. Hattâ sesin
de çok tatU bir ahenk bile var. İmpa
rator sivil giyinmişti. İtiraf etmeliyira 
ki, giydiği kolalı gömlek modaya pek 

uygım olmadığı gi
bi kıravatı da biraa 
itinasızlıkla bağ -
lanmıştı. Bununla 
beraber imparatoc 
pek sevimli idi. 
Bende hasıl olan 
intiba fazla iddiası 

olnuyan sadç bir zat karşısmda bulun-
duğumdur. Mutad cümlelerin teati
sinden sonra imparator, beni hasta 
veliahdm yatak odasma götürecek 
olan imparatoriçenin davet edilmesi
ni söyledi. 

Henüz otuz yaşım aşmamış olan im-
paratoriçe, bugüne kadar dört çocuk 
doğurmuştur. İmparatoriçe beni ve
liahdm yatak odasma götürdü. Prens, 
bir soğukalgmlığmdan muztarip idi. 
Fakat hastalık vahim değildi. Yüksek 
ebeveynme prensin çabucak iyi ola-
cağma dair teminat verdikten sonra 
bir iki İlâç yazdun. Mikado, bendo» 
çok hoşlanmış olacak ki, beni merdi
venin üst basamaklarına teşyi etmek 
lûtfunda bulımdu. Ve benden tekrar 
saraya gelmemi rica ettL 

Filhakika o dakikadan itibaren sar 
raya ziyaretlerim tevali etmiştir. Siss 
temin edebilirim ki, Mikadoyu yalan
dan tanunak talihine mazhar olmuf 
pek az beyazlardan biri de benim. Wr 
ka:do, bugün 36 yaşmdadır. 66 mU-
yon ona Allah gibi tapariar. Mikado
nun adı Hirohito Teikoka Tenno'dur. 
Kendisi Japcmyanm 124 üncü impar»* 
torudur. Japon ananelerine gör» BCU 
kadonun menşei güneşe tapab bir ra
hibedir. Japon imparatoruna Mikado 
unvanını ve din reisi sıfatını da verm 
bu rahibedir. Binaenaleyh Japon lxn-
paratoru sade cismant dej^ ayni ak
manda ruhani reistir de. 

tKTtSADt MESELELER 

Fabrika ve imalâthanenin 
tarifi 

Fabrika ve imalâthane neye derler? 
Her ikisi arasmdaki farkı tayin et
mek için açık bir tarif yoktur. Bu 
yüzden bir çok yanlışlıklara tesadüf 
ediyoruz. Meselâ: Maliye memurları 
içinde makine olmıyan bir imalâtha
neye gelerek muamele vergisi ve is
tihlâk resmi tarhetmektedirler. Bazı 
maliyecilerin telâkkisine göre, ima
lâthane ile fabrika arasmdaki fark, 
o müessesenin iş kıymeti ile ölçül
mektedir. Bu tarife göre çok iş yapan 
bir imalâthaneyi fabrika olarak kabul 
etmek lâzım. 

Diğer bir tarif daha var: Eğer sinai 
bir müessese, maliyet fiatini pek ucuza 
mal ederse ona fabrika derler. Mu
harrik kuvveti olan müesseseler fab
rika diye kabul edilmektedir. Fakat 
bu beygir ölçüsü fabrikayı tarif et
mekten ziyade teşviki sanayi kanu
nundan istifade edecek olan müesse
selerin şeraitini izah etmektedir. Bu 
itibarie teşviki sanayi kanunundaki 
«beş beygirden yukarı» kaydı da fab
rikayı açık bir surette tarif etmiyor. 
Çünkü beş beygirden aşağı muharrik 
kuvvet kullanan sinai müesseseler 
çoktur. Bunlar da fabrikadır. 

Fabrika ve imalâthane hakkmda 
açık tarifler olmadığı için vergi işle
rinde, fabrikatörler bir çok müşküâta 
uğnunaktadır. Ticaret odalan da bu 
şikâyetler karşısmda, fabrikatörü 
müşidl variyetten kurtaramıyor. Ni
tekim iktisad tarihinde sanayiin el 
imalâthaneleri devresine Mantactura 
devresi derler. Demek oluyor ki el İşi
nin hâkim olduğu ve makinelerin gir
mediği iş yerlerini imalâthane diye 
kabul etmeğe mecburuz. Bu, ekono
mik ve klâsik tarifin, kanunî mev
zuatımızda da bu şekilde yer bulması 
lâzımdır. Aksi takdirde, imalâthane
leri fabrika diye kabul ederek bir çok 
itirazlara ve müessese sahiplerini 
müşküâta uğratacağız. 

H. E. 

Tiftiklerimiz ve Merinos 
fabrikasındakî imalât 

Sümer Bank, Bursa Merinos fabrikası
nın kuruluşunda tiftik imalfttı meselesini 
de ehemmiyetle göz önünde bulundurmuş 
ve bu sistemin icap ettirdiği makinelerle 
fabrikaya tiftik kısnunı ilâve etmiştir. 

Memleketimizde yüksek numarada saf 
tiftik ipiigi yapılması Merinos fabrikasile 
birlikte başlamıştır. Merinos fabrikası, 
diğer imalâtı hariç, senede (50,000) kilo 
kadar tiftik ipliği verecektir. Tiftiğe mü
him bir mahreç olan kadife endüstrisi 
memleketimizde henüz kurulmadığı için, 
fabrika kendi tiftik İmalâtmı standardizs 
edilmiş tipler halinde değil, piyasanın 
bugünkü İhtiyacı olan muhtelif çeşitlers 
göre tanzim edecektir. Fabrika, zamanla 
yapacağı varyasyonlara, tiftiğin saf veya 
karışık bir halde sarfiyat sahasmı geniş
letmeğe çalışacak ve bu suretle imalâtı
na bir kaç misli kuvvet verecektir. Tif
tiklerimizin işlenmesi yolunda Bursa Me
rinos fabrikasmdan değerli neticeler bek-
liyeceğimiz muhakkaktır. 

Dokuma endüstrisinde tiftik, dünya 
piyasasmda yerini dolduracak ikinci bir 
cinsi olmadığından, değerli bir saha İşgal 
etmiştir. Türkler tarafmdan bundan 
(2,400) sene evvel yetiştirilmesine başla
nan Ankara tiftik keçileri zamanla Orta 
Asyaya ve oradan Çine kadar yayılmıştır. 

Şüphe götürmez bir hakikattir ki türk-
1er, bugün bile dünyanm büyük koyun 
yetiştirme merkezlerinde, üremlerlne cid
di bir emek sarİedUen tiftik keçUerinin 
yününü de eskidenberl ayni zamanda gi
yim endüstrisinde ham madde olarak 
kullanmışlar ve tiftiği yün endüstrisine 
hediye etmekle insanlığa büyük bir hiz
mette bıüunmuşlardır. 

Avrupada giyim endüstrisi ilerledikçe 
tiftiklerin ehemmiyeti artmış, kendilerin
den yapılan hususi cins mallann sarfi
yatı ve~ buna karşılık endüstriyel memle
ketlerin tiftiği hariçten alması bir ticaret 
politikası meselesi olmuş, başta İngiltere 
bulunmak üzere (1864) senesinde tifUk 
keçileri Ankaradan getirilen damızlıkla-
rlle Afrikanm Kap eyaletinde üretUme-
ye başlanmıştır. (1894) senesinde de Şi
mali Amerikada yetiştlriknelerinin İlk 
ftdımı atılmıştır. İklim yüzünden Kapda 
yetişen tiftikler, kalite itibarile oldukça 
İyileşmiş ve Türk tiftiklerinin evsafma 
yaklaşmıştır. Buna karşılık Şimali Ame
rikada son zamanlarda büyük mikyasta 
İstihsal edilen tiftikler, bizimkUere göre 
ancak üçte bir kıymetinde kalmıştır. 

Türk tiftiklerinin kaliteleri oldukça 
muhteliftir. Van taraflarmda zamanla 
ftdl keçilerle yapılan aşılamalar yüzün
den karakteri değişmektedir. Memleketi

mizde cins ve kaliteyi ele alırsan, en iyi 
olarak incelik baknmndan Afyon ve Kü
tahya, parlaklık bakınundan Kastamonu 
ve Yozgat tiftiklerini gösterebiliriz. Bun
lardan sonra Ankara, Beypazarı, Eskişe
hir, Yenişehir gibi yerlerin tiftikleri gel
mektedir. Ankara keçilerinin kendilerin* 
mahsus olan beyaz ve bazan naturel 
renkte, parlak, uzun, geniş dalgah v* 
kaypak yünleri (tiftikleri) için vasati ka
liteyi (D) kabul edebiliriz. Bununla be
raber oğlak tiftiklerde kalite (B ve C) y 
kadar yüksldiğl gibi. şjuı keçUertle 
(EE) ye düşmektedir, thtiyarlarmda elyaf 
tamamen kablaşarak âdi keçi kılı kalm-
lığmı bulmaktadır. 

Tiftikler, mensucat endüstrisinde bil
hassa mobilye kadifelerile bir kısım ha
lılar, elbise astarhklan, soflar ve pek u 
da yünle karıştırılarak muayyen tip ka-
dm kumaşları imalinde kullanılır. Türk 
tirtiklerinden taranmış iplik sisteminde 
(56-60) numaraya kadar iplik yapılabil
mektedir. Tiftiklere, çok defa kendile
rinden yapılacak malm cins ve kalitesine 
göre toâmıet verilmektedir. Piyasa satış-
lannda yüksek fiati bazan orta kalite ve 
bazan da yüksek kaliteler almaktadır. 
Tiftik elyaf mm boyu vasati olarak (200 -
300) milimetre arasındadır. Tiftikler pi
yasaya istihsal edildikleri yerin adiyla 
beraber (Kastamonu tiftiği) ana ve oğlak 
diye de çıkarılmaktadır. 

Yalnız fabrikasyona girerken işin şekil 
değişmekte olup burada tiftik, yapıliu;ak 
kalite ve evsafa göre, elyafın inceliği, 
yumuşaklığı, sertliği ve parlaklığı dikkat
le göz önünde bulundurularak muhtelif 
partilere ayrılmaktadır. Tiftikler yüne 
nazaran daha yağsız ve tersiz oldukla-
nndan yıkandıkları zaman kirli ağırlık-
lannm az bir mlkdarmı ve ancak (% 10 • 
% 20) kadarım kaybetmektedir. 

Tiftiklerden maada kıl İpliği imalâtinl 
da yapan Bursa Merinos fabrikası görü
lüyor ki taranmış yün ipliği endüstrisi
nin bütün imkân ve imalât sistemlerine 
maliktir. 

İzmit Halkevindeki daktilo 
kursu çok rağbet gördü 

tzmit (Alışam) — Halkevinde açı
lan daktilo Inırsu çok rağbet görmüş 
ve bu münasebetle mevcudlara ilâve
ten yeniden daktüo maldneleri temin 
edilerek bütün müracaat edenlerin 
kursa devam etmeleri temin edilmiş 
tir. 

\ t l 
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Ç a y on 
faydaOan 

Herkesin seve seve içtiği çay yal
nız lezzetli bir menkuh değildir. Ay
ni zamanda güzeUik ilâcı gibi, ve ey 
İşlerinde kullanılır. 

Üşüyen bir adama, içerisine bir 
kadeh konyak İlâve edilerek sıcak bir 
çay içirilirse nezlenin muhakkak 
önüne geçilir. 

Evde yapılan bazı tatlıların, (ba
ba talisi, revani tatlısı) şuruplarına 
bir kahve fincanı çayla bir çorba 
kaşığı rhum İlâve edilirse çok nefis 
olur. 

Kuru meyvadan yapılacak kom
posto, bilhassa kuru erikler su yeri
ne hafif çay içerisinde kabartılır ve 
sonra çay içinde pişirilirse lezzeti 
büsbütün değişir. 

Yazın soğuk buzlu çay gayet iyi 
harareti keser. 

Ev işlerine gelince koyu bir çay • 
İçerisine batınlan beyaz danteller bir 
kaç saat durduktan sonra krem ren
gini alır. Gene koyu çay İçerisine 
batınlan tül yahut danteller, on iki 
saat durursa, gayet İyi temizlenir. 
Bundan sonra el içinde dantelleri 
sıkmalı, on dakika soğuk suda bırak-
mah, tekrar avuç içinde sıkmalı, 
kahn ve yumuşak bir örtü üzerin
de ütülemelidlr. 

Çaydanlıkta kalan çay yapraklan 
halılar üzerine serpüip süpürülürse, 
hahlan temizler, renklerini canlı 
yapar. 

Soğan yahut balık kızartılan ta
va, daha sıcak iken, haşlanmış çay 
yapraklan İle temizlenirse tavada 
hiç bir fena koku kalmaz. 

Güzellik hususunda hafif çay 
menkuhu İçerisine bir kaç damla 
gül suyu ilâve ederek göze banyo 
yapılırsa çok faydası görülür. 

Gözlerin şişen kapaklan üzerine 
çaya; batırılan kompres konursa şiş
ler pek çabuk siner. 

Ağnyan diş etleri çayla gargara 
edilirse sancı hafifler. 

Saçlann moda olan kızıla çalan 
bir renk alması IstenUirse baş yıka-
mnca çayla çalkalamak ve her gün 
çayla başı taramak kâfidir. 

İşlemeli elbiseler çok giyiliyor 

Beldeki fazla etler nasıl 
eritilir? 

Kadmlann ekseriyetinin bellerinde 
fazla etler bulunur. Bunlan, eritebilmek 

İçin sabah akşam şu losyon ile masaj 
yapmak çok faydahdır: 200 gram (vi-
naigre sclllitigue) 10 gram (iodure de 
potassium) eczaneden alınarak karış-
tırmalı ve kullanmaU. 

İnce sutaşla, 3rünle, ipekle, simle 
İçlenen elbiselerin modası gün geç
tikçe artmaktadır. Bir kaç model 
dercediyoruz: 

1 — Bej rengi yünlüden yapılan 
bu (dbise kahverengi sutaşlarla süs
lemiştir. 

2 — Lâcivert krep maroken elbise. 

Göğsünde, kollarında ve cepleri üze
rindeki küçük çiçekler simle işlen
miştir. Yakası lâmedendir. 

3 — Gri yünlüden elbise. Cepleri 
ve önündeki işler yeşil yünle işlen
miştir. 

4 — Şaı-abî krep saten elbise. Blû-
zımda ve eteğinde mat tarafından 
aplikasyon vardır. Önündeki ince 

işleme renkli ipekle yapılmıştır. 
5 — Siyah krep maroken elbise. 

Türkuaz rengi kadifeden aplikasyon 
yapılmış ve etrafı türkuaz rengi 
ipekle işlenmiştir. 

6 — Bakır rengi ipek kadifesinden 
elbise. Bluzu ve kollan simle işlen
miştir. 

Terazisiz tartı 
Evde terazi yoksa 3rapılacak bir 

pastanın ölçüsünü çay fincanı ile 
bulmak kabildir. 

Bir çay fincam ince toz teker 170 
gram, krlstalize şeker 225 gram, un 
115 gram, tereyağ 230 gram, süt 250 
gram, çekirdeksiz kuru üzüm 150 
gram, dövülmüş ceviz 115 gram, ba
dem 140 gram gelir. Bir çay fincanı 
8 çorba kaşığı alır. Bir çorba kaşı
ğı 4 kahve kaşığı gelir. 

Kaş dökülmesine karşı 
Bazı kimselerin kaşları dökülür. 

Buna çare olarak ayda on gün her 
gece şu ilâçla kaşlar yıkanmalıdır: 

Bir çorba kaşığı kolonyaja üç çor
ba kaşığı asitborikli su ile kanştır-
malı. Bir pamuğu Uâçla ıslatarak 
ka^an yıkamalıdır. 

Portakallı kurabiye 
250 gram iç badem, 250 gram toz 

şeker, 200 gram portakal kabuğu şe
kerlemesi, 3 kumurta akı almalı. 

Bademleri makineden geçirmeli. 
Şekeri yumurta akıyla köpürtmeli, 
içerisine bademi ince ince doğran
mış şekerlemeyi ilâve etmeli. Karış
tırdıktan sonra beyaz kâğıd üzerine 
kurabiyeleri dizmeli ve bir bıçakla 
ortalarını çizmeli. 

Kızgın fırında bir çeyrek pişir-
meli. Fırından çekerek kurabiyeler 
üzerine bir tüyle şekerli süt sürerek 
tekrar fınna sürmeli. Pembe olunca 
çekmelidir. 

Süt kapları 
Süt kapları, fincanlan yıkanırken 

önce soğuk su ile çalkanır ve sonra 
sıcak su ile yıkanırsa çok parlak 
olur. 

Parkedeki yağ: lekesini nasıl çıkarmalı? 
Taksim Lâmartin caddesi, B. S. : Par

ke üzerindeki zeytin yağt lekesini çıkart
mak için lekeli yeri bol benzinle siliniz. 
Parke benzini iyice içtiği zaman leke üze
rine benzinle kil karıştırılarak hasıl olan 
çamuru bolca sürünüz ve kurumaya bıra
kınız. Kuruduğu zaman süpürüp bezle 
siliniz. 

Eğer leke tamamile çıkmamışsa bu 
ameliyeyi tekrarlaymız. Leke çıkınca her 
zamanki gibi cila sürüp parlatınız. 

Renar arjante nasıl temizlenir? 
Ayaspaşa, NaiTe R. : 1 — (Renar ar

jante) nizi temizlemek için tUkiyi masa 
üzerine yayınız. Bir kap içerisinde İyice 
ıslatılmış sıcak kepekten alarak tilkinin 
her tarafına bolca serpiniz. Elinizle ova
layınız, sonra İnce bir çubukla hafifçe 
vurarak kirlenen kepelderi silkiniz. 

2 — Her çamaşıra ayni boyda marka 
işlenmez. Gecelikler, gömlekler, kombi
nezonların markası küçük ve ekseriyetle 
göğsün sol tarafma işlenir. Çarşafların 
yorgan üstüne devrilen kısmın ortasına 
ve kenar dantelden yahut ajurdan bir 
karış yukarıya içlenir. Yuvarlak yastık
ların sağ tarafın üst köşesine marka 
İçlenir. Bunlar büyük olmalıdır. Sofra ör
tülerinin ve peçetelerinin ortasına ya
hut bir köşesine orta boyda marka İşle
melidir. 

Moda haberleri 
Çantaların şekli değişmiştir. 

Asma yapı-ağı, fcaZd, kilit şeklinde 
yapılan çantalar en fazla kulla
nılmaktadır. 

if Bluz iliklenirken düğme ye
rine renkli ibrişim kordondan ya
pılan püsküller çok beğeniliyor. 

if Yazlık emprimelerin büyük 
çiçekli olmaları mçdadır. 

ifTayör etekleri dar ve eskisin
den kısa yapılmaktadır. 

ifipekli jersey, çay elbiseleri ve 
gece tuvaletleri için çok kullanılı
yor. 

if Tayörle giyilen bluzlar ekse
riyetle etek içerisine giyiliyor. 

-k Bir müddet kullanıtmıyan 
beyaz ipekli pikeden yakalar ve 
jüeler tekrar rağbet bulmaktadır. 

-kKoyu renk elbiseler üzerine 
iki açık renk kadifeden uzun ke
mer takmak modadır. Siyah üze
rine yeşil ve gümüşü, lâcivert 
üzerine mavi ile kırmızı, kohve 
rengi üzerine krem ile san en çok 
kullanılıyor. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Çaya giyilecek elbis« 
Haliç Feneri, Nazime Kunt: 1 — Çaya 

giyilebilecek elbiseler, modellerde (öğle
den sonra giyUir) diye tarif edilen elbi
selerdir. İpekli olması şart değildir. 

2 — Kadınlar eldivenli ellerini erkek
lere ve kadınlara uzatabilirler. 

3 — Yanm kürk pelerinle balo salonu
na girilebilir. Yalnız pelerin açık renk 
kürkten yahut renar arjanteden olma-
hdır. 

4 — Diğer dilekleriniz mümkün merte
be nazarı itibara ahnacaktır. 

Aşk kuyusu tatlısı 
Maçkapalas, E. V. : Size tarif edilen 

talinin ismi (Puits d'amour) yani (aşk 
ku3nısu) dur ve eksiği vardır. Tertibi 
şudur: 

Dört kişi için: İki yumurta, beş çorba 
kaşığı ince toz şeker, dört tatlı kaşığı frenk 
üzümü yahut ahududu peltesi, dört kah
ve kaşığı kirş likörü, ve iki tutam toz 
vanilya. 

Yumurtaların sansmı aklarından ayır
malı. İki çorba kaşığı şekerle sarılan 
gayet iyi çırparak ezmeli. Diğer taraftan 
kalan şekerle vanilyayı, köpürtülmüş yu
murta aklarına ilâve ederek sertleşince-
ye kadar telle vurmah. 

Dört boş şarap kadehi almalı; içleri
ne birer kaşık marmelât yahut pelte, üze
rine birer çorba kaşığı köpürtülmüş yu
murta sarısı, birer kahve kaşığı kirş li
körü koymalı ve nihayet kadehi sertleş
tirilmiş yumurta akı ile doldurmalı ve 
ikram etmeli. Bu taUı yenirken kaşık ka
dehin dibine kadar gitmeli ve her kaşık
ta reçel, yumurta sarısı, akı ve likör bu
lunmalıdır. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 43 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Oda kararmıştı. Forestier hiddetle: 
— Ne o, lâmba getirmiyecek misi

niz? dedi. Hastaya böyle mi bakılır. 
Pencerenin önündeki gölge yürüdü, 

bir zil sesi duyuldu. Biraz sonra hiz
metçi geldi, lâmba getirdi, şöminenin 
üstüne bıraktı. 

Bayan Forestier kcjcasma: 
— Yatacak mısın, yoksa yemeğe 

aşağı İnecek misin? dedi. 
— İneceğim. 
Üçü de sessiz, bir saat daha yemek 

zamanım beklediler; ölüm dolaşan 
bu odada sessizliği uzatmak tehlikeliy
miş gibi, sanki sessizliğin odanm ha
vasına j'erleşmesinde esrarengiz bir 
tehlike varmış gibi arada sırada lâf 
olsım diye, lüzumsuz bir kelime söy
lüyorlardı. 

Nihayet yemeğin hazır olduğunu 
haber verdiler. Yemek Duroya uzun, 
bitip tükenmez geldi. Konuşmuyor
lar, gürültüsüz yiyorlar, parmakları-
mn uçlarile ekmek içi kırıntılıyorlar-
dı. Uşak hizmet ediyor, yürüyor, gidip 
geliyor, ayak sesi duyulmuyordu; 
Charles ayak sesinden sinirlendiği 
İçin adam terlik giymişti. Yalnız bir 
saatin fani tiktakları, muttarid, maki-
nelespTi'̂  Tmif-ketile duvarların sükû

nunu ihlâl ediyordu. 
Duroy yemek yer yemez, yorgunlu

ğunu bahane edip odasına çekildi... 
Biran evvel gidebilmek için bir kur
nazlık düşündü, Walterden bir telgraf 
alacaktı; Walter derhal gelmesini 
emredecekti... ^ 

Ertesi sabah uyanınca kararını ko
lay kolay tatbik edemiyeceğini anla
dı. Bayan Forestier kanmıyacak ve 
korkaküğı yüzünden fedakârhğmın 
mükâfatını göremiyecekti. Kendi ken
dine: «Adam sen de, diye söylendi, 
can sıkıcı bir vaziyet ama ne yapalım, 
hayatm hoş olmıyan çıkmazları var
dır; hem belki de uzun sürmez.» 

Hava mavi idi; Duroy deniz kenarı
na kadar indi. 

Yemek zamanı döndü, uşak: 
— Bay üç dört kere sizi sordu, de

di. Lütfen yukan çıkar mısınız. 
Çıktı. Forestier koltuğunda uyu

yordu sanki. Karısı bir kanapeye uzan
mış okuyordu. 

Hasta başını kaldırdı. Duroy sorduı 
— Nasılsın? Bu sabah aslan gibi

sin. 
Forestier mırıldandı: 
— Evet, biraz daha iyiyim, biraa 

canlandım. Madeleine'le beraber ye

meğinizi çabuk yiyin, arabayla gezme
ğe gideceğiz. 

Genç kadın, Duroyla yalnız kalır 
kalmaz: 

— İşte, dedi, bugün kurtuldum sa-
myor. Sabahtanberi projeler yapıyor. 
Biraz sonra Juan körfezine gidip Pa-
risteki avimiz için çiniler alacağiz. 
Mutlaka sokağa çıkmak istiyor, ben 
korkuyorum. Yol sarsıntısına dayana
maz. 

Araba gelince Forestier merdivenle
ri ağır ağır indi, uşağı kolıma gir
mişti. Arabanın kapalı olduğunu gö
rünce, körüğün açılmasını istedi. 

Karısı ısrar ediyordu: 
— Çıldırdın mı? Üşürsün. 
O da ısrar ediyordu: 
— Hayır, çok daha iyiyim. İyi oldu

ğumu hissediyorum. 
Evvelâ iki bahçe arasındaki gölgeli 

yollardan geçtjler; bu yollarla Cannes 
büyük bir parka benzer; sonra deniz 
kıyısında, Antibes yoluna girdiler, 

Forestier her geçtikleri yeri söylü
yordu. İlkönce Paris kontunun villâsı
nı gösterdi. Her villâ}^ gösteriyordu. 
Neşeliydi, üstünde ölüme mahkûm 
olanlann zoraki, sahte neşesi vardı. 
Kolımu kaldıracak mecali olmadığm-
dan parmağUe işaret ediyordu: 

— İşte Sainte - Marguerite adası 
İle şato, Bazaine (•) bu çatodan firaı; 
etmişti. 

Askerlik hatıralarma geçti, arka-
daşlannı saydı, fıkralar anlattı. Bir
denbire araba köşeyi sapınca, Juan 
körfezi, beyaz köyü ile meydana çıktı. 
Forestier çocuk gibi sevindi: 

— Şimdi filikayı göreceksin! dedi. 
Büyük körfezin ortasında, yosun 

bağlamış büyük kayalara benziyen 
yarım düzine gemi duruyordu. 

Büjriik bir paviyonun önüne geldi
ler. Kapısında: «Juan körfezinin çini 
sanatı» yazıUydı. 

Forestier, kütüphanesine koymak 
için iki vazo almak istiyordu. Araba
dan inemediği için modelleri getiri
yordu. 

Intihab uzun sürdü, karısile Duroy-
dan akıl danışıyordu: 

— Odamın sonundaki kütüphaneye 
koymak için. Koltuğuma oturduğum 
zaman gözümün önünde olacak. Eski 
bir biçim, kadîm Yunan biçimi bir şey 
İstiyorum. 

Nihayet karar verdi. Derhal gönde
rilmelerini söyledi. 

— Bir kaç güne kadar Parise gide
ceğim, diyordu. 

Geri döndüler. Körfez boyunda bir 
korander çıktı, hasta öksürmeğe baş
ladı. 

(*) Metz lehrini düfmana teslim ettiği 
İçin idama mahkûm olan ve hükmü ye
dikten sonra İspanyaya kaçan fraons 
mareşali. 

İlkönce hafif bir krizdi; a m a a r t t ı ; 
kesilmez bir gıcık, sonra bir hmltı ol
du. 

Forestier nefes alamıyordu, her ne
fes almak istedikçe bağrından kopan 
öksürük gırtlağını yırtıyordu. Yavaş
lamıyor, sakinlemiyordu. Arabadan 
odasına kucakta çıkardılar. Bacakla-
rmdan tutan Duroy, ciğerlerinin her 
ihtilâcında ayaklannm sarsıldığını 
hissediyordu. 

Yatağın harareti de öksürüğü kes
medi, gece yarışma kadar devam etti; 
uyku ilâçları nihayet öksürüğün öl
düren spazmozunu durdurdu. Hasta, 
sabaha kadar, gözleri açık, yatağında 
oturdu. '; 

Ağzım açınca ilk sözü berber iste
mek oldu, her sabah muhakkak tıraş 
olurdu. Bunun için kalkması lâzım 
geldi, fakat derhal yatınnağa mecbur 
oldular. Forestier çok güçlükle, çok 
kısa nefes ahyordu, bayan Forestier 
korktu, henüz yatan Duroyu uyandır
dı, gidip doktoru getirmesini rica etti. 

Doktor geldi, ilâç yazdı, bir iki öğüt 
verdi. Kendisini kapıya geçiren Duroy 
fikrini sordu. Doktor: 

— Can çekişiyor dedi. Yarm sabah 
ölür. O biçare kadma haber veriniz 
ve bir rahip çağırımz. Artık benim 
işim kalmadı. Maamafih bir emrinia 
olursa hazırım. 

(Arkası var), , 
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YÂRIM AOAMIAR 
.Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir^ No. 2 

— 1 — 
Doktor operatör Muhlis Fedai. 

Kırk iki, kürk üç yaşlarmda ya var, 
ya yok!.. Dazlak kafasına bakıp onu 
daha ihtiyar sananlar var. Halbuki o, 
tutam tutam saçlarım diyet verip 
gençliğini senelerin tırpanından kur
tarmış gibi, daima şen, daima güler 
yüzlü!.. Hattâ gün geçtikçe tazeleşen 
bir adam!.. 

Hastalarını mu
ayeneye oturur
ken bile yüzünde 
komediye çıkan 
aktörlerin geniş 
tebessümleri bu
lunuyor. İnliye 
sızlıya kendinden 
Şifa dilenmeğe 
eelen hastaları
na karşı lâkayıd-
^dır?.. Hayır!.. Bilâkis!.. 

Vilâyet doktorları arasında onun 
«adar hastalarma yakınlık gösteren 
bir doktor daha yoktur. Apandisiti 
patlamak üzere olan, safra kesesinde 
taşlar biriken, kangren acılarile yeri 
fioğü inleten en umudsuz hastalar bi-
je onun muayene masasından, üç ay-
uklarım ahnış dullar gibi sakin, rük-
'̂ in olarak kalkarlar!.. 

Teşhislerinde Alman profesörlerin-* 
^ e benziyen dâhiyanelik, derinlik 
yoktur ama «bu böyledir!» dediği za-
^an sözünde yüzde altmış isabet var-
p ! - . Ya ayak bacaktan koparıhp atı-
Jacak, ya karın yarılıp barsaklar kesi
lecektir!.. 

^akat kasabalımn «Lokman hekl-
'^in ta kendisi!» diye hazakatini tarif 
•̂̂ tiği doktor, operatör Muhlis Fedai 

^eden öteki meşhurlar gibi dalgın ba-
*'§lı, somurtkan, Larüs sahlfelerinden 
^ r̂lamış bir ukalâ tipi değü de böyle 
§oför gibi lâkayıd, kadın berberi gibi 
«azik ve güler yüzlüdür! 

Onun bu tarafım kimse anlıyamı-
ôi"- Kimi her dem tazeliğine atfedl-
^^^, kimi işlerinin tıkırmda oluşun
dan biliyor. 

Halbuki onun kimseciklere benze-
Ĵ iyen bu iyi tarafları ne herdem taze-
'Sinden, ne de işlerinin tıkınnda olu-
Süiidanl.. Onda kendinin de arasura 
arkına vardığı bir başkalık var. Ada-

^ n içi başka. Bambaşka bir ruh ta
şıyor. Bu ruh önu ikide birde sıtma 
Nöbeti gibi içinden sarsan, aklım zı-
anasindan çıkarıp meslekteki adım-
^ ı̂nı şaşırtan bir ruh!.. 

^ftist ruhu, sanatkâr ruhu!.. 
Hani bazı aksilikler vardır, insan 

p ^ fotoğraf adesesi karşısında mâna-
"ir poz alırken bumu kaşmir... 

*ahüt arkeoloji hakkmda konfe-
ns Verirken yapışkan bir at sineği 

^K meselâ falanca binanın ren-
^ hevinden, lüzumsuz bir mesele 
.^.^saiiat olur ve hatibe ecel terleri 
Öoktûrûr!.. 

mm fırçası, hastasımn kınk bacağma 
sardığı alçı hamurunu bir heykeltra-
şm çamur yığım zanneder. O zamana 
kadar işinin ehemmiyetine uygun ha
reketlerle yaralar içinde dolaşan par
makları gevşer, gözleri bir artist gibi 
ilham göklerinin enginlerine dalar, 
gider, ne yaptığım, ne yapacağmı bil
mez!.. 

Bu halinden kendi de hoşnud değil
dir. Ama ne yapsm?.. Elinde değil. Bu 
bir yaradıhş meselesi!.. 

Onun muayenehanesi de bir görü
lecek yerdir. Doktorluğunun istediği 
derli toplu mesaiye rağmen muaye
nehanenin her köşesinde, artist ruhu
nun avareliği göze çarpar. Masasımn 
üstünü dolduran fen kitapları arasm-
da çeşid çeşid kartpostal albümleri, 
her biri dünya klâsiklerinin eserlerin
den kopye edilmiş heykel resimleri 
vardır. Âlâ yazı kalemleri arasmda 
boy boy suluboya fırçalan, heykeltraş 
kalemleri yatar. 

Kafa taslarınm, kol kemiklerinin 
durduğu raflarda yamn yumru hey
kelcikler, doktorun sık sık nükseden 
sanatkâr ruhunun bu acaib eserleri 
sıralanmıştır. 

Ve bütün bu eşya sanki yekdiğterlle 
olan münasebetlerini anlamıya çah-
şır gibi hayret ve tecessüsle biribirleri-
ne bakar dururlar!.. 

Parlak ameUyat aletlerine, yaldızU 
kitab cUdlerine bakılırsa bu oda bir 
operatör odasıdır!.. 

Dizi dizi heykel etüdlerine, sanat 
levazımına ve yer jrer saçılmış alçı 
parçalarına bakılırsa bu oda bir ar
tist atöly esidir!.. 

Fakat ne olursa olsun bu oda, Muh
lis Fedainin içinde yaşayıp kendi şah
siyetini aradığı bir âlemdir!... 

Bazan içinin sanat ateşile tutuştu
ğu saatlerde o burada fen kitablanm 
yerden yere çalar!.. 

Akimi doktorluğım çaıklarma kap
tırdığı zalmanlarda o burada, bir» 
ıskatı cenine Ijenziyen çamurdan 
eserlerini yerden yere vurur!.. 

^ a i ^ ^uhiis Fedainin artist ruhu da 
^a İr* ^y^^ münasebetsiz zamanlar-
bif T̂ '̂ ^̂ '̂ i hissettirir. Meselâ mühim 
1 ^ aburga ameliyatı sırasında tuta-

tutar, elindeki nişteri bir ressa-

Maamafih meslek muvazenesini diz
ginlediği yer de ekseriya burası olur. 
Tam zıvanadan çıkmak üzere oldu
ğu, doktorluğun da, operatörlüğün de 
içine tükürüp kendini sanata verme
ğe kalkıştığı dakikalarda ya kapışım 
çalan bir hastarun inUtlsiIe, yahud 
kolu boynuna asılmış bir yaraJınm 
yalvarmasile kendine gelir!.. 

İyi ama bu hal ne zamana kadar 
böyle sürebilir?.. Biçare adam, ild ha
ille arasında divaneye dönen eski za
man paşalarına dönüyor!.. 

Hem bunlar öyle kadınlar ki biri 
tıb gibi çok bilmiş, astığı astık, kesti
ği kestik!.. öbürü sanat gibi çıt kırıl
dım, nazenin, havaî!.. 

Doktor, günü» birinde nasıl olsa 
bunlardan birinin kapısmda can ve
recek. Fakat hangisinde?... İşin bu 
karışık tarafına kendi de akü erdire
mez. «— Yahu, ben ne biçim adamun 
be?.. Doktorum desem bu kuru gürül
tülerin burada işi ne?..» diye sanat 
döküntülerine bakar. «— Heykeltra-
şım desem bu Uim kitabları, teşrih 
aletleri burada ne geziyor?..» diye tıb 
külliyatına bakar. 

(Arkası var) 

Tûrkiyedeki 
ekalliyetler 

Temps gazetesinin Ankara 
muhabirinin bir mektubu 

Temps gazetesinin Ankara muha
biri B. Louis Revüler TürMyede yaşı-
yan mm, ermeni ve yahudi ekalliyeti 
hakkmda, uzım bir mektup neşre
diyor. Muhabir, Türkiyede bir ekal
liyet meselesi mevcut olmadığım ve 
hepsinin Türk vatandaşı olarak tam 
bir ahenk ve vifak dairesinde yaşît-
dıklanm kaydettikten sonra Fatihin 
İstanbulu zaptettiği zatoan Yenadyo-
su patriklikte nasü ipka ettiğini, es
ki zamanlarda Fener patrikhanesi
nin hükümet içinde bir hükümet teş
kil ettiğini, hattâ patrik Meletyosım 
Istanbulda Anadoluda Yunan ordu-
sımun muzafferiyeti için kiliselerde 
nasü dualar yaptırdığmı hatırlatı
yor ve milli zaferden sonra patrikha
nenin katiyen siyaset ile uğraşma
mak ve bütün imtiyazlarmdan te-
cerrüt etmek ve yalnız ortodoksla-
rm din merkezi olmak şartile îstan-
bulda kalmasma nasü muvaifakat 
edildiğini anlatıyor. Sonra ahali mü
badelesinden bahsederek «bu, şüphe 
yok M, acı bir tedbirdi, fakat itiraf et
mek lâzımgelir ki Türkiye üe Yuna-
nistamn banşmasuu ve müstakbel 
nesillerin huzur ve istirahatmı temin 
etmiştir» diyor. 

Müteakiben ermenüerden bahsede
rek zekâları sayesinde ticaretin mü
him bir kısmım ellerinde tuttuklarım, 
yahudilerin de ötedenberi Türkiyede 
sükûn ve huzur içinde yaşadıklarını 
Türkiyede, diğer memleketler gibi, 
yahudi aleyhdan hiç bir cereyan mev
cut olmadığım, B. Sabri Toprağm 
Meclise verdiği iki kanun lâyıhasımn 
reddini kaydediyor ve sonunda diyor 
ki: 

«Lozan muhadesinin 37 ve 45 ind 
maddeleri ekalliyetlerin ' himayesin
den bahsediyor. Fakat üç ekalliyet 
bu himayeden resmen feragat etmiş
lerdir. Bu feragat da temessül etmek 
hususundaki arzularma dair bir 
ekalliyet zamanı teşkü eder. Şüphe 
yok ki Türkiyede kalmış olanlar za-
mamn icablanna uymağa mecbur 
idiler. Bunlar, zamanm değiştiğini ve 
kendilerine uzun müddet reddedil-
miyecek olan hukuk müsavatı mut-
lakasma naU olmamn kendi hüsnü 
niyet ve arzulanna bağlı bir şey ol
duğunu anlamalıdırlar.» 

Yeni fatırikalar 
Izmitte yeni kâğıt ve 
sellüloz fabrikalannm 

inşası hararetle 
devam ediyor 

tzmit (Akşam) — Ayn, ayn iki 
müteahhide verüen yeni kâğıd ve sel-
liüoz fabrikalarmm inşaatı, mevsimin 
müsaadesizliğine rağmen, muntaza
man devam ediyor. İnşaat epeyce 
Uerlemiştir. Bu fabrikalardan maada 
memurin ve mühendisler için ilâve
ten yapılan yeni evlerin de inşasına 
devam edilmektedir. 

Sümer Bank umum müdürüe Av-
rupaya giden kâğıd fabrikacı müdürü 
B. Mehmed Ali Kâğıdcı Avrupadaki 
tedkikatlanm ikmal ederek dönmüş
tür. 

Celâl Bayarm doğduğu 
eve bir lâvha kondu 

Gemlik (Akşam) Umurbey köyün
de BaŞveküimiz B. Celâl Bayarm doğ
duğu evin cephe duvanna mermer 
plâka üzerine kromajla işlenmiş (Ce
lâl Bayar bu evde doğdu 1883) bir lev
ha konulmuştur. Bursa maarif men-
subininden müteşekkil dört kişilik bir 
heyet tarafmdan getirilmiş olan bu 
levha, Bursa sanatlar mektebinde yar 
pılmıştır. Bu evin istimlâkine karar 
veren Umurbey köjrü ihtiyar heyeti 
muamelesi bittikten sonra tapusunu 
Başvekile sunacaktır. 

V e r e m m ü c a d e l e c e m i y e t i n i n 
senelik kongresi 

istanbul Verem mücadelesi cemiye
tinin senelik kongred şubatın 26 ncı 
cumartesi günü saat ikide Slıkeclde 
Kızılay hanının ikinci katında 9 numa
rada toplanacaktır. 

ESRARENGİZ KERVAN 
— Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 84 —— 

Güldost ile Merton Kadı'nın evinde 
çok rahat bir gece geçirdiler 

Kâşgardakl İngiliz konsolosu ve maiyeti 

Fakat, onlar öldise, arkadaşlan he
nüz yaşıyorlardı. Büjrük sUâh kervam 
dalia emniyet altmda değildi. Bunu 
biUyorlardı. Bımunla beraber Oüldost 
Hacı Mehmed İsajra çok güveniyordu. 
Karanlıkta mütemadiyen atlarım sü
rerek şehirden uzaklaşmaktalar iken 
Güldost bir aralık: 

— Artık muvaffak olacağız! dedi. 
Yamnda giden Merton: 
— Ne muvaffakiyeti? diye sordu. 
— Hasan beyi kurtarmağa muvaf

fak olacağız! 
Bu sözleri söyliyen Güldost şimdiye 

kadar büdlğimiz metîn, azimkftr, er
keklere taş çıkartan Azerbaycanh Türk 
kızı değil, hayalperest, ümld neşesi 
içinde çalkanan, seven Güldost idi. 

Merton, yamndakl Insamn Hasarı 
beye karşı gösterdiği derin alâkanın 
manasım anlamak için Güldostun yü
züne baktı. Fakat karanlıkta bir şey 
göremedi. Hiç sesini çıkarmadı. İçinde 
bulundukları sükûnet, atmm nalla-
rmdan çıkan yeknasak takırdı ve 
karşılaştığı hâdiselere karşı daima 
lâkayd davranmıya alışık olması Mer- . 
tona, Güldostun sözlerinden zijrade 
sesinde hissettiği fevkalâdeliği biran 
sonra ımutturdu. 

Gece sıcaktı, hedef daha uzaktı. İki 
arkadaş atlannm nallarını şakırdata
rak mütemadiyen gidiyorlardı. 

1 3 
Net i ces i z araş t ı rma 

Bostan - Terek yolunun aralık du
rak yeri Upal Pazarıdır. Güldost Ue 
Merton buraya gelince maiyetlerinde 
bulunan iki uşak onlan bir cami av
lusunda bırakarak geceyi geçirmek 
için bir yer aramağa gitti. 

Biraz sonra yanlannda hoca kılıldı 
bir adam olduğu halde geldüer. Bu 
zat Upal - Pazarm kadısı idi. Kadı 
efendi Güldost Ue Mertona yaklaştı: 

— Geceyi fakirhanemde geçirmeyi 
kabul ederseniz, bana büyük bir şeref 
vermiş olursvmuz. dedi. 

Güldost nezaketle mukabele ve te
şekkür etti. Hep birden kadımn evine 
gidildi. Bahçe kapısından içeriye gir
dikleri zaman Güldostla Merton bah
çenin güzelliğine bayıldılar. Büyük 
bahçenin yansı çiçeğe ve yansı da 
meyvaya tahsis edilmişti. Ortada bü
yük ve temiz bir ev inşa edilmişti. Ka
dı efendi kendi elUe ağaçlardan kayı
sı, erik ve armud topladı, misafirlerine 
ikram etti. Bahçenin ötesindeki güzel 
kameriyede kurulan sofranın basma 
geçildi. 

YemdE esnasında kadı efendinin çe
nesi açüdı. Dereden tepeden anlatma
ğa başladı. Diyordu ki: 

— Ben bolşevikleri hiç sevmem. Ge
çenlerde Kaşgardaki Rus konsolosha
nesinin doktoru da buradan geçti. Ge
ceyi evimde geçirmek istedi. Hiç ben 
öyle adamı evime alır mıyım! Sonra 
Taotay beni ne yapar? Kapımı heri
fin yüzüne vuruverdim. İyi ki böyle 
yapmışım. Kaşgar Taotayı Rus dok
toruna karşı yaptığım bu muameleyi 
haber almış, o kadar hoşuna gitmiş ki 
gösterdiğim vatanperverlikten dolajn 
bana hem bir takdirname, hem de mü
kâfat gönderdi. 

Güldost kadı efendinin Ruslar aley
hindeki bu sözlerini işitince bir aralık 
kendisinin hakikatte Rus casusu oldu
ğunu hatırladı. Ffikat, o vazifesi artık 
maziye kanşmış olduğundan bu dü

şünce üzerinde uzun müddet durma
dı. Yalnız şaka tarzında kadı efendi
ye: 

— Bizim de bolşevik olmadığımın 
nereden biliyorsun? diye scmiu: 

Kadı: 
— Siz bana Hacı Mehmed İsa tara

fından tavsiye edildiniz. Bu kâfidir, 
cevabım verdi. 
— Upal-Pazar, Pamir dağlanmn etde* 

lerinde ve oldukça 3rüksek tür mevki
de bulunduğu için Güldost ve Merton 
o gece Kaşgardaki cehennem sıcağına 
mukabü serin bir dağ havası teneffüs 
ederek rahat rahat uyudular. 

Ertesi sabah uyandıklan zaman 
karşılaştıklan manzara emsalsiz bir 
güzellik arzediyordu. Ta uzaklarda 
göklere doğru yükselen Kuen - Lun 
silsilelerinin ihtişamlı görünüşüne in
san bakmsüda doyamıyordu. 

Güldost ve Merton kahvaltıdan son
ra kadı efendiye gösterdiği misafirper
verlikten dolayı teşekkür ettUer, Hacı 
Mehmed İsanm uşaklarını geri gön-
derdUer ve yalnız başlarına Bostan -
Tereke doğtu yola çıktılar. 

Öğleye doğru yeşU bir ovaya vasü 
oldular. Mütemadiyen çıplak kayalar 
arasından geçildikten sonra birdenbi
re önlerine çıkıveren bu yeşUlik yol-
cularm kalblerine biraz ferahlık serp
ti. Çayınn müntehasmda bir kaç ça
dır görülüyordu. Güldost ve Merton o 
çadırlara doğru gittiler. Meğerse bu 
çadırlar Kaşgarda oturan İsveçli bir 
misyonere ait imiş. Çinlileri protestan 
yapmağa çalışan bu misyonerler, bu 
gayelerine erişmeğe pek muvaffak 
olamasalar bile civardaki halka yar
dım etmek suretlle yaptıklan hayırlı 
hizmetler itibarile fedakârhklan tak
dir olunacak insanlardsmdır. 

Güldost bu çadırlardan birinin 
önünde oturan bir uşaktan biraz ye
mek istedi. Uşak, gezintiye çıkmış 
olan misyonerin nam ve hesabına yol
culara yoğurt, meyva, çay ve blsktilt-
ten ibarçt bir öğle yemeği hazırladı. 
Merton ve Güldost dağ havasınm ver
diği mükemmel bir iştiha ile bu basit 
fakat temiz yemeği yedUer. Ondan 
sonra gene yollarına devam ettüer. 

Bostan - Terek dar bir ovanın mün-
tehasmdadır. Arazi birdenbire üzerleri 
karla örtülü dağlara doğru jöiksellr. 
Bu yüksek taraflan Rus hududuna 
yakındır. Manzarasının emsali yoktur. 
Bostan - Terek mevkii zümrüd giM 
yeşU bir ovadır. Bu ovamn bir tarafı 
göz görebildiği kadar uzanıp giden 
bir taş çölü, diğer tarafı ise Himalaya 
dağlan gibi göklere j'ükselen dağ te
peleridir. 

Bu ovamn sakinleri Kırgız kabile
leridir. Kırgızlar ecnebUeri aevmemez-
lik etmezler. Fakat, son zamanlarda 
Upal ve yahud Kaşgara indikçe bol-
şevikler hakkında işittikleri feci ha
berlerden dolayı Ruslardan ürkmeğe 
başlamışlardı. Onun için, her gördük
leri ecnebiyi Rus zannettikçe onun 
yamna yaklaşmaktan çekiniyorlardı. 

Güldost ile Merton da az kalsın böy
le bir şüphe ve zan yüzünden Bostan -
Terekde açıkta kalacaklardı. Bereket 
versin Ahmed Abudu ve kervanlanm 
buldular. Ahmed Abud Kırgızlan tes
kin etmeğe çabuk muvaffak oldu. 
Esasen Kırgızlarm çoğu sürülerile be
raber henüz dağlarda bulunuyorlardı, 
ovaya inmemişlerdi. 

(Arkası var) 
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Alman ordusundaki değişiklik 
Müdafaa işlerinin başına geçen 

general Keitel kimdir ? 
Ordu teknik işleri reisi general Brauchitschin ve dör

düncü grup kumandanı general Reichenaunun hayatları 
Son günler zarfında Almanyaida 

mühim değişiklikler oldu. Millî mü
dafaa, hariciye, iktisad nazırları çe
kildiler, bu nezaretler erkâm arasm-
da da tebeddüller oldu. 

Almanyanm millî müdafaa; nezare-
tindeki değişiklik her tarafta büyük 
bir alâka uyandırdı. Şimdiye kadar 
Almanyanm bütün müdafaa işleri 
Harbiye nazırı mareşal Blomberg'in 
elinde idi. Şimdi siyasî ve idarî işleri 
B. Hitler eline almıştır. Umum müda
faa işlerinin teknik idaresi «Devletin 
müsellâh kuvvetlfrinin başkuman
danlık şefi» ünvanile general Keitel'e 
tevdi edilmiştir. 

Şimdi topçu generali rütbesini haiz 
bulunan Wilhe:m Keitel 1882 senesi 
22 eylülünde Brunsvik'de Helmschero-
de'de doğmuştur. Babası bir çiflik sal-
hibi idi. Jimnaz lisesini ikmal ettik
ten sonra kırk altıncı sahra topçu ala
yına zabit vekili olarak dahil olmuş
tur. 1902 senesinde rütbesi mülâzim-
liğe terfi edümiştir. 1908 senesinde 
alayının yaveri idi. 1910 da rütbesi 
mülâzimievveliğe terfi edilmiş, umu
mî harbin başlamasmı müteakip yüz
başı rütbesi ile batarya şefi olmuştur. 

General Reichenau 

1915 de onuncu ihtiyat kolordusu 
umumî kumandanlığma tayin edil
miş, ayni sene zarfmda ordu erkâm 
harbiyesine nakletmiştir. Bundan son
ra muhtelif erkânı harbiyelerde hiz
met etmiştir. Bımlarm arasında bahı-
riye silâh endaz kuvvetleri erkâm har-
blyesi vardır. Bu vazifelerde büyük 
bir varlık göstermiştir. Meselâ 1917 
senesinde Fransada Aisne nehri hav 
zasmda İngilizlerle Fransızlann hazır
ladıkları büyük taa:rruzun iflâs eyle
mesinde Keitel'in mühim hizmeti gö
rülmüştür. Harpten sonra erkânı harp 
zabiti olmuş ve askerlikte kalmıştır. 
1920 senesinde süvari mektebi mual
limi olmuştur. 1922 senesinde altıncı 
topçu alayına nakletmiştir. 

1923 de rütbesi binbaşı olmuştur, 
tki sene sonra Almanya Harbiye ne
zaretinden vazifeye tayin edilmiştir, 
1929 senesinde kaymakam rütbesi ile 
altmcı topçu alaymm ikinci bölüğü 
kumandam idi. Ayni senede Harbiye 
nezareti topçu dairesi şefliğine tayin, 
edilmiştir. 

1931 senesinde rütbesi miralaylığa' 
terfi edilmiştir. 1934 senesinde liva 
generali rütbesi ile üçüncü piyade şef
liğine tayin edilmiştir, 

1935 senesi 1 tşerinievvelinde Har
biye nezareti ordu dairesi şefi olmuş
tur. Bu vazifede devam ederek 1936 
senesi 1 kânunusanide rütbesi ferik
liğe terfi edilmiştir. 1937 senesi İ ağus
tosunda topçu generali rütbesini al
mıştır. 

Almanyanm bütün müdafaia işle
rinin teknik tarafı umum şefi bulu
nan Keitel'in meslekî hayatmm esas 
hatları bunlardır. 

Alman müdafaa teşkilâtının ordu 
kısmının teknik işleri başına getiri
len general Bruchitsch'e gelince or-

General Keitel 

du baş kumandam ünvanmı haiz bu
lunan bu kumandan 1881 senesi 4 teş
rinievvelinde Berlinde doğmuştur. Pe
deri süvari generaU Brauchistch idi. 
1900 senesinde mülâzim rütbesi ile 
üçüncü hassa alayma daiıil olmuştu. 

1914 senesinde yüzbaşı rütbesi ile 
büyük erkânı harbiyeye tayin edilmiş
tir. Umumî harpte muhtelif erkâm 
harbiyede bulımmuştur. 1919 ve 1920 
senelerinde ikinci ordu mmtakaSi 
umumî erkâm harp zabiti olmuştur. 
1921 senesinde ikinci topçu alayı ba
tarya kumandanı olmuştur. Ertesi se
ne o zaman Almanya Harbiye nezare
tinin yeni adı olan Reichswehr'e nak
letmiştir. 1925 senesi içinde altmcı 
topçu alayı kinci bölüğü kumandam 
olmuştur. 

İki sene sonra altmcı fırkamn er
kânı harbiyesi şefi tayin edilmiştir. 
Bir müddet sonra rütbesi miralaylığa 
terfi edilmiştr, 

1930 senesinde Reichswehr nezareti 
şube müdürlüğüne tayin edilmiş ve 
çok geçmeden rütbesi liva; generaüığı-
na tahvil edilmiştir. Ertesi sene umu
mî topçu müfettişi olmuştur. 

1933 den 1934 senesine kadar birin
ci fırka kumandam ve birinci askeri 
mmtaka reisi olmuştur. Bu müddet 
zarfında rütbesi ferikliğe terfi edilmiş
tir. 1935 senesinde birinci kolordu ku
mandanlığına tayin edümiştir. Geçen 
senenin nisanmda (Dresd)deki dör
düncü gurup başkumandam olmuştur. 

Mareşal Blomberg istifa ettikten 
sonra mumaileyhin yerine general 
Walter Reichenau'mm tayin edileceği 
bekleniyordu. Lâkin Reichenau gene
ral Brauchitsch'den münhal kalan 
dördüncü grup kumandanlığına tar 
yiır edümiştir. General Reichenau 1884 

senesi 8 teşrinievvelinde Badende 
doğmuştur. Pederi fırka generali idi. 
1903 senesinde zabit vekili olarak bi
rinci hassa sahra topçu alayına dahil 
olmuştur. Ertesi sene mülâzim olmuş
tur. Umumî harb başlarken birinci 
hassa ihtiyat alayı yaveri olmuş ve 
1915 senesinde sahra ordusu umumî 
erkâm harbiyesine memur edilmiştir. 
Muhtelif umumî erkâm harbiye vazi
felerinde bulunduktan sonra 1918 
senesi teşrinisanide Breslavdaki altın
cı kolordu hudud muhafaza kıtasma 
memur edilmiştir, 

1926 senesinde birinci grup kuman-
daiüığı maiyetine tayin edilmiştir. Er
tesi sene beşinci muhabere latası ku
mandanlığma ve 1924 senesinde 
Reichswehr nezaretine nakletmiştir. 

Daha sonra iki sene birinci fırka er
kânı harbiyesinde hizmet etmiştir. 
1933 senesinde Reichswehr nezareti
ne nezaret kalemi şefi olmuştur, 1934 
senesinde liva generali ve 1935 de 
ferik olmuştur. Ayni senede yedinci 
kolordu kumandam fe yedinci ordu 
mmtakası reisi olmuı^ur, 

Almanyanm müdalkası ve ordusu 
basma gelen yeni âniirlerin cümlesi 

General Brauchitsch 
genç generallerdir, İngUiz ordusu re
is ve kumandanlan geçende gençleş-
tlrilmlştl. Şimdi de Almanyamn mü
dafaa teşkilâtı ve ordusu erkâm genç-
leştirilmiş oluyor. — F, 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

cAKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilftt yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

Yenicami mahfili 
Mahfilin dahilî taksimatı nasıldır? 
Kapı, duvar ve tavanların tezyinatı 

Fransada gizil ihiUâl InBoitednf alt bomEalar 6!r kaç gün ervel Farls 
civanndaki belediye l&bpratıtvannda muayene edilirken bombalar patlamış 
14 kişi öldüğü gibi o civardaki bütün erlerin camlan kmlmıştır. Fransız gaze
telerinde çıkan yukarıdaki resimde bu erler dvannda dolaman camcılar görü
nüyor. 

Son günlerde 
Yenicami keme
ri fazla mevzuu 
bahsoluyor. Fik
rimce Yenicami-
nin denize karşı 
manzarasım ka
patan dış avlu 
ihatasmdaki ha-
Uleri kaldırdık
tan sonra, mah
filin çıkıntı te
sirini kaybettir
mek için mahfil 
kemerinin da
yandığı eski bir 

\ 

Mimar B. Kemal 
Altan 

sur burcuna ait ayak köşesinden iti
baren - caminin plânma muvazi ol
mak üzere - Mısırçarşısı kapışma 
kadar dış avlu zeminini meydanın 
yol tesviyesinden ayırmak ve bir 
set halinde .bulundurmak lâzımdır. 
Şöyle ki: 

'Avlu içerisi tarhlanarak tanzim 
edildikten sonra etraftn^ kenar su-
larma firdola taflaıic*:f§îbi yeşillik
ler dikilmeli, avlu zeıipnfiıin ortası 
da asfalt döşeme olaı^-: mahfilin al
tındaki verev kemerli geçid yalnız ya
yalara tahsis edilmelidir: 

Yenicaminin etrafı, eski sekimde 
de sur duvarlarile muhattı. 

Bu sahil surunun, E^pten baş-
hyarak hâlâl adlan kalsûT, «Balat ka
pısı, Aya kapısı. Cebe AÖ kapısı, Ha-
tap kapısı. Zindan kapışı, Bahçe ka
pısı» gibi geçidleri vardif 

Hattâ Yenicami avlusunun tarihî 
loapılanndan Port Ebranika denilen 
bir de «Çıfıt kapısı» vardı. Daha son
raları bu kapıya Valde^.l|atice Tur
han sultan namma «Vı|lde kapısı» 
demlmekte idi, •.^•, 

Hanmurreşid, İstanbülu muhasa
ra etlği zaman islâm ordusunun çok 
şehit verdiği tarihi bir;mevKi olan 
Bahçe kapısına «Şehitleı^-kapısı» de-
nümiştir, 

Fatih'İstanbOlu aldıp^^aman, bu
gün Yenicami kemerinJri; dayandığı 
ve o zaman Şehitler kapısına ait olan 
bu kale burcuna hüçum'eden türk-
1er de çok kan dökmü^rdi. 

Hattâ «Ahmed çavuş, Mehmed 
Ba3nrakdar» adında İki kahraman 
Türk askerinin şehit düşerek gömül-
dülderi yer, burcun yanındaki Arpa
cılar canüi içinde bulunmaktadır. 

Türk mimarîsinde verev kemer ör
neği, Yenicamide görülmektedir. Bu 

kemer ayni zamanda cami temelleri
ne bir dâfiadır. 

Eski Türk işçilerinin Seğirtme adı 
verdikleri rampa münhanilerile te
sis edilen üstü sakaflı bir yoldan ke
mer üstündeki mahfüe çıkıldığı za
man zemini altı köşe alaturka tuğla 
döşenmiş olan bir koridora karşı 
oturma odalann taksimatı görülür. 
Bu odaların kapısı, yan koridordan 
girilen alçak tavanlı üstü musandı-
ralı diğer ikinci bir koridor içerisin
dedir. Buradan Şirvanlı küçük bir 
oda ile yanındaki helayı solda bıra
karak sedirli geniş harem salonuna 
geçilir. 

Harem salonunun orta tavan gö
beği on iki köşe üzerine kubbelidir. 
Bütün bölmeler, kapılar, tavanlar 
ahşaptır. Evvelce tavanlaı*la kapı-
lann kemer ve pervazları, süveleri 
tezhip nakışlı idi. Maalesef bu ta
vanlara bilâhare bezler gerilmiş, ka
pıların kemer ve pervazlarına da 
yağU boya sürülmüştür. 

Kapı ve hücre kanatlarının üzeri 
sedef kakmalı olup kenar sulan fil 
dişi ve bağadan çok ince işlenmiştir. 

Ekseri tavanlar jift kiriş üzerine
dir,' Bu kirişlerin iki köşesi destek
çe tabir olunan kıvrımlı bir silme 
şeklinde olup bunlar duvarlara bi
tişik ve az çıkıntılı ahşap mesnetle
re dayanmaktadır. Meydana getiri
len bütün bu tezjrinî teşkilâtın üze
rine Hind nakışlarmda göıülen renkli 
yaldız yapılmıştır. 

Mahfilin her türlü aksamı zinetli-
dir. Duvar jrüzlerinde renk ve terti
bi çok müstesna çiniler kaplıdır. 
Ocak üzerinin yaşmaklan bile çini
den mamuldür. 

Çok şayanı dikkat olan; «pembe, 
lâl, yeşil, turuncu» cam renklerini 
havi meharetle işlenmiş ince oymalı 
alçı pencerelerdir, 

Miahfilin cami köşesine bitişik kıs
mından ayn bir koridoru olup hem 
cami tabakasına, hem de caminin 
dışındaki revakh dehlizine yollar ter
tip edilmiştir. Aynca şimdiki «Os-
ı ^ n h bankasına» bitişik bulunan 
sathı maüli yoldan, ifnahfil altında
ki diğer bir daireye açık bir balkon 
vasıtasüe girilmektedir. 

Son İdâsik örneğimiz Yenicamiden 
sonra böyle rampa münhanileri üze
rine sathı maüli geçide malik mahfil 
inşası, îstanbulda Nuruosmaniye, Lâ
leli, Fatih camUerinde yapılmıştır. 

Mimar: Kemal Altan 

Izmirin imarı 
Belediye hükümetin 
yardımını istiyecek 

tzmir (Akşam) — îniıir şehrinin 
iman ve bir turist şehri haline geti
rilmesi için belediyece hazırlanan 
9,5 milyon liralık proje üzerinde-şehir 
meclisinde müzakerelere devam edili
yor. 

Bu proje, İzmir münevverleri ara-
smda bazı münakaşalara yol açmış
tır. Projenin aleyhinde bulunanlar, 
gıda maddelerinin ucuzlatılması ve 
temiz gıda maddeleri satışım temin 
maksadile yaptmlması tasavvur edi
len süt ve ekmek fabrikalan gibi 
müesseseleıin ileride belediyeyi zara
ra sokacağından balısetmektedirler. 
Buna rağmen şehir meclisi, projeyi 
madde madde müzakere ederek tas-
Tip eylemiştir. 

Belediye reisi B. Dr. Behçet Uz, 
tazı inşaat için karşılık bulmuş ve 
göstermiştir. Bir kısmı için de hükü
metin yardımı istenecektir, Bumm 
için çelıir meclisi ikinci reisi avukat 
B. Münir Birselin riyasetinde bir he
yet Ankaraya gidecek? alâkadar ma
kamlara izahat vererek yardım isti-
yecektir. _ 

Yabani bir domuz bir avcıyi 
öldürdü 

Havza (Akşam) — Havzanın Çakır-
alan kÖ3ründe Hakverdi adındaki avcı
ya dağda' yabani bir domuz, ansızın 
hücum ederek sağ bacağından ısır
mış ve şah damannı parçalamıştır. Za
vallı avcı on dakika içinde bütün kal-
m akarak ölmüştür. 

Adanada inkişaf 
Bir sene içinde 6 milyon 
liralık ihracat fazlası var 

Adana (Hususî muhabirimizden)--
Adananm iktisadi vaziyetinde her 
sene büyük bir inkişaf görülmektedir. 
Adana Ticaret odası, şehrin 937 için
deki bir yıllık ekonomik vaziyetine 
aid ithalât ve ihracat istatistiklerini 
neşretmiştir. Odanm neşrettiği bu is
tatistiğe göre, bir sene içinde şehrimi* 
zin altı milyon liraya yakın ihracat 
fazlası vardır. Bir sene içinde şehre gi' 
ren bellibaşlı ihracat maddelerinin 
kıymeti 6,456,174 hrayı bulmuştur. 

, İhracat maddelerinin kıymeti is© 
11263849 liradır. 

Şu hale göre, bir yıl içinde Adana
nın altı milyon liraya yakın bir ihra
cat fazlası bedeli vardır. 

Fakat geçen yılanisbetle bu ra
kamlar memnuniyet verici bir radde^ 
de değildir. Çünkü 936 mn ithalât y©* 
kûnu 8,091,060 lira, ihracat yekûnu 
13,985,019 lira idi. 

Geçen yü satılan 17,024,752 kilo pa
muktan 6,725,446 lira alınmıştı. Bu yıl 
satılan 10,528,028 kilo pamukta» 
3,771,644 Ura; alınmıştır. 

Maamafüı henüz pamuk mahsulü
nün çoğunun elde mevcud bulunma-
sma binaen, bu rakamlar bize kati 
neticeyi ifade etmekten uzaktır. 

Sivas mezbahası bitti 
Sivas (Akşam) — Belediyenin Si

vas - Malatya yolu üzerinde yaptır
makta bulunduğu fennî mezbaha bi
nası tamamı aiımıştu:. Yakında açıh^ 
töreni yapılacaktır. 
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il "Amma çok şey biliyorsunuz», 
Danielle Darrieux, kahve ve yumurta pişirmesini 

bildiği için muharririmize böyle çıkıştı! 
Kocaman kocaman gözler, uzun uzun, kıvrık kıvrık kirpikler... 

ucundan şapkasının tepesindeki tüye kadar baştan başa 
Hollywood'da şimdi bütün gazeteci

ler, radyo muhabirleri, fotoğrafçılar 
bir kişinin arkasmdan koşuyor. Her 
millete mensup gazete muharrirleri, 
radyo muhabirleri, fotoğrafçılar on
dan bir mülakat koparmak, onun bir
kaç poz resmini almak için biribirle-
rine giriyorlar. Bu kadar arkasmdan 
koşulan, evinin önünde saatlerce bek- ^ 
lenilen mühim insaiı Mm olsa beğe
nirsiniz? Büyük bir âlim mi?... Büyük 
bir siyaset adamı mı? Hayır... 

Şimdi bütün Hollywood'un arkasm
dan koştuğu, ufak tefek, çıtı pıtı bir 
genç kadmdır: Avrupadan Hollywooda 
gelen meşhur Fransız artisti Danielle 
Darrieux... 

Fakat bu küçük, çıtı pıtı ka^m, ar
kasmdan koşanları çUeden çıkart
mak, herkesin merakmı bir kat daha 
arttırmak için sevimli mini mini bit 
Kincap gibi gazete muharrirlerinden 
bucak bucak kaçıyor. Hattâ Fransa-
nm meşhur muharrirlerinden biri 
onun hakkmda yazacağı kitabı hazır
lamak üzere Hollywood'a gelmiş. Bi
çare hâlâ Danielle Darrieux ile görü
şecek... 

Bereket versin Jeanette Mac Do-
ııald'tf... Bir gün «Aşk Resmi Oeçi-
di> nin güzel yüdızma «HoUjrvood 
Oteli» nin gazinosımun arka tarafm-
daki küçük, hususî kış bahçesinde ak
şam çaymı içerken rasgeldim. Bu kış 
bahçesi yalnız büyük yüdızlara ve si
nema memurlaîına mahsustur. Pek 
nüfuzlu adamlar, bazan da gazeteci
ler buraya girebUirler... Jeanette 
Mac Donald beni görünce: 

* -— Hello... d ^ elini kaldırdı, yanı
na yaklaştığım zatoan, sordu: 

— Nasıl?.. Hollywood'da istediğinia 
meraklı mülakatları yapabiliyor mu
sunuz? 

— Danielle Darrieux'yü anyorum... 
Bir türlü bulmak nasip olmadı... 

— Şimdi burada idi... Zannederim 
telefon kabinelerine doğru gitti... "R-
he döner... 

Hakikaten biraz sonra salona taş 
bebeklerin gözlerirü andıran kocaman 
kocaman, yuvarlak yuvai"lak gözlü, 
îzun uzım, kıvnk kıvnk kirpikli genç, 

çıtı pıtı bir kadın girdi. Tabir caizse 
«Bir avuç kadm»... Fakat küçücük 
*yaklanna giydiği iskarpinin topuk-
lanndan, şdpkasmın tepesindeki tü-
3 ^ e kadar baştan başa «kadm...» 

Mis Jeânete Mac Donald büyük bir 
nezaket göstererek beni aldı, onun 
yanma götürdü ve hakkımda gayet gü-
2el, Utifatlı kelimelerle takdim etti. 
Bemen bahsi döndürdüm, dolaştır-
' ^ l ondan bir randevu istedim. 

Danielle Darrieux adetâ bir çığlık 
kopardı: 

— Eyvahlar olsun, dedi, demek per-
mzi bozacağız... Peki yarm sizi üçte 
evimde bekliyeceğim... Anraıal rica 
®<îerim benimle mülakat yaptığmızı 
öteki gazeteci arkadaşlarmıza söyle
meyiniz... 

Hiç söyler miyim? Serde atlatmak 
^^^... Ertesi günü üçte onun Artistler 
Mahallesindeki büyük evinin ka'pısmı 
Çalıyordum. İçeride yüzünü görme-
^n, sesinden son derece çaçaron ol-

Jyğunu tahmin ettiğim bir köpek âde-
^ kendisiıü yırtarcasma havladı^ Bu 
'avlamalara ingilizce sert bir: 

^- Sus... sesi karışıyordu. 
Kapıyı bana artistin erkek hizmet

lisi açtı. Beni evvelâ bir yazıhane oda-
fj^a aldılar. Burası artistin çalıştığı 
"öa imls. 

bil 
Danieiı e Darrieux beni bir dakika 
e bekletmeden içeri girdi. İstanbu-

P her filmine bayıldığı bu çıtı pıtı 
^^nç Fransız kadını: 
u T" Ben de sokağa çıkmıştım. Sizi 

«leteceğim diye, otomobili öyle bir 
^^rdürttüm M, şimdi geldim, şapkamı 

e ba§ınıdan çıkarmadım, dedi. 

f ' . . ^ 

DanleDe Darrieux, Hibnıet Feridun'un suaUerlne cerap yeriyor 

Hokka gibi ağız... 
Saçlarının kumralla, Hremld rengi 

arasmda kmnmya çalan hususi btr 
rengi vairdL AJa bizim eski zaman ka-
dmlannm dediği tarzda «hokka gibi» 
idi. Burnunun sivriliği, yüzüne biraz 
hırçm, ele avuca sığmaz bir mana ve
riyordu. Son derece yüz verdiği köpe
ği bir aralık üzerime saldıracak oldu. 
Artist: 

— «Sen»... «Sen»... İnsan misafiri
ni böyle mi karşılar?.. 

Sonra gülerek bana': 
— Hırçmdır amma insanı sevince 

tam sever... dedi, bundaki vefa değ
me erkeklerde zor bıüunur... 

Gülüştük. Bahsin bu tarzda açümar 
sma pek memnım oldum. 

— Köpeğimin ismi «Sen»... Ah ben 
Parlsi çok severim... Hele «Sen» neh
rini... Bazüain «Sen» in sulannm ren
gini güzel bulmadıklarmı söylerler. 
Halbuki ben «Sene» e bayılırım. Köpe
ğimin ismi de o... Bakmız ne güzel, ne 
yumuşak tüyleri vardı. Tutun, tutım 
dost olursımuz... Benim dostlanmm, 
köpeğimi de sevmelerini isterim... 

Şimdi milyonlarca insanm bayüdı-
ğı genç Fransız artistinin kucağma 
yan gelen siyah köpek bana bakıp 
aksi aksi hırlıyordu. Artist te müte
madiyen: 

— Sırtım okşasamza... diyordu. 
Korka korka elimi uzattun. Köpek 
büsbütün havlamasını fazlalaştırdı. 
Uzattığım elimin parmakları adan bi
rini ha kaptı, ha kapacak... Hani gö
zü de serçe parmağımda... O sırada 
aklıma bir şey geldi: Acaba Holly-
wood'da Kuduz hastanesi var mı? I 

Fakat her şeye rağmen elimi uzat
tım. Siyah köpeğin sırtmı okşamağa 
başladım. Yavaş yavaş hırlaması dur
du. Danielle Darrieux: 

— İşte bu hoşuma gitti... dedi, dost 
olunuz... 

Keşke dost olmasaydık. Köpek az
dıkça azdı. Üzerime sıçrar, pantalo-
numun paçasım ısırarak çekiştirir... 

Valhasü artistle oturup iM saat ko
nuşmamı bu hayran bana zehir zem:-
berek ettL 

Ha$metlû a$k hazretleri! 
Dünyamn güzelliğine ve sanatma 

bayıldığı genç Fransız artistinin ken
di minimini ellerile doldurduğı» likör 
kadehini yansma kadar İçerken kar
şımda küçük bir heykel güzüme ilişti. 
Bu heykelde İri ve kuvvetli bir adam, 
bir genç kadım kucaklamıştı. Oüzel 
bir aşk tablosu idi... Benim dikkatU 
dikkatli baktığımı görünce o da ba
şım çevirdi. Gözleri heykele ilişince, se
sinin tonuna alayh bir mana vererek: 

— Aşk... Aşk... Haşmetlû Aşk haz
retleri... dedi. 

Güldüm: 
_ Onunla pek alay ediyorsunuz. 

Aşk hakkmda ne düşündüğünüzü öğ
renmek isterim... 

Yamnda haberi olmadan bir kesta
ne fiş^ patlatılmış gibi yerinden sıç
radı. Zaten gftyet hareketli, cıva gibi 
bir şey... Oturduğu yerde iki üç cüm
leden fa:zla söylemesine imkân yok... 
Dördüncü cümlede muhakkak böyle 
yerinden fırlıyor. Gayet şık hareket
lerle, mektebinden kaçmış yaramaz 
bir genç kız tavırlarile konuşuyor. 
Ben ondan aşk hakkmda ciddi bir ce
vap beklerken, o fransızca bir şarkıya 
başladı: 

*Aşk... Aşk... Ben baştan haşa 
aşkım...» 

Sonra öteki salonda koıdisile be
raber sokaktan yeni gelen arkadaşma 
seslendi: 

Sevimli artistle muharririmiz Hikmet Feridun E» 

İskarpininin 
kadın... 
— ilk sual ne oldu biliyor musun? 

Aşk... 
İçeriden kendisine cevap verildi: 
.— İyi ya... Sen de cevap ver... 
Danielle Darrieux, kestane rengi 

iri gözlerini büsbütün açarak: 
— Aşkı şimdiye kadar kim anlata

bilmiş ki ben anlatayım... dedi. 
F a c i a m ı , k o m e d i m i ? 

— Her halde aşkı çok iyi biliyorsu
nuz zannederim... Çünkü fUimlerde 
öyle güzel âşık oluyorsunuz ki insan 
ezbere, bilmeden bu kadar iyi âşık ola
maz sanırım... Hem siz *Meyerlin& 
Faciası» gibi trajedilerde de, (fTatlı Be
lâ», «Fena Çocuk», «Sokaklarda Altın» 
gibi en hafif komedilerde de muvaffak 
oluyorsunuz. Siz kendi hesabınıza 
ağır, hüzünlü, facia filimleri mi oyna
mağı seviyorsımuz? Yoksa hafif ko::Se-
dileri mi?... 

— Trajediler güzel oluyor, beğMiili-̂  
yor filân amma ben komedileri, neşeli 
filim yapmağı seviyorum. Çünkü hüz
nü, gözyaşmı hiç sevmem. Halbuki 
facia fUimleri beni harap ediyor. Gün-' 
lerçe facia! oynadıktan sonra adetâ ne-_̂  
şem kaçıyor, bana bir hüzün basıyor, 
rollerimdeki mahzım kadınlara ben-^ 
ziyorum. 
Faciası»nı çevirdiğim zamanlar, gece 
çeleri çok fena rüyalar görüyorum, t 
Meselâ ChaSrles Boyer Ue «Meyeıiing 
Faciası» m çevirdiğim zamanlar, gece
leri rüyamda hep içinde cinayetler,' 
ölüm vakalan geçecek koılkunç bir 
şato görüyordum: «Meyerling şato-| 
su>... Bana doğru uzanan silâhlar... j 
Ağzmdan duman çıkan tabanca nam
luları... Dışanda fırtmalı bir gece... 
Beni öldürmek istiyen bir prens... Ba-( 
ğırmak istiyorum. Fakat sesim çık-j 
mıyor. Böyle korkunç rüjralö^an kan( 
ter içinde uyanıyordum. Halbuki ne-
seli filimlerde bunlann hiçb^ yok.... 
Facia filmi çevirirken adetâ sinirli j 
oluyorum. 

— Facialarda neşeniz kaçıyor, si-f 
nirli oluyorsunuz. Ya neşeli filimler j 
çevirirken neşeniz büsbütün ziyadele-^ 
şiyor mu? 

— Oooo... Ben zaten neşeliyim... di
yerek bu sefer de: 
€Hayat bir kahkahadan ibarettir > 

Sarkışım söyledi. Zaten birçok sual
lere neşeli bir şarkı ile cevap vermeği 
adetâ âdet edinmişti. 

— Haytmızdan memnun musunuz? ı 
Mesud bir kadm addedilebilir mi
siniz? 

— Elbette... Dünyada en çok sevdi
ğim şey neşedir. 

— Filim çevirmediğiniz zaman ne ya* 
parsınız? 

— Ooo... Bakın bu biraz tuhaftır. 
Zaman zaman bir şeye merak sara
rım. Meselâ bir vakitler aya merak et-
tün. Bir gün Fransada birkaç artist 
arkadaşla beraber ava çıkmıştık. Av 
diye az daha Charles Boyer'yi vuru
yordum. O zamandan sonra avdan 
vazgeçtim. Bir vakitler de yemek pi
şirmeğe merak sardım. Beceremedim. 
«Kahve pişirmesini bilirim!» 

— Hiçbir şey pişirmesini bümez mi
siniz? 

— BUirim... Kahve pişiririm... 
— Onu ben de bUirim... 
Sanki kızmış gibi tatlı ve yalancı 

bir hiddetle: 
— Kadm İşine ne kanşıyorsunuzî 

Erkek kahve pişirmesini bilir mi?.» 
Sonra yumurta pişirmesini de bili
rim... 

Cevap verdim: 
— Onu ben de pişiririm... 
— Siz de amma çok şey biliyorsu

nuz!... Boş zamanlanmda başka ne 
yaparım bilir misiniz? 

Yazıhanesini göstererek İlâve etti: 
— Yazı yazarım... 

(Devan on üçüncü sahifede) 
Hikmet Feridun Es 

I I 
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'ngiltere mektupları: 

Yüzlerce kilometre mesafeden seyîrei toplpn Ingflfere 
rugbl şamplpasmı Skeglar \m\ kazandılar ? 

ngiltere iklimi ideal bir spor havasıdır 
Türkleri halâ sarıkk ve şalvarlı zanoedea ingilizler-* 

Newcastle (Akşam) — Bir hafta 
evvel Lcmdradan ftjnlank öç sene ka< 
dar kalacağım Newcastle (Niyukasl) 
şehrine geldim. Loruh-adan 500 kilo> 
metre kadar mesafede ve îikg^lterenin 
şimalinde Skoçya hududiMia yakm 
ulan bu şehirde de hümmsh bir spox 
faaliyeti hemen gö«e çarjayOT. Sağda 
solda sık sık rasladığım büyük futbol 
sahalarından anhyorum ki, burada da 
adanın bütün şehirlerinde olduğu gir 
bi en popüler spor futboldur. NewcastlA 
şehrinin birçok kuvvetli futbol takua-
ları var, fakat buniaruı en meşhuru 
geçen sene Cup finalde Prestonu 4-0 
yenerek kral tarafından her sene ko
nan altm kupayı kazanan Sunderland 
takımı. Bu takımm geçen sene yaptı
ğı şöhret hâlâ devam ediyor ki, her ma
çında seyirci adedi 50,000 den a^ağı { 
düşmüyor!... 

Size bir müddet evvel Londrada sey
rettiğim bir lig maçuu yazmıştım. BIK 
gün de haftalardanberi ortah|;ı heye-
can içinde çalkahyan İngiltere ragbi 
şampiyonasının Edinburgda Skoçya ile 
Gal (Wales> araamda oyıuman final 
maçım yazacağım. Fakat hemen söy-
liyeyim ki, bu hayatımda seyrettiğim 
ilk ragbi maçıdu', onun içia maçm. 
tekniğini değil de sadece îngilterenia 
spor hayatı haifinnda bir fikir verebi
leceğini tahmin ettiğim tjaa hususiyet
leri not etmekle iktifa edeceğim. Ak.-
hmda iken şunu da tebarüz ettireyim 
ki, İngüterenin iklimim hiç bir zaman 
söylendiği gibi fena bulmadım. Bilâkis 
ideal bir spor havası. Bir aydanberi 
ne sis, ne yağmur ne de soğuk görme
dim. Gerçi bu mevsimde yağmur yağ
maması biraz anormal imiş amma gör
düğüm güzel çimen sahalara bu y£^-
murun büyük bir tesir yapmıyacağım 
zannediyorum. Hele bugünlerde hava 
âdeta yaz gibi; parlak ve yakıcı bir gü
neş var. Yalmz hava erken kararıyor. 
Öğleden sonra Güneş aşağı yukarı kay
bolduğundan gün berraklığım kaybe
diyor. Bu yüzden maçlarda güzel ens
tantaneler almak hemen imkânsız.. 

Skoçyahlarm 6-8 galebesi ve şam-
piyonluğile neticelenen ragbi maçını 
baştan başhyarak anlatıyorum: 

İngilterenin veya daha doğrusu Büh 
yük Bıitanyauııt ragbi şam^yonası 
iki ada üzerinde bulunan dört İngiliz 
hükümetinin milli talumlan arasmda 
lig usulü oynanıyor. İngiltere, Skoçya^ 
irlanda ve Gal arasında ya|alan bu 
şampiyonada İskoçya ile Gal füıale 
kalmışlar. Şimpiyona maçı İskoçyamn 
Edinburg şehrinde adanm en büyük 
stadı olan Murryfield stadında 120 bbL 
seyirci önünde oynandı. 

Daha on beş gün evvel gazeteİCTin 
spor sahifeleri bu maçm tenkidlerite 
dolmaya başlamıştı. Üç kigi Mr araya 
toplansa mutlaka bir Skoçya mı, Gal 
mi?.. Münakaşası' başhyorda. Fakat 
umumî kanaat GaT kazanacağı merke
zinde idi. 

Cumartesi sabahı panslyonuman bu
lunduğu yerden 34 otomcdıUle bir ka
file halinde yola çüctılt Maçm ojrmr 

Kuğuma Skoç ta&mu 
nacağı Edinburg şehri Newcastl'dan 
aOO kilometre kadar şimalde. Benim 
bindiğim otomobil ftdeta Babil kulesi, 
her milletten var: IMreksiyonda tq^ 
tahsU eden bir Skoçyah kız, Dan^ 
markah bir talebe, bir Fransız stajyer, 
ijsp tahsiL eden ve iki senedenberl ta-
güterede bulunduğu halde koca san-
ğmı çıkarımyan ve sakalım kesme-
mekte İsrar eden şen bir £QndIİ ve bir 
Türk yani ben. Pörüsaiz asfalt yolda 
diğer arkadaşlann otomobillertle ya
rış edtfken Skoçyah sporcu k3x bana 
izahat vmycor: 

— Ragbi futbol gibi değU, daha ziya
de yüksek tabakaya inhisar eden bu 
spor tamamile amatördür, halbuki bi
zim memlekette amatör futbolcu bu
lunmaz. 

Bu sırada büyük bir otomobil kafile
sine rasladık. Skoç sarışım arkamız
dan gelen otomobillere birinciliği kap
tırmamaya dikkat ederek tekrar an
latmağa başladı: 

— Bu gördüğünüz otomobiller hep 
maçı seyir için uzak yerterden gelen 
meraklılarla doludur. GKh-eceksiniz 
stadda seyircilerin ekser^tinl böyle 
uzaklardan gelenla: teşkfi eder. Ede 
Galden gelecekler mutlaka Skoçlar-
dan daha kalabalık olacaklardır. Man» 
leketimizin en heyecanlı seyircileri on-
lardkr. 

Hakikaten ikî saatlik bir otomobil 
seyahatinden sonra Edinburg'daki mu
azzam stadm önüne gelip âdet oldu
ğu üzere öğle yemeğimizi otomobilde 
yiyerek stada girdiğimiz zaman 800 ki
lometrelik bir mesafeyi göze alarak 
gelen Gallfierin dtseriyett teşkil ettiği» 
nl hayretle gördüm. Gal seyircilerini 
tefrik etmek gayet kolay, hepsinin ba-
şmda kırmızı bereler var. Hele bazıla
rı baştan aşağı kırmızı elbiseler g i ^ 
misleri... Skoçlar ise malûm millî el-
biselerile; yani kısa bir etek ve ekse
risinin boynunda bir gayda asılı. Her 
gol oluşta gaydalarile müthiş bir gürül
tü kopanyorlar. Buna mukabil Ganile
rin ellerinde de btr sahan ve bir de çe
kiç var, onlar da bunlar vaaıtEistle g:̂ -
rültü yaparak mukabele edlyorlarf.. Bu 
da bir zevk meadesil.. 

Galden gelen seyircUer Ur gec» «»-

Yenilen Gal takmu 

vel saat yedi buçukta trene binmişler 
bütün geceyi trende geçirdikten sonra 
sabahleyin saat 9,30 da Edinburga var
mışlar, 3rani 14 saatlik tt&a. ycdculuğu» 
on dört saat düıme tam 28 saat. Bir» 
maç sejrretmek için hiç yoksa 50000 
seyhrci 28 saat tren yolculuğunu göz» 
alıyor... Fakat buradaki trenlerin çok 
rahat ve çok ucuz olduğımu unutma
mak lâzımdır. Bir fikir vermek üzere 

atiyliyeyim: Üçüncü mevkileri maroken 
ve somyah!.. 800 kilometrdik Gal-
Edinburg yolunu üçüncü mevki ohnak 
üzere iki l»ıçuk liraya yapmak müm
kün. Maçın duhuliyesi ise hemen he
men hiç: Amfi şeklinde ve cidden çok 
rahat olan ayakta duracak yerler 25 
kuruş, numarah maroken koltuklar 
yani en pahah yer 45 kuruş, bundan 
ucuzu da olmaz sanırım. 

Maçtan evvel seyircilerin yaptıkları 
şaklabanlıklar görülecek şey. GaJliler 
bir şarkı söylemeğe başhyor, Skoçya-
lüar durur mu hemen bizim zurnaya 

\ benziyen bir ses çıkaran müthiş gay-
dalarır>a sarüarak bir koııser tutturu
yorlar. GallUer bu sefer ellerindeki ĝ ü:-
rültü âletlerüe ortalığı çınlatıyor, vel-

[ hasd bir gürültüdür gidiyor. Bir müd
det sonra kırmızı elbiseler giymiş bir 
galli sahaya athyarak Skoçya barağı 
anlı olan k ^ y e bir pırasa asıyor, po
lislerle kovalamaca,, derken sahanın 

[ orta yerinde bir galli bir Skoçyalı ILe 
türlü maskaralık yapıyorlar. Bunlarla 
başa çıkaımyacağmı anhyan polisler de 
kenarda seyirci kahyor!.. 

Bütün bunlar ola dursun kenar
da da Skoç askeri bandosu bir alay 
malşı çalıyor. Biraz sonra en büyük 
on yaşında, olmak üzere Skoç gaydacir 
lan sahayı dönerek bir şeyler çahyor-
1ar. Şefleri de bandonun önünde elin.-
deki kocaman sopayı havaya fırlatıp 
türlü hünerler gösteriyor... 

Saat tam iki buçuğa beş kala her
kes yerine çeküdi ve ortalığı derin bir 
hejrecan kapladı, soğukkanlüıklarüe 
meşhur olan İngilizlerin heyecandan 
titrediklerini hissediyorum. 

On beşer kişiden mürekkep olan ta-
Jamlar kolkola sahaya çıktılar, küçük 
bir merasimden smura tam iki buçuk
ta maç başladı. Maçı anlajtmıyacağım 
zaten anlatamam da.. Çünkü nasü 
03mandığım bende ilk defa gördüm ve 
henüz ragln haftkmdft bir fikir edin
dim. İtiraf edeyim ki, ragbi futboldan 
çok zevkli ve heyecanlı el ve ayakla 
ejfnanan ve vücud kabiliyetine büjrük 
bbr ölçüde dayanan bu oyım çok kin
ci. Bir buçuk saat içinde tam sekiz kl-
gt sedye Ue hastaneye naklolundu. Bir 
çoğunım da eli ve yüzü kan içinde kal
dı. 

Ganiler beklendiği gibi güzel ve can
lı oynachlar. Sona kadar 6^ gahb va
ziyette idil». Son beş dakika zarfmda 
harikulade bir oyun çıkaran Skoç ta-
kımt taraftarlanrun çügmca teşvikleri 
arasında sdtdz goi çıkararak bu mü
him maçı S-ftkamun^iB ve bu «ıret-
la Britanya şaaypijraııdııgunu mubafa-
aa etmeğe muvaffak oldular. Oyunu 

nultt takummn ka|>tanı cidden 

Eğede iktisadî tedkîkler 
(Baş tarafı birinci sahÜede) 

cfândükten ve bazı sanayi müess«&-
lerini gezdikten sonra ticaret oda-
sukda tütün» üzüm, incir, pamuk ve 
palamut ihracatçılanmn toplantESi-
na riyaset etmiştir. B. Şaldr Kesebir 
ihracatçüara: 

— Serbestçe hasbıhal edeUm. Bü
tün mutalâalarmız ilerimizde fay
dalı olacaktır. 

Derröş ve «pn ayn düeklerini sor
muştur. VekU incir, tütün palamut ve 
pamuk satiflamun memnuntsreti mu-
cib bir şekilde olduğunu söyledikten 
sonra demiştir ki: 

— Üzüm büyük bir ıstırap verme
yen \Ax l»kiye gastamride beraber 
üzerinde duruyOTum. 

Palamut ihracatmm kontndü ve 
vaziyeti malûmdur. 

İlk söz tütüncülere 
Evvelâ tütün ihracatçılarına sö2 

veren B. Şalkir Kesebir, bir tütün ih-
racatçısızun bu seneki tütün satışlan 
hakkmda verdiği izahatı dinledikten 
sonra, tütünlerin işletilmesine ve tas
nifine tüccarlarm ne derece itina gös
terdiklerini sormuştur. Vekü, bu me
selede tüccarla müstaJısU araâmda 
Ur müsamaha kapısı bulunduğımu 
aöylemiştir. 

ihracatçı, izahat vererek gerek 
Amerikan tütün kumpanyalarının, 
gerek diğer ihracatçılann tütünlerin 
istihsalleri esnasmda tesnif edUmesi 
için müstahsillere daimî surette tav
siyelerde bulunduklarını ve bu husus
taki kaıumım tatlükine itina göster-
dikleriıü yalnız geçen sene mahsul az 
olduğundan Amerikan tütün kum-
panyalannm tasnif meselesine fazla 
<&kkat edemediklerini anlatmıştır. 

İktiaaa Vekffînin cevabı 
Amerikan tütün kumpan3raffl mü-

dürlmnden biri tütün zü'aatinin tah^ 
didine lüzum olmadığı mütaleasmda [ 
bulunmuş İktlsad Vekili B. Şakir Ke-' 
sebir cevaben demiştir M: 

—KHenüz tütün ziraatini tahdid 
için karar vermiş değiliz. Bununla 
beraber bu mevzua ehonmiyet veri
yoruz. Büsbütün başıboş bırakılırsa 
zararh ohu* diye düşünüyoruz. Tü
tün ziraatinin tahdidini bilhassa kü
çük işçi lelüne faydah görüyoruz. Ha? 
riçten amele tedarik ederek, ziraat 
vasıtalan kullanarak geniş tütün zi-
raati ys^a» zümreden ayn olarak 
kendi tarlalarında aUe efradı İle ça
lışan zurraa faydaliı bir şckfl die naza-
n. dikkate ^yomz. Büyüfr ziraat jra-
panlan beKi murakabe aJtma aluız. 
bu arada umununl bir m e s ^ olarak 
hem mubayaacı, hem müstehsfl için 
yer yer şikâyetler duyuyoruz. Bunlar 
nmami hoşnudsuzhığa müsebbip me« 
seleler halinde göröfan^tedir. Şimdi-* 
E9c fazla bir müdahaleyi düşünmnyo-' 
mz. Fakat tahdidin yapılması bu me» 

seleyi halleder. Bu mesele de istikbal 
için mevzuu balıistir. Bugün için ye
ri yektur. Esasen Büyük Millet Meo-
üsme arzolunmoş bir tütün kamun 
lâyihası vardır» 

İktisad Vekili bu kanımım Meclis
te müzakere edilmesine kadar yeni 
fikirler (^uısa bunlann da Meclise 
arzedilec^ini büdirm^tir. 

T l ü n i h r a c a t ç ı l a r ı n ı n b i r 
dileği 

Tütün ihracatçılan„ i^ kanununun 
günde 8 saat çalışüması hakkındaki 
maddesinin niçin tatbik edilemediği
ni bildirmişler ve tütün imalâthane
lerinin cumartesi günleri öğleden 
sonra da açık bulundurulmasuıı is
temişlerdir. 

B. Şakir Kesebir, resmen müracaat 
edilecek olursa bu meselenin tedkik 
edileceğini ve kanunî imkânlar dahi
linde dileklerin yerine g,etirileceğinl 
söylemiştir. 
U z ü n ı , i nc i r v e p a l a m u t ç u * 

lann dilekleri 
Toplantıda bulunan üzüm, incir 

ihracatçüarı, muhtelif dış piyasalar
daki üzüm satışlannı arttırmak için 
alınması lâzım gelen tedbirler, pala
mut ihracatçıları da palamut ihraca
tmm kontrolü hakkındaki kararna
meye tırnak palamutlarmda yüzdo 
ü r buçuk nisbetinde mevaddı ecnebl-
je bulunabilmesi için bir madde ek
lenmesi hakkındaki dileklerde bu
lunmuşlardır. 

K ü l t ü r p a r k t a 
B. Şakir Kesebir öğleden sonra 

Kültür parkı ve Fuar hazıriıklanoı 
tedkik etmiş ve Belediye Reisi Dr. B. 
Behçet Uzun vert^ği izahatı dinle
miştir. Vekil toprak ürünleri müze
sinin yarini görmüş: 

— Bu sene yetişecek mi? 
Diye sormuştur. Belediye ve Fuat 

komitesi reisi I^. B. Behçet Uz- da: 
— Sayeıüzde yetişecektir. 
CevalMm vermiştir. 

P a m u k ç u l a r l a h a s b ı h a l 
B. ŞaMr Kesebir bazı iktisadî mü

esseseleri gezdikten sonra akşam üze
ri ticaret odasına gelmiş ve pamuk 
ihracatçüarı ile sanajdcüeri kahul ©• 
derek (flleklerinl dinlemiştir. 

İktisad Vekili bu aiada, bu yü ^in
de 3,000,000 lira sermayeli bir teşek
kül vücude getirileceğini, bunım yal
nız pamuk ihracatı, mukabüinde 
petrol ve meml^ete lâzım sair mevad 
eşya ithali işlerile meşgul olacağım 
bu teşekkülün üzüm kurumu gibi btr 
teşekkül olacağım söylemiştir. 

Bu akşam, tlcalret odası tarafu»-
dan İzmir Palasta vekU şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. B. Şakir Kesebir 
yaım (t»ıgün) öğleden sonra Meli
saya gidecek ve tedkiklerde bulun» 
çaktır. 

Grip, Baş, ve Diş ağrıtan 
Nevralji, Artrlt lzm, Romat i zma 

NEVROZIN 
Baş, Sşf neale, w"P gıwatf»mfc re bütün ağnlarınızî derluJ 

keser, tcabmda srvnd« 3 ka|e ahnabilir. 

güzel idare etti. 
Maç oynandığı esnada stadm üze^ I 

rinde uçan tay3rareler dumanla harfler 
çizerek reklâmlar yapıyorlardı. 

Bu oyunu gördükten sonra ragbinin 
bizim memleketimizde daha senelerce 
oynanamıyacağma kanaat getirdim. 
Çünkü cidden büyük bir soğukkanlılı
ğa istinad eden bu oyun biraz sinirli 
sporculann eline düşerse saha bir 
meydan muharebesi halini alabilir. He
men hemen herşey hattâ hafifçe yum
ruk atmağa bile cevaz ver«î bu oyun 
zadece İngiliz coğukkanlıhğile kabili te-
llttir. Bizim çocuklarm bin bir kayıd ve 
şeraite tâbi olarak oynanan futbolde 
bile gürültüsüz patırdisiz bir maç oy

namakta müşkülât çektikleri düşünle 
lürse ragbinin hiç bir zaman memle
kette taammum etmemesini temenni 
etmek lâzım. 

Maç bittikten scmra 120 bin seyird-
nin stadı çevreliyen duvarlarda açılan 
yüzlerce kapıdan birkaç dakika içinde 
çıkmsttnı seyretmek büe l>üyûk bir 
zevk. 

Sahadan çıkarak otomobilimize doğ^ 
ru yürüdüğümüz sırada iki İngiliz kı
zı yammda yürüyen sankU Hindllyt 
göstererek: 

— Bir Türk. Türke bak dedUer. 
Birçok İngilizler hâlâ Türkleri sa r ı t 

h ve şalvarh zannediyorlarl.. 
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ABITA U VELİ 

h fi 
İ rtanbulun tanınmış ve zengin mü-

teahhidlerinden biri olan B. Şük-
1* Cemil, o gün emniyet müdürlüğü
ne müracaat ederek dedi İd: 

>— Bu sabah aldığım §u mektuba 
Bakm. Belki bir münasebetsizin kötü 
fsbısıdır. Fakat ne olaa, insan jfüphe-
hniyor ve asabileşiyor. Beni herhangi 
Wr tehlikeye karşı siyanet ediniz. 

Komiser, kendisine uzatılan kâğıda 
baktı. Makineyle yazılmış, imzasız bir 
mektuptu bu... 

Şu satırlar okunuyordu: 
«Fcnn gece yirmi dörtte ölüme 

fnahkûmsunuz.* 
Bay Şükrü Cemil'in muhterem bir 

Vatandaş olduğunu emniyet müdür
lüğünde bilirlerdi. Onun için kendisi
ne dediler ki: 

—- Merak etmeyiniz. Sizin hayatımz 
lıapimiz için kıymetlidir. Ancak bize 
bir izahat veriniz: Dostunuz, düşma
ndınız yok mu? Kimseden şüphelenmi
yor musunuz? 

Müteahhid, kaşlarmı çatarak şöyle 
bir düşündü. Sonra başını sallayıp: 

— Hayır... - dedi. - Yok... Civarım
da bana fenahk yapmak istiyen birini 
tanımıyorum... Fakat insanm bilinme-
^ ne hasımları olabilir. 

— O halde bir müddet yamnızda 
**aima sivil bir memunm dolaşmasına 
müsaade edin. Hiç değilse yarm gece 
Wre kadar... Yani şu meşum mühlet 
bltsüı. 

Bay Şükrü, güldü: 
— Yarm akşam ben evdeyim. Çün-

^ bir ziyafetim var. Pek sevdiğim, 
•rkadaşlanm karılarlle beraber gele-
**k. Onlann hiç birinden şüphelen-
*nem ki... İsimlerini saysam zaten siz 
^ bu fikirde olursunuz. 

— Beis yok, beyefendi. Bizim sivil 
memurumuz o kadar terbiyeli bir zat-
'̂T ki sizi rahatsız etmez. Müsaade 

WJn. Evinizde bulunsun. 
— 2 — 

Şükrü Cemil'in ziyafeti cidden 
parlak olmuştu. Herkes, püme-

•* yiyor, içiyor, gülüyor, oynuyordu, 
^rada sırada, müteahhid daJıyor; ve 

tehdid mektubu geliyordu. Ha-
^aUnde de maziye aid bir hatıra can-
îanıyordu: 

Otuz sene evvel, yani yirmi yaşla
r d a ve talebeyken gene kendi çağm-
^ Hasan isminde bir arkadaşı vardı, 
içtikleri su ajm gitmezdi. Bu çocuk, 
Wk sevdiği amcazadesi Leman'la ni-
•^nhydı. Hasan kardeş gibi tamdığı 

'yü daima amcasile birlikte 
^turduklan eve çağınrdı. O zaman 
**Ç göç olduğu halde, evin çocuğu gi-
^ hareme girip çıkardı. İşte bu suret-
** kendisine gösterilen emniyeti suiis-
"nıal ederek kızın fikrini çelmişti. O 
""^arda babası ölüp mirasa konunca 
*anm yoğunu sattı ve zaten hafifmeş-
'^b olan Leman'ı kaçırmak pek kolay 
^ ^ . Sonra işittiğine nazaran, Hasan 
''^dişine İhanet eden bu arkadaşı 
^ ü n birinde behemehal öldürmeğe 
f^nietmiş. Çünkü Rüştü'nün Leman'ı 
**ÇirmakIa kalmayıp sefalete uğrata-
^ ölümüne sebebiyet verdiğim öğ-
'eonıiş. 

^üştü bımları düşündü, sonra omuz 
«Ükti: 

~~ Adam sen de... Aradan kaç sene 
**Çti... Hasan'm ismi bUe o zaman 
^ zamandır ortada yok... Belki o da 
^«nüştür. Hem sağ bile olsa bu kadar 
^ ' ^ bir kin yaşıyabilir mi? 

^emekten sonra, beş altı erkek, bir 
*adar da kadın salonda toplandılar. 
*3nQi poker, kimi briç için hazırla

r k e n , avukat Cemaleddin'in kansı 
*^yneb, müteahhidin yüzündeki hüz-
"̂ ^ sezmiş ohnalı ki: 
. '^ Canım üzülmeyin vallahi böyle 
^ suikasd olamaz. Kim büir hangi 
'''«nasebetsizln işidir! - dedi. 

Mühendis Behram: 
*bT ^ ° burasını ölçtüm... Dışandan 
j/^an hiç bir tabanca, size isabet ede-
,^- Fizik kaidelerine muhaliftir! -
'^ye .güldü. 

^ r a t ö r Nüzhet: 
» ^ Yaralasalar bile pansıman ta-
^ î a r ı m hazır! - diye alay etti. 
Ij^^Şhur dahiliyeci profesör Hüsnü, 
, e Uzun parmaklarile kır sakalını 
*^iŞtırarak: 

Ö.rî ^^hirliyen olursa da tedavisi ben-
''''^' - dedi. 

arrıı yazı maKinesı k 
Nakleden: 

(Vâ - Nû) 
Macide de ilâve etti: 
— Zehir esasen mevzuu bahis değil. 

Çünkü bu gece hepimiz ayni yemek
leri yedik... Evin adamlan da kırk yıl
lık emektarlar... 

Kimyager Mustafa saate baktı: 
— TehlUce atüyor. On ikiye beş var. 
Herkes gayriihtiyarî biraz Irkildi. 
Diğer bir müteahhid olan ve Şük-

rü'nün rakibi sayılan Nizami gülerek: 
— Şükrü beyi ortamıza alalım. Ele-

le tutımup etraf ma çember olalım... 
O zaman düşman şerrinden bütün bü
tün azade kalır! - dedi. 

Ve söyledikleri gibi de yaptılar. Fa
kat o su:ada, birdenbire Şükrü bey 
rengi uçarak, yamnda duran koltuğa 
kendini bıraktı. 

Bir kaç ses birden: 
— Heyecandan olacak. 
— Ba3rümıştır. 
— Kolonya. 
^ Su... 
En yakında olan operatör, hemen 

nabzı ve kalbi muayene etti. Hajrret-
le ve dehşetle başım kaldırarak: 

— ölmüş... - dedi. 
Doktor Hüsnü de arkadaşının mü

şahedesini tekid etti. 
Tahkikat, tetklkat, gazetelerde sü

tun 8ütxm yazılar... Fakat bunların 
hiç birinden netice çıkmadı. Efkftn 
umumiye İkiye «ynlmıştı. Kimi bu 
Ölümü münasebetsiz bir gakanm yapn 
tığı sultesirden ye bir tesadüften İba
ret sayıyor, kimi de ustaca bir sui
kasd samyordu. 

Fethi meyit yapüdise de hiç bir ze
hir alâlmi, hiç bir yara bere bulun
madı. Sadece kalb durmuştu. t$te o. 
kadar. 

Bu İş böylece kapamp gidecekti U, 
tam bir ay sonra gazetelerde yeni Ur 
heyecanh haber okundu: Doktor Fe-
rld ölmüş... Ayni tarzda bir İmzasus 
mektub, başucunda bulımmuş. Dok
tor Feridin bu mektuba ehemmiyet 
vermediği, polisi haberdar etmediğin
den anlaşüıyordu. Doktor da tam 
mektubda işaret edilen saatte ölmüş
tü. 

Bu sefer, polis meseleyi büyük bir 
ciddiyetle parmağma doladı. Şurası 
muhakkaktı ki, ölüm şekilleri her ne 
kadar biribirine benziyorsa da, öldü
ren maddenin ne olduğımu katiyyen 
tıbbı adil tesbit edemiyordu. 

İş Yılmaz Ali'ye havale edilince, 
Ali'nin dikkatini celbeden iki nokta 
şu oldu: 

Biri, mektublarm ayni çeşid kâğıda 
yazılması, öbürü de ayni daktilo ma-
klnesUe basılmış olması. 

Evet, el yazılan nasıl şahsiyet arze-
derlerse, makineler de öyledir. Harf
ler bir pertavsızla muayene edilince, 
bıraktıkları izlerdeki hususiyetlerle 
biribirinden ayrılırlar. Bilhassa bu 
makinede o derece ariz ve amik tetki-
kata da lüzum yoktu. Zira «a» harfi
nin çarpık olduğu her basılışta anla
şüıyordu; «n» harfi de diğerlerinden 
silik çıkıyordu. Demek ki bu makine 
tamir görmüş, eski bir markaydı. 

Yümaz Ali bütün işini gücünü bı
raktı. Tamir müesseselerini dolaştı. 
Makine tamir ettirenlerin adreslerini 
aldı ve mümkün olan her şeyi yaptı. 
Fakat bu tetkikat, pek uzvm sürüyor
du. Zira ev ev dolaşarak daktilo maki
nelerini muayene etmek, yahud da el 
altmdan ettirmek icab ediyordu. Pos
taneye de bir memur konularak bu 
makineyle yazılmış zarflar geliyor mu 
diye tetkik edildi. Fakat bundan da 
henüz bir netice çıkmamıştı. 
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Osıralarda, zengince tanınmış tüc
carlardan biri, gene polise mü

racaat etti. O da aşağı yukarı ayni 
tau^a bir tehdid mektubu almıştı. 
Fakat bu sefer, cani maksadını mey
dana vuruyordu. Mektubda şu satır
lar da ilâveten yazılıydı: 

«Yann saat dörtte tünelin Galata 
tarafındaki en sağ kapısında duru
nuz. «Benim!» diye yaklaşacak ada
ma bin lira vermezseniz öbür gece sa
at yirmi dörtte öleceksiniz.;) 

Tüccarın eli ayağı titriyordu. Bazı 

polisler şu hükme geldüer: Demek 
katU iki maruf şahsı öldürmek sureti-
le etrafa korku salmış. Şimdi bir çok 
kimselerden para sızdıracak. 

Polis randevu yerinde mükemmel 
bir tuzak kurarak tehdidciyi yakaladı. 
Yakaladıktan sonra da hayret etti. 
Zira bu, zayıf, âciz, çelimsiz bir deli-
kanhydı. Haline bakmadan bu kadar 
cinayeti nasıl işlemişti? Oğlan ağlıya-
rak: 

— Vallahi billahi bu ilk cürmümdür. 
Aç kaldım. Bu vakalardan istifade 
ederek şantaja kalktım. Yoksa diğer 
cürümleri ben işlemiş değilim. - diyor
du. 

Polis bu gencin bu derece iyi rol oy
namasına hayret ediyordu. Zira kati
lin o olduğuna umumî kanaat vardı. 
Hattâ iş adliyeye bile sevkedildi. Oğ
lan pek fena vaziyetteydi. Katil olma
dığına bir tek kişi inamyordu. O da 
Yılmaz Ali... Çünkü bulunan bu son 
tehdid mektubunun ne ifadesi, ne kâ
ğıdı, bilhassa ne de yazı makinesinde-
kl o hususiyet mevcuddu... 
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A radan iki ay geçmişti. Yılmaz 
Ali, bitmek tükenmek bUmiyen 

sabrı ve azmile uğraşıp duruyordu. 
Fakat tabiatUe diğer işleri de vardı. 
Bu meyanda bir hayırperver cemiye
tin reisiydi. Fakir hastalara bakma-
lan İçin bir çok doktorlarla anlaşmış
tı. Meşhur dahiliyeci doktor Hüsnü ile 
de mutabık kalmıştı ve kendisinden 
pek çok iyilikler görmüştü. Zira bu 
adam bu fahri vazifeye muntazam 
fleram ediyor, haftada bir kaç saatini 
bedava olarak Ijdllk işlerine reriyor-

Yılmaz, boğuk bir sesle: 
— Hayır efendim. Yeni gelmiştim. 
Biran iki erkek bakıştılar. 
Doktor son derece sakindi. Yılmaz 

İse halecan içinde... Şimdi ne olacak
tı? Aylardanberi adaletin aradığı ka-
tü ve o adaleti ifa ettirecek adam kar
şı karşıya duruyorlardı. 

Ali elini uzatıp doktor Jlüsnü'nün 
omuzuna koysa, «sizi kanun namına 
tevkif ediyorum!» dese, iş bitecekti. 
Fakat işte buna gönlü kail olamıyor
du. 

Herhalde bu cinayetlerin pek mü
him bir sebebi olsa gerek... 

— Sizinle görüşmeğe gelmiştim. 
Doktor, iki adım attı. Makinede ya-

zıU satırları süzdü: 
— Fakat başka bir şey keşfettiniz, 

değil mi? - diye sordu. -
— Evet. Ve sizi bir vazifeye davet 

etmek İstiyorum: Bir masumun hak
sız yere ceza görmesini de istemiye-
cekslnlz. Ben sizin çok iyi tarafları 
olan bir insan olduğunuza kaniim. 
Oerek Şükrü beyin, gerek zavallı dok
torun öldürülmeleri gizli bir facia ne
ticesi olsa gerek! Maamafih hiç bir 
ferdin başka bir ferde ceza vermeğe 
hakkı olmadığmı siz de benim kadar 
bilirsiniz. Bu kaideden harice çıkan
lar, cemiyetin adaleti karşısında he-
sab vermeğe mecburdurlar. 

Doktor Hüsnü: 
— BUiyorum, c^lum! - dedi. - Ben 

zaten bunu yapacaktım. Gecikmemin 
sebebi, tedavi ettiğim bazı hastalann 
lylleşmeslydi. Sen merak etme. Bana 
Itlmad göstermdcte haklısm. Masum 
plan 9 delikanlıyı kurtaracaktım. 

j Mübaşir, yetişti. Fakat doktor, bir 
cesed halinde, onun kucağma kendini 
bırakmıştı. 

Hâkimin sualine de bu suretle ceva
bım vermiş oldu. 

— Son — 
Nakleden: (Vâ — Nû.) 

temanla sevişmişindi 

du. Bugün de gene bir iş zımmnda 
konuşacaklardı. 

Profesör Hüsnünün muayenehane
sine girdiği vakit, onu tamyan hiz
metçi gülümsiyerek: 

— Buyrun oturun efendim. Doktor 
şimdi gelir. Fakat affedersiniz, ortalık 
pek karışık. Ne yapalım, bizim beyin 
hastaya çağnlmasmı fırsat bilerek 
odasını temizliyorum! Eşyaları bura
ya çıkarmağa mecbur oldum... Aman 
şu kucağımdaki makineyi de kırma
dan yere bıraksam, çünkü beyin pek 
kıymetlisidir. Kimseye el sürdürmez... 

Aylardanberi akh fikri hep maki
neyle meşgul olan Yılmaz Ali, bu söz
leri işitince, hizmetçinm dışarı çık-
masım bekledi. Ayni zamanda kendi 
kendisile alay ediyordu: 

(( Yavrum! Bu sende hastalık ol
du. Her gördüğün makineyi ille mua
yene edeceksin... Koca profesörün dak
tilosunda ne bulunur acaba?..» 

Fakat, kâğıdı koyup ezberlediği 
cümleyi bastıktaıl sonra, gözlerine 
inanmıyacak derecede şaşırdı. 

Bir kaç kere tekrar tecrübe etti. 
Acaba çıldırmış mıydı?... (ca» 1ar 

iğri, «n» 1er silik... Alnından terler dö
külüyordu. 

Bu insaniyetperver, bütün dünyaca 
hürmet gören adam nasıl katil olabi
lirdi? Neden katU olsun?... 

Tam o sırada, arkasından kapı açıl
dı ve doktor Hüsnü müşfik tebessümi-
le içeri girdi. 

Polisin makine başındaki vaziyetini 
görünce, hiç halini bozmadan: 

— Sizi çok mu beklettim? - dedi. 
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P rofesör Hüsnü, mahkeme huzu
runda sözlerine şu suretle devam 

etti: 
— Hulâsa efendim, katil benim... 

Asıl adım da Hasandır. Bundan otuz 
sene evvel Şülcrii çok sevdiğim ve bü
tün hlslerimle bağlandığım Leman'ı 
benden ayınp felâkete sürükleyince 
onu en umulmadık bir anda Öldürece
ğimi ahdetmiştim. Doktor Feride ge
lince benim profesörümdü. Ben para
sız, zavaUı bir gençtim. Yeni yeni bir 
çok formüller bulmuştum. Bütün sa
fiyetimle ona anlattım. O ise bunların 
hepsini benlmsiyerek beni yamndan 
kovdu. Kendisine düşmanlığım bu se-
bebledir. Seneler geçti. Manen değiş
tim, profesör oldum. Maddeten değiş
tim, zira harb esnasmda Galiçya cep
hesinde bir jarapnel bütün ytizümü 
parçaladı ve ancak pek mahir bir 
Avusturyah doktor, çehreme güçlükle 
şimdiM biçimini verebUdi. Buraktığı 
noksanlan sakalım kapatıyor. Ve bu 
suretle eski dostlarım için tanınmaz 
bir hale geldim. Asıl ihtisasım toksi-
kolojldir. Bu sahada uğraşırken iceş-
fettlğlm bir zehirden üç hap yaptım. 
Bu zehir asla iz bırakmıyordu. Bü
tün kuvveti, ânî surette kalbi durdut-
masmdadır. Almdıklarmdan muayyen 
saat sonra kronometre gibi tesir eder
ler. 

Hâkim sordu: 
— İkisini kime verdiğinizi biliyo

ruz... üçüncüsünü ne yaptımz? 
Doktor Hüsnü, arkasındaki sıraya 

oturdu. Elini göğsüne götürdü. 

Antalga Naren
ciye istasyonu 

İstasyon binasının inşasına 
merasimle başlandı 

Antalya (Akşam) — İkincikânun 
29 uncu cumartesi günü Antalya Na
renciye İstasyonu binası temel atma 
törenine davetli şehrimizde misafire» 
ten bulunan Gireson saylavı B. İsma
il Hakkı, Bursa saylavı B. Galip ve 
Antalya saylavı Rasih ile rüesa ve mü-
diran ve çifciler istasyon müdürü Dr. 
B. Sami Yen tarafmdan karşılanarak 
cigara ve likör ile izaz edildiler. 

Saat 15 te bay Sami Yen'in açış söy-
vini müteakip bay Rasih Kaplan 
Türkün ziraat alanında ön safta gel
diğini, Atatürk devrinde hız aldığım 
söyliyerek sözüne son verdi. 

Temelin Uk harcım kurdelâlı mala 
ile konuğumuz Gireson saylavı B. İs
mail Hakkı koydu. 

Temel başmda iki kurban kesile
rek törene son verildi. 

Ziraat vekâletince, Aksu nahiyesi
nin Solak köyü civarında geçen sene 
ihdas edilen sıcak iklim nebatları İs
lah istasyonu binası için bu senelik 
10,000 liralık inşaat parası gönderUdi-
ği ve keşif evrakımn tastikten gelme* 
sile derhal inşaata başlaiıüacağı ha
ber alınmıştır. 

Bu sene bu istasyon memlekette 
muhtelif mahsuller yetiştirmek sure-
tlle memleket çifçilerini aydınlatmış, 
ezcümle yetiştirdiği Jüt, Risinüs ve 
Soya gibi yeni mahsullerle şimdiye ka
dar çifçiliği arpa, buğday, susam ve 
daSiya inhisar eden çifçi mesaisini, 
ziraatte tenevvüe alıştırmıstır. 

K a r a m a n ı n e l e k t r i k l e t e n v i r i 
Karaman (Akşam) — Mevcut elek

trik makinası şehrin ihtiyacma kâfi 
gelmiyordu. Bu yüzden birçok sokak
lar ışıksız kalıyordu. Belediye yeni bir 
makine çalıştırmaya başlamıştır. Bu 
suretle şehrin ışıksız kalan taraflaıı 
ışıklandırılacaktır. Halk bu işin biran 
evvel yapılmasım beklemektedir. 

S ı v a s t a iTÖçmen i ş le r i 
Sivas (Akşam) — Vali B. Nazmi 

Toker göçmen işleri hakkında bana şu 
l)eyanatta bulunmuştur: 

«Şarkışlaya 936-937 yılında 1426 ha
ne göçmen gelmiştir. Bunlar lusmen 
Bulgaristan, kısmen de Romayadan 
gelen göçmenlerdir. 937 yılma Hafîlc 
için 175, Sivas için 135 hane gelmiştir. 
Şarkışlaya gelen göçmenlere de bütün 
yardımlar yapümıştır. Hafik kazasına!^ 
bu sene gelen 175 ev, a3mi suretle yar
dım görmüşler ve merkez kaza ile ya
kın köylere j'erleştirilmişlerdir. Sıvasa 
gelenler «nvali metruke evlerine yer
leştirilmiştir. Hafik kazasına gelen 

göçmenlerin hemen hepsinin kaza mer
kezine yerleştirilmesi Hafik'In büyü
mesine de bu suretle bir kuvvet vere-
cdrtir. Önümüzdeki yaza doğru vilâ
yet merkezine, Hafik'e daha' birçok 
göçmen gelceği tahmin edilmektedir. 

Y e n i c a m i k e m e r i n d e n y a v a ş 
g e ç i l e c e k 

Son zamanlarda kaldırılması veya-
hud muhafazası uzun münakaşalara 
yol açan Yenicami kemerinin altından 
geçen otomobil, otobüs ve kamyonla-
nn bazen çok süratU geçerek zemini 
sarsüklarmı ve bu yüzden binanın da 
daünl bir surette sarsüdığım gözönüne 
alan belediye kemerin^ altmdan geçe
cek nakliye vasıtalarının on kilomet
reden fazla süratle geçmemelerini mü
nasip görmüştür. 

Fen heyetinin gösterdiği bu lüzum, 
daimi encümene havale edUecektir. 
Daimî encümenden karar çıkınca bü
tün nakil va^talâi'i kemerin altından 
geçerken süratlerini azaltacaklardır. 

i 



Sanife 12 A K Ş A M xo ^uuaif ±aov 

SARAY ve BABI ALİNİN İÇ YOZQ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNÎ ÎRTEM —Tercüme, iktibas halda mahfuzdur 

^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ _ _ ^ Tefrika No. 90 J 
Said paşanın ayan reisliği -

Kânnil paşanın ısran 
Kâmil paşa bunu okuyunca hazu: 

bulunanlardan bir kısmı heyeti mec
mua halinde - münferiden değil -
(vallahi) dediler. Bu sırada mebuslar
dan bir kısmı içtima salonu haricinde 
konuşuyorlardı; bu anda tahliften ha
berleri bile olmadı. 

Mebusanm edeceği yemin şekli hak
kında tam bir anlaşma vaki olmuş bu
lunmadığı için Kâmil paşa bu suretle 
bir emri vaki ile bu meseleyi kapatma
ğı daha muvafık bulmuştu. 

Mebuslardan bazıları padişahın 
dahi tahlifini istemişler idise de Kâ
mil paşa: 

— Kanunu esaside böyle bir kayıd 
ve şart yoktur, diyerek sözü kısa kes
tirmişti. 

Bu teklif ile Abdülhamide ha
fifçe bir emniyetsizlik gösterilmişti! 
Fakat bu o kadar zararsız bir şeydi, 
ki... 

Abdülhamid o gün hiç bir suikasde 
ve taarruza değil, bund^ başka bir 
tarize bile uğramamıştı. 

Bunun için dönüşte yapılan alkış
ları daha müsterih bir tavır ile karşı
lamıştı. 

Abdülhamid daha meSusan mecli
sinde iken İngiltere kralından bir teb
rik telgrafı gelmişti, ^uj^u diğer hü-

|. kümdarlarm tebrikleri takib etti. Pa-
I dişah ile Selânikte İttftıad ve Terakki 
^ cemiyeti umumî merkezi arasında 

tebrik telgrafları teati edildi. O gün 
! İstanbulda sokaklarda arada, sırada 
! silâh sesleri duyuldu; bazı kazalar da 

oldu. 
O gece payitahtta her taraf donan

dı. Yıldız sarayı da mükemmel donan
mıştı. Padişah geceleyin büyük mabe
yin dairesine çıkarak tenviratı ve sa
ray etrafma toplanan halkın sevinç 
tezahürlerini seyretti. 

Padişahın meclisin açılma törenin
de kardeşi veliahd Mehmed Reşad 
efendiyi yamna almamış bulımması 
bu eksikliğe dikkat edenler üzerinde 
fena tesir yapmıştı. Acaba Kâmil pa
şa veliahde de davetname göndermek 
istemişti de Abdülhamid mi lüzum 
görmemişti? Ne hal ise bu fena tesir 
mebusan meclisinin açılmasmdan ha
sıl olmuş sevinç içinde kaynayıp git
mişti. 

Muharrir Mahmud Sadık bey mec
lis açıldığımn ertesi günü (Takvim
den yapraklannda) şu sözleri yazmış
tı: 

(Sarayından çıkmaz, hürriyet ke
limesini işitemez, mebusan meclisi sö
zünü dinliyemez diye ve daha neler, 
neler diye tasvir olunan hükümdar 

; dün millet meclisine geldi. Şarkİüar 
hayal ile yaşar; muhabbet ile yaşar; 
kendilerini ısırmasa canavarlan bile 
severler. 

Dün milletin alkışlan arasmda pa
dişah geçiyordu. îleri sokulmak isti-
yen bir fakiri biri itti; fakir çekildi ve 
yavaşça mmldandı: 

— Bu da geçer yahu!) 
Mecliste 

Mebusan meclisi riyaseti için üç 
namzed gösterilmişti. Abdülhamid 
bunlardan Ahmed Rıza beyi seçti, 
Ahmed Rıza bey riyaset kürsüsüne ge-
çmce şu sözlerle nutkuna başladı: 

(— Yirmi yıl evvel Hüdavendigâr 
vüâyeti maarif müdürlüğünü terkede-
rek hukuku esaaiyei milUyemizi Pa-
riste müdafaaya başladığım zaman 
vatanımm bir gün elbet hür ve mesud 
olacağından emindim. Daima kavi bir 
İman ile, büyük bü: itminam kalb Ue 
çahştım. Lâkin gurbette hüzün ve 
fakriçinde geçen ömrüm vefa etmez, 
bu hürriyet ve saadeti ben göremem 
zannediyordum.) 

Gördü ve tabiî ilk günlerde mem
nun ve mesud oldu. Fakat biraz dar 
görüşü, düşünüşü ile tam bir siyasî 
hayat adamı olamadan kaldı. Kazan
dığı büyük otorite ile kendisinden ge
niş mikyasta beklenen vatan hizmet
lerinde muvaffakiyeti görülemedi. 
Devlet adamı sıfatile kiyaseti İttüıad 
ve Terakki kuvvetini bile tutmağa kâ
fi gelmedi. 

Fakat ilk günlerin neşesi içinde 
Ahmed Rıza ismi büyük tevkir ve ihti
ram celbediyordu. 

Mebusan meclisi açılınca her taraf
tan meclise tebrik telgraflan yağıyor

du. «Kahramanı hürriyet» Niyazi be
yin telgrafı okunurken bütün hürri
yet kahramanlarma bir tazim ve hür
met eseri göstermek istiyen mebuslar 
bunu ayağa kalkarak dinlemişlerdi. 
Eski mabeyin başkâtibi Tahsin paşa-
mn telgrafım ise ıslıklar ve: 

— Sus! Sus! 
Nidalarile karşüamışlardı. 
Mecliste 216 müslüman, 46 gayri

müslim mebus toplanmıştı. Müslü
manlardan yüz yirmisi Türk, 70 i arab, 
yirmisi Amavud, altısı da diğer müs
lüman cemaatlerine mensuptu. 

Gayrimüslimlerden yirmi üçü Rum, 
onu Ermeni, dördü Bulgar, üçü Sırp, 
biri Ulah, bir katolik arab, dördü mu-
sevi idi. Meclisin açıldığı günlerde 
daha mebuslar biribirlerini, isimlerini 
tanımazlarken kâtib Mecdi efendi 
mebusların isimlerini zikrederken 
Babanzade îsmail Hakkı beyin ismini 
arab harflerinde nokta farklarına dik
kat etmiyerek yanUşlıkla: 

— Ynbanzade! diye okumuştu da 
İsmail Hakkı bey derhal atılarak: 

— Babandır! diye tashih eylemiştil 
Bir içtimada da maarif programı 

müzakere edilirken hoca kıtlığından 
bahsolunuyordu. Mebuslardan biri: 

— Hocalık paşalık değil ki çabuk 
elde edilsin! diyerek istibdad rejimine 
bir taş yuvarlamıştı. 

İki kapı yoldaşı 
Abdülhamid idarenin şekli değişir 

değişmez Said paşamn kendi aleyhi
ne döndüğünü Kâmil paşaya söyle
mişti. Said paşaya karşı iğbirannı giz-
liyemiyordu. Bu sebeble idi ki kanunu 
esasi mucibince intihab ve tayin hak
kı kendisine ait bıilıman ayan riyase
tine esbak harbiye nazın Ömer Rüştü 
paşamn tayinini istiyordu. 

KâmU paşa ise Said paşa gibi umur-
dide bir sadaret mazulü dururken 
ayan riyasetine başkasınm tayini ken
disinin vefasızhğına hamlolımacağı 
mülâhazasUe bu riyasete Said paşa
mn tayiniıü iltizam ediyordu. 

Abdülhamid fikrinden vaz geçmi
yordu. Eskileri tahattur ederek: 

— Bu iki adam - Kâmü ve Said pa
şalar - biribirini çekemiyecektir. Ara-
lanndaki münafese devletin işlerine 
dokunacaktır, diyordu. 

Kâmil paşa tahlif için ayana geldi
ğinde Said paşaya riyaset vazifesini 
ifa etmesini söylemiş. Said paşa da 
işlere bakmağa başlamıştı. Ancak ira
de bir türlü tebliğ edilmiyordu. Said 
paşa bu teahhura kendisini tezlil 
maksadile Kâmil paşamn mahsusen 
sebebiyet vermekte olmasmdan şüphe 
ediyor, eski rakibme küskünlüğü ar
tıyordu. Fakat bu şüphesinde haksız
dı. Teahhur doğrudan doğruya padi
şahtan geliyordu. 

KâmU paşa padişahı ikna ve Said 
paşamn riyasetmi temin için işi müm
kün olduğu kadar talik ediyordu. Ni
hayet kurenadan emin beyi ele aldı. 

(Ayan meclisine reis tensib ve ta
yini zatı şahanenin hakkıdır, Ömer 
Rüştü paşamn da riyasete ehliyeti 
müsellemdir. Ancak ayan riyasetinin 
mülkiyeden birisine tefvizi maslahat 
icabmdandır, İkinci reislik askerî er
kândan birine tevcih olunabüir,) 

Yolunda telkmler ile Abdülhamidln 
iknamı Emin beyin reviyetine havale 
etti. Mabeyin başkâtibi Cevad beyin 
dahi bu hususta Emin beye yardımile 
nihayet Kâmil paşamn arzı kabul 
edUdi. 

KâmU paşa bu iş için saraya gidin
ce iradenin çıktığı kendisme tebliğ» 
edUdi. 

Gözlerinden öperim! 
Nefsanî fena itiyadlan herkesçe 

malûm olan ,.,. efendi meşrutiyetten 
sonra bir gün Beyazıd camü avlu
sunda sadrazam Said paşamn dama
dı Şûrayı Devlet maliye dairesi reisi 
Nuri beye tesadüf eder ve hal, hatır 
sualinden sonra Said paşaya selâm 
gönderirken: 

— Gözlerinden öperim! 
Der. Nuri bey kayınpederinin böyle 

teklifsizliklere mizacımn hiç taham
mülü olmadığım, hele hiç hoşlanma
dığı .... efendinin bu lâübalUiğine tu
tulacağını bildiği halde sırf muziblik 
olsun diye bu sözü aynen Said paşa
ya nakleder. Paşa yüzünü ekşitir ve: 

.(Arkası ınr^ 

WSi;Gmf^io\:n 
ı s Şubat 938 — Sab 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19 Nebil oğlu İsmail Hakkı 
19.30 KONFERANS: Beyoğlu Halkevi 
namma: Operatör F^hri Arel (Cerra
hinin hudut ve imkânları). 19,55 Borsa ha
berleri. 20 Klasik Türk musikisi: Okuyan: 
Nuri Halil. Keman Reşat, kemence Kemal 
Niyazi, tanbur Dürrü Turan, Ney Tevfik, 
kanun Vecihe, ut Sedat, nısfiye Selâhaddin 
Candan. 20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 20,45 Ra-
dife ve arkadaşları tarafmdn Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. (Saat ayan). 21,15 
Tahsin ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 21,50 Orkestra 
1 - Rossini: Wilhelm Teli Ouverture. 2 -
Tschaikowsky: Valse des Fieurs. 3 - Mas-
senet: Pensle d'Automne. 4 - Orieg: 
Norwegischer Brantzuğ. 6 - Armandola: 
La petite Rose. 

22,45 Ajans haberleri. 23 Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 23,20 Son ha
berler ve ertesi günün programı 23,30 Son. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13.15 - 13,30: Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
va halk sarkılan (Servet Adnan ve ar-
kadaşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Cemal Kâmil ve 
arkadaşları). 20,15 - 20,30: Sıhhi konuş
ma: Operatör Şevket Pek, 20.30 - 21: 
Plâkla dans musikisi. 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestra: 1 - F. W. Rust: Helgoland 
Ouverture, 2 - Walter Raak: Zwei Volks-
tanze, 3 - Cari Robercht: Kontraste Pot-
pourrl, 4 - Bemard Derksen: Kumpers-
tilzchen, 21,55 - 22: Yarmkl program ve 
İstiklâl marşı. 

Avmpa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20.10 da, balalayka 
orkestrası — Frankfurt 20,10 da, solist
ler konseri — Hamburg 20,10 da, «Otello» 
operasmdan parçalar — Königsberg 
20.10 da, dans muzikası — Stuttgart 
20,15 de. dans havalan — Berlin 20,10 da, 
sevilen uvertürler — Radlo Toulouse 20 de, 
dans muzikası — Londra 20 de, radyo or
kestrası — Orta İngiltere 20 de, çigan 
muzikası — Roma 20.30 da, radyo orkes
trası — Bükreş 20.30 da, radyo orkestra
sı — Peşte 20.15 de, eski Macar marşlan. 

Saat 21 de 
Varşova 21 de, salon muzikası — Ber

lin 21 de, dans havalan — Frankfurt 
21,10 da, konser — Kolonya 21,30 dan 1 e 
kadar dans gecesi — Hamburg 21.10 da, 
büyük gala gecesi — Radio Toulouse 21 de, 
eğlenceli konser ve msurşlsu' — Nationale 
21 de, viyolonsel konseri — Roma 21.30 da, 
orkestra konseri — Floransa 2130 da, 
«Madam Pompadur» opereti — Hllversum 
21,55 de, orkestra konseri — Beromünstet 
21,15 de, keman konseri. 

Saat 22 de 
Milano 22 de. Dibuk operası — Varşo

va 22 de, senfonik konser — Berlin 22 de, 
askeri konser — Münih 22 de, orkestra 
konseri — Brüksel 22 de, «Poppea'nm 
tetevvücü» operası — Lyon P T T 22.30 da, 
konser — Paris P T T 22,30 da, «Duda-
gm» opereti r— Radio Paris 22,15 de, sa
lon muzikası — Stuttgart 22,55 de. «Tosça» 
operası — Roma 22 de, askeri muzika — 
Lüksemburg 22,15 de, konser — Sottens 
2230 da, radyo orkestrası — Peşte 
22,45 de, orkestra konseri — Bükreş 
22,45 de, Rumen havalan. 

Saat 23 de 
Viyana 23.20 de, dans muzikası — Ham

burg'dan naklen Berlin, Frankfurt, Kö-
nlsberg, Leipzig. Münih ve Saarbrücken 
23.30 da, dans ve eğlence — Breslav 
2330 da, viyolonsel konseri — Brüksel 
23 de, Leh muzikası — Strasburg 23 de, 
operaya devam — Radio Toulouse 2330 da, 
kitar konseri — Londra 23,15 de, piyano 
konseri ve dans muzikası — Roma 23,15 de, 
orkestra konseri ve dans muzikası — 
Mil&no 23 de, operaya devam — Lüksem
burg 23,15 de, varyete — Varşova 23 de. 
dans muzikası — Prag 23,15 de, dans 
muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Deutschlandsender 24 de, Varşovadan 

naklen şarkılar ve danslar — Breslav 
24 de, keman konseri — Diğer Alman is-
tasyonlan dans ve eğlence — Radio Tou
louse 24,15 de, konser, 1,15 de. köy mu
zikası, 1,35 de, gece konseri — Londra 
24,25 de, dans muzikası — Peşte 24,20 de, 
Çigan muzikası. 

16- Şubat 938 Çarşamba 
İstanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Tül* musikisi, 12.50: Havadis, 13.05: 
Pl&kla Türk musikisi, 1330: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Plâkla dans 
musikisi. 19: Sözsüz Türk musildsi, 1930: 
Konferans: Doktor Salim Ahmed tara-
fmdan. 19,55: Borsa haberleri, 20: Nec-
meddin Rıza ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 2030: 
Hava raporu, 2033: Ömer Rıza tarafm
dan arabca söylev, 20,45: Nezihe ve ar-
kadaşlan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayan), 21,15: Fasıl 
saz heyeti: Okuyanlar: İbrahim Ali, Kü
çük Safiye, İcanun Muammer, Hamdi klâ-
rinet, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâhad-
din, keman Cevdet. 21,50: ORKESTRA: 
1 - Liszt: Rhapsodie No. 14, 2 - Artemiew: 
Aux petite viilage russe, 3 - Gregh: Nuits 
alğerienne süite, 4 - Lefort: Tendre ba-
billage, 5 - Tavan: La Mauresque. 22.45: 
Ajans haberleri. 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 23,20: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 23,30: SON. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. S e r t e m _ ^ _ Tefrika Na 144 i»— 

" Sinyor Veneyro sahillerde yakaladığı eski türk 
denizcilerinin gözlerini oyup denize abyor, oğull,, 
— Ben ne yapıp yapar getirirdim. 

Onu, Sinancığım! Neden bunu ben
den sakladın sen?... 

Sinan tekraf gözlerini enginlere çe
virdi. 

Kendi kendine hazin türküler söy
lemeğe başladı. 

Yusuf nöbete gidiyordu. 
Güvertede gürültülü konuşmalar 

vardı. Yusuf, Sinam nasıl olsa avu
tacak ve sinirlerini yatıştırmağa, onu 
teselliye çalışacaktı. 

• « 

«Ben sinyor Veneyroyu 
gözümle RÖrdüm!» 

îmrozlu ihtiyar bir balıkçı, küçük 
Icayığile Kırlangıcın teknesine ya
naşmış bağınyordu: 

— Gçminin kaptamna iki sözüm 
yar. Müsaade edin de yukan çıka
yım! 

t«eventler kayıkçıyı kadirgaya çı
karmıyorlardı. 

— Ne diyeceksen bize söyle... 
Diyorlardı. 
Sinan gürültüjrü işitti. 
Kadırganın başmdan seslendi: 
— Bırakın bakalım, gelsin., ne 

söyliyecek! 
İhtiyar kayıkçı kadirgaya tırman

dı. 
Yukan çıktı. 
Sinan da baş taraftan sancak di

reğine doğru ilerlemişti. 
İhtiyar kayıkçı, uzun zamandan-

beri İmroz adasında oturan eski Türk 
denizcüerindendi. 

Sinan reis sordu: 
— Sen nerelisin, baba? 
— Antalyahyım, oğul! 
— Kaç yıldır buradasın? 
— Dokuz yıldır... 
—t Adın ne senin? 

.— Hüseyin... 
Ve uzun sakalım sıvazUyarak ilâ

ve etti: 
— Ben de bir vakitler sizin gibi de

nizlerde uçan bir marti idim. Şimdi 
kanatlanm kınldı. Bacağımdan sa
kat kaldım. Burada kıyıkçılık yapa
rak geçiniyorum. 

— Ne söyliyeceksin, anlal baka-
Um? 

— Sizi burada gördüğüme ne ka
dar sevindim, bilseniz! Çoktanberi 
gözlerim yollarda bü: Türk teknesi 
gelsin diye bekliyordum. 

Başmı önüne eğdi. Çok heyecan
lıydı... 

Sözüne devam etti: 
— Bilmem, tamr mısınız? İstan

bulda bir vakitler sinyor Veneryo 
adU bir Venedik elçisi vardı. Bu adam 
bugünlerde buralarda çok dolaşı
yor. Galiba sizin Akdenize çıktığımz-
dan da haberi yok. Haberi olsaydı, 
buralarda görünür muydu? 

Sinan reis gözlerini açarak, ihti-
yan dildcatle dinlemeğe başladı. 

— Sinyor Veneyro mu dedin? 
— Ta kendisi, oğul! O firavunu bir 

ele geçirsem, alimallah etlerini di
şimle didikliyeceğim. Benim bacağı
mı sakat bırakan odur. 

— Ne diyorsun, Hüseyin baba... 
Seni sakat bırakan o mudur? 

— öyle ya. Siz hiç Cibalideki Ve
nedik sahilhanesi baskınmda baca
ğı kınlan bir denizci duymadınız 
nu? İşte o, benim. 

Sinan bu vakayı hatırlamıştı. 
Şimdi ihtiyar Türk denizcisini da

ha derin bir alâka ile dinliyordu; 
— Demek onun buralarda dolaştı

ğım duydun, öyle mi? 
— Duydun demek te lâf mı, oğul? 

Ben o canavan gözlerimle gördüm. 
Büyük bir Venedik,kalyonunda kor
sanlar gibi dolaşıyor. 

— Bir gemi ile mi dolaştığını gör
dün? 

— Evet, bir kalyonla. Fakat, sanı
yorum ki, onlar bir kaç tekne ile bir
likte dolaşıyorlar. 

— Peki amma, sen neden korku- . 

yorsun ondan?... 
— Ben korkmayım da kim kork

sun, oğul? Herif buraya gelirse, be
ni limanda tamr... Ve derimi yüzer. 

— Bütün adaülar da korkuyor mu 
ondan? 

— Korkmaz olurlar mı? Herkea 
kuşkuda. Ha bugün gelecek, ha yOr 
nn baskın yapacak diye hepimizin 
yüreği oynuyor. 

— Buraya gelip ne yapacak o? 
Zengin adalara gider... 

— Onun parada pulda gözü yok
tur, aslamm! O, Türk düşmamdır. 
Ve Türk donanmasında denizcilik yA-
panlardan çok çekinir. Bizim gibi 
eski denizcileri nerede görse, yaka
layıp gemisine alıyor ve gözlerini oy
duktan sonra tekrar denize atıyor. 

Sinamn tüyleri ürperdi: 
— Böyle bir vaka duydun mu 

hiç?.. . 
— Aman oğul, duymasam söyler 

miyim? Avlonya sulanna kadar uzan
mış... Oralardaki köylerden Ahmed 
isminde benim gibi eski bir denizci
yi yakalayıp gözlerini oydurmuş... 
Kendisini denize atmış. Cesedini sar 
hüde bulmuşlar. 

— Bunu kim anlattı sana? 
— Oralardan gelen bir yolcu... Bir 

değU, iki değil. Bunun gibi kaç kişi
nin canım yakmış. Hattâ bir tane
si de, gözleri kör olduğu halde yüze
rek Rodosa gitmiş. Onım adım unut
tum. Rodosa uğrarsamz, o zavalUyı 
orada muhakkak görürsünüz! 

Sinamn tahammülü taşmıştL 
— Vay alçak vay! Onu ben İstan

bulda iki kere gebertmek istedim de, 
KıUç Ali paşa elimi tuttu. Yılam koy
numuzda yıllarca besledik. Serbes 
bıraktık. Şimdi bizim kuyumuzu ka
zıyor Ve Akdenizde korsanhk yapı
yor demek?! 

Diye bağırmağa başladı. 
Hüseyin dayı çok dertli olmakla 

beraber, çok ta kulağı delik bir ih
tiyardı. 

— Oğul! dedi - sakm bu adamın 
tuzağına düşmejrin! O, eski kahbe-
lerdendir. İnşam daima arkasından 
vurur. Gönül ister ki, onu gemlsüe, 
avenesüe birlikte yakalayıp geberte-
siniz! 

— Sen bunlan, adaya çıkan bizin* . 
arkadaşlara anlattm mı? 

— Hayır. 
— Ya bu kadar gemi içmde beni 

nasıl seçtin de geldin buraya? 
İhtiyar denizci gfülümsedi: 
— SahUde iki levent senden bah

sediyorlardı, oğul! Uzaktan gemini 
göstererek: «Bu kadırga Sinana lâ
yıktı. Adanın önünde sülün gibi du
ruyor. Allah nazardan saklasın!» 
diye konuşuyorlardı. Bu kadirgada 
senin gibi bir aslanla karşılaşacağun* 
umarak koşup geldim. 

— Seni bizim kadırgaya alsam» 
benimle gelir misin? 

İhtiyarm gözleri sulandı: 
— Ben ne işe yararım, oğul! K*' 

fam bunamadı... Kollarım kuvvetli» 
fakat, bir bacağım sakattır. Yol yü-
rüyemem ki... 

— Deniz üstünde yol yürüyecek de
ğilsin ya! Vaktüe gemilerde ne İ9 
yapardm? 

— Dümenci idim. Akdenizde ş^7' 
tanm bilmediği yerleri bilirim. 

— Kaç yıl dolaştm Akdenizde? 
— Kırk 5rıldan fazla... On yedi 

bü
yük sefere iştirak ettim. Dört be? 
kaptan paşaya hizmetim vardır. D** 
nize hâlâ doyataadım, oğul! Bıu*' 
da şu gördüğün küçücük tekned* 
bazan kendimi paşa gemisinde *s*' 
narak gururlanmm, öyle göğsüi"* 
kabanr ki... 

— Haydi öyleyse gel benimle, 
Sinan, ihtiyann omuzunu okşiy*" 

rak sordu? 
— Burada kimsen var mı? 

(Arkası var) 



15 Şubat 1938 

Hîtler - Şuşing mülakatı 
(Baş tarafı birinci lahifede) 

malûmat verilmemiş olduğundan, 
gazete tefsiratmm hayale müstenit 
olduğu tabiî görülmektedir. Bunun 
İçin de bu haberler Alman gazetele-
rinda yer bulmamaktadır. 

M ü z a k e r e d e v a m e d e c e k 
Berlin 14 (A.A.) — Alman efkân 

umumiyesinde muhafaza edilmekte 
«fl*n sükûta rağmen, Reuter muhabi
rinin iyi haber alan diplomatik ma-
hafilden öğrendiğine göre, Hitler ile 
Şuşnig arasmda; müzakere edilen me
selelerin genişliği ve ehemmiyeti do-
layısile bütün hususatm karşılıklı bir 
anlaşmıya varılması mümkün olama
mıştır. Maamafih, yakında bütün me
seleler üzerinde bir fikir beraberliğine 
varılacağı, ümit edilmektedir. 

A l m a n y a n ı n i s t e ğ i 
Paris 14 — Paris gazeteleri Hitler-

Şuşnig mülakatı hakkında uzun.ya
zılar yazıyorlar. Journal diyor ki: 

«Avusturya yeni taahhüdlere gir
memiştir. Vaziyette değişiklik varsa, 
daha ziyade hükümet lehinedir. Mü
lakat, Viyanada nazilerin ihtilâl plâ
nının meydana çıkarılması üzerine 
iki hükümet arasında baş gösteren 
gerginliğin izalesi için tertip edilmiş
tir. Avusturya, Almanyanm bu ihti
lâl hareketine yardım edeceğine dair 
vesaik ele geçirmişti. Avustura; bun
ları meydana koymamağı kabul etmiş, 
fakat Almnayanm Avusturya istiklâ
line riayet edeceğirü taahhüd etmesi
ni istemiştir. Almanya, Avusturya 
kabinesine naziler almması şartile 
bunu kabul edeceğini bildirmiştir.» 

Oeuvre gazetesine göre İtalya el 
altından Avusturyayı teşvik etmekte
dir. 
A v u s t u r y a i ş ç i l e r i n i n k o r k u s u 

Roma 14 (A.A.) — Reuter ajansı
nın muhabiri bildiriyor: Florisdorf-
daki büyük Austro - Fiat fabrikala
rında bugün gürültülü îçtimalar ak-
tedilmiştir. 

Söz alan hatipler Berchtesgaden'de 
Hitler ile Şuşnig âraSmda ne gibi 

" nıüzakereler cereyan ettiğini derhal 
öğrenmek istemişlerdir. 

İşçiler Avusturyanm naziler elinde 
kalmasmdan korkmaktadırlar. 

Moskovanm mütalâası 
Moskova 14 (A.A.): — Havas mur 

habiri bildiriyor: Sovyetler birliği, 
Avusturya işlerile doğrudan doğruya 
alâkadar olmamaila beraber, Moe-
kovadaM lunumî kanaat, Avusturya 
istiklâlinin idamesi, umumi sulhun 
esasU unsurlarından biri bulunduğu 
merkezindedir. Bu şeraitte, Berchte-
sgaden mülâkatma bittabi çok bü
yük bir enternasyonal ehemmiyet at
fetmektedir. Bilhassa şu bakımdaki, 
alâkadar mahafilin dedilılerine göre, 
bu mülakat AlmanyadaJd hadiselerin 
Orta Avrupada Alman tazyikini art
tırmak endişesini verdiği bir zamanda 
vukua gelmiş bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlerden gelen haJ-
berler, Hitlerin Şuşnige Avusturya 
istiklâline hürmet edeceği ve Avus-
turyadaki nazilerin faaliyetini teşvik 
eylemiyeceği hususlarında teminat 
verdiğini bildirmektedir. Eğer bu ha
berler teeyyüd ederse, buradaki kanaat 
bunlan iyi birer işaret olarak ele al
madan evvel, Berchtesgaden'de har 
kikatte neler görüşüldüğünün bilin
mesi lâzım geldiği ve Hitlerin Avus
turya hakkmdaki niyetlerirü ne gibi 
siyasî düşünceler neticesinde talik 
mecburiyetinde kaldığının anlatılma
sı icab ettiği merkezindedir. Bu se-
bebden dolayıdır ki Moskova Almaiı-
yada dahilî vaziyetin inkişafmı bü
yük bir alâka ile takib etmektedir. 

B e l g r a d s r a z e t e l e r i n e d i y o r ? 
Belgrad 14 — Gazeteler Hitler -

Şuşnig mülakatı hakkında uzun ya
zılar neşrediyorlar, fakat mütalâa 
beyan etmiyorlar. Vreme gazetesinin 
Viyana muhabiri diyor ki: «Mülakat 
von Papen tarafından hazırlanmış
tır. Bundan maksad tehlikeye giren 
936 tarihli Alman - Avusturya an
laşmasını kurtarmaktı. Son zaman
larda Avusturya, Fransanm himayesi 
altında bir Avusturya - Çekoslovak
ya - Macaristan anlaşması yapılması 
cereyanı kuvvet bulmuştu, riyazilerin 
şiddetli faaliyeti bu cereyanı,kuvvet
lendirmişti. Bu sebebler Almân-Avus-
turya anlaşmasını tehlikeye düşür
müştü.» 

» K Ş â M Sahife 13 

Dolmabahçede bir meydan açılacak, 
Bazhane şehir haricine kaldırılacak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
. yergiye yatırılacağı gibi, belediyelerin 
İstimlâkinden sonra, yeniden satışa 
Çikaracaklan yerlerin müzayedelerin
de de para yerine kabul edilecektir.. 

İstanbul, kanun çıktıktan sonra, be
lediye bankasından 6 buçuk nülyon 
liralık istikraz yapabilecektir. 

Eminönü meydanı 
Eminönü meydanımn açılması için 

' teşkil edilen takdiri kıymet komisyo
nu faaliyete başlamış ve Valde hanı
mım takdiri kıymeti yapılmıştır. Kanu-
ûî merasim bittikten sonra Valde ha
smın yıkılmasma başlanapaktır. Mey
dan, bugünkü plâna göre, Yenicami 
kemerine kadar açılacaktır, kemerin 
yıkılması mevzuu bahis değildir. 

Eminönü meydanının açılmasına 
çok daha evvelden karar verildiği ve 
bu yerin istimlâkine kanunen para 
tahsis edilgi için, meydan İstanbu
l i n umumî imar plânmdan hariç tu
tulmuştur. Valde hanı. Bahkpazan-
^ n Mısır çarşısına kadar uzanan kıs-
öîi, Eminönü hanı, bu hanın karşısın
daki binalar para ile istimlâk edile-
*^ektir. Caminin arka kısmı, kuşçula-
^ h bulunduğu eski Bitpazarı tarafla-
^ . umumî imar plâmna dahil oldu-
p h d a n , bonolarla istimlâk edilecek
tir. 

Asfaltlama işleri 
Istanbulun, tramvay geçmiyen a-

*̂ a caddelerinin asfaltlanmasına «Dol-
^abahçe - Taksün» yolile başlanmış 
^ Gümüşsüyü hastanesinin karşısın
daki binaiann yıktırılmasına ve cad-

enln o kısmımn genişletilmesine de 
aşlanmıştu-. Bu yoldan sonra İş ban-

j^sı önündeki asfalt, sebilin Orozdi 
j^^*ın, postahanenln önünden geçe-
*̂f. Ankara caddesinin Divanyoluna 

^ y a n a n kısmına kadar uzanacaktır, 
^ c a k yokuş kısmı mozaik tasile dö-
•^hecektir. 

D o l m a b a h ç e m e y d a n ı 
^•bir plânına göre, r>olmabahçe bü

yük ve güzel bir meydan şeklini al
maktadır. Gazhane kaldırılacak, bu
günkü kırtasiye amban ile Beşiktaş 
hamamının karşısma kadar uzanan 
duvar ve binalarla saray bahçesinin 
yüksek duvarı yıkılacak ve bahçe, sa
rayın üslübüne uygun demir parmak-
hkla çevrilecek, Saray ve sarayın bah
çesi meydana çıkacak; karşı tarafta
ki yıkılacak bina ve duvarların yeri
ne güzel bir stadyom yapılacaktır. 

Ortaköy camisinin nhtımı evkaf ta
rafından tamir edilecektir. Belediye de 
Ortaköy camisinin etrafımn açılma
sı için lâzun gelen tedkikata ve hari
tasını yaptırmağa başlamıştır. Cami
nin iki yanındaki binalar kaldırılacak, 
caminin etrafında büyük bir park ya
pılacaktır. 

Selimiye kışlasından İngiliz mezar-
hğma kadar uzanan sahanın da park 
haline getirilmesi tasavvur edilmekte
dir. Üsküdann denizden görünen ya
maçları ağaçlanmıştır. Dikilen fidan
ların yüzde doksanı tuttuğu için, bir 
iki sene sonra o yamaçlarda küçük 
bir orman manzarası alacaktır. 

Ç e m b e r l i t a ş 
Çemberlitaşm etrafı temizlenmiş, 

meydana çıkan meydancığın çimen-
lenmesine başlanmıştır. 

Ancak, Atikalipaşa camisinin tür
besine yaslanmış olan eski, virane bir 
bina, Çemberlitaşm etrafı açıhnca çok 
çirkin, göze batan bir manzara almış
tır. Evkafın bu binayi yıktırmasını ve 
harp içinde burada yapılmasına baş
lanan vakıf hanı binası temellerinin 
de kaldn-ılmasını temenni ederiz. 

Dikkat Ediniz 
ve 

Şimal kutbundaki 
seggahlar 

Buzlar yeniden sıkışfağın-
dan buzkıran vapurların 

ilerlemesi durdu 
MoskovR 14 (A.A.) — Fapanln 

kampmdan Krenkel, radyo ile, İcm-
dllerinin üzerinde bulunduğu bua 
parçasının iki kilometre kadar ileri
sinde 250 metre tul ve 85 metre ar
a n d a bir bankizin mevcudiyetini ve 
tayyarelerin bura3ira konmasının im-
kânsızüğmı bildirmiştir. 

Murmanetz ve Murmansk buzkı
ran gemileri, her şeyin yolunda git
tiğini ve havarim iyi ve açık olduğu
nu haber vermektedir. 

Tas ajansımn Taymir buzkıramn-
daki muhabiri ise şu telsiz telgrafı 
veriyor: 

Papanin grupu ile ziya işaretlerile 
bir görüşmede bulunduk. Daha ev
velden radyo vasıtasile Krenkel ile 
mutabık kalındığı veçhile, saat 22 de 
Papanin kampına doğru projektör
leri üe işaret vermeğe başladık. Pa
panin kampı bıma magnezium ışık
l an üe cevap verdi. Bu ışıklan, gemi
nin şimali garbî istikametinden çok 
sarih surette gördük. Bu işaretleri, 
bilâhara radyo ile teyid de ettik. 

Buzlarm vaziyeti, tayyarelerin is
timaline müsaade etmemektedir. Bü
tün gün Taymir, bir kaç senelik ka-
hn buzlar içinde ilerlemiştir. Bu ak
şam soğuk bir rüzgâr esnüş ve buz
lan sıkıştırmıştır. Şimdi, buzlann ye
niden bir mikdar gevşemesine intiza-
ren olduğumuz yerde duruyoruz. 
Halen 71 derece 30 arzı şimali ve 18 
derece 14 tulü garbideyiz. Hararet sı-
fınn altında 22 dir. Üzemide bulun
duğumuz denizin derinliği 200 met
redir. 

Fransada geni bir 
grev tehlikesi 

Maden amelesi yevmiye
lerin arttırılmasını istiyor 

LiUe 14 (A.A.) — Yevmiyelerin 
tanzimi hakkında son hakem Suquet 
tarafmdarn verilen karann neşrini 
müteakip Lüle mıntakası maden 
amelesi arasında bir galeyan baş gös
termiştir. 

] ^ t ü n Lüle maden fabrikalan 
amelesinin murahhasları bir içtima 
akdetmişlerdir. Söz alanlann büyük 
bir kısmı verilen karann «bir reza
let» den ibaret olduğunu, bunun ka
bul edilmiyeceğini ve hâkem alelha-
kem Suquet'nin yalnız patronlann 
gösterdikleri delillere istinat etmiş ol
duğunu söylemişlerdir. 

SIRASI GELDİKÇE 

Hariçte tahsileden 
dönenler 

( Baş tarafı üçüncü sahifede ) 
derhal parlar bir çocuktu. Amerika-
da beş sene kahp döndü. Kendisine 
insanı çUeden çıkaran bir sükûnet 
gelmiş ve tecessüsleri ters dönmüş. 

Bir gün resimli bir Amerikan mec
muası üzerine eğilmişken, ona gü
nün en mühim bir havadisini, he
pimizi şiddetle alâkadar eden pek 
büyük bir değişikliği haber veriyor, 
merakını kımıldatabilmek için ha
raretli hararetli anlatıyordum. 

O neden sonra başını kaldırdı ve 
sadece: 

— Öyle mi? dedi ve gene mecmua-
smın üzerine eğUdi. Amerikan vah-
şUerinin kırmızı bezleri san san al
tınlarla değiştiklerini ve bazan ara-
lanna inmek mecburiyetinde kalan 
tayyarelerin üzerine hücum ederek 
kırmızı işaret bezlerini çaldıklannı 
anlatan bir yazıyı bitirmeğe çahşı-
yordu 

Şimdi ben arasıra kendi kendime 
soruyorum: Bu lüzumsuz değişmeler 
nasıl oluvermiş. Onlar yabancı mem
leketlerde dört, beş sene kalmadan 
e -̂vel yinni sene burada değiller mi 
idi? — Şevket Hıfzı 

"Amma çok şey biliyorsunuz 

Pertev çocuk pudrası 
üe 

Adi Talk pudralarmı 
karıştırmayınız. 

S i v a s ç i m e n t o f a b r i k a s ı 
Sivas (Akşam) — Şehrimizde ku

rulacak büyük çimento fabrikası için 
lâzım gelen arazinin istimlâkine aid 
ilk muamele bitmiştir. 

'(Baf tarafı dokuzuncu sahifede) 
Ben: 
— Ne yazarsmız? diye sorarken o 

fıkır fıkır gülüyordu: 
— İnanmaymız, inanmaymız... Beş 

satu: yaıa yazarsam başun ağnr, sı
kıntıdan çaüanm.. . Öyle sıkmtüı 
İşlere hiç gelemem... Fransadaki ak-
rabalanma nasü mektup yasacağımı 
düşündükçe şimdiden üzülüyorum. 

— Kâtibenize yazdırırsınız... 
— Yakm akrabalarım buna kızıyor 

1ar. «Yıldız oldu da artık bize kendi 
el yazısile mektup yazmıyor.» diyorlar. 
Halbuki benim ne kadar işim var... 
Hele bir provalar başladıktan sonra... 
Bütün bunlardan başka ingilizce öğ
reniyorum. Görüyorsımuz ya ingiliz
ce konuşmakta ne kadar müşkülât 
çekiyorum... 

A r t i s t o l m a s a y d ı . . . 
— Eğer artist olmasaydınız ne olur

dunuz?. 
— Küçüklüktenberi artist olmağı 

zaman zaman düşünürdüm. Hattâ 4 
yaşmda iken tiyatroda gördüğüm pi-
yeslerdeki aktrisleri aynanm karşı-
smda gizli gizli taklid edermişun. 4 
yaşmda soyımup yan çıplak danslar 
yaparmışım... Bir kere babam beni 
kapuun aralığından gözetlemiş, an
neme «Ben bu kızın istikbalini pek 
beğenemiyorum...» demiş... 

Artist oluncaya kadai: başka mes
lekler arasında hiç biri bana pek ca
zip gelmenüşti. Yalnız Henry Garat 
ile «Fena Çocuk» filminde kendimi 
avukat kıyafetinde görünce doğrusu 
heves ettim. «Ne için avukat olmal-
dım?» diye üzüldüm. Avukat cübbesi 
ile avukat külahını kendime yakıştır
dım. Avukat olsaydım o cübbe ve o kü
lahla mahkemelerde davalarımı kaza-
mrdım zannediyorum. 

Bunu söyledikten sonra gayet cid
dî bir tavırla ayağa kalktı. Ve sanki 
müthiş bir katüi müdafaa ediyormuş 
gibi: 

— Muhterem hâkimler, muhterem 
Jüri heyeti... Bu zavalh, bu bedbaht, 
bu felâketzede çocuk... diye söze baş
ladı. Ve bana döndü: 

— NaSıl müdafaa? 
— Enfes... 
— Hâkim olsaydınız müekkilimi be-

raet ettirir mi idiniz?. 
— Derhal... 
— Teşekkür ederim, öyle ise size çay 

ikram edeyim... Amma ondan evvel 
belki evimi gezmek istersiniz. 

— Tabiî... Meşhur bir yüdızm evi 
daima merakımı uyandıran bir yer
dir... 

— Canım... Bana ikide bir «Meş
hur yıldız» demeyiniz... Şımaracağıra 
sonra... 

— Zarar yok... 
O önde, ben arkada evi gezmeğe 

başladık. 

İşkence salonu I 
— Burası yemek odam... Güzel 

mi?. 
Duvara Parisin bir gece manzarası

nı asmıştı. Yemek takımı fevkalâde 
şıktı. Bu masaları ve iskemleleri Ame-
rikamn kırmızı derili Hindlileri nadi
de ağaçları çakı üe yontarak yapmış
lardı. Uzaktan bunlar gayet kaba ve 
iptidaî görünüyordu. Fakat alçak 
masada ve iskemlelerdeki bu iptidaî
lik yemek odasına bambaşka bir gü
zellik veriyordu. Artist birdenbire dur
du: 

— Burası yemek odası değil, benim 
işkence salonum... dedi. ^ 

Merakla yüzüne baktığımı görünce 
üâve etti: 

— Dünyada benim için en büyük 
azap yemektir. Çok yemek yemem. 
Evdekiler mütemadiyen «Ye... Ye», 
«Yesene..» diye İsrar eder dururlar. 
Hakikaten boğazım pek azdır.. Küçük-
tenberi ben böyleyim. Küçükken bi
le yemeği sofranın altında hazır du
ran köpeğime yavaşça atardım. O iş-
tiha üe yerdi... 

Yemek salonundan çıktık. 
— Burası benim jimnastik salo

num... 
— Ya., jimnastiğe çok ehemmiyet 

veriyorsunuz galiba... 
— Evet, pek çok... Hollywooda gel

dim geleli daha bu salona girmek na
sip olmadı... Benim en çok sevdiğim 
şey nedir bilir misiniz? Bir mayo gi
yip evimin balonunda güneş banyosu 
yapmak... Hollywood ne kadar iyi... 
Sıcacık, gök masmavi... Amma bazen 

çok yağmur yağıyor, işte o fena... 
Ben yağmuru hiç sevmem. Yağmurlu 
günlerde üzerime âdeta bir tenbeîlik 
çöker... Bahçemi görmek ister misi
niz?.. 

Bahçeye çıktık. 

Ç i ç e k b a h ç e s i 
— işte burası en çok sevdiğim ^ 

çek tarhı., . ,: 
Bu tarh Fransa haritası çeklinds 

yapılmıştı. Her şehrin bulunduğu ye
re büyük kırmızı çiçekler dikUmiştl. 
Çiçek tarhı hakikaten pek sanatkâra-
ne olmuştu..Artist: 

— Ben Pfu:ise gidiyorum... 
Diyerek çiçek tarhının «Paris»i gös

teren yerine sıçradı... Ve oradan gür 
lerek bana seslendi: 

— Ne âlâ./. Ben şimdi Paristeyim... 
Halbuki sin. îîollywood'da kaldınız... 

Danielle Dei'rieux kendi.<5inden ayn-
lu'ken: 

— Aman, dedi, benimle mülakat 
yaptığınızı öteki gazetecilere söyleme* 
yiniz... 

Hakkı da vardı ya... Eğer kendisils 
görüşmek istiyen yüzlerce gazeteciye 
böyle yanmşıar saat ayıracak olur
sa güzel yüdîz için felâketti... 

Hikmet Feridun Es 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Narçileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellasuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü: Be-
şlr Kemal, Fatih: İsmail Hakkı, Ka-
gümrük: Mehmed Arif, Bakırköy: Hi
lâl, Sarıyer: Asaf, Aksaray: Nuri, Be
şiktaş: Halid, Fener: Balatta Hüsa-
meddin, Kumkapı: Lâlelide Haydar, 
Küçükpazar: Hasan Hulusi, Samatya: 
Yedikulede ^Teofilos, Alemdar: Çeri-
berlitaşta Sİrrı Rasim, Şehremini: Ah-
med Hamdl, Kadıköy: Altıyolda Mer
kez, Modada Nejad Sezer, t^sküdar: 
Çarşıboyunda Ömer Kenen, Heybeü-
ada: Halk, Büyükada: Şinası Rıza. 

Her seee açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or
taköy, Amayutköy, Bebek, Beyko?, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

AKŞAM 
^bone ücretleril 

SENELİK 
< ATLIK 
t ATLIK 
1 ATUK 

TOrklya . Ecnebi 
1400 kuruf 2700 kuru| 
750 > 14S0 > 
400 > 800 > 
İM > — » 

Posta İttihadına dahU olnuyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

SNO, altı aylıftı 1800, Of 
aylıtı 1000 kuruştur. 

Aâx«a ttiklill İçin jrlnnl bea 
kuruşluk, pul göndermek Ubomdır. 

Zilhicce 14 — Ruzukasun 100 
a İBMk CtMf OiU Ikladl Akt*m Y.in 
E. 1135 1,12 6,46 9,41 12,00 1,31 
Va. 5,17 ,6,54 12,28 15,23 17,43 19,15 

İdarehane: Babıftli ciran 
Acımusluk So. 

No. 1> 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakimli
ğinden: D: 937/759 

Beyoğlunda Tünel başında Orta sbkalc 
19 numarada Beyhan apartımanda 19 No: 
da oturmalrta İken halen ikametgâhı meç
hul olan Hasan Tahsine: 

Bcyoğlunda Tünel başında Orta sokak 
19 No: lu Beyhan apartımanmda oturan 
kariniz Emine tarafından aleyhinize İka
me edilip gıyabınızda cereyan eden nafa
ka takdiri tal^ine aid davanm neticesin
de: Ehli hibre ve vukuf taktiri veçhile da
va arzuhaliriin Hasan Tahsine tebliğ ta
rihi olan 12/âğustos/937 tarihinden İtiba
ren ayda 19 lira nafakan:n kan ve 7 lira 

. nafakanın çocuk için ki cem'an 20 ilra-
nm davacı avukatı için taktir edüan 25 li
ra ücreti Vekâletle birlikte dava edilen 
Hasan Tahsinden tahsiline ve majfarlfi 
muhakemenin keza karşı tarafa tahmili
ne temyizi kabil olmak üzere 14/12/937 ta-
rihindie karar'verildiği fıkrai hükmiye teb
liği makamına kaim olmak üzere ilSn o-
lunur. (5028) 

ff 
Dr. Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassısı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 

İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-
ağa daireleri, öğleden sonra 

Telefon: 23565 

İl 
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KÜÇÜK İLANLAB 
AKŞAM okuyuculan arasında en 

emin, en süratli ve en ucm U&n vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Paxa, SaU Ttt 
Perşembe günleri Intigar edel. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
TÜRKÇE, FRANSIZCA,* ALMANCA VE 

RUSÇA — Lisanlarım İyi bUen tercüme
ce muktedir bir Türk bayan vazife arı
yor. Terciiıan kibar aileler nezdinde 6 
yaşından snıkan çocuklara ögretmenlkle 
iştigal edebilir. (S A) rümuzUe İstanbul 
176 posta kutusu adresine yazılması. 

— _ l _ l ^ _ . _ L J j a ] I I . I H I I B M i l 

İYt DİKİŞ TE ÜTÜ BİLEN — 6 Usan 
Iconuşan mükemmel er İdare eden Avrupa 
tahsili görmüş orta yaşlı bir bayan na
muslu bir aile içinde i§ anyor. Akşamda 
(A R) rumuzuna mektupla müracaat. 

— t 

2 - İŞÇİ ARIYANLAR 
' İZMİRDE — 20 yataklı basust bir 
hastane olan: SIHHAT EVt için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün İşleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIP BİR 
HEMŞİRE isteriz. Ayhgı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. TekUf 
mektublanm, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarile beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

— P 

MUHASİP ARANTTOE — İstanbula ya
kın bir fabrikada çalışmak üzere usulü 
muzaafaya vakıf tecrübeli bir muhasip 
aranıyor, tstiyenler tercümel halleriyle 
Galata 374 posta kutusuna müracaat et
meleri. 

KÜÇÜK BİR BATANA İHTİYAÇ VAR
DIR — FotograflarUe Galata posta kutu
su 1341 No. yazmaları. •— 

KIZ VETA ERKEK BİR LOBRAN ARA
NIYOR — Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsü Zirai Ham Maddeler Enstitüsü için 
bir laborana ihtiyaç vardır. Yazı maUne-
Blle yazabilmesi arzu olunuz. Tahsil en 
aşağı orta mektep olacak, ücret 60 lira. 

— 1 

40 LİRA ÜCRETLİ — Bir kadın kasta-
bakıcı aranılmaktadır. Uzun müddet da
hiliye ve lâboratuvar servislerinde çahf-
tıklanm ve hüsnü ahlâk sahibi oldukla
rını, çalıştıkları yerlerin, mahalle ve sa-
bıta bonservislerile isbat etmeleri lâzım
dır. Niğde Memleket hastanesi baş tabip-
hgine müracaat. — • 

DAKTİLO VE MUHASİP ARIYORUZ — 
Gerek daktilonun ve gerekse muhasibin 
Almanca ve türkçe bilmeleri şarttır, le-
tanbulda Kürkfü hanmda Haraççı kat-
degler mobiljra deposuna, Ankarada da 
Haraççı kardeşler posta kutusu 66 No. ya 
müracaat edilmesL • — I 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Alman marka de
mir çapraz, Ankaraya nakil dolayısUe ea-
tılıktır. Adres: Türbe Piyerloti caddesi 
No. 40. —4 

KELEPİR SATILIK BİR RADYO — L L. 
0 lâmbahk orta ve büyük dalgalar İçin 
Kadro, Brovn opatlön ve Şaleko redres-
66ar - Chargeur beraber, fevkalâde temiz 
ve mükemmel halde işlen hem Şaleko elek
trik cereyanile, hem de kuru pil ve akü-
ÎıUlâtör İle ruhsatnameleri var. Müracaat: 

st. Posta kutusu No. 601, yahut İJrt. Ba-
^er han No. 38 saat 10 dan 12^0 a ka
dar. 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK APARTIMAN — İU datfell 

üçer oda maktuan 8750 liraya, semti Lâ
leli Hayriye Tüccariye sokaiftı N». SO/1. 
Müracaat yeri: Lâleli Şair Hafmet sokağı 
No. 41. — 6 

! HEM SATILIK, HEM KtltAl.fiy KÖŞK — 
Göztepede İstasyon caddesinde 27 numa-
fcah bay Mazhann köşkü hem satılık, 
hem kiralıktır. Göztepe İtfaiye garajı kar-
gısmda bay Lûtflnin köşköne müracaat. 

BEYOĞLÜNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminathdır, almak Istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yamnda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. 

SATILIK DÜKKÂN VE EV — Beyaad-
da Okçular caddesinde 56 numarah dük
kân ve üzerindeki İS numarah B odaU 
kagir ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçln-
d^i bekçi Recebe müracaat. Elektrik, ro 
vardır. — lo 

SATILIK KELEPİR HANE — Beşlktaff-
ta Yenlmahallede otobüs durak mahal
linde Fınn sokağmda yedi odah banyo 
mutfak elektrik ve terkos aynca bol su
lu bü3ilk bir sarnıç ve bahçeyi havi 12 
numarah hane satılıktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — 1 

' KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 
Sular caddesinde bül motor ile su çıka
rır, diğeri beygirle işler kovah dolabı 
vardır. Müracaat: BeyoğlunıJa TarUbajı 
caddesinde 110 No. ü atelyede bay Ke-
»ale. ""• 

LÂLELİ CAMÜ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşiltulumba sokagmda 26 ve 28 numa
rah mücedded kâglr iki hane satıhktıfl. 
Apartıman tamnda beheri üçer daireli 
ve on birefl odahdır. Terkos, Elektrik, 
Havagazı vardır. Fiat altı bin beşer yfis 
liradır. Hergün öğleden sonra 28 numaıa-
h evin üst katma müracaatle gezilebilir. 

— 4 
ACiaLE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR

MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasmda Hastane bahçesi karşısm-
da 56 No. h her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satüıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

— 6 

İKt ŞERİK ARANIYOR <— Tfirkiyed* 
İlk defa olarak ve rekabeti olmıyan in
şaatlara ç(A ihtiyacı olan bil If T* aynea 
kömüre kargı cok ucuza mal ettirmek 
şartUe ve halka bütün kışhk bÜ evinin 
sıcaklığım temin etmek için İki sermay*-
dar şerike ihtiyaç vardır. Beher şerik 7500 
lira ile Iştlrftk edebilir. Arzu edenler 
P. P. rumuzuna mektupla Akşam gaeeted 
vasıtasile müracaat. • — I 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. h mOceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısındaki bak
kala müracaat. — 6 

5 - MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nur Ziya sokak S No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olunabilir. Profesör Pa-
nosyan. — 4 

RİYAZİYE MUALLİMİ — Orta mektep, 
İlse ve üniversite talebelerine riyaziye ve 
fizik dersi verir ve İmtihanlarma hazırlar. 
Akşam gazetesinde A. Demir rumuzuna 
mektupla müracaat ediniz. — 1 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyazijre muallimi, birinci smıf-
tan onuncu smıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflarm talebelerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — tS 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanları
na hazırlık dersleri için) Berlin ve Ozford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenjeliğine malik ijrl Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bli! Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. FiaUer mutedildir. «PROF. M. 
M.» rûmuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. ~- 19 

MlEKTUPLARINIZI ALDIRIim 
Oazetemiz idarehanesini adres ola-

lak gOstermiş olan karilerimizden 
A. M. — Radyo — Ders — D. N. 

M. R. T. 
namlanna gelen mektupları İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Emlâk v« Ticaret 
Türk Anonim Şirketinden: 

Emlâk ve Ticaret Türk Anonim 
Şirketinin hissedarlar umumi he
yeti 16 mart 1938 çarşamba günü 
saat (10,30) da Mahmutpaşada Meh-
metpaşa hanında Şirketin merkezin
de ftdl surette toplanacağmdan his-
sedarlann o gün gelmeleri rica 
olunur. 

Heyeti umumiyeye asaleten ve ve
kâleten iştirak edebilmek için hisse-
darlann lâakal (50) hisseye malik 
olmaları ve hisse senetlerini nihayet 
13 mart 1938 tarihine kadar şirketin 
merkezi idaresine tevdi etmeleri icap 
eder. 

RUZNAMEt MÜZAKERATi 
1 — İdare meclisi raporunun okun

man. 
2 — 1937 senesine ait bilanço ve 

mürakip raporunun okımarak tas
diki ve meclisi idarenin ibrası. 

3 — 1938 senesi için iki mürakip 
tayinile ücretlerinin tesbitL 

4 — Ticaret kanununun 323 ünü-
cû maddesi mucibince şirketle mua
mele yapabilmeleri için idare mecli
si azalarına salâhiyet verilmesi. 

^mtmmmmmmtmmmmmmmmtmtmm 
TÜRK HAVA KURUMU | 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
5 . ci Keşide ll/Mart/93S dedir. 

Büyük İkramiye: 5 0 ı 0 0 0 
liradır... 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 ki§İ3ri zengin eden bu piyan-
fifoya iştirak ediniz... 

İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu İlânları: 

1 — 379965 lif a 88 kuru; keşifli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde ya
pılacak Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe aid ve şartnameler şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Baymdırlık genel şartnamesi 
D — özel şartname 
E — Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mesaha cetveli. 
F — Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi pisbe-

tinde bedel üe Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabilirler. 
3 — Eksiltme 24/2/938 perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğün

de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebUmek için isteklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bımdan başka aşağıdaki vesütalan getirmesi lâzımdır. 1937 
senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanhğmdan almmış inşaat müteah
hitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değüse inşaat 
müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimann 
noterden tasdikli senedini veyahutta bir mühendis veya mimarla müştereken 
taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 — Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ek-
sUtme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta üe 
gönderilecek mektuplann en geç S üncü maddede yazüı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfmm mühür mumu İle iyice kapatılmış olması şarttır. Posta
da gecikmeler kabul edüemez. (722) 

Afyon Nafia müdürlüğünden: 
Teklif edijen bedel lâyık hadde görülmediğinden dolayı ihale edilemiyen 

Afyon lisesinde yapılacak «44799» lira 66 kuruş keşif bedelli tadilât ve pavyon 
inşaatı bu kerre şartnamedeki müddet keyfiyeti uzatılarak daha müsait bir şe
kilde yeniden ve 17/2/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Afyon 
Nafıa müdürlüğü komisyonunda ihale edilmek üzere kapaU zarf usulUe eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak iki lira 
yirmi dört kuruş bedel mukabilinde Afyon Nafıa müdürlüğünden almabilir. Mu
vakkat teminat 8360 liradır. İsteklilerin Nafıa vekâletinden 938 senesi için alm
mış otuz bin liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarım 
17/2/938 tarihinde saat U de kadar Afyon Nafıa müdürlüğün* göndermeleri 
ilân olunur. İ68»); 

Muğla şehri içme suyu inşaat ve 
tesisatı eksiltmesi 

Dahiliye Vekâletinden 
Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki Şemseddin menl}aınm şehre isalesi su Sd* 

posa inşası ve şehir tesisatUe müteferri diğer işlerin yapılması pazarlıkla eksilt-
fiieye çıkarılmıştır. 

1 — İşin mıihammen bedeli 89645 lira 71 kuruştur. 
2 — IsteklUer bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 448 kuruş mukabiUo* 

de Dahiliye Vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Pazarlık 16/2/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü öğleden evvel-

saat 11 de DahUiye Vekâleti binasmda toplanacak belediyeler imar heyeti huzu* 
nmda yapılacaktır. 

4 — Pazarbğa girebilmek için isteklilerin aşaglda yazılı teminat ve vesaiki 
komisyon reisliğine vermeye mecburdurlar. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5732 lira 29 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanımım dördüncü maddesi mucibince pazarlığa girmeye bir manii 

bulunmadığına dair imzalı mektup. 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden pazarlığa girmek İçin alacak-

lan vesika. 
5 — Posta İle gönderilecek teklif mektuplarmm iadeli taahhütlü olması ve 

nihayet saat ona kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu İş hakkında 
fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat et
meleri. «5931* 

Preventorîum — Sanatorium Direktörlüğünden: 
Muhammen azcnl fiyat Azami fiyat teminatı muvakkatesl 

Lira Lira 
1800 135 

Preventorîum ve Sanatorium için şartnamesine tevfikan almacak 938 
modeli ve 9 15 lambalı radyo; bir adet ampillfikatör on adet hoparlör ve bir 

mikrafon, bunlann tesisatı 3/Mart/ 1938 tarihine müsadif Perşembe günfl 
saat on üçte üıalesi icra kılınmak üzere açık eksUtmeye konulduğumdan Istek-
lUerin Cağaloğlunda YüİEsek Mektepler Muhasipliği odasındaki komisyona 
gelmeleri ve geleceklerin resmi müessesatta bıma benzer işler yaptıklarına 
dair veslkalan bulunmaları şarttır. Yevmî ihaleden bir saat evvel depozitolar 
muhasipliğe yatırılmış bulunacaktır. Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsi
lât almak için direktörlüğe başvurulabilir. (814) 

istanbul Vilâyeti dahilindeki bahçe sahiplerine 
istanbul Ziraat Müdürlüğünden: 

Yazm bançelerinızdeki elma, armut gibi güzel mejrvalarmızı delerek düşü
ren Karpokapsa haşeresi kışı tırtıl halinde ağaç gövdelerinde, çatlaklannda, 
ölü kabuklar altmda ve diğer müsait yerlerde geçirdiğinden bunları öldürerek 
meyvalan kurtarmak için loş mücadelesi yapılmasına zaruret vardır. Bunun 
İçin de gövdedeki kabuklann kaldırılması tel fırçalarla fırçalanması, kuru 
dallarm kesüerek yakılması sm'etile haşere tırtıllarının İmha edilmesi ve işin 
ağaçlann uyanma devrine kadar behemehal bitirilmiş bulunması lâzımdır. 651 

Mastarci Tesflyec! Alınacak 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkkalede Topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf Mastard 
tesfiyeciye ihtiyaç vardır. Yol masraıflan kendüerine ait olmak üzere yapıla
cak imtihttnd.ı takdir olunacak gündelikle çaüşmayı kabul edenler imtihan 
için nüfus ve askerlik, tahsil ve sanat vesika ve bon servisleriyle doğruca fabri
ka müdürlüğüne müracaatları. (748) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma komisyonundan: 

1 — Gümrük muhafaza eratı için 3409 takım yazlık elbisenin 7/3/938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla «ksiltmesl yapılacaktır. 

2 — Tasnlaaan tutan 18749 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 1407 Uradır. 
S — Şartn?.me evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 — İsteklilerin o gün eksiltme saatinden 1 saat evveline kadar 2490 sayı

lı kanonun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırhyacakları teklif mektublannl 
Galata eski itlıalât gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. t785» 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

1 — Bir metresine altmış kuruş flat tahmin edilen vasıf ve örneğine uy
gun (150,000) metre 3razlık kumaş kapalı zarfla pazarhğb tahvllen 16/2/9S8 
çarşamba günü saat onda satın alınacaktır. 

2 — Buna alt şartname (450) kuruş karşıhğmda komisyondan almabilir. 
3 — Pazarhğa karışmak İsteyenlerin (5750) liralık Uk teminat ve şartnA* 

mede yazılı vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona baş mrmalan. 
(190) (454) 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinden: 
Almanya'da (Bayer) f'abrikası tarafmdan yapılmakta olan «Loplon amp« 

0,01 Gr., LUMÎNAL compr. 0,1 gr. PLASMOCHİNE slmpm. compr. 0,02 v» 
TRİPHAL amp. 0,001 gr.» adlanndakl müstahzarlara aid 11/98, 7/49, 8/83 v» 
7/100 sayılı ruhsatnamelerin ziyaa uğradığına dair mezkûr Fabrika vekilleil 
tarafmdan gazetelerle yapılan ilân üzerine kendilerine yeniden 9/85, 9/86, 9/8T 
ve 9/88 sayüı ruhsatnameler verüdlği cihetle zayi olduğu anlaşılan 11/98, 7/49 
8/83 ve 7/100 numarah ruhsatnamelerin hükmü kalmamış olduğu ilân olo-
nur. 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğünden 
1 — Sınai işleri için yerli malı 30.000 kUo külçe kurşun kapalı zarf usulüm 
2 — 520 kilo kalay açık eksUtme üe, satm almacaktır. 
3 — Tahminen 4,5 - 5 ton hurda çelUc ile müstamel üd tonluk bir kam* 

3ron pazarlıkla satılacaktır. 
4 — Kurşunun muhammen bedeU doku» bin. muvakkat teminatı 878 

liradır. EksUtmesl 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 — Kalayın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 68 liradır. Bc-

slltmesi 1 mart 938 salı günü saat 14 dedir. 
6 — Çelik ve kamyonım pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 çarşamb* 

günü saat 14 de başlanacaktır. 
7 — Kurşuna aid teklif mektublan eksUtme saatinden bir saat evrd 

müdüriyetimizdoicl komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu komi** 
yonda yapılacaktır. 

8 — İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek İçin 19 
şubat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14 - 16 da idareye müracaat ede» 
bülrler. «809. 
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1 — Şartname ve projesi mucibince Maltepe deposunda yaptırılacak demir 
Iftele pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

H — Kesil bedeli 2502.79 lira ve muvakkat teminatı 188 Uradır. 
n i — Eksiltme 21/11/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka-

Bfttadta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 

öltldürlüğü inşaat şubesinden alınabilir. 
y — Eksiltmeye İştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar-

fcuf İnşaat şubesiııe ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
ıVI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

»larlyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B) (699) 

I — Üsküdar Depolar grubuna bağh Şark Tütün Bakımevi için satın alı-
OAcak 2 tonluk maateferrüat 1 adet yük asansörü şartnamesi tadil edilerek 
l*ölden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

H — Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
III — EksUtme 21/III/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de 

^^abataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komsiyonunda yapılacak
tır. 

rv — Muaddel şartnameler 30 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şu
beden aUnabUir. 

V — Asansör Wertheim, Stigler Schindler, A. T. G. Mühleisen Gottscholç 
Mlchalis, Beck Henkel, Maylauer, Hans Hann Kleckne veya Industrie elektro-
toachine «Polonya» markah olacaktır. 

VI — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve kata
loglarım tetkik edilmek üzere münakaşa gününden en geç bir hafta evveline 
^*dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü, mutazammın vesika almaları lâzımdır. 

VII — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile VI inci maddede 
y»aıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve % 7,5 güvenme parasım ihtiva edecek 
*̂ *n kapaU zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen 
• ^ komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B) (630) 

8/2/938 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılacağı ilAn edilmiş olan Polat-
' ^ e Bakımevi ve Müdürlük binası inşaatının eksiltmeleri 17/2/938 tarihine 
**lik edilmiştir. 

Münakaşa şartnamesinin dördüncü maddenin F fıkrası atideki şekilde 
*«ği§tirilmiştir. 

İsteklilerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları veyahut bir mühen-
*« veya mimarî inşaatın hitamına kadar iş başında bulundurulacağına dair 
•lalannda teati edilmiş noterlikten musaddk taahhüt kâğıdı ve mukayyet bu-
''Bidiıkları Ticaret odasmdan alınmış iktidar! malisini gösterir vesika ve âs-
t*rt Elli bin liralık bir bina yaptıklanna dair Nafıa vekâletinin ehliyet vesi-
**5inı ibraz etmeleri şarttır. 

Bakımevi mezkûr tarüıte saat «10» da ve müdüriyet binası saat on bu-
P*ta ihale olunacaktır. 

Kapalı zarflar evvelki ilânda yazılı şartlar dairesinde ihale saatlerinden 
^ e r saat evvellerine kadar Kabataşta Levzım binasındaki Alım komisyonu 
Öyasetine verilmelidir. (799) 

1 — Şartname re proje mucibince Cibali Tütün Bakım evinde yaptınlan 
**<̂ At ve tamirat işi kapalı zarfla eksütmeye konulmuştur. 

a — Keşif bedeli 10124 lira 64 kmuş ve muvakkat teminatı 760 lirajlır, 
8 — Eksiltme 25/2/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Kabataş-

^ levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
* — Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım ve mü-

•*y*at şubesinden almabilir. 
6 — Eksütmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki inhisar-

** taflaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
6 — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaüci ve beşinci maddede yazıh 

• i t m e y e iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını ihtiva edecek 
'**^ kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı ge-
^ alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzun-
^' (800) 

I — Küçük Yozgatta şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 3 odalı 
" ' ^ ü r evinin inşaatı yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Kesif bedeli «3730» lira «95» kuruş ve muvakkat teminatı «280» 
»fadır. 

m — Eksiltme 17/11/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14 de 
?*bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacak
tır. 

IV — Şartname ve projeler «19» kuruş mukabUinde İnhisarlar Umum 
**Ödürlüğü inşaat şubesiyle Ankara başmüdürlüğünden ahnabiUr. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki Inhi-
"^^ar inşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almaları lâzundır. 
^ VI -_ İsteklilerin pazarlık için tayüı edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
^aiariyie birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. ^ 

(B.) (601) 
• 

1 - Toptaşı Tütün Bakımevinde keşifnamesi mucibince yaptırılacak tamı-
^ *§i pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Hj Ü - Keşif bedeli «2335» Ura «27» kuruş ve muvakkat teminatı «175.15» 
fr III - Eksiltme 16/11/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat «16.. da 
"^bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapUacktır. 

IV - Keşifnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabihr. 
Par»,^ ^ İsteklilerm pazarlık için taym edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme 
P^faiariyie birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (581) 

ç̂  I ^ Cibali Tütün fabrikası tavhane salonunda şartname ve keşfi mucibin-
yaptıniacak ahşap döşeme işi pazarük usuUyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat teminatı 132 Uradır. 
t ^ ^ — Eksiltme 16/2/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 14 de Kaba-
*^ia levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
blj.* ~~ Şartnameler 4 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden alına-

tai ^ ••" İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
^^'le birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (580) 

| . . , * - Şartname ve numunesi mucibince 10,000 metre Amerikan bezi pa-
^*lkla saf,,. _ı ,^. l̂a satm alınacaktır, 
b.. II — Pazarlık 17/11/938 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 15 de Ka-

^ * a Uvazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. H l _ 

I V _ l)».,!^ _ İsteklilerin pazarlık için taym edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
^'^fiyie birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (580), 

ir 
ti^J ^ tdaremizce Çamalü tuzlasında yaptırılacak elektrik santrahnın şart
la**» kesiştirilerek dizel esasına müstenit olarak yeniden tanzim olunan 

^ ^ ^ e ve tablo şeman mucibmce tekraı- kapah jtarf usuUyle eksiltmeye kon-

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demir yollan Haydarpaşa İşletmesi ihtiyacı için aşağıda cins ve mik
tarları, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazıh kireç, tuğla, Marsilya ti
pi kiremit üe mahyelik kireniit, mukavelesinin akti tarihinden itibaren iki ay 
zarfında teslim edilmek şartile açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/2/938 
tarihine müsadif cuma günü Haydarpaşa Gar binası dahilinde birinci işletme 
komisyonunca kirecin saat 15 de. tuğlanın 15,30 da, kiremitlerin de saat 16 da 
eksiltmesi yapılacaktır, * 

IsteldUerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanımun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarıda yazıh saatlerde komisyon 
reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak 
Haydarpaşa yol başmüfettişliğinden alınabilir. 
Cinsi Teslim müddeti Miktarı 

ay 

Kireç «Şartnamesi muci
bince» 
Bina tuğlası »Kabul 
edilecek numuneye göre 
Marsilya tipi kiremit » 

Mahyelik kiremit » 

260 ton Ton 

Fiyatı 

L. K. 
15 00 

(765) 
Muhammen Muvak-

bedeli kat teminat 
L. K. L. K. 

3900 00 292 50 

270 000 
adet 

50.000 
adet 

5.000 

» Bini 17 00 4590 00 344 25 

08 

08 

4400 00 330 00 

Devlet Demir Yolları Haydarpaşa İşletme binasında yaptırılacak .aşağıda 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı asansör tesisatı kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konmuştm-. Eksiltme 24/2/938 tarihinde perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşa gar binası I nci işletme komisyonunca yapılacaktır. İsteklile
rin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ev
rak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme g^nü nihayet saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermiş olmalan lâzımdır. Bu işe ait mukavele projesi ve şart
name ücretsiz olarak Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden alınabilir. ^ (784) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Asansör tesisatı 1.000 75 
• 

Devlet DemiryoUarı 10 cu İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli «1800» lira olan «200» çift içi keçeli lâstik çizme İdare-

mizdeki numunesi evsafına uygun olar ak 22/2/938 sah günü saat 15 te Erzu-
rumda 10 cu İşletme binasında İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
ve Erzurumda teslim edilmek üzere mubayaa edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunî vesikalarile birlikte ve % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerüe komisyona müracaatları ilân olunur. Şartnameler parasız olarak 
Erzurumda İşletme komisyonunda, Trabzonda Devlet otobüs durağmdan ve 
Haydarpaşada Devlet Demiryolalrı satınalma komisyonundan tedarik edüebl-
lir. (731) 

Teknik 
C İ N S İ 

Lâcivert kumaş 
Kahve renk » 
Gömlek 
Bornoz 
Don 
Pijama 
Çorap 
Mendil 
Yüz havlusu 
Ayak havlusu 
FanUe 

okulu satmalına komisyonundan: 
Mikdan 

Adet 

210 M. 
. 255 M. 

248 
124 
372 
248 
744 
744 
270 
248 

^248 
Harici elbise ima-
liyesi 75 T. 
DahUi elbise imali 91 T. 

Tahmin 
bedeli 
kuruş 
525 
450 
210 
400 
80 

400 
40 
11 
95 
22 
80 

1050 
1050 

İlk teminatı Eksiltmenin yapılacağı 
Lira Kr. gün ve saat 

168 75 25.2.938 Cuma saat: 14 

239 65 25.2.938 Cuma saat: 14.30 

130 73 28.?.938 Pazartesi saat: 14 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda yazıh melbusat üç ayn şartnamede ve 

yanlarında yazıh gün ve saatlerde Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mekte
binde toplanacak olan komisyonumuzca ihaleleri yapılmak üzere açık eksilt
meye konulmuşlardır. Şartnameleri görmek üzere isteyenlerin her gün Yüda-
da bulunan okulumuza ve eksiltmeye gireceklerin çartnamede yazılı belgeleri-
le ve ilk teminatlannı yatırmış olarak komisyonda bulunmaları. (798) 

•.•.••»•.•m»!. ı.iiiUlitı>ırtHUtılıtWIHIUriWtlilmlWm 

muştur. 
II — Bu tesisatın montajı da dahil olmak üzere muhammen bedeli slf İz

mir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 Uradır. 
III — EksUtme 31/III/938 tarüıine rasthyan perşembe günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Muaddel şartname ve projeler 3.25 Ura bedel mukabilinde İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
ahnabUir. 

V — Münakaşaya, Homsby, Roolston, Sulzer, Deutz, M. N. A., Atlas, Benz, 
Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmalan girebUir. Bımdan gayri girmek 
isteyen firmalar fennî şartnamede yazıh takatta bir dizel tesisatı yapmış ol
duklarına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyl İnhisarlar Tuz Fen şube-
sme İbraz eylemeleri şarttır. Aksi halde münakaşaya iştirak edemezler. 

VI — Eksütmeye iştirak etmek İsteyen firmalar şartnameye uygun olmak 
üzere ihzar olunmuş fiatsız son tekli fleılni «yedek aksam flatlariyle beraber» 
ve projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü
nakaşaya iştirak edebilmek için de münakaşa gününden azamî 2 gün evveline 
kadar verilen tekliflerin kabulünü mutazammın mezkûr şubeden vesika alma
ları lâzımdır. 

VII — Mühürlü tekUf mektbunu, kanutıî vesaiki ve V inci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme parasım İhtiva edecek olan ka
pah zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. (B.) ((712) 

• 
I — Şartnamelerine ekli liste de eins ve mlktan yazıh 15 kalem şarap ec

zası pazarlıkla satın alınacaktır, 
n — Pazarhk 24/11/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka-

batasda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilh:. 
IV — tstekUlerin pazarlık İçin tâym edilen j;ün ve saatte % 7,6 güvenme 

paralariyle birUkte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (769)" 

I — Nümımesi mucibince (1265) adet Bayi levhası pazarhkla yaptırıla
caktır. 

II — Pazarlık 24/11/933 tarUıhıe rastlayan perşembe günü laat 15 de Ka* 
batasda Levazım ve mübayaat) şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gOn aöıü geçen fûbeden alınabilir, 
rv — İsteklUerin pazarlık için tâyin edilen gün ve laatte % 7,6 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri UAn olunur. j[758) 

Kat'îyyen 

Ihtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

45 yaşmda olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cüdi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Âdeta bir 
harika! Fakat bunun da fennî bir iza
hı vardır: O da; Viyana Üniversitesi 
profesörü doktor Stejskal'in şayanı 
hajnret keşfi olan «Biocel» nam cev
herin sihrâmiz tesiridir. «Biocel», yu
muşak ve buruşuksuz bir cild için 
gayet elzem gençliğin tabu ve kıy-
metU bir unsurudur. Bu cevher, şim
di pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuddur. Siz uyurken 
o cüdinizi besler ve gençleştirir. Bu su
retle her sabah daha genç olarak uya
nır ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk
ların kaybolduğunu görürüsünüz. 
Gündüz için beyaz rengindeki (yağ
sız) Tokalon kremi kullanınız. Bü
tün siyah benleriniz erimiş ve cüdi
nizi beyazlatıp yumuşatmış ve on yaş 
gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
yüze malik olmak için mutlaka ha
kiki cUt unsuru olan Tokalon krem
lerini kullanınız. 

Karamürsel 
Mensucat ve 

ticaret 
Anonim şirketinden 

Karamürsel mensucat ve ticaret ano
nim çlrketi senelik alelade umumi heyet 
1938 senesi martmm 17 nci perşembe gü
nü saat 14 de şirketin Süleymaniyede Taş-
teknelerdeki fabrikasında toplantıya da
vet olunur. 

RVZNAME: 
Madde — 1 — İdare meclisi ve murakıp 

raporlarının okunması, 
Madde — 2 — 1937 yılı bilânçosile kâr 

ve «ırar hesabının tedkik ve tasdiki ile 
idare meclisinin ve murakıbm ibrası. 

Madde — 3 — İdare meclisince hisse sa
hiplerine dağıtılması uygun görülüp tek
lif edilen 1937 senesi kârının kabul ve tas-
dlklle tevzii zamanmm tesbiti. 

Madde — 4 — İdare meclisi azalarından 
müddetlerini dolduran iki âzanm yerleri
ne &za seçilmesi. 

Madde — 5 — Müddetini dolduran şir
ket murakıbının yerine murakıp intihabı, 

Asaleten ve, vekâleten 10 hisseye malik 
hisse sahiplerinin toplantı gününden ön
ce 10 gün zarfında şirket merkezine mü
racaatla duhuliye varakası almaları ilân 
olunur. 

İdare meclisi Birinci Başkanı 

SiLKO 
1^ 

fcUMBACe -

İznütte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli TÜâyeti mektep kiUplan ntif 
yeri. Her nevi kırtasiye çefitleri, 
Naaman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levanmı 

•mire bnlonnr. 

î 

! H] 
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NEVROZİN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz! 
B t R T E K K A Ş E 

N E V R O Z İ N 
Bu muannid baş ve diş ağnlanm 
süratle izaleye kâfidir. Romatis-
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 

ıstırablan NEVROZİIırie 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite 
karşı en müessir ilâç 

NEVROZİN'dir. 

I 

NEVROZİN tercih ediniz. 
tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

S A Ç B O Y A L A R I 

JUVAMTİM 
KUMRAL. SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kaf-
iyyen çıkmaz; tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

iNGlLİZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

TÜCCAR ve MUHASIB 
Saat 17 den 19 ve 19-216 kadar haftada 2 ders "yaparak, 4 ayda tüccarlık 

Iöğrenmek Âe muhasebeci şehadetnamesi alarak bankalarda ve ticarethaneler
de çahşmak için, Alemdar caddesinde No. 23 AMERİKAN LİSAN VE TİCARET 
DERSHANESİNE başvurup bir program alınız. Hususî ders de verilir. 

Türkiyenin ve bütün dünyanın en 
mükemmel traş bıçağı 

HASAN rı " I 

PASLANMAZ ^̂  
OiH)OöO II 

ANKARA ^i 
İSTANBUL- BEYOĞLU 

(İsveç) çeliğinden yapılmıştır. 100 defa traş huzur V9 
kolaylıkla ve neşe içinde yapar. HASAN TRAŞ bıçağının 
yalmz bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleşti-
rerck bir kaç sene kullanmak mümkündür. 

Paslanmaz H A S A N 
TRAŞBIÇA6I 

bir şaheserdir. Traş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa 
hacet bırakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iy-
yen paslanmaz. Bu dünyanın hiçbir traş bıçağına nasib ol
mayan bir harikadır. HASAN TRAŞ bıçaklarile traş olanlar 
kati'yyen bir daha başka traş bıçağı istemezler. Hasan Ue 
traş ohrtak büyük bir zevktir. 

Hasan traş bıçağı 10 adedi 30, paslanmaz nev'i 50 kuruş
tur. Mutlaka Hasan ve paslanmaz markalarına dikkat. Tak
litlerinden sakilimiz ve mutlaka HASAN isteyiniz. HASAN 
DEPOSU. 

göğOs nezlelerine KATRAN HAKKİ EKREM 

EL İŞLERİ 
ÇAMAŞIR MODELLERİ ÇIKTI 

En basit örneklerinden, en ağır işlemeli, dantelli, tüllü, aplikasyonlu 

HER ÇEŞtT ÇAMAŞIR MODELLERt 
36 sahifede toplanmıştır. Bu eser, gecelik, kombinezon, gömlek, külot, sutyengorj ve sabahlıklar gibi iç çamaşırlari-

le kız çocuk ve bebek çamaşırları, ev pijamaları, iş örnekleri gibi bir kadının 
tamamen çamaşır ihtiyaçlarım temin edecektir. 

• ^ • ^ " ^ • • • ^ ^ ^ • • • " " ^ Flatı 25 kuruştur. • ^ " — • ^ • ^ M I B ^ I İ ^ M ^ ^ 
«*«r 

Kumbör» biri 

TÜRKIYE • ^ ^ " ' I 
^ CUMHU RİYETİ 1 

ZffiflflfiBflNKfiSr I 
PARK OTELİ 

Karşısında kalorifer, sıcak su, asan
sör ve Boğaziçlne nâ2ir bûjrük bsdko-
nu havi. 

AYAŞ PAŞA PALAS 
14 numarah dairesi 

Tam döşenmiş 6 odalık eşyası Ue bir- . 
İlkte ucuz fiyatla satılık ve kiralıktır. 
40720 telefon numarasma veya kapı
cıya müracaat. 

Bursa Ticaret ve Zahire 
BORSASI KOMİSERLİĞİNDEN 

Yün, yapağı ve tiftik l/Mart/1938 tarihinden itibaren Borsaya ahna-
çaktır. Bu tarihten itibaren, bu maddelerin Borsa dışında alım ve satınU 
yasaktır. Borsa dışmda muamele yapanlar haklunâa Borsa ve Odalar ni* 
zamnamclerile odalar kanunu hükümlerine göre takibatta bulımulara» 

• • • • • ^ • İ H H H İ cezaların tatbik edileceği ilân olunur. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Ra^* 
Akşam Matbaan 


