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ingiltere ile italya arasında 
tekrar konuşmaya başlanıyor 

italya, ispanyadaki gönüllülerden 
yarısının çekilmesini teklif etti 

İngiltere bu teklifi muvafık buldu, 
alâkadar diğer devletlere bildirecek 

Londra 7 (A.A.) — Emin bir men-
badan öğrenildiğine göre, cumartesi 
günü İngiliz Hariciye Nazın B. Eden 
ile İtalyan sefiri B. Grandi arasmda 
yapılan görüşmeler esnasmda İngilia 
-İtalyan müzakerelerine tekrar baş
lamak meselesi konuşulmuştur. 

B. Eden Akdenizde korsanlık hareke
tine mani olmak için ingiliz kabinesi 
tarafından verilen kararları bildirmiş
tir. B. Grandi İtalyan hükümetinin t-
talyan karakol gemilerine ajmi şekil
de talimat verdiğini söylemiştir. Bu 
beyanat B. Edeni pek memnun etmiş
tir. 

İngiliz Hariciye Nazın İtalyan sefi
l c e İspanyada bulunan ecnebi gönül
lülerinin geri alınması İngiliz - İtalyan 
Diünasebetlerinde bir salâh husule ge
tireceğini söylemiştir. 

B. Grandi, İspanyadaki ecnebi gö
nüllülerinin yüzde elli nisbetinde geri 
öJınması için diplomasî tarikle müza-
keııeye girişlmesine taraftar olduğunu 
bildifmesi üzerine B. Eden böyle bir 
teklifin kabul edilebileceğini beyan 

İtalya namma tngiltereye teklifte 
Grandi ve refikası 

etmiştir. 
İngiltere hükümeti İtalyan teklifim 

büyük bir ihtimalle Fransa da dahU 
olmak üzere muhtelif alâkadar hükü
metlere bildirecektir. 

Selâhiyettar mahfiller İspanyada
ki ecnebi gönüllülerin geri almması key

fiyetinin Akdeniz meselesi hakkmda 
geniş müzakerelere başlanmasım müm-

bulunan ttalyanın Londra sefiri B. 
faşist gurupu arasında 

küm kılacağım kaydetmektedir. Bu 
müzakerelerin hedefi Habeşistan ilha-
kınm tanmması ve İtalyaya ikrazat-
ta bulunulmasıma mukabil İngiliz 
muvasala yollanmn emniyete almma
sı ve İtalya tarafından İngiltere aley
hine yapılan propagandadan vazgeçU-
mesini temin etmekten ibarettir. 

(Devanu on üçüncü sahifede) 

Yüzde 8,5 dan fazla 
faiz alınmıyacak 

Yeni kanun lâyihası Meclise verildi, yüzde 
8,5 dan fazla faiz alacaklara tefeci denir 

Ankara 8 (Telefonla) — Faiz had-
ölhin yüzde sekiz buçuğa indirilme
si hakkmdaki kanun lâyihası mecli-
•e verilmiştir. Lâyihanın metni ay-
ûen şöyledir: 

1—• Ödünç para vermek işleri ka
nununun 9, 14 ve 15 inci maddeleri 
aşağıda yazıU şekillerde değiştiril-
ûüştir: 

l^ğişen madde 9 — Ödünç para 
^rmek işlerinde, 15 inci maddede 
yazılı komisyon ve masraflar da da

hil olduğu halde yüzde sekiz buçuk
tan (dahil) fazla faiz almak yasak
tır. Ancak açık kredi şeklindeki mu
amelelerde yüzde on ikiy^ (dahü) 
faiz aUnabilir. 

Değişen madde 14 — Bu kanun 
hükümlerine tâbi hakikî ve hükmî 
şahıslardan dokuzuncu madde hük
müne aykın hareket edenler veya 
birinci madde mucibince izin usu
lüne tâbi olup ta izinsiz faizle ödünç 

(Devamı 2 nci sahifede) 

ingiltere hava kuvvetlerini 
pek ziyade artırıyor 

Harb zamanında bütün otomobil 
fabrikaları tayyare yapabilecek 

I^ondra 7 (A.A.) — îngilterenin 
^va teslihatının resmî rakamlann 

eosterdiği mikdan aşacağı söylen-
^^^t^^^r- Filvaki resmî bir memba-

an öğrenildiğine göre antrenman 
yapmış olan pilotlann adedi 8,000 e 
'"fiaşmaktadır. 

iyi malûmat almakta olan inaha-
' bundan ihtiyat tayyareler mik-

arının pilot adedine tekabül etmesi 
zımgelmekte olduğu neticesini çı-

*^iTnaktadu-lar 
Muhareb esnasmda düşebüecek 

ayyarelerin derhal yerlerinin dol-
ve"^ .̂ ^̂  için her hava filosu iki 
^^ üç misli kuvvetlendirilmekte-

^akinistlerden v» alelade askeri 

efraddan mürekkep olan ve «Cîölge 
filolan» demlen bu ihtiyat kuvvet
lerde çalışanlar, muhtemel muhasa
matın başladığı anda tayyare za
biti olabUecek surette antrenman 
göreceklerdir. Pilotlar adedinin ge
ne «Gölge fabrikalar» denilen fab
rikalar tarafından vücude getirUmek-
te olan muazzam ihtiyat tayyareler 
mikdarile tedricî surette mütenasip 
kılacağı beyan edilmektedir. Daha 
şimdiden pek muazzam olan bu tay
yare imalâtı harp esnasmda otomo
bil fabrikalannm da derhal bu işte 
kullanılması suretile bir kaç misline 
çıkanlacaktır. 

(Devanu on üçüncü sahifede) 

Roma radyosunun 
asılsız bir haberi 

Madritteki elçimize ve 
elçilik erkânına tecavüz 

edildiği doğru değil 
Anluıra 7 (A.A.) — Bu akşamki 

Roma radyosu neşriyatında Madrid-
deki Türkiye elçisinin ve elçilik erkâ-
nımn hakarete maruz kaldıklan hak-' 
kında bazı haberler işitildi. 

Anadolu ajansımn tahkikatına gö
re, mesele, Türkiye elçiliğine mülhak 
bir binaya hükümet polisi tarafından' 
girilerek içinde bulunan IspanyoUa-
nn götürülmüş olması hâdisesinden 
galattır. Bu hâdise hükümetimizle İs
panya cumhuriyet hükümeti arasm
da henüz görüşülme halindedir. Ta
rafımızdan yapılmış olan protesto, 
tahkikat safhasına girmiş bulımu-
yor. Elçimize, elçilik erkâmna teca
vüz vukua geldiği haberi hakikate 
külliyen muhaliftir. 

Hamam pahalılığıl 
Dün gazetemizde ahalinin yıkan

mak hususunda mükilât çektiğini 
yazmıştık. Bir dostumuz bu yazı üze
rine bize müracaat etti: 

,— En esalı nokta unutulmuş! -
dedi. - Yıkanmanın pahalılığı: Geçen 
gün Beyoğlunun bir hamamına git
tim. Sabunumu vesairemi de beraber 
götürmüştüm. Sadece su kullana
rak yıkandım. Benden otuz beş kuruş 
aldılar. Düşünün: Otuz beş kuruş! 
Bir çok vatandaşların yan yevmiye
sinden fazla bir para!... Hattâ bazıla
rının tam yevmiyesi, heyhat... Bu şe
raitte, ikinci mevki tramvaylarına 
binen halkın nasıl temiz kokmasını 
istersiniz ki, bilhassa vücutla çalışan 
tabakanın haftada lâakal bir kere 
yıkanması lâzımdır, üstelik saVun da 
alınacak. 

Fakir halk için, on kuruşa, beş ku-
ruşa yıkanacak hamam isteriz! 

Taksim cinayeti 

Rakı eğlentisinin parasını 
vermediklerine kızmış! 
Katil bir ustura almış, biletmiş 

ve iki gün saklamış 

Bekçi Bahri, cinayetin olduğu kömürcü dükkânı ve 
üstündeki oda, yandı Ali 

Evvelki gece Beyoğlunda ustura ile 
bir adanun boğazlanarak öldürüldü
ğünü, bir adamın da ağır yaralan
dığım dün yazmıştık. Bu feci cinayet 
etirafmda müddeiumumîlik tahkikata 
el koymuştur. Yapılan adliye tahki-
katma nazaran cinayet şöyle olmuş
tur: 

Beyoğlunda Taksim civarmda Kas
nım Galib sokağmda 23 numaralı 
kömürcü dükkâmrun üzerindeki oda
da Çatalcalı Hüseyin, ardakaşı Ali Ue 
Abdurrahman ve Emin adlannda iki 
kasdeş beraber oturmaktadırlar. Bım-

lardan Hüseyin 25, Ali 20, Abdurrah
man 20, kardeşi Emin de 16 yaşlarm-
dadırlar. Abdürrahmanla kardeşi 
Emin, odanm altmdaki kömürcü 
dükkânım işletmektedirler. 

Dışanda çalışan Hüseyinle Ali de 
akşam üzeri gelince kömürcü kar
deşleri alarak bir müddet gezdikten 
sonra odaianna çıkıp yatıyorlarmış. 
Odada Hüseyinle Abdurrahman bir 
yatakta, Abdurrahmanm kardeşi 
Eminle Ali de bir yatakta yatmakta
dırlar. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Hollywoodda sinema 
yıldızlarının evleri 

Hollyvvoodda kübik dediğimiz 
binalardan ilâç için b r tane 

göremezsiniz 
En büyük ev Harold Loid'indir. Greta Garbo'nun 

evi âdeta bir kulübe kadardır 
Hihmet Feridun Es'in HoUywooddan gönderdiği bu güzel yazıyı 9 uncu 
sahHemizde okuyunuz. 

i|i 
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-^_Tiyatro kafa yorucu bir İş monşer!.. 
et!.. Hele insan böyle arka sırada oturursa!. 
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D ü n Geceki v e B u Sa.ba.Siki Haber l er | 
Frankocular Teruelde 

yemden ilerlediler 
2000 esir aldıkları 46 ncı beynelmilel 

livanım imha edildiğini bildiriyorlar 
Salamanca 1 (A.A.) — «Resmî teb

liğ» 8 şubat saat 20 de vaziyet: 
Alfambra mıntakasmda Franko kı

taları pazar günü -2 kilometre ilerle
mişlerdir. Son. iki gün zarfmda kıta
larımız ceman 20 kilometre İlerlemiş
lerdir. Milislerden 3,000 kişi öldürül
müş, 2,000 kişi esir alınmıştır. On 
beş kasaba: işgal edilmiştir. Cephenin" 
muhtelif noktalannda milis grupları 
beyaz bayraklar çekmektedirler. 46 
ncı beynelmilel liva imha edilmiştir. 

Kıtalarımız ileri hareketlerine mu
vaffakiyetle devam etmektedirler. 
Ispanyajhükûmetinin tebliği 

Barselon 7 (A.A.) — Montalban ve 

Sierra Carbonera mmtakasmdaki düş
man taarruzu pazar günü cumartesi 
gününden daha büyük bir şiddetle 
devam etmiştir. 

Cumartesi parlak bir mukabil ta
arruz neticesinde istirdad ettiğimiz 
Posa Loma Carbonera'yı pazar günü 
muannidane bir muharebeden sonra 
kaybettik. Argenta ve Visiedo çıkmtı-
laimı işgal eden Cumhuriyet kıtaları 
yeni mevzilerine muntazaman çekil
mişlerdir. Sierra Palmera hattı eli
mizdedir. Alfambra istikametinde iler-
llyen düşmanın bir yürüyüş kolu Ce-
bo Larljos sırtlannda durdurulmuş
tur. 

Almanyadakî değişiklik 
çoktanberi hazırlanmış 

Berlin mahafili yabancı memleketlerde çıkan 
şayiaların aslı olmadığını bildiriyor 

Paris 7 — Temps gazetesi Alman
yadakî son tebeddülleri intaç eden u-
zun bir mektub neşrediyor. Mektupta 
diyor ki: 

Almanyada vuku bulan askerî, ik
tisadî ve diplomasi tebeddülat uzım 
bir zamandan beri düşünülmüştür. 
Bunun hazırlanması da bazı vakalar, 
feci safhalar arzetmiştir. 

Kânunusaniden beri Reichwehr 
kumandanlarından, ağır sanayi mü-
messülerinden, iktisadî mahafilden 
Almariyanm dahilî ve haricî siyaseti 
hakkında şikâyetler gelmiştir. Alman-
yamn italya ile sıkı teşriki mesaisini 
terketmesi ve İngiltere ve Fransaya 
yaklaşmağa çalışması, ordunun ve 
millî iktisadiyatm nazilere karşı tam 
istiklâli taleb edilmişti. 

Von Blomberg son günlerde B. Hit-
lere yeni bazı şikâyetler arzetmeği 
kabul etmiş, fakat son dakikada bun
dan caymıştı. 

General Von Fritschin dahil bulun
duğu, gizli bir cemiyetin Kayserin 
ikinci oğlvmu tahta geçirmek için bir 

suikasd tertib etmiş olduğu söyleni
yor. Havas ajansı muhabirine göre, 
Almanyanın takip edeceği haricî si
yaset hakkındaki bütün tahminler; 
Almanyanın yeni Londra sefiri tayin 
edilmedikçe mevsimsiz telâkki edil- . 
mektedlr. Havas muhabiri diyor ki: 

«Vakıa Reichwehr bir muzaffe-
riyet kazanmıştır. Fakat B. Hitlerin 
ağır sanayi hakkındaki kararlan ma
lûm değildir. Alman dahilî ve haricî 
siyasetinin şu veya bu şekilde inkişafı, 
doktor. Şahtın arzusu hilâfına olarak 
mareşal Goering tarafından vazedil
miş olan iktisadî sistemin muvaffaki
yetine bağlıdır.» 

Berlinin tekzibi 
Berlin 7 — Son değişiklik münase-

betile ecnebi memleketlerde çıkan şa
yialara burada ehem^niyet verilmiyor. 
B. Hitlerin sesinin tamamen kısıldığı 
hakkındaki haber asılsızdır. 20 şubat
ta Reichstağ toplandığı zaman B. Hit
lerin sesini bütün dünya, bazılarınm 
istemedikleri kadar açık bir surette 1-
şitecektir. 

Ziraat kongresi 
Istanbulda bir komisyon 

tedkikler yaparak bir 
rapor hazırhyacak 

Martta Ankarada toplanacak olan 
büyük ziraat kongresi hazırlıklarma 
başlanmıştu:. Kongreye muhtelif mah
sullerimizin vaziyeti hakkında mu
fassal bir rapor hazırlamak üzere 
şehrimizde geniş mikyasta tedkikler 
yapılması tekarrür etmiştir. 

Bu maksadla şehrimizde İktisad ve 
Ziraat Vekâletine bağlı resmî ve yan 
resmî dairelerden birer zatın iştirakile 
bir komisyon teşekkül edecektir. Bu 
komisyon muhtelif mahsullerimiz 
üzerinde tedikat yapaca;k, hangileri
nin standardize edilmesi icab edece
ğini tayin eyliyecektir. 

Komisyon bu tedkiklerini ay başı
na kadar ikmale çalışacaktır. Ziraat 
kongresine büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. 

B. Numan Menemencioğlu 
23 şubatta Cenevrede 

bulunacak 
Ankara 7 (Telefonla) — Hariciye 

Vekâleti lunumî kâtibi B. Numan Me
nemencioğlu 23 şubatta Cenevrede 
bulunmak üzere ayın yirmisine doğru 
buradan hareket edecektir. B. Numan 
Menemencioğlu aym 15 inde burada 
toplanacak olan Balkan antantı kon
seyi içtimalanna iştirak edecektir. 

Sirkeci yolcu salonu açıldı 
Eski gümrükler başmüdürlüğü bi

nası bolunda yapılan yeni Sirkeci yol
cu salonu dün halka açılmıştır. 

Müthiş bir ölüm 
Beş kişilik bir aile kaya 

parçaları altında can verdi 
Mapavri nahiyesine bağlı Kaptan-

paşa köyünde tüyler ürpertici bir 
facia olmuştur. Son yağan yağmur
lar yüzünden köyün arkasındaki 
kayalar yerlerinden kopmuş ve köy
lü Hasamn evini hurdehaş etmiştir. 
Düşen kaya parçaları otuz kadar 
tahmin edUmektedir. 

Hasan üe kansı, annesi ve iki ço
cuğu kaya parçalan altında can ver
mişlerdir. 

İngiliz tayyarecileri benzin
siz kalarak Adanada yere 

indiler 
Adana 7 (Hususî) — İngiliz tay

yareci ve gazeteci Vlktor Riketin ve 
arkadaşı Klovstonun rakip olduğu 
tayyare Toroslardaki fırtına netice
si benzinsiz kalai-ak burada yere indi, 
yarm Beyruttan Bağdada gidecek
lerdir. 

Gençlik bayramı hazırlık
larına başlandı 

Ankara 7 (Telefon) ~ Maarif Ve
kâleti beden terbiyesi umum müdür
lüğü, Atatürkün Samsuna ayak bas
tığı güne tesadüf eden 19 mayıs genç
lik bayramı gününde memleketin her' 
tarafında yapüacak beden terbiyesi 
gösterileri için büyük bir program har 
nrlamıştır. Bu program yakında ma
arif müdürlüklerine ' bildirilecektir. 
Memleketin her tarafmdan fimdlden 
hazırlıklara baçlanm^Etır. 

GÜNÜN HADISELERI 

Bütün dünyadaki ve bizdeki 
ticaret gemilerinin vaziyeti 

Fransız kabinesi âzasından Bay Tasso 
bahri ticaret mutahassıslarındandır. Ver
diği bir raporda, dünyadaki ticaret gemi
lerinin vaziyetini gösteriyor. Alâka uyan
dıracağını sandığım için mühim noktala-
nnı hulâsa ediyorum: 

Bütün dünyada gemilerin miltdannda 
şöyle bir çoğalma olmuştur: 

1935 de 63,727,000 Ton 
1936 da 64,004,000 Ton 
1937 de 65,721,000 Ton 
1 Teşrinievvel 1937 de, bütün dünyada 

2,902,000 hacminde gemi yapılmaktaydı. 
Norveç, Japonya, İngilter ve Almanjranm 
ticaret gemileri 30 Haziran 936 ile 30 Ha
ziran 937 arasında - isimleri sırasile -
9U suretle artmıştır: 293, 254, 258 ve 218 
biner ton. Buna karşılık, üç mühim de
nizci devletin gemileri azalmıştır: İspan-
ya'nm 102, Amerika'nın 100 ve Fransa'ma 
132 biner ton mikdarında bir sukutu var
dır. Tabiî bu rakkamlar, insana Türkiye-
nin vaziyetini de merak ettirir. 

«Denizyolları» nm neşretiği «Türk deniz 
ticareti» isimli eseı-dekl istatistiğe naza
ran bizim vaziyetimiz şöyledir: 

923 Senesinde 34,902 Ton 
933 Senesinde 110,774 Ton 
934 Senesinde 115,686 Ton 
935 Senesinde 110,304 Ton 
936 Senesinde 116,745 Ton ' 
Bu tabloda gösterilen rakkamlar safi 

tonilâtodur. Gayri safi tonajımız 1936 se
nesinde 197,780 dir ki, buna hükümetçe 
Denizyolları işletmesi için Almanyaya ıs
marlanan ve bu sene zac/mda gelmeğe 
ba^ıyacak olan on geminin tutarı olan 
36,000 ton da ilâve edilirse millî ticaret 
filomuzun tonajı 233,780 tonu bulacaktır. 

F. Tanur 

Atatürkle Hollanda 
kraliçesi arasında 

Hollanda veliahdı prenses Jülya-
nanın doğurması münasebetile 
Reisicumhur Atatürk ile Hollanda 
kraliçesi arasında hararetli tebrik ve 
teşekkür telgrafnameleri teati edil
miştir. 

Son dakika 
Bükreş Sovyet 
sefiri kayboldu 
Sefarethane mahafili 

öldürülmüş olmasından 
korkuyor 

Paris 8 (Akşam) — Bükreşten ge
len haberlere göre Bükreş Sovyet 
sefiri B. Butenko ortadan kaybol
muştur. Sovyet sefareti mahafili se
firin kaçırılmış ve hattâ öldürül
müş olmasından endişe ediyor. 

Bir Sovyet balonu 
har ab oldu 

13 maktul ve 3 ağır 
yaralı var 

Paris 8 (Akşam) — Moskovadan 
gelen haberlere göre V 6 işaretli Sov
yet balonu Murmanskda uçarken 
mahv ve harap olmuştur. 19 kişilik 
mürettebatında 13 ü ölmüş, 3 ü ağır 
yaralanmıştır. 

Balonun, siten ve fena havadan 
dolayı bir dağa çarparak parçalan
dığı tahmin ediliyor. 

Alman Hariciye Nazırı 
Londraya gidecek 

Berlin 8 (Akşam) — Hariciye Na
zın B. Ribbentropp vazifesine git
mezden evvel Londraya giderek İn
giliz kralına vedanamesini takdinı^ 
edecektir. ^ 

Von Pappenin yerine Viyana se
firliğine Otto Meisner, B. Frank ta 
Almanyanın Roma sefirliğine tayin 
edilecektir. ^ 

Windsor Düşesi gebe 
Paris 8 (Akşam) —, Windsor Dükü 

ile Düşesi Versaillesde kiraladıkları 
yeni köşkte yerleşmişlerdir. Windsor 
Düşesi hâmiledir. 

Ingilterenin sabrı tükendi, korsanlığa 
karşı şiddetli mücadele acildi 

Barselon hükümetine ve Frankoya birer 
nota verilerek alman tedbirler bildirildi 

Londra 7 (A.A.) — İyi haber alan 
mahfüler İngiltere hükümetinin Bar
selon ve Salamanca hükümetlerine bi
rer nota göndererek İngiliz karakol ge
milerine tahsis edilen ımntakada kor
sanlığa nihayet vermek içio ahnan 
tedbirleri bildirmiş olduğunu söylemek
tedirler. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
denizaltı korsanlığma olduğu gibi ha
va korsanlığına da mâni ohnak için 
yakında tedbirler almacaktır. 

B, Edenin nutku 
Londra 7 — Hariciye Nazın B. Eden 

bugün Avam kamarasında söylediği 
bir nutukta bütün tedbirlerinin ticari 
seyrisefajni gayri meşru hücumlara 
karşı himayeye kâfi gelmediğini söy
ledikten sonra ezcümle demiştir ki: 

— Bu mıntakada dabmş denizaltı 
gemisi keşfedilirse ticarî seyrisefaine 
hücum etmek niyetinde gibi telâkki 
olunacaklardır. Bu gibi denizaltı ge

milerine ateş edilmesi için bugünler
de garbi Akdenizde faaliyette bulu
nan İngiliz gemilerine emirler vcrtl-
nuştu*. 

B. Eden Fransa ve İtalyanın da 
kendi nuntakalannda ayni şekilde 
hareket etmeği kabul ettiklerini söy
ledikten sonra: 

— İngiltere hükümeti seyrisefaine 
yapılan tecavüzleri şimdiye kadar sa
bırla karşılıyordu. Fakat artık sabır 
tükenmiş bulunmaktadır. Demiştir. 
Ingilterenin sabrı tükenmiş 

Londra 7 (A.A.) — Akdenizdekl 
korsahlık hadiselerini tedkik etmek 
üzere toplanan kabine içtimamdan 
sonra İngiliz hükümeti general Fran
koya şiddetli bir nota vermiş ve İngi
liz gemilerine karşı yapüan mükerrer 
tecavüzlerden dolayı hoşnutsuzluğu
nu bildirmiştir. 

Reuterin haber aldığına' göre, no
tada İngiliz hükümetinin artık sabn 
tükenmiş olduğu yazılıdır. 

İktisad ve Ticaret mektebi 
Maarife bağlanacak 

İktisad Vekâletine' bağlı olan yük
sek iktisad ve ticaret mektebinin Ma
arif Vekâletine raptedileceği söylen
mektedir. Bu maksadla Ankarada ted
kikler yapıldığı duyulmuştur. j 

Hariciye Vekili 
bu sabah geldi 
istasyonda hararetle 
karşılandı, Perapalas 

oteline gitti 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 

Araş bu sabahki ekspresle şehrimi
ze gelmiştir. Hariciye Vekili, Sirkeci 
istasyonunda Reisicumhur namına 
seryaver B. Celâl, vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağ, polis 
müdürü B. Salih Kılıç ve daha bir 
çok zevat tarafmdan karşılanmıştır. 

B. Tevfik Rüştü Araş kendisini kar-
şılıyanlann ajrn ayn ellerini sıka
rak hasbıhalde bulunmuş ve bir 
müddet B. Muhiddin Üstündağ ile 
görüşmüştür. 

Hariciye Vekili doğruca Perapalas 
oteline gitmiş, seryaver B. Celâl ve 
vali B. Muhiddin Üstündağ otele ka
dar kendisine refakat etmişlerdir. 

Hariciye Vekili Perapalas otelin
de bulunmakta olan Başvekil B. Ce
lâl Bayarla bk müddet görüşmüş
tür. B. Tevfik Rüştü Araş bugün Dol-
mabahçe sarayına giderek Atatürke 
tazimlerini arzedecektir. Hariciye Ve
kilinin bir müddet şehrimizde ka
larak istirahat etmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde B. Tevfik Rüştü Ara-
sm, Balkan antantı toplantısı için 
memleketimize gelecek olan zevatın 
karşılanmasında bulunması ihtimal 
dahUindedir. 

Belgrad ve Sofyadan 
geçerken 

B. Tevfik Rüştü Araş, Belgraddan 
geçerken, 45 dakika Yugoslav Başve
kili B. Stoyadinoviç üe görüşmüş
tür. Bulgar BaşvekUi ve Hariciye 
Nazın B. Köseivanof, Hariciye Ve
kilimizi Bulgar hududunda karşıla
mış ve tren Sofyaya varıncaya ka
dar B. Tevfik Rüştü Arasla iki mem
leketi alâkadar eden meseleler hak
kında uzun uzadıya konuşmuştur. 

Sofya istasyonunda B. Tevfik Rüş
tü Arası, kral Boris namına müşavir 
Greuev ve Balkan antantı sefirleri. 
Hariciye Nezareti erkâm karşılamış 
lardır. 

Devlet Demiryolunda talebe 
ye muallimler için tenzilâtlı 

tarife hazırlandı 
Ankara 7 (Telefonla) — Devlet de

miryolları idaresi talebe ve muallim -
1er için yeni ve tenzUâtlı bir tarife ha-
Birlamıştır. Bu tarifeye göre muallim 
ye talebeler hakkında şimdiye kadar 
tatbik edilmekte olan tenzilâth tari
felerden % 50 nisbetinde yeniden 
tenzilât yapılacaktır. Bundan başka 
Pulatlı ve Kırıkkale arasındaki istas
yonlardan Ankaraya gelecek yolcu
lar için de Ve 50 tenzilâth yeni bir ta • 
rife kabul edilmiştir. 

Bayram C u m a günü 
Kurban derilerile barsak-
lan tiirk hava kurumuna 

veriniz 
istanbul müftülüğünden: Yurdu

muzun muhafazası ve mülî varlığı
mızın daha ziyade yükselip üerleme-
si için çalışmakta ve pek meşkûr 
hizmetleri sebketmekte olan milli 
kurumlarımıza her vesüe üe yardım
da bulunmak yurd borçlarımızın en 
mülıimlerindendir. 

Bu mühim vazifeyi nazan dikka
tte alarak kurban deıilerüe bersak-
larınm Türk hava kurumuna veril
mesi hakkında Diyanet işleri reisli
ğinin neşretmiş olduğu fetvası da 
malûmdur. 

Binaenaleyh; yurdumuzu hava
dan gelecek tehlikelere karşı kom-
mak uğrunda feyizli ve devamlı bir 
surette çalışan ve aldığı teberrulaıı 
Kızılay ve Çocukları esirgeme gibi 
hayırlı kurumlar ile paylaşarak mil
lete hizmet eden Türk hava kuru
muna Kurban bayramında kesile
cek kurban derileri üe barsaklan-
mn verümesi ve 10 şubat 938 tari
hine müsadif perşembe günü - Zil
hiccenin dokuzu olduğundan - Arife, 
cuma günü de bayram olduğu ilân 
olunur. 

Ziraat enstitüsü müdürlüğü 
Ankara 7 (A^A.) — İstifa eden Zi

raat enstitüsü müdürü B. Falkenin 
yerine bağcılık ve bahçıvanlık ensti
tüsü müdürü profesör Olaysberk ta
yin edilmiştir. 

Yüzde 8,5 dan fazia 
faiz alınmıyacak 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

par vermeği itiyad edenlere veya be
yannamelerindeki şartlarım veya faiz 
hadlerini muvazaa üe gizliyen ha
kiki veya hükmî şahıslara tefeci 
denir. 

Değişen madde 15 — Faiz tabirin
de ödünç para verme mukabilinde 
borçludan komisyon ve hesap mas
rafı ve saire her ne nam Ue olur-1 
sa olsun alman para dalüldir. Ancak 
mütehakkak, sigorta ücretleri, aıdı-
ye ve eksper ücretleri faiz tabirinden 
hariçtir. 

Madde 2 —. 1 ikincikânun 1938 ta
rihinde mevcut bıüunan ve ödünç 
para verme ve bankalar kanunlaıı 
hükümlerine uygun olarak yapıl
mış olan mukavelelerin faiz haddine 
müteallik hükümleri bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren beş sene 
müddetle devam edebiüı-. 

Lâyihanın diğer iki maddesi meri
yet tarihine ve tatbik makamms 
aittü-. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

tnsan "Neydim?,, dememeli 
'Ne olacağım,, demeli imiş*»* 

Şimdiye kadar pek çok kimsder 
şöyle sanıyordu: Hitler, bütün mu-
vaffakiyetine rağmen, bir tarftan Al
man sermayedarlarının, diğor taraf
tan da Alman ordusunu bir «cgöster-
nıeliğb dir. Bu iM kuvvet, halktan 
f^kumış bir lider olduğu için, ona, 
gİBliden gizliye kendi armlarmı yap-
tirtmak üzere, müzaheret ediyorlar... 

Fakat, Hitler, İktisad diktatörü 
Sehachfı yıktı. Şimdi de, - ve en şa
yanı hayreti, . asıf ordıdarm en klâ
siğini içinden fethetti ı Alman ordu^ 
suna baş oldu, kendi karakterini ver
di. 

*«« 
Hitler'in tercümeihalini öğrenmİ-

yen kaldı mı? 
Okumasını sevmiyen bir çocukmuf. 
Babası: 
— Ah, şu afacanı ne yapacağız?... 

Wr baltaya sap edenuyecek miyiz?... 
Küçük bir memur olamıyacak mı 
acaba?... - dermif... 

Arkadaki uzun boylu ve bıyıklı zat, 
Adolf Hitler'in on başılık haUdir 

Sonra Hitler nakkaş olmuş, harp-
^ on başılık, çavuşluk etmiş. Der-
«en, iyi söz söyliyeİHİ^ği dikkati cd-
***derek, erkâm harbiye, onu halk 
**atibi olarak kullanmış. Genç Adoli, 
^syonal - Sosyalizmin esasım teş-
*^ eden fikirlerini söyleyip etrafm-
^ adam toplamış, fırka kurup işi 
••tiyütmüş: Parlâmento muvaffakiye
ti hâki gömlekliler, iktidar mevkii, 
'»kiplerin yok edilmesi, «Heil Hitler!» 
'ilân derken devlet reisliği, milli 
^»İtfamaıılık ve bugünkü dört başı 
*»amur diktatjirlük. 

Her diktatör mevkiini başka şeyle-
*• de medyundur. Sanırım tarihte 
^*de dil kuvvetil» bu derece ikbal* 
^''^ adam azdır; yoktur bile! 

Meşhur Yıman hakimi Ezop'un hl^ı,-
y ^ aklıma geldi. Kendisi kOle imiş. Kfea-
''«i olan Xantes: 

— Misafirlerim geliyor, en iyi yemeği 
yap! - demiş. 

O da dil yemeği hazıriamış. 
Başka bir sefer en kötü yemeği yapma-

sım söyleyince yine ayni şeyi tekrarlama-
^ itterine hajrretle sonnuşlar: 

— Nedir bu? İyi şey yap deriz dil ya-
PatSto, kötü sey SSLP deriz ytoe dül.-
g ~~ öyle ya! - diye Ezop cevap vermiş. -
^a iyi şey dildir. İnsan bununla herfeye 
^ r . Keza en kötü şey dildir. Zira her 
»«a o yüaden başa gelir. 

Doğrudur: Ekseriya insan dDinin 
*^lâsım çeker. DU safasuu süreninin 
^ başmda ise elbet Hitler gelir. Hem 
*̂ cndi de bu siiâhınıtn kıymetini, kuv
vetim biüyor: 

^dara geçmeden evvel, bir gün. mu-
j^üflerinin karşısma elleri cebinde, istih-
*''* çıkarak konuşmağa başlamış: 

. -- BvTel& ellerini çıkan bakalıml - diy© 
SiKişmışiaıs. 
hen-**' y'^^ûUerin maruf âdetine telnü-
j / - - - Lüzum yokl Ben ellerini kullanarak 
•*«ıuşan insanlardan değilim I - demiş. 

f 
Yenicami kemeri 

Avan projede 
değişiklik 

gapılacak mı ? 
Yenicami kemerinin yıkılp yıkıl

maması etrafmda münakaşalar de
vam ediyor. Şehircilik mütelıassısı B. 
Proste'ım avanprojesine göre kemer 
yıkılmalıdır. Belediyenin düşüncesine 
göre projenin bu kısmı tadil edilecek 
cihetler arasına girebilir. 

IMğer taiaftan müzeler idaresi 
Eminönü meydanı açıldıktan sonra 
kemerin muhafazası için bir proje 
hazırlamaktadır. Bu proje şu şekUdo 
olacaktır: Meydan yıkıldıktan sonra 
bir çıkmtı halinde kalacak olan k&-
merhı deniz tarafmdaki ucundan iti
baren Yenicamiye muvazi olarak Mı
sır çarşısı tarafma doğru geniş bir 
yaya kaldırımı yapılacaktır. Bu su
retle meydamn bu kısmı yayalara 
mahsus kalacak, nakil vasıtalan şim
di olduğu gibi kemerin altından geç-
mlyecektlr. 

Çöpler 
üç müfettiş tedkiklere 

devam ediyor 
üç Belediye müfettişinden mürek

kep heyetin İstanbuldaki çöplerin 
toplanma, nakil ve imha işlerlıü tan
zim maksadlle yaptıklan tedMkler 
ilerlemiştir. Müfettişler tedkikleri so
nunda mufassal bir rapor hazırlayıp 
riyaset makamına vereceklerdir. İs
tanbul Belediyesi temizlik işlerini bir 
programa bağlamayı düşünmektedir. 

Diğer taraftan Belediye hazirandan 
itibaren, halen Edimekapı haricinde 
imha etmekte olduğu İstanbul çöple
rini de Beyoğlu çöpleri gibi denize 
dökecektir. Bunun için Haliçte Azab-
kapıdan başka Balatta, bir de sebizs 
hâlinin pisliğinnl albilmek için hâl cl-
vannda birer çöp iskelesi meydana 
getirilecektir. 

Gazi köprüsünün iM başmda birer 
meydan yapüacağı evelce yazılmıştı. 
Köprü 939 senesinde ikmal edileceği 
cihetle Belediye Azapkapıda' yapılar 
cak müstakbel meydanm şimdi bu
lunduğu sahayı işgal eden çöp İske
lesini başka bir tarafa nakle karar 
VKiniştir, * 

Çöp iskelesinin Karaköjre yakm bir 
tarafa kaldırılması düşünülmektedir. 
Belediye bu maksadla yer aramağa 
başlamıştır. 
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Elhak, konuştu ve müsellâh teşki-
lâtıu en mfihlmmi, en ananeperestt 
olan Alman ordusunu iHİe dU kuvve-
tile kıskıvrak kendine rametti; hiç 
bir muluıvenıete maruz İcalmakzısml 

Şu yukardd resimde, Hit l^i on ba
şılık haÜBde görüyorsımus: 

İnsan «cNeydiın:̂  dememeli, «Ne ola-
cağuı» demdi imiş. 

Bu resmi gördülıten sonra herkes 
şöyle bir düşünceye dalabilir: 

— Kim bilir belld ben de ileride 
bir dâhi musikişinas, bir mahir kap
tan, bir büyük mucid... İlh olalnli-
rim... 

«Nefisten ümidi kesmemeli!» yi tel
kin eden insanlarm başmda da yine 
Hitler geliyor. (Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Tramvaylara kınlmıyan 

cins cam 
Geçen gOnkû Akşam gazetesinde 

bir tramvay otobüs müsademesinda 
tramvaym dört camı kırılarak İki 
tramvay müşterisinin camlarla yara
landığım okudum. Ve çok müteessir 
oldum. 

Yine Akşam gazetesinin ayni günkü 
neşriyatmda taksi ve otobüslerin 
camlan kırılmaz cinsten yaptırılması 
hakkındaki Belediyemizin son karan 
cidden yerinde bir karardır. Fakat 
hâlâ taze olan ve gözümüzün önün
de bugünkü gibi beliren Şişhane yo
kuşunda feci tramvay kazası kurban-
lEinnı en çok müteessir eden nedir 
diye düşünmek l&zımgelirsa camlar 
olduğu diyebilirz. Ve neteklm 18/1/938 
tarihinde Şişhane yokuşımda vuku-
bulan otobüs tramvay kazası esna-
smda tramvay müşterilerinin yine 
camlardan yaralandıkları sabit ol
muştur. Ve buna mümasil tekmil 
tramvay kazalarında en büyük rolü 
oynıyan camlardır. 

Belediye, nisbeten fakir olan oto
mobilcilere bile nizamen camlarm de-
ğlştirtirken, tramvay şirketini böyle 
bir mecburiyet altma - halkm selâ
meti için - sokmamakta m&na jroktur. 

şişlide tramvay son durak 169 
numaralı Reno apartımanı 

Mütercim İlyas 
NOT: 
Karilerimizin diğer şikâyet ve di

lekleri 13 üncü sahifemizdedlr. 

İki aile faciası 
iki koca karısını 

yaraldı 
Dün şelürde iki aüe faciası olmuş 

ve iki koca; kanlarile kavga ederek 
onlan hastaneye kaldıracak derecede 
yaralamışlardır. 

Vakalardan biri, Küçükpazarda ol
muştur. Burada oturan Hasan ismin
de biri sarhoş bir halde eve gelmiş, 
kansı Huriyeyi bulamamıştır. Hasan 
sormuş soruşturmuş, Huriyenin ci
varda bir yere misafirliğe gittiğini 
öğrenmiştir. Hasan, bu sefer oraya 
gitmiş, kansmı çağırmış, kairşısma 
çıkar çıfctoaz da üzerine atılarak bar 
şmdan ve yüzünden yaralamıştır. 

Kadmm istimdadma yetişen bekçi 
ve polisler, derhal tedavi altma' al
mışlar, Hasam da yakalamışlardır. 

İkinci vaka Galatada olmuştur. 
Şevket admda biri kalışı Nimetle bir 
para meselesinden kavgaya tutuş
muşlar, Şevket Nimetin ağır sözlerine 
tahammül edemiyerek bıçağını çek
miş ve Nimeti muhtelif yerierinden 
yaralamıştır. 

Vakadan haberdal- olan polis. Ni
meti Be3roğlu hastanesine kaldırmış
tır. Şevket te yakalanarak hakkmda 
kanunî takibata girişilmiştir. 

Y a p ı v e y o l l a r k a n u n u n d a 
y a p ı l a c a k d e ğ i ş i k l i k t e s b i t 

e d i l d i 
Yapı ve yollar kanununun tadili 

üzerinde çalışmak için Ankaraüa top
lanan komisyona iştirak eden bele
diye umuru hukukiye müdürü B. 
Muhsin ile imar şubesi müdürü B. 
Ziya ve harita dairesi müdürü B. Oar 
lip şehrimize dönmüşlerdir. 

Yapı ve yollar kanunvmda yapılar-
c£ik tadilât tesbit edilmiştir. Meclisin 
bu seferki toplantısmda müzakere 
edüecektir. B. Ziya İstanbulım imar 
plâm hakkmda da Dahiliye Vekâleti
ne izhata vermiştir. 

Deri sanayii 
Fabrikaların 

kuçuldugu 
tahakkuk etti 

Sanayi umum müdürü B. Reşad 
deri fabrikalarının küçülmesi mese
lesi üzerinde yaptığı tedkikleri bitir
miş ve Ankaraya dönmüştür. Yediku-
ledeki deri fabrikalarında yapılan 
tedkikler sonunda deri sanayiinin har 
kikaten küçüldüğü tesbit edilmiştir. 
Bunun üzerine Ankaradan bir heyet 
gönderilerek tedMkata devam edil
mesi münasib görülmüştür. 

Bu heyet deri fabrikalarının küçül
mesine sebeb olan âmilleri tesbit ve 
buna bir çare bulunmasmı tedMk ede
cektir. Ük tedkiklere göre bu fabrikam 
lann küçülmesine sebeb muamele vö 
istihlâk vergilerinin beş beygir kuv
vetinden yukan fabrikalara teşmü 
edilip beş beygir kuvvetinden aşağı 
olanlarm bu vergilerden maaf tutul
masıdır. 

Yedikulede vasati bir hesabla ev
velce 10 kadar olan küçük fabrikalar 
son zamanlarda büyük fabrikalann 
vergi vermemek için küçûlmelerila 
bugün 30 kadan bulmuştur. Bımd 
mukabU önce 25 kadar olan büyük 
fabrika da 12 ye ifimiştir. Bunlardan 
temin edilen senelik vergi tutan bir 
milyon lira kadar olması icab etmek
tedir. Fakat küçülme hadisesi 400,000 
lira kadar bir vergi azlığı meydana 
getiriyor. 

Bir avcı yaralandı 
Elindeki tüfek düşerek 

ateş aldı 
Evvellki gün akşam üzeri Bakırköy 

civarmda bir av salıasmda bir kaza 
olmuştur. Edvard ve Giro isimlerind» 
iki arakadaş avlanmak üzere o civar
da çimento fabrikası etrafmda dola
şırlarken bir a:ralık, Edvard, sahUd* 
bulunan bir sandala athyarak yaban 
ördeği vurmak üzere açılmak istemiş
tir. 

Edvard sandala binmekte İken tü
feğini Giroya vermiş, bu sırada; da 
Giro'nun elinden tü f^ yere düşmü(^ 
tür. Tüfeğin düşmesile ateş almaa 
bir ohnuş ve çıkan saçmalar Gironun 
sol dıemesi altma saplanmıştır. 

Giro söz söyleyemiyecek bir halde 
yaralandığmdan, Edvardm zabıtayı 
haberdar etmesi üzerine civardaki 
Ermeni hastanesine kaldırılmıştır. Ed
vard hadiseyi bu şekilde anlatmıştır. 
Zabıta tahkikatuu derinleştirmek
tedir. _ _ _ _ _ _ _ 

İki otomobil kazası 
Şoför Nurinin idaresindeki taSoA 

Saraçhanebaşmdan gitmekte ilseo, 
caddenin bir tarafmdan diğer tarafı^ 
na geçmekte edan KüçükpazarU Na» 
zime isminde bir kadma çarparak 
ağu- surette yaralamıştır. Nazime Ha
seki hastanesine kaldırılmış, şoför 
tevkif edilmişitir. 

İkicisi şoför Sudinin idaresindeki 
hususî otomobU Âyazpaşa yokuşun
dan çıkmakta iken ayni yokuşu inen 
şoför Mehmedin ida:resindeki 1313 
numarah taksi ile çarpışmışlar her 
ikisi de hasara uğramıştır. 

ISTANBUL HAYATI 

Bir daha vur! 
Şiddetli bir el gakırtısı salonu çın

lattı. Alkışların, bağnşmalann ardı 
araa kesilmiyordu. Daraak klsbetter 
giymiş iki delikanb sahneye çıkarak 
seyircOeri selâmladılar. Tekrar sağ^ 
nak halinde baştayan alkış gürültüle
ri arasmda karşı karşıya geçtiler. El
lerindeki acayib eldivenleri bir «i*hn 
muayeneden sonra ymumklan sı
kıldı. Çehreleri birdenbire defiştL 
Biraz evvel içleri giUümseyen göllerde 
ani Mr hiddet kıvılcımı parladı. Kaşlaf 
çatddı, vücud adaleleri gerilip kabardit 
Derin derin solumaları salonun geri 
tarafından bUe duyuluyordu. Diraak-
lerini kıvırdılar, bellerini büktttler| 
kan içici düşman gibi balaşarak blriU 
birlerinin üzerlerine saldırdılar. 

Kâh ayrüıyorlar, kâh biribirloine 
sokuluyorlar, kollar makine gibi işli
yor. Birinin savurduğu şiddetU yum
ruk ötekinin çene kemiklerinde saklı
yor. Onun da can acıslle dişlerini BH 
karak bütün kuvvetUe İndirdiği sıla 
bir muşta, karşıdakinin burnunu yana 
yassı ediyor. Etraftaki seyirciler, dSı 
vüşenlerden daha fada telâşa düşA* 
yorlar. Sağdan soldan bağırmalar du
yuluyor; 

— Vur be... Biraz daha sıkı vursa> 
na... 

— Hadi yavrum, seni göreyim. Bir 
vuruşta çenesini dağıtmalısın ha... 

Yanımda oturan bir genç bayan y»* 
rinde zıpzıp zıphyor, haykırıyor: 
— Vursana, ayol... Eyvah, yine mi 
fırsatı kaçıracak. Ay. bu sefer de vı»> 
ramazsa çıldıracağım. Asabım bonı* 
lacak. 

Karşıdaki yumrukların şakırtısı be
nim asabımı çoktan bozdu Fakat» 
yammdaki küçük bayanm, icabmda 
sivrisinek vızıltısmdan bUe bozulup 
altüst olan asabı burada bir kaplan 
pençesinden daha kuvvetli görünfl-
yordu. En ufak bir hareket karşısında 
ılık damlalarla süzülen gözleri burada 
inadına açüıyor, yıldırımlar saçıyoı^ 
makine süratUe savrulan yumruklan 
birer birer takib ediyordu. ^ 

- Sahnede uzım bir boğuşmadan son
ra birinin, bütün vücut ağırhğıyle İn
dirdiği bir yumruk ötekini bir paçav
ra yığmı halinde yere serdi. Burnun
dan kanlar boşanarak uzanan dHi-
kanlnun feci âkibeti, yanımdaki genç 
bayam sevinçten adetâ çıldırtıyordu. 
Çılgm kahkahalarla ayakta tepiniyor, 
minimin! avuçlarım patlatırcasma 
çarpıyor, haykırıyor: 

— Yaşaaa... Amma, dikkat et; 
Kalkarsa bir daha vur. Kımıldatma 
sakın. 

Doğrusuya; şimdiye kadar bayanla
rın Kdcer olmaya yeKenmclerini, sa
dece oltelderdeıı geri kalmamak aıw 
zusondan mütevellid Ur gösteriş ttb-
myordum. Fakat, şu maç seyrinden 
sonra inandım U; bu ladar kuvvetli 
sinirler, ceplıenin ölfim sağnaklan 
altında da İMMuhnaı, komanda da ••• 
tir, harp de eder. 

OemalBeflk 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a •••••••••••••••••I 

Y u g o s l a v y a n m A n k a r a e l ç i s i 
d ü n g e l d i , A n k a r a y a g i t t i 
Bir müddetten beri Balgradda bu

lunan Yugoslavyanm Ankara elçisi B. 
Acemoviç şehrimize gelmiş ve dün ak
şam Ankaraya gitmiştir. Elçi aym 14 
ünden evvel tekrar şehrimize döne^ 
cek Balkan Antantı toplantısı için 
memleketimizi zijraret edecek olan 
dost Yugoslavyanm Başvekili ve Hari
ciye Nazın B. Stoyadinovlçi karşılamaV 
üzere Türk protokol heyetile birlikte 
Uzunköprüye gidecektir. 

Bay Amcaya göre... 

Sevr ^^^'^y^ meclisi, stadyomda maç 
j^J^^^^rin bağırmalarmı yasak et-

^LİÜgum görmemiş bay Amca... 

... îyi bir hareket doğrusu!... Düşün 
bir kere bay Amca, bizim taraf sizinkl-
lere bir gol atmış!.. 

... O heyecanla «Yaşşaaa!» diye ba
ğırmak istiyorum, fakat ne mümkünle 

%.. Ağzımı açsam meselâ beş lira ce-
2al.. Belediye bu işte çok centilmen
ce davrandı samyorum!.. 

B. A. — Elbette!.. Eminönü meyda» 
m açıhrken milyonluk bir gelir ks^ul 
kapamak az centilmenlik değU!... 



SahUe 4 A K Ş A M 8 Şubat 1938 

Taksim cinayeti 
Rakı eğlentisinin parasını 

vermediklerine kızmış! 
(»p9l}yps lou} T ^vjLvı Svg) 

Bir rakı eğlent is i 
Geçen Cuma günü akşamı bu dört 

arkadaş beraberce bir meyhaneye 
giderek rakı içmişler, sonra hesab 
edip herkes hissesine düşen para3n 
vermek üzere, meyhanede toplu ola
rak paralan Abdürrahman vermiştir. 

Ertesi gün Abdıirrahman, Hüseyin-
le AiUye borçlarını vermelerini söyle
miş fakat bu iki atkadaş: 

•— Paramız yok. Sen de bize bir zi
yafet çekmiş ol. Ne parası istiyorsun? 

Cevabım vererek borçlarını ödemek 
İstememişlerdir. Bu yüzden araların
da ağız münakaşası olmuştur. 

Onlar çıkıp gittikten sonra Abdür
rahman, kardeşi Emine: 

—Rakıyı içtiler, parayı vermiyor
lar. Bir de kafa tutuyorlar. Fakat ben 
bu acıyı onlara bırakmıyacağım. On-
lann İkisini de ustura ile boğazlıyım 
da gör. Demiştir. 

Ustura tedariki 
O gün Abdürrahman kömürcü 

dükânım kardeşi Emine bırakarak 
Sirkeciye inmiş ve bh- dükkândan yeni 
bir ustura satm alıp biletmiştir. Her 
zaman jUetle tıraş olan Abdürrah
man, Pazar günü eni aldığı ustura Ue 
tıraş olmuş ve usturasını saklıyarak 
o gün kimseye birşey hissettirme-
mlştlr. 

O gece ve Pazar günü de sükûnet
le geçmiş, akşam.üzeri dördü birden 
gene odalanna çıkarak bir müddet 
oturduktan sonra yatmışlardır. 

G e c e yarısı . . . 
Üç genç yataklannda iyice uyku

ya dalmışlar, vakit gece yarışım geç'̂ i 
mşitir. Abdürrahman yatağmda uyu
yor gibi görünerek öteküerin tama-
mile ujrumHanm beklemiştir. 

Gece yansmdan sonra saat iki sı-
ralannda herkesin ağır uykuya dal-
dığmdan emin olarak Abdurrahmain 
yavaşça yatağından doğrulmuş ve 
akşamdan gizlice şiltenin altına sak
ladığı keskin, yeni usturayı alarak 
yanmda, herşeyden bihaber uyu
makta olan Hüseyinin boğazmı bir
denbire kesmiştir. Abdürrahman 
bütün kuvvetile sürdüğü keskin usr 
tura, Hüseyinin gırtlağmı parçala-
ımş ve zavaUı Hüseyin kımıldanma
ğa muktedir olamadan derhal ölmüş
tür. 

İkinci cinayet 
Gözlerini kan bürüyen Abdürrah

man blrind cinayeti böyle gürültü
süzce hallettikten sonra yavaş yavaş, 
Ali ile kendi kardeşi Eminin yattıkları 
yatağa yaklaşmıştır. Fakat ayak pı-
tırtüanndan Ali uyanmış, Abdürrah
man bunun farkına varmca birden
bire onun da üzerine atılmıştır. Uy
ku sersemliğiie bu anî tecavüz karşı-
smda Ali kendini müdafa etmek is
terken boğazından ağır yaralanmış
tır. Fakat can acısile yerinden fırlı-
yan Ali de, boğazmdaki yaradan 
kanlar fışkırarak Abdürrahmanm 
üzerine atümış, ikisi oda içinde boğuş
maya başlamışlardır. 

O sırada Abdürrahmanm kardeşi 
Emin de uyanmış ve ağabeğisile Ali
nin boğuştuklannı görünce yatağın
dan fırhyarak kardeşine yardım et
mek üzer boğuşmaya kanşmıştır. 

Bu üç kişilik boğuşma esnasında, 
boğazından yaralı olan Alinin par
maklan da parçalandığı gibi Abdür
rahman kendi usturasüe çenesinden, 
kardeşi Emin elinden yaralanmış
lardır. 

Merdivenden yuvarlandılar 
Canlan yandıkça büsbütün birbir

lerinin üzerlerine çullanan üç kav
gacı itişe kakışa oda kapısından dı-
şanya çıkmışlar ve üçü biMen, kapı-
nm önünde bulunan üç metre yük
seklikte, kırık basamaMı merdiven
den dükkânın içine yuvarlanmışlar
dır. Aşağıda yine boğuşma başlamış
tır. 

O sırada devriye gezen polis me
muru Hüsameddin dükkânın önün
den geçerken içeriden gürültüler ve 
inütiler duymuş, kulak verince dük-
kâmn içinde kavga olduğımu anhya-
rak derhal düdük çalmağa başlamıŞ' 
jhr. 

Bekçiler ve diğer polisler yetişinci-
ye kadar polis Hüsameddin dükkâ
nın kapısmı kırarak içeriye girmiş ve 
kanlar içinde hâlâ.' boğuşmakta olan 
üç genci zorlukla ayırmıştır. Diğer 
polis ve bekçilerin de yardımlarile 
bunlar yakalandıktan sonra üst kat
taki odaya çıktıklan zaman kanlar 
içinde Hüseyinin ölüsünü bulmuş
lardır. 

Vak'a derhal Müddeiumumîliğe bil
dirilmiş, nöbetçi müddeiumumi mu
avini B. Sabri ile Adliye doktoru B. 
Salih Hâşirp vak'a mahalline gitmiş
lerdir. Yapüan muayenede Hüseyi
nin ilk ustura darbesile boğazının 
parçalanması neticesinde derhal öl
düğü anlaşılarak gömülmesine ruh
sat verilmiştir. Ali, yarası tehlikeli 
olduğundan baygın bir halde Beyoğ
lu belediye hastanesine kaldırılmıştır. 

KatU Abdiırahmanla kardeşi Emin 
Müddeiumumiye verdikleri ifadede 
cürümlerini tamamile itiraf etmiş
lerdir. Cinayet âleti olan ustura da 
almarak suçlıüar evraklarile birlik
te adliyeye verümişlerdir. 

Katil Abdurrahmanla kardeşi. Emin 
dün akşam üzeri elleri yüzleri kömür 
tozlu kan bulaşıklan içinde, yaralan 
sanlmış olarak adliyeye getirilmişler 
Ve yeduıci sorgu hâkimine teslim edil
mişlerdir, îlk sorgu neticesinde sorgu 
hâkimi ikisini de tevkif ederek tev-
kifhaneye göndermiştir. 

Bir R u m hayırperverinin 
yardımı 

Topkapı Fukaraperrer Müessesesi Reisli
ğinden: Büyükadada Nizam ceddesinde 
oturan Bayan Vasiliki Sanoğlu tarafından 
bir hafta evvel vefat eden zevci Todoraki 
Sanoğlunun istirahatı ruhu için fukara
nın ihtiyacına sarfolunmak üzere Topkapı 
Fukaraperver Müessesesine beş yüz lira ve
rilmiştir. Müessesemiz bu hamiyetli va
tandaşa teşekkürü borç bilir ve gazeteni
zin delâletin rica eder. 

YEŞİLAY GENÇLER BİRLİĞİNİN ÇAYI 
Her yıl olduğu gibi Yeşilay ve Yeşilay 

Gençler birliği üyelerine, aileleri ve misa
firleri ve misafirlerinin bayramlaşmaları
nı "ve eğlenceli bir vakit geçirmelerini te-
mip için bayramm üçüncü 13 Şubat Pazar 
günü saat 15 den 21 e kadar Tokatlıyan 
salonlarında bir çay verecektir. 
. Yeşilay ve YeşUay 0«açler birliği genel 
isekreterliğinden: Saym üyelerimizin ken-
lerinin, aile ve misafirlerinin davetiyeleri
ni almak için Cağaloglunda Çocukeslrge-
pıe Kurumu binasmda İkinci kattaki oda
mıza her gün öğleden sonra gelmelerini 
dileriz. 

Not: Üyelerimize ve misafirlerimize bir 
kolaylık olmak üzere ajmca Tokathyan, 
Çarşıkapıda Azak Sineması, Eminöniînde 
Akgün piyango gişesi ve Divanyolunda 
tJmlt Piyango gişesine satış için bilet bı
rakılmıştır. 

Kadın terzisi 

CEMAL BÜRÜN 
Mevsim sonu münasebetile 7 şubat pa

zartesinden itibaren kışlık modellerini 
ehven fiyatla elden çıkarttığmı müşteri
lerine bUdirir. Adres: B. O. İstiklâl Cad. 
Mısır Apt. No. 9 

YAKAN PUSELER 
Filminde TİNO ROSSİ, 6 yeni şarkı 

söylemektedir. TİNO ROSSİ tarafın
dan çıkarüan şarküann hepsi devri-
âlem yapmışlardır. Bunlar, Tango, 
Rumba, Korsika şarkıları... ne olursa 
olsun, meşhur şarkıcı, tatlı ve mües
sir, kendine mahsus ve ona herkesin 
bildiği muvaffakiyetle temin eden 
sesile bizi teshir etmesini bilmektedir. 

TİNO ROSSİnin Amerikaya gitme
den yaptığı son film olan YAKAN 
PUSELER de, sevimli şarkıcı bize 6 
yeni sarkışım «Katerin» , «Gece man
dolinler» , «Hiç bir şey bir aşk şarkısı 
kadar güzel olama'z» , «Santa Luçiyat, 
«Marekiyara», «Yavrucuğum», şarkı-
lannı dinletecektir ki bunlann halk 
arasmda nasü olacağı muvaffakiyet 
şimdiden kafidir. 

f Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

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

lata Ömer Abid han 2 inci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 

Sahtekâr şebekesi 
Bîr bavul dolusu evrak 

bulundu 
Müddeiumumîlik tarafından mey

dana çıkanldığını yazdığımız sahte
kâr şebekesi hakkında tahkikat de
vam ediyor. 

Bu şebeke ile alâkadar olarak bir 
sahte rapor tanzim etmekten suçlu 
Adnan adında birinin müddeiumumî
lik tarafından tevkif edildiğini dün 
yazmıştık. Evvelki gün Adnanm Bey-
oğlundaki evinde arama yapılmıştır. 
Bu aramada evde bir bavul dolusu 
evrak bulunmuştur. Evrak bavula 
doldurularak ağzı mühürlenmiş ve 
bu hâdise etrafındaki evrakın tedki-
kine memur olan Sualtanahmed bi
rinci sulh ceza hâkimi B. Reşide tevdi-
edilmiştir. 

\>ün, bu işin fahkikatile meşgul 
olan müddeiumumi muavini Sabri, 
suçlulardan Adnan ve eski İstanbul 
ikinci noteri başkâtibi Suadm önle
rinde hâkim tarafından tedkikata 
başlanmıştır. Şebeke etrafındaki 
tahkikatın daha bir müddet devam 
edeceği anlaşılıyor. 

Hava vaziyeti 
Karadenizde fırtına 

başladı 
Bir iki günderberi havalar soğuk 

geçiyor. Dün Karadenizde şiddetli bir 
fırtına başlamıştır. Bu yüzden altı va
pur boğaz medhalinde demirliyerek 
fırtınanın sükûnet bulmasım bekle-
miye mecbur kalmıştır. Karayelle ka
rışık poyraz fırtınası Marmarada da 
hafif tesir yapmıştır. 

Yeşil köy rasad merkezinden aldı
ğımız malûmata göre dün memleke
tin bütün mmtakalarmda hava kapa
lı, yer yer kar ve yağmur şeklinde ya-
ğlşlı geçmiş, rüzgârlar umumiyetle şi
mal istikametinden kuvvetlice esmiş
tir. 

Rüzgâr şimali şarkî istikametinden 
7-5 metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
hava tazyiki 763,9 milimetre, en faz
la sıcak 7 ve en az 2 santigrad olarak 
kaydedilmiştir. 

öksüz ve dullara maaş 
bağlanmasındaki güçlükler 

kaldırılacak 
Ankara 7 (Telefonla) — Tekaüde 

sevkolunacak askerî subay ve memur
lar ile mülkî memurlar ve bımlann 
öksüz ve dullanna aylık bağlanmak 
hususunda bir çok güçlüklere maruz 
kalınmaktadır. Alâkadar vekâletler 
bu güçlükleri önlemek için bazı ted
birler almıştır. Bu arada bunlara aid 
nüfus kayıtlannm toplu bir arada bu
lundurulması kararlaştırılmıştır. Key
fiyet alâkadarlara bUdİrilmiştir. 

fMesud bir doğum 
ürolog operatör Dr, binbaşı 

• 

Suphi Annın bir kızı doğmuştur. 
Ailesini tebrik eder, kendisine de 
uzım sıhhatli ömürler dileriz. 

ÖLÜM 
Selanik eşrafından Melek Ahmed 

Eğriboz uzun süren rahatsızlıktan 
sonra dün gece irtibal etmiştir. Ce
nazesi yannki çarşamba günü saat 
12 de Rumelihisan camiinden kaldı
rılarak Rumelihisan mezarlığma 
defnedüecektir. 

w^^^^^^^^^^m^^^ «İğnacp» dan daha komik... ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 

Gülünçlü filmlerin en gülüncü ve en eğlencelisi.. Hakikî bir kahkaha tufam.. 

FERNANDE 
RAiMU 

Yarın aksam 

SÜMER 
Sinemasında 

SPOR KRALLARI 
filminde de neşe haftasımn krallan olacaklardır. 

Y A R I N 
SAAT İKİDE 

A L E M D A R sinemasına geliniz! 
w • 

ATEŞ BOCEGI 
JEAKETTE MAC DONHI 

11 ŞUBAT CUMA MATİNELERDEN İTİBAREN 

T Ü R K S İ N E M A S I N D A 
1 — Senelerdenberi dünya efkân umumiyesini meşgul eden meşhur 

İngiliz polis hafiyesi 

S C H E R L O O K H O I . M: E S 
in en meraklı, heyecanh müdhiş maceralan, büyük film. 

Baş rollerde: HANS ALBERS — HENİZ RUHMANN — HANSİ KNOTECK 

>!-imv.ien ARZU ile KANBER 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TÜRKÇE şarkılı, sözlü Şark filmi, 

25 kısım tekmili birden 

BAV ÇETİN 
«Deniz altı hâkimi» 

Okyanus denizleri altmda geçen binbir gece masallarını andıran heyecan 
ve dehşet filmi 

Bayram programı olarak 

Y A R I N matinelerden itibaren 
M İL L î sinemada başlıyor 

Hayali: gözlerde, 
yaşayacak film: 
T Ü R K Ç E 

J ç S 
BUGÜN 5 i 4 

KILINÇLA YAZİLAN BİR TARİH 
İsmi dillerde... Neşesi gönüllerde.. Şöhreti nesillerde 

i I â 
K A 

h 
R 

ş o 
YA 

r I a r 
SİNEMASINDA 

Bu film bayramda İzmirde L Â L E sinemasmda gösterilecektir. 

GRBGRUN TOKATLIYAN OTELİNDE 
GREGORUN TOKATLIYAN OTELİNDE 
Bu haber artık katîlegmiştir. Bir kaç 

gün sonra, Gregorla şen artükdaşları, An-
karaya gitmek üzere aramızdan ayrıla
caklardır. Pazar günkü tehacüm o kadar 
fazla İdi ki, salon, halkı almadığından 
otelin arka ve hususî salonlarını da aç
maya mecburiyet hasıl olmuş, bu suretle, 
ne bahasma olursa olsun sevgili sanat
kârlarını alkışlamaya gelen takriben bin 
kişiye yer temin edilebilmiştir. 

Gregor, aramızdan ayrılmadan iki veda 
galası verecektir, önümüzdeki Perşembe 
akşamı için tertip ettffei birincisi büyük 
Ekspresler gecesidir. 

Tomik Gesaryan Ticarethanesi bu gece 
için Tokatlıyan oteline 200 metre ray, bir 
lokomotif, ve Vagonları temin etmiştir.' 

Bu tren, tüneller, geçitler, köprüler ge
çecek ve... Sirkeci - Tokatlıyan İstasyo
nunda duracaktır. 

if İstanbul müddeiumumîliğinden: İs-
tanbulda hasta bulunan Vakfıkebir Hâ
kimi Muhiddüıin bizzat, mümkün olmadı
ğı takdirde ailesinin acele memuriyetimize 
müracaat etmesi. 

Şehir Tiyatrosu «h^m kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

S Ü R T Ü K 
Yazan: Mahmud Yesari 

ŞEHZADEBAŞI TURAN ÜYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve ar
kadaştan Hakkı Ruşen 

birlikte 
kıymetli güreşçimiz 

Çoban Mehmed Gecesi 
büyük müsamere tafsi

lât el ilânlarında 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Bakırköy -
Miltiyadi), Yana gece: 
(Üsküdar - Hâle), sl-

nemalannda 
ÇİFTE KERAMET 

Vodvil 3 perde 
Çeviren: Reşad Nuri 

^ 

BU PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMI İPEK Sinemasında 

Saym İstanbul halkuıa misli görülmemiş bir bayram hediyesi 

ALI BABA 
HiNDiSTANDA CANTOR 

Türkçe sözlü, hakikî Türk ve Şark musikili Holyvud'un en güzel yddızlan, 
Hindistan manzaraları, Fil güreşleri - kahkahalarla güleceğiniz. 
NEFİS — EĞLENCELİ — ZEVKLİ — TAM BAYRAM FİLMİ VE? VE? VE? 
VE? VE? VE? VE? 

İ P E K Sinemasuun BÜYÜK SÜRPRİZİ. 



StYASf tCMAL: 

Bspsıınıvaıdaı vaı^Byet 
ispanya meselesi ve Akdeniz enir 

niyeti yeniden Avrupayı sarsmak- > 
tadır. Üstüste iki İngiliz vapuru
nun Akdenizin garbinde ve İspanya^ 
ntn Barselona hükümetine aid sahih
leri açıklarında gorkedilmiş olmaları 
İngütereyi fevkalâde heyecana ge^ 
tirmiştir. Lâkin meselenin vehameti 
yalnız bundan ileri gelmemiştir. İtal
ya ile Fransa birbirini İspanyadaki 

'taraflara külliyetli yardımda bulun
makla itham ediyorlar, İtalyanlara 

] göre sabik Fransız Hava Nazın Cot 
: Barselona hükümetine 500 harp tay-
^ yaresi vermiş, general Franka Terud 
['muharebelerinde düşürülen tayyare-
[ierin hep Fransız malt olduğunu idr 
dia etmiştir. Fransızlar da İtalyanları 
itham ediyorlar. 

Tahtelbahir meselesinde de karşı-
'. îıklı ithamlar yapılıyor. Fransıda-
. nn bir kısmı ve alelûmum komünist
ler Akdenizde faaliyette bulunan tah-

l telbahirlerin İtalya tarafından Fran-
koya bedava verilen denizaltı gemileri 

] olduğunu iddia ediyorlar Son telgraf-
'• larda bildirildiğine göre Jour ismin
deki Fransız gazetesi Balear adalar 

nnda ve Barselona hükümeti zevor 
hilinde altı Sovyet tahtelbahirinin 
göründüğünü yazmıştır. Bu- iddia 
İtalyanların davasına yanyacaktır. 

Bu karşılıklı iddia ve itihamlar 
yine İspanya üzerinde büyük devlet
lerin arası fena halde açıldığım gös
teriyor. Bahusus İtalyadaki bütün 
Sovyet emvalinin haciz edilmesi ve 
Sovyetlerin de bunu şiddetle protesto 
etmeleri arada doğrudan doğruya 
ihtilâf ve gerginlik doğurmuştur. 
Devletler kendi aralarında münazaa 
ederlerken yalnız İngiltere itilâfcu 
hareket etmektedir. İki İngiliz vapu
runun batırılması üzerine İtalyadan 
şüphe etmeyip bilâkU: emniyetin ior 
desi hususunda işbirliği yampağt tek
lif etmiştir. İtalya da muvafakat ce
vabı vermiştir. 

İspanyanın dahilinde harp, havor 
lann bir derece itidal bulması üzerine 
şiddetlenmiştir. Bu defaki harp, cep
helerin toplu ve kısa olmasından do
layı kati olacaktır. Bu hayat memat 
harbinin yakınlaşması üzerine alâ
kası olan devletler de birbirine gir
mektedirler. Feyzullah Kazan 

Sokak gürültülerinin ölçüsü 
"• *aris belediyesi şehirdeki gürültüle-

l i tedkik etmek ve bunların kaldınl-
ması çaresine bakmak için bir komis
yon teşkil etmiştir. Bu komisyon de
rinden derine tedkikat yaptıktan sonra 
aşağıdaki neticeye varmıştır: 

Pariste en ziyade gürültüye sebep 
olanlar otobüsler ve otomobiller gibi 
nakil vasıtalarıdır. Bunlann gürültü 
hissesi yüzde 28,30 dır. Yük arabaları 

• yüzde 20, yeraltı şimendiferleri ve 
] tramvaylar yüzde 16,29 nisbetinde çü-

- »"ültülere iştirak etmektedir. Fabrika-
.: 1ar, yol ve bina inşalarımn gürültü 
I hissesi yüzde 10.04 dır. Radyo maki

nelerinin çıkardığı gürültüler yüzde 
9,34 dır. Sokak satıcılanmn ve sokak
ta bağırarak konuşanlann gürültü 
hissesi yüzde 9,46 nisbetindedir. Bu 
tedkikatı yapan komisyon yalnız yüz
de 4,59 nisbetinde kalan gürültünün 
nereden geldiğini anhyamamıştır. Ko
misyonda çalışan doktorlar şehirlerde 
çıkan gürültülerin insanlarda asap 
yorgunluğuna sebep olmadığım isbat 
için bir takım hesaplar yapmışlardır. 
Bu hesaplara nazaran insanlar bugün
kü güriUtünün beş misline tahammül 
edecek kadar kuvvetli asaba maliktir
ler. 

X Sa l ıncak rekoru 
Anglikaoı ırkına mensup olan mil

letler salıncakta sallanmaktan çok 
• hoşlanırlar. İngilterede ve Kanadada 
, olduğu kadar, Amerikada ve Avustral-
; yada da rahat koltuklu salıncaklarda 

karşı karşıya oturup vakit geçirmek
ten zevk alan milyonlarca insan var-

. dır. Bu salıncak merakı nihayet ge-

. çenlerde bir müsabakaya sebep olmuş-
- tur. Kanadanm Kiçner şehri ahalisin-
• den birisi salıncak cihan rekorunu 
l^kazanmak için hüyük bir müsabaka 

açmıştır. Müsabakaya' iştirak edenle
rin riayet edecekleri şart, salıncakla
ra oturduktan sonra, hiç durmadan 
Sallanmaktır. Sallanmaya en çok ta
hammül edene 500 dolarlık bir mükâ
fat verilecektir. Dünyada ilk defa va
ki olan bu müsabakayı seyretmek için 
binlerce seyirci müsabaka mahalline 
gelmişti. Hattâ kimin kazanacağı bah
sine girişenler bile eksik değildi. Mü-

.sabaka iki günden fazla devam ettik
ten sonra hiç durmadan 55 saat ve 
15 saniye sallanan Joe Harrisoıl adm-
öa bir adam rekoru kırmağa muvaf
fak olmuştur. 

Tavuk yumurtası 
Grifit adında bir İngiliz, karısının 

yardımile bir tavuk çifliği idare edi
yordu. Bir gün Grifit öğleyin çiflik-
* ^ evine döndü. Beraberinde getir-

' ^^ği yumurtaları omlet pişirmesi için 
dansına verdikten sonra yemek hazır-

• lanıncıya kadar odasına çekilip ga-
• zete okumağa başladı. Biraz sonra 

barısı koşa koşa odaya gelerek koca-
• ^na tavuk yumurtalarından birisinin 

içinden para çıktığını söyledi. Grifit 
' ^"•^sınm birdenbire aklını kaçırdığı-

^^ zannederek onu teskin etti, yanıl
dığını filân söyliyerek meseleyi kapat-
^Orğa çalıştı. Fakat kansı yumurta-
danpara çıktığına şiddetle ısrar etti. ' 

- 2^ticede kan koca kavga etmeğe baş-
'^ılar. Girifit, karısının deli olduğu-

' ^u zannederek ona bir temiz dayak 
^h gürültüyü işiten komşular gelip 

• « a n kocayı ayırdüar. Fakat dayak 
«iyen kadının hastaneye kaldırümast 
'<izim gem. Geçen gün kadın hasta-

Pragr'da kurum belâs ı 
Prag şehri civarmdaM fabrikalar 

ekseriyetle linyit kömürü yakar. 
Şehrin ortasmdan geçen Moldavya 
nehri de çok tebehhürata sebeb olur. 
Bu iki hadise birleşince Prag şehri 
üzerine mütemadiyen fabrika baca-
larmdan kurum yağar. Praglılar 
buna «kara kar» adım verirler. Ge
çenlerde belediye idaresi Prag üzerine 
yağan bu «kara kar» ı ölçdürmüştür. 
Neticede kurum belâsmdan uzak olan 
mahallelere günde her kilometre mu-
rabbama yüz, yüz elli kilo kurum 
yağdığı ve bu miktarın sanayi merkez
lerine yakm olan yerlere kilometre 
murabbaında yedi yüz kiloya kadar 
çıktığı sabit olmuştur. Bu miktarlar 
anlaşıldıktan sonra bir de senelik he-
sab yapılmış ve bir sene zarfında 
Prag üzerine düşen «kara kar» m be
heri onar torluk beş yüz vagonu 
dolduracağı, yani yirmişer vagondan 
mürekkep yirmi beş tren yükü teşkil 
edeceği anlaşılmıştır. Pragda otu
ranlar günde üç dört defa ellerini yı
kamağa mecbur olurlar. Yoksa elleri 
simsiyah kesilir. Acaba Pragm titiz 
kadınları ne yapıyor? 

ndan çıkan para 
neden çıktı ve ilk işi, yumurtadan pa
ra çıktığına inanmadığı için, kendisi
ne dayak atan kocasına karşı boşan
ma davası açmak oldu. Şimdi mahke
me bu boşanma iebebini tahlile mec
bur kalacaktır. 

BERLITZ 
373 İstiklâl caddesi 

Akşam Lisan kurları 
Fransızca - ingilizce vs. 

Haftada 3 den 
Ayda 4 Uradır. 

R a d y o d a M e l i h a A v n i n i n 
konferans ı 

Bu gece İstanbul Radyosunda, Eminönü 
Halkevi sosyal yardım şubesi namma Me
liha Avni Sözen tarafından (Her sejri 
halk yapar) mevzulu bic konferans verile
cektir. 

Sekiz aydanberi şimal 
kutbunda tedkikler yapan 

heyet geri alınıyor 
Son gelen telgraflar, şimal kutbun

da ilmî tedkikler için sabih bir buz 
parçası üzerinde bulunmakta olan 
Sovyet heyetinin, buzlarm parçalan
mağa başlamasından dolayı vahim 
bir tehlikeye maruz bulımduğımu bil
diriyor. 
• Kutuplara varmak ve hattâ kutup
ları aşmak, insanlar için çoktan hal
ledilmiş bir meseledir. Şimdi kutup
larda buz dağlan arasmda kış mev
simleri geçirenler, bu mahrumiyet ve 
ıztıraplaı-a, ilmî tedkikler uğruna kat
lanıyorlar. Sekiz aydanberi Sovyet 
âlimlerinden mürekep bir heyet, sa
bih bir buz parçası üzerinde yaşamak
ta, bu buz parçasının denizde seyrü
seferini, havanın tebeddüllerini gü
nü gününe kaydetmektedir. 

Profesör Şmit'in reisliği altmda bu
lunan beş kişUik heyet, tam sekiz ay 
evvel N. 170 numaralı büyük tayyare 
Ue şimal kutbuna hareket etmiş, 21 
mayıs 1937 tarihinde Rudolf adasına 
vardıktan sonra şimal kutbunım uç
suz budaksız buz dağlarma sapmıştır. 

Tajryare, Rudolf adasmdan hareke-
thıden bir saat sonra telsiz muhabere
sini kesmiş, bir buz dağma çarparak 

4 kişiden mûrekkeb olan 
heyet 3 metre kalınlığında 
ve iki kilometre murabbaı 
mesahasında bir buz kütle
si üzerindedir. Bu buz dağı 
Groenlanda yaklaşmıştır . 

parçalandığı endişesi hasıl olmuştiL 
Fakat ertesi günü N. 170 numa-
rah tayyure ile yine esMsl gibi telsiz 
ile muhabereye başlanmış, tayayrenin 
müthiş bir kar fırtınaşile saatlerce 
pençeleştikten sonra heyeti seferiye 
tarafından kendisine Upol adı verilen 
bir buz dağı üzerinde salimen yere 
indiği öğrenilmiştir. 

Tayyarede heyeti için bir sene
lik 3riyecek ve içecek ve tedkikler 
için icab eden fennî âletler bulımu-
yordu. Profesör Şmit birkaç ay kaldık
tan sonra tayyare ile Moskovaya dön
müş ve buz dağı üzerinde dört kişi 
kalmıştır. Heyete şimdi Papanine ri
yaset ediyor. 

Heyetin, üzerinde çadırlarmı kur
duğu buz parçası saatte birkaç mU 
süratle hareket ediyor. Buz dağı, 
âlimlerin tahminleri hllâfma olarak, 
kutba varmamış, muhalif cereyanlar 
yüzünden, başka bir istikamette yol 
almağa başlamıştır. Sekiz ay zarfm« 
da 1500 mil mesafe katetmiş olan bıu 
dağı, hejtetin son işarma göre, şimal 
kutbundan 900 mil kadar uzakta bu
lunuyor. Buz dağı, Oroenland'm şi
mali şalrkisinden geçerek garbe d o ^ 
ru seyrediyor. Son günlerde buz dağı, 
yavaş yavaş dağılmağa ve parçalan
mağa başladığı cihetle, heyetin bura
da kalması, âzasınm hayatma malol-
mak tehlikesini doğurmuştur. 

Heyetin üzerinde bulunduğu bıu 
parçasınm mesaha! sathiyesl Ud ki
lometre murabbaı, buzun kalınhğı da 
3 metredir. Sovyet hükümeti, tehlite> 
de kalan heyete yardım etmek ve ica-
bmda almak için Groenlabd istika
metinde bir buzkıran gemisi yollar 
ımştır. 

Rudolf adasmda bulunan Sovyet 
tayyareleri, Uk emirde heyetin imda-
dma koşmak için harekete hazır Ut 
vaziyette bulunuyorlar. 

Eminönü meydanı 
nasıl genişletilmeli 

Mimarlar bir müsabaka 
açılmasını istiyorlar 

ş^ Eminönü mey-
mammn geniş
letilmesi müna-
sebetile şehirci-
1er, mimarlar 
arasmda hara
retli münakaşa
lar yapılmakta
dır. Bu müna
sebetle mimar-
lanrmzla görüş
tük. Mimarlar 
cemiyeti umumi 

Mimarlar cemiyeti kâtibi B. Zeki Sa-
ıımumî kâtibi B. 

Zeki Sayar yar bize dedi ki: 
— Eminönü meydanmm tevsii, şehir 

plânmm tatbik işinin küçük bir parçası
dır. İstanbul bu meydanm açılmasile 
imar işine bilfiil başlamış olacaktır. Mi
mar Proste, İstanbulun henüz ana hatla
rını ve kısmen de ramtakalannm avan 
projesini meydana getirmiştir. Fakat bu 
proje salâhiyettar bir jürinin tedkik ve 
tenkidinden henüz geçmemiştir. Yalnus 
gazetelerde muhtelif vesilelerle bu avan 
projenin bazı parçalarmı gördük. 

Bımlan bu suretle tanzim ederken 
Proste'un ne düşündüğünü, ne gibi esas
ları nazan dikkate aldıgmı bildiren fenni 
raporunun münderecatmı henüz bilmiyo
ruz. Meydanm tevsii projenin icaplarm-
dandır. 

Eminönü meydanı projesi şehrin par
çalarından bir ^»taydır. Bir tafsilât pro
jesidir. Meydanm tevsii işinin şimdiye 
kadar uzatılması her halde bir bütçe işi
dir. Çünkü gerek Eminönü, gerek Galata 
meydanlan şehrin bugünkü sirkülasyo
nuna kifayet etmemekte olup tıkanmış 
bir vaziyettedirler. 

Meydanm tanzim meselesine gelince, 
biz mimarlar bu meselede belediyeden 
ayn bir nokta! nazarda bulımuyorua. 
Tıbkı ecnebi memleketlerde olduğu gibi 
müsabaka açılması taraftanyız. Bir mey
dan projesinin tanzim işinin büyük bir 
devlet binası projesinden hiç bir farta 
yoktur. Bu iş tamamen mimari, estetik 
ve tekniktü-. Meydanm projesini tek bir 
kimseye hazırlatacak yerde bin tanzim 
müsabakası açmak doğru olur. Bu sayed* 
bütün mimarlar müsabakaya iştir&k ede
rek, proje tanzim etmeğe muvaffak olur
lar ki. meydanm ileride alacağı en güzel 
ve muvafık şekil jürinin seçmesi .kabil 
olar. 

Yalnız meydanı teşkil edecek sahaların 
istiml&ki k&fi değildir, tstiml&k sahasmı 
geniş tutarak meydanm etrafım teşUI 
edecek iş mahallesi ve blnalanıun ytıle-
rlni de istiml&k lâzımdır, tik plânda 
mutlaka meydanm etrafmdaki binaların 
arsalarını, meydan proje^nln icap etti
receği saha ve irtifalardaki yeni binala-
nn inşasma müsait bir surette hazırla
mak ve bunları tekrar şahıslara, daha 
doğrusu inşaat şirketlerine satmak lâ
zımdır. 

Meydanm sahası gibi mevcut cami, 
köprü, yollan ile beraber meydam çerçe-
veliyecek binalarm bloklarım da tesbit 

Mısır çarşısı perakende 
hâli olamaz mı? 

Bbsırçarşısmm kaput 

Avrupanm büyük şehirlerinde 
merkez hâlinden başka her mahal
lenin birer hâli vardır. Merkez hâlin
de toptan satış yapılır. Mahalle hâl
lerine gelince, burada her türlü yi
yecek perakende, frkat piyasaya nis-
betle biraz daha uzuc satıhr. 

îstanbulda mahalle hâlleri yoktur. 
Fakat bu hâllerin yerini tutan bir 
semt vardır: Balıkpazan... Emlnö-
nünden Balıkpazarma kadar iki ta
raflı dükkânlarda yağ, peynir ve sair 
bir bakkaliye levazımı, meyva di
ğer semtlere nisbetle bir kaç kuruş 
ucuz satılır. Bunım için bir çok kim
seler ihtiyaçlanm buradan temin 
ederler. 

Eminönü meydam genişletUirken 
bu düİEkânlardan büyük bir kısmı 
3aktınlacaktır. Acaba bu satıcılan 
bir semtte, bir arada toplamak ka

bil değil midi?... Aldığıntuz bir mdc-
tupta Mısırçarşısınm pek güzel bir 
mahalle hâlini alabileceğinden batar 
sedilerek denlliyoı ki: 

«Eski Mısırçarşısmda yiyecek ile 
pamuk ve saire gibi tozlu maddeler 
yanyana satıhr. Bu esasen doğru de-
ğüdir. Buradaki yorgancılar ve dö-
şemecüer o civarda başka bir yere 
nakledüebilirler. 

Burası, zemini asfalt yapılmak ve 
Terkos sujru almak suretüe kolayca 
bir perakende hâli haline konulabi
lir. Mısırçarşısı ayakaltı bir yer 
olduğu için herkes Ihtijracım bura
dan kolaylıkla temin edebiUr.» 

Mısırçarşısı bugünkü vaziyette ka
lacaksa burasımn bir p>erakende 
hâli 3rapılması tedkik edUecek bir 
meseledir. Belediyenin bunımla meş
gul olmasım temenni ederiz. 

etmelidir. Bunlar meydanla bir kül teş
kil ederler. 

Oenlş mikyasta istimlâk işlerine bugün 
tahsis edilen para tabii kifayet etmiyece-
Bi için, bono ve tarla kaidesi tatbik et
melidir. Bu sayede bir kaç sene sonra 
Eminönü meydam süratle modem bir 
çehre alacağı gibi, tamamen gayri sıhhi 
olan Balıkpazan taraflannm Unkapam-
na doğru temizlenmesi kabil olur. 

Oeniş mikyasta İstimlâkten, belediye
lerimiz dalma korkarlar. Fakat eski şehir
lerin fazla sıkışık ve toplu iş mahallelerini 
modem esaslara göre düzeltmek ancak 
yıkmakla kabildir. Avrupa belediyecileri 
ve şehircileri bunun çaresini bulmuşlar
dır. Eminönü ve civarmm evvelâ bir mail 
etüdünün yapılması icap eder. Bugünkü 
emlâk kıymetleri, zayiat, kalan yerlerin 
tevsiden sonra alacağı yeni yüksek kıy
metler etüd ve mülcayese edilir. Bunlara, 
kanuni müzaheretler ve kolaylıklar ilâve 
olunur ve katiyen spekülâsyona meydam 

verilmiyerek, iş kolaylıkla başanlır. 
Esasen İstanbulun (20) senedenberl 

nüfus kesafetinin şehrin bir kısmmdan 
diğer kısmma geçmesi yukanda söyledi
ğimiz kanuni kolayUklann ve bilgilerin 
tatbik edilmemesinden, bu suretle İnşaa-
tm şehrin boş taraflarma doğru yayü-
mamasmdan ileri gelmiştir. 

Mahfil ve kemere gelince, belediyenin 
Nafia Vekâletine verdiği projede geçidin 
muhafaza edilip edilmediği malûm de
ğildir. Geçidin kahp kalmıyacağmı, mey
danm ve civarmm tevsi projesi tayin 
eder. Proje yapmadan veya yapılmış bl4 
projeyi ^dkik etmeden bir söz söylemek 
doğru olamaz. Fakat mahfil ve geçidin 
sivil mimarimize çok güzel bir örnek teş
kil etmesi ve hakikaten Türk mimari sa-
natmm en güzel parçalanndan biri ol
ması dolayısile prensip olarak geçidin 
muhafazasmı düşünmeli ve meydanm 
tanzim müsabakasmda bunu bir şart ola
rak koymalıdır. 

I 
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Portakal, limon 
mandalina likllrleri 

Portakal, mandalina ve limonun en 
bol mevsimindeylz. Bımlardan midevî 
ve leziz likörler yapmak mümkündür: 

Küraso — Beş portakal ve bir tu
runcun kabuklanm almalı. Gayet kes
kin bir çakı yahut bıçakla yalnız san 
kısmını ince zar gibi traş etmeli ve bu 
zarlan bir çorba kâsesi içine koymalı 
üzerin* 90 derecelik bir buçuk litre is
pirto dökmeli. Kâse üzerine tir peçete, 
I)eçetenin üzerine de kâsenin kapağını 
kapamalı. Sekiz gün kapağı hiç açma
dan öylece bırakmalı. Dokuzuncu g^-
nü bir kilo şekeri dört bardak soğuk su 
İle ezerek şurup haline getirmeli. Kâ
sedeki ispirto içinden kabuklan çıkar
malı, şurubu ispirtoya kanştırmalı. 
Sonra, asıl likörün nefasetinin hikme
ti budur, kâse içerisine bir bardak kay
nar sıcak süt dökerek kanştırmalı. 
Üzerini örterek iki gün daha bırakma
lı. Likörün üzerinde sanmtrak bir kö
pük hasıl olur. Bu, likörün olduğuna 
alâmettir. 

Eczaneden alınan filtre kâğıdını hu
ni içerisine koyarak likörü süzmeli. Şi
şelerin ağzmı kapıyarak muhafaza et
meli. Bu tertipten iki-buçuk üç şişe li
kör çıkar. Bu kürasonun eskidikçe lez
zeti artar. 

Limon likörü — 375 gram kare çay 
şekeri almalı, bunları iki iri limonvm 
üzerine sürerek limon kabugundaki ko
ku ve yağı tamamile şekerlere geçirt-
meli. Şekerleri mis gibi kokar. Bunla-
n bir litre 45 derecelik ispirto içerisine 
atmalı. İki limonun suyu ile karıştı
rarak bir şişeye koymalı. Her gün şi
şeyi çalkalamah. Şekerler eridiği za
man filtre edip şişelerde muhafaza et
meli. 

Bütün mandalinadan yapılan likö
rün tertibini geçende tarif etmiştik. 
Şimdi yalmz mandalina kabuğu ile ya
pılan likörü anlatacağız: 

Beş mandalinanm kabuğunu kurut-
mah. KınUr hale gelince bir kavano
za koymalı üzerine bir litre 45 derece
lik İspirto dökmeli. İki ay kapalı bırak
malı. Sonra 250 gram şekeri ıslatacak 
kadar su ile ateşe koymalı. Gayet ko
yu kestirmeU, soğutmalı ve kavanoz
daki liköre katmah. Fütre ederek şişe
lerde muhafaza etmeli. 

Şişle işlenmiş elbiseler 

Şişle işlenen yün elbiselerin ne ka
dar moda olduğu birçok defalar yazıl
mıştı. Şimdi yün ve şişle işlenen garni
türler de elbiselere kullanılıyor. Az ku
maşla yapılan bu elbiseler çok zarif ol
maktadır. Uzun müddet giyilmekten 
yahut terden yıpranan elbiseler de bu 
garnitürlerle yeni hale konabilir. Bir
kaç model dercediyoruz: 

1 — Bluzun göğüs ve sırt kısmı yün
le işlenerek yapılmıştır. Kumaşın ren
ginde veya başka açık renk yünle eko
se gibi örülmüştür. 

2 — Elbisenin renginde yünle ve da
ha kojru yünle yollar işlenerek elbise
nin üst fesmı, kolları ve kemeri işlen
miştir. 

3 — Bolero şeklinde Tsonulan bu 

bandlar kumlu bir yünle işlenmiştir. 
Bandların iki kenan hep üst, ortası 
bir sıra alt bir sıra üst olarak işlenme-
lidir. Kenarların hep üst işlenmesi bo
lero şeklinde konmasını kolaylaştır
maktadır. 

4 •— Kazak ve etek elbise. Yaka ve 
cepleri verev olarak iki renk yünle iş
lenmiştir. 

Aspirinî kolay hazmetmek 
için basit bir çare 

üşüyenler veya başı ağtıyanlar ara
sında aspirin İçmeği âdet edinenler 
çoktur. Fakat ekseriyetle aspirin ve 
onım gibi komprimeleri içtikten sonra 
midede ağırlık hissedUir. Bu kompri
meleri kolayca hazmetmek için şeker
li su ile içmek kâfidir. 

Saatin tıkırdısını duymamak 
için kolay bir usul 

Saat gürültüsünden uyuyamıyanlar 
İçin sa;ati görmek ve tıkırdısmı işitme
mek mümkündür. 

Saatin boyıma göre üzerine başaşa-
ğı bir su bardağı yahut bir reçel kava
nozu kapamalı. Cam arkasından saat 
kolayca görülür, fakat hiç bir ses işi-
tUemez. 

Hasta odasında da ayni şeyi yapmak 
kabildir. 

Briyantin evde nasıl yapılır? 
Saçlan gayet parlak, lake gibi tutan 

gomina briyantinini evde yapmaR ka-
bUdir. 

Temiz bir porselen kap içerisine 200 
gram su, 5 gram gom arabık, 36 dere
celik 75 gram ispirto, ve 10 damla gül 
esansı kokarak, üç gün bırakmalı, son
ra temiz bir tülbenetten süzerek kü
çük şişelere taksim ederek muhafaza 
etmeli. Bu gominadan pek az fırça 
ile saçlara sürmeli. 

Tırnak uçlarını nasıl 
temizlemeli? 

Tırnak uçlannm beyaz ve şeffaf ol
ması için bir çubuğun ucuna pamuk 
sarmalı, oksijenli su içerisine batırma-
lı ve tımaklann altını temizlemelidir. 

iki biskûi tarifi 
Çayla ikram edilecek nefis iki çeşit 

bisküi tarif edeceğiz. Yapılması kolay 
ve ucuzdur: 

1 — Reçelli bisküi: 100 gram im içe
risine bir tutain tuz 60 gram taze tere
yağı bir çorba kaşığı dolusu toz şeker, 
iki kahve kaşığı baking koymalı, tere 
yağını imla ve şekerle halletmek için 
iyice kanştırmalı, iki çorba kaşığı süt 
ilâve ederek yoğurmalığ sertçe bir ha
mur elde etmeli. Merdane ile beş ku
ruş kalmlığmda hamuru açmalı, likör 
kadehi ile yuvarlaklar kesmeli, üzeri
ne süt sürerek yağlanmış tepsiye diz-
meli kızgm fmnda pişirmeli, hafif 
pembe iken çıkarmalı, alt tarafına ar
zu edilen fnarmelat veya' reçelden sü
rerek ikisini birbirine yapıştırmalı, 
tekrar firma koyarak tam pembe olun
caya kadar bırakmalı. 

2 — Adî bisküi: 125 gram unu ha
mur tahtası üzerine koyarak ortasmı 
açmah, içerisine 75 gram tereyağı, 50 
gram toz şeker, birer tutam tuz ve toz 
vanilya, bir çorba kaşığı süt, bir yu
murta koymah. İyice karıştmp yo-
ğurmalı. Hamuru toplayıp üstünü ör
terek iki saat öylece bırakmalı. Sonra 
hamuru bir gümüş lira kalınlığında aç-

Halis ipek mi, sunî mi? 
ipekli bir kumaş satm alırken bu

nun halis ipek mi yoksa sunî mi oldu
ğunu anlamak için basit bir usul var
dır: Satm almacak kumaştan küçük 
bir numune almalı, bir kibritin alevi
ne tutarak yakmalı. Eğer kumaş par
çası yavaş yavaş bükülerek yanık saç 
kousu gibi bir koku neşreder ve kömür 
haline gelirse hakikî ipektir. Bilâkis 
çarçabuk kâğıt gibi parlar ve koku
suz külsüz ise sunî ipek olduğu anla-
şüır. 

Sirkenin halis olup olmadığı 
nasıl anlaşılır? 

Sirkenin halis olup olmadığını an
lamak için bir kap içerisine bir kaşık 
toz halinde tebeşir koymalı, üzerine bir 
kaşık sirke akıtmalı. Eğer tebeşir sir
keyi içerse, sirke halistir, aksi takdirde 
sirke mahluttur. 

Moda haberleri 
En sade klâsik tayörler içerisine 

öğleden sonra giyilen bluzlar ağır • 
lâmelerden yapılmaktadır . Krep 
satenden olan bluzlar sivile, yor-
hut renkli pullarla işlenmekte
dir. 

if Siyah elbiseler üzerine parlak 
ve mat pullan karıştırarak işle
mek modadır. 

if İlkbahar modellerinde elbi
selerin hemen hepsinin kısa birer 
kapı (pelerin) vardır. 

ir İki renk kumaştan yapılan 
elbiseler hâlâ rağbettedir. 

-İr Elbiselerin eteklerindeki bol
luk öne toplanmaktadır, 

ir Parlak saten kurdelelerden 
yaka ve kemer çok yapılıyor. 

irBluzları ve elbiseleri aburlar
la süslemek rağbet bulmuştur. 

ir Çilek rengi ile Türkuaz rengi 
elbise çok giyilecektir. 

irSiyah ve koyu renk elbiseleri 
yuvarlak ve parlak altı düğme ile 
iliklemek modadır. Yalnız bu düğ
melerin her biri ayn renktedir. 
Siyah, kırmızı, yeşil ve mavi renk
lerde yapılıyor. 

J 
MÜŞKÜLLERE CEVAP 

malı. Bir su bardağı yahut bisküi kes
meğe mahsus yuvarlak aletle bisküi-
leri kesmeli. Yağlanmış tepsiye dize
rek üzerlerine yumurta sürmeli ve fı-
rmda pişirmeli. Arzu edilirse bu bisküi-
lerin ortalarına birer fıstık fındık veya: 
badem yapıştınlabüir. Tarif edilen 
miktardan 60 ile 70 arası bisküi çıkar. 

Kararan sırmaları nasıl temizlemeli? 
Amasya, teğmen K. Vardar: Kirlenen, 

kararan sırmaları temizlemek pelc güç
tür. Ekseriyetle Icullanılan bikarbonat ve 
bmıun gibi tozlar, sırmaları temizler, 
parlatır, fakat şansım tamamile alır. 
Sırma gümüş gibi kalır. En ehvenişer ola
nı 90 derecelik ispirtodur. Temiz bir fa
nila parçasını 90 derecelik ispirto ile ıs
latıp sırmaları güzelce sUiniz. Ekseriya 
gayet güzel netice almır. Bazan da tesiri 
görülmez. 

Sırmalı kumaş ve elbiselere iptidadan 
itina etmek lâzımdır. Bunlann giyilmedl-
ği zamanlar, sırmalarm üzerine ince siga
ra kâğıdı yaymak, sonra bohçalayıp kal
dırmak lâzımdır. Daima kuru yerde mu
hafaza edilmelidir. Hafif bir rutubet sıt
maların kararmasına sebep olabilir. 

Çerezler 
Sıraservi, Bilge D. R. : —' (HoTS 

d'oeuvre) denilen çerezler sofraya otu
runca yemeklerden evvel yenilir. Bunla
ra mahsus küçük tabaklar vardır. İçeri
lerine her çeşit çerezleri koyabilirsiniz. 
Salataların envai, zeytinlerin siyahı, ye
dili, ançüvez, sardalya, thon, karidls, 
jambon, lakerda, sosison, dil, katı yumur
ta, turp, mayonezli salata gibi şeyler TH 
tereyağı İkram edilir. 

2 — Peynir alafraga da yemeğin so* 
nunda yenir. 

3 — Resmî bir ziyafette şarap yerini 
bira ikram edilmez. 

4 — Bahk etten evvel yenilir. 

Tazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 39 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes ] 

Ya iradesinden üstün bir kuvvetin 
dayanılmaz, hâkim bir kuvvetin zebu
nu kalırsa ne olacaktı? Evet, ne ola
bilirdi?. 

Dövüşecekleri sahaya gideceği mu
hakkaktı. Fakat ya titrerse? Ya kendi
ni kaybederse? İstikbalini, şöhretini, 
mevkiini düşündü. 

Garip bir istekle kalkıp aynaya bak
mak sevdasma kapıldı. Mumu yaktı. 
Aynada yüzünü görünce kendini güç 
tanıdı, sanki yüzünün yabancısıydı. 
Gözleri büyümüştü; sararmıştı, evet 
«ararmış, çok sararmıştı. 

«Yarm bu saatte belki de öln:;üş ola
cağım» birdenbire bu düşünce akhna 
bir ok gibi saplandı. Kalbi gene şiddet
le çarpmağa başladı. 

Karyolasma baktı, kendini, biraz ev
vel kalktığı yerde boylu boyuna yatı
yormuş gibi gördü. Bir daha kımılda-
mıyacak olan elleri ölü renginde bem
beyaz, avurdlan ölü gibi çökmüştü. 

Yatağından ürktü, gözü görmesin di' 
ye penceresini açtı, dışarıyı seyretti. 

Buz gibi bir hava tepeden tırnağa 
bütün vücudunu dişledi, nefesi darla-
çarak geriledi. 

Akhna sobayı yakmak geldi. Ba-
şan geri revinneden yaktı. Elleri asa

bi bir ürpermeyle biraz titriyordu. 
Çileden çıkıyordu; kasırgalaşan, te
selsülünü kaydeben düşünceleri ka-
3np gidiyor, beynini ağrıtıyor; sanki 
içmiş gibi sarhoş oluyordu. 

Mütemadiyen kendi kendine soru
yordu: 

— Ne yapacağım? Ne olacağım? 
Boyuna söylenerek gene dola^ 

mağa başladı: 
—• İrademi kaybetmemeliyim. 
Sonra da: 
— Anamla babama yazayım, ne 

olur ne olmaz, dedi. 
Gene oturdu, kalem kâğıdı aldı: 

«CJaıum babacığım, canım anneci
ğim» diye başladı. 

Böyle feci bir anda bu sözleri faz
la lâübah buldu. İlk kâğıdı yırttı, 
yeniden yazdı: «Muhterem baba, 
muhterem anne; sabaha karşı vuru
şacağım, belki de...» 

Alt tarafını yazmak cesaretini bu
lamadı, silkinerek kalktı. 

Artık şu düşüncenin altında ezili
yordu: «Düello edecekti. Bundan 
kurtuluş yoktu. Bunu bUdiği halde 
ne oluyordu? Döğüşmek istiyordu, bu 
arzusu katiydi; amma bütün azmi
ne rağmen, döğüş sahasma gidecek 

kuvveti bile bulamıyacak gibi geli
yordu ona.» 

Arada sırada çeneleri titriyor, diş
leri birbirine çarpıp gıcırdayınca ken
di kendine soruyordu: 

— «Acaba rakibim hiç döğüşmüş 
mü? Nişan talimlerinde bulunmuş 
mu? Tanınmış mı? Mehareti malûm 
mu?» Ömründe o adı dujrmamıştı. Bu 
na rağmen bu adam iyi nişancı ol
masaydı, tereddütsüz, münakaşasız 
tabanca gibi tehlikeli bir silâhı ka
bul etmezdi. 

Gün, soğuk ye durgun doğuyordu. 
Duroy hajzırlığa başladı. Tıraş olur

ken, belki de yüzünü son gürüşü-
dür düşüncesUe gene fenalık geçirdi. 

Bir yudum rakı içti, giyindi. 
Bir saat daha bekledi, bu bir saati 

de çok güç geçirdi. Kapı çalınınca, 
sırtüstü yere 3ruvarlanmasına ramak 
kaldı. Şahidler gelmişti. 

— Ne çabuk! 
Kürklere bürünmüşlerdi. Rival 

elini sıktı: 
— Hava Siberya kadar soğuk, de

di ve sordu: Nasılsın? 
— Çok iyiyim. 
—. Heyecanlı değiliz ya? 
— Hiç değiliz. 
— Mükemmel. Bir şey yiyip içti

niz mi? 
-H, Evet. 
Boisrenard bu münasebetle Duro-

yun görmediği yeşil san ecnebi bir 
nişan takmıştı. 

İndiler. Arabada biri daha vardı. 
Rival tanıttı: «Doktor Le Brument». 

Duroy elini sıktı, mınldandı: 
— Teşekkür ederim. 
Karşı yere oturmak istedi, sert bir 

şeyin üzerine oturunca ok gibi fır
ladı. Tabanca kutusuna otunnuştu. 

Rival: 
-^ Döğüşecekle doktor arkaya 

otursunlar! diyordu. 
Duroy nihayet anlayabildi, köşe

ye, doktorun yamna çöktü. 
Şahidler de bindiler. Arabacı hay

vanları kırbaçladı, gideceğei yeri bi
liyordu. 

Tabanca kutusu herkesi, bühassa 
Duroyu rahatsız ediyor, görmemek 
istiyordu. Arkalanna koydular, bel
lerini acıttı, Rival ile Boisrenard'in 
arasında dimdik koydular, boyuna 
düşüyoıjdu. Nihayet ayaklanmn al
tına yerleştirdiler. 

Doktorun fıkralar anlatmasına 
rağmen konuşma gevşiyordu. Yal
mz Rival*karşılık fıkra anlatıyordu. 
Duroy da nükteli konuşmak istiyor
du amma, sözün sonunu getireme
mekten, fikrinin altüst olduğunu 
meydana koymaktan korkuyordu. 
Titremeğe başlamak endişesile kıv
ranıyordu. 

Araba kırda yol alıyordu. Saat do

kuza geliyordu. 
Rival, Duroya: 
— Tabancaları Gastine - Revette** 

den aldım diyordu, elile doldurdu» 
Kutu mühürlü. Rakibimizin getire* 
ceklerile kura çekeceğiz ya. 

Duroy lâf olsun diye: 
— Teşekkür ederim, dedi. 
Bundan sonra Rival inceden ince* 

ye talimat verdi. Duroyun yanlış 
bir şey yapmaımasına dikkat ediyor
du. 

Her şey üstünde bir kaç kere ıs
rar ediyordu: 

— Hazır mısımz? diye soduklan 
zaman hızlı sesle: Evet! diyecekst* 
niz. «Ateş!» emri verilince kolunu* 
zu kaldıracak ve «üç» demeden evvel 
ateş etmiyeceksiniz. 

Duroy kendi kendine tekrar edi
yordu: ' 

«Ateş emri verilince kolumu kal» 
dıracağım... Ateş emri verilince kof* 
lumu kaldıracağım... Ateş emri ve-
rUince kolumu kaldıracağım.» 

Çocukların ders ezberlemesi gibi 
ezberliyor, iyice kafasına girsin di» 
ye tekrar ediyordu: i 

— Ateş emri verilince kolumu kal* 
dıracağım! 

Araba bir ormana girdi, sağda bÜ! 
yola saptı, sonra gene sağa saptı. ı 

(Arkası var j , ] 
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italyada kaç türlü milis vardır, 
bunların vazifeleri nedir? 

. Geçenlerde İtalyanm resmî gaze-
tesile neşrolunan bir emirnamede mit 
U sokak milislerinin harp halinde 
Harbiye nezareti (erkâm harbiye) ta-
rafmdan gösterilen vazifeleri ifaya 
»lecbur oldukları bildirildi. İtalyada 
sokak milislerinin vazifesi askeri var 
jBife gibi telâkki olımduğımdan. do-
jtıanmadaM hizmet hariç olmak üzo-
t^, milisler diğer askerî vazifelerden 
jtnuaf tutulurlar. 
\ Milis teşkilâtı sokak milislerinden 
başka orman milisleri, liman miliste
ki, hava korunma milisleri TO sahil 
touhafaza milisleri gibi şubelere ay-
plır. Orman milisleri şarki Amerika* 
flaki ttalyan müstemlekelerinin or-
»lanlarmı muhafaza ile mükelleftir, 
ÎJnıan milisleri yolcu kontrolü, 11-
^ûan talimatma riayet edilmesi ve 
ttiühaceret meselelerile meşgul olur. 
Gümrük ve balık saydı işlerine de ne
zaret eder. Hava korunma milisleri 
İtalyaja hava tehlikesine karşı koru-
*îiakla mükelelftir. Milletin can mer» 
bezlerini düşmamn tayyare hücumla
rına karşı korumak için tertibat almak 
Vazifesi bu milislere düşer. Onun için 
hava kuvvetlerinden sonra en mühim 
hava teşkilâtı hava korunma milisleri 
sayılır. 

Bir İtalyan askerî gazetesi bu teşki
lâttan bahsederken «İtalya hava teh-
Mkesine karşı konmmayı en esaslı bir 
surette ve tam olarak hal ve tesviye 
etaniştir» diyor. Çünkü İtalya, mem
leket dahilinde fikrî ve bedâıl ne ka-
öar enerji varsa hepsini bu işe tahsia 
etmiştir. Gönüllü faşist mUis teşkilâ
tı Mussolini tarafmdan yeniden yo-
turulan İtalyan milletinin ruhunu 
*eınsil eden bir teşekküldür, deniliyor. 

Bir taraftan hava korunma milisi 
harp halinde almacak tedbirleri öğ-
»•enmek için vakit vakit talimler ya
parken, diğer taraftan teknik bir bü-
r̂ o da mevcud muhafaza tertibatının 
îiasıl mükemmelleştirilebileceğinl ted-
*̂ lk ile meşgul olmaktadır. Bu hazır-
hkların sebep olduğlı masarif diğer 
rnilletlerin ayni işler için sarfettiğl 
paralardan çok azdu-. 

İtalyan milisinin en genç çocuğu 
(Milizio da Cos) derülen sahil muha
faza milisleridir. Bu teşkilât, feshedi-
*^ sahil topçu alaylannm yerine geç« 
^JŞ. oturmuştur. Sahil milislerinin 
Vazifeleri çok mühim olduğu için on-
^ar hakkında fazla tafsilât vermeyi 
*^uvafık buluyoruz. 

Geçen sene Siçüyada yapılan ma
nevralar esnasında İtalyan arazisinin 
PPdu tarafmdan müdafaası ilk defa 
tatbik edildi. Bu esnada gerek müda
vilerde, gerekse muhacimlerde en zi
yade hava silâhımn tesiri kendisini 
gösterdi. İtalya bir defa 1916 senesin-
^ sahillerinin tehdid edUdiğine şa-
hid olmuştu. O zaman İtalyan kıya
fetine giren Avusturya askerleri mü-
"'Di bir noktada İtalyada karaya çık-
* ^ | a teşebbüs etmişlerdi. 800 küo-
^«tre uzunluğunda bir sahile malik 
"'Ulunan İtalya böyle bir vaziyet kar
cısında kalmak istemediği içüı sahil 
Muhafaza teşküâtmı fevkalâde tevsi 
ve teşkil etmeğe çahşıyor. Sahil ola-
' ' ^ mevzuu bahis olan kısım umumi-
^ t itibarile bütün sahil mmtakasıdır. 
^ ^ k ü mühim sahU noktalan donan-
**a ve sahU bataryalan müisleri ta-
^^mdan muhafaza olunmaktadır. 

Sahilin muhafazası ve nezaret sd-
^uda bulundurulması için her zaman 

ŷ ^̂ inde duran kuvvetlerden istifade 
^mektedir . Bu kuvvetler liman ida-
^ıcri, tenvirat kıtalan, gümrük mn-

afızian, jandarma, liman milis ve 
^ v a korunma milislerinin hava hü-
J^ la rmı sahilden haber vermekle 
Piukellef olan kısunlandır. 

Sahile karşı yapılacak anî hücum-
^ ^ evvelce ordunun kara taburları 
^ sahil mevzileri bataryalan taraftn-
^defedll irdi . Bu taburlann silâh 

«na almmıyan efraddan teşkili dü
zülüyordu. Fakat böyle yapıldığı 
s a i r d e onlarm talim görmemiş ola-
cekl •'' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ i lâyıkile bilmiye-
*nc»t^ -̂ ^ seferber hale getirildikten 
Ola u ̂ ^' *^°^ ^^ *°"'"^ ^^^ amade 

saklan dUckate alındı. Onlar gelin-

ttalyan milislertnden Mr mfltren 

Milislere süâh veriliyor 

ceye kadar en mühim ilk günlerde 
ordunım bu vazifeyi görmeğe mecbur 
kalacağı akla geldi. Onım için, hava 
korunma mUislerinde olduğ'u gibL 
sahü muhafazası için de yaş mesele
lerinden dolajn askerlikten muaf olan 
milis efradmm sahil muhafaza teş
kilâtına alınması kararlaştınldı. Şim
di sahilin muayyen noktalarmda ora-
lann yerli halkına sahil muhafazası 
talimleri yaptınlmaktadır. Bu talim
ler sayesinde efrad hem vazifesini öğ
renmekte ve hem müdafaa edeceği 
araziyi iyice tanımaktadır. Bu milis 
teşkUâtı sulh zamamnda sahil milis 
taburları namı altında bir araya top
lanacak daimî surette mevcud olan 
milis teşkilâtma bağlanacaktır. On
dan sonra sahil muhafaza mmtaka-
lanna ajmlarak daim! surette talim 
ve terbiyeye tâbi tutulacaktır. 

SahUler arasındaki irtibat jandar
ma, gümrük kolculan ve demirytriu, 
şoseler, liman ve posta milisleri gibi 
hususi milis teşkilâtı tarafından te
min olunacaktır. 

Devlete ald olup sahillerde bulu
nan devlet tesisatmm himayesi de bu 
teşkilâta aittir. Bu suretle kuvvetli ve 
cesur bir düşman İtalyan limanlarına 
ve üssü. bahrîlerine hücum etmek is
tediği zaman biribirine tabi ve biri-
birinin mütemmimi olan bu milis te;^ 
kilâtile karşılaşacaktır. Çünkü böyle 
bir hücumu defetmek ve limanlarla 
üssü bahrîleri korumak vazifesi milis
lere terettüp ediyor. 

İtalyada sahil müdafaasına hizmet 
eden muhtelif vasıtalar vardır. Bun-

lann en müessiri sahil bataryalandır. 
Bataryalar, her türlü hücumu karşı
lamak için gece ve gündüz hanr ol 
vaziyette beklerler. 

İtalya faşizm'i yorulmak bilmiyen 
bir gayretle senelerdenberi bu milis 
tevdiatım vücude getirmeğe ve mü
kemmelleştirmeğe çalıştı. Bilhassa 
İtalyanm «Cephe arkasmda» vücude 
getirdiği teşkilâtta gösterdiği terak
kiler kayda şayandır. Ordunım mo-
törleşmesi günden güne ilerllediğin-
den bu teşkilâta şiddetle lüzum oldu
ğu hissedildi. Çünkü motorlu kıtala-
rm muvaffakiyetle ilerilemesi için mü
nakalenin de her cihetten intizam al
tına alınması şarttır. Harpte bü3rük 
kararlarm verilmesi ve tatbik olun
ması için her şeyden evvel münakale 
disiplini lâzımdır. Yollarm, tay3rare ile 
tahrip edilmesi veya şoselerin tıka-
mp kalması halinde intizamı temin 
edecek olan teşkilât milis teşkUâtıdır. 
İtalyanlar diyor ki: «Asri muhare
bede ön safta harp eden askeri kıta-
larm hemen gerisinde bir de hususî 
münakale teşkilâtı bıüunmahdır.» 

Bu teşkilâta yollara ve şoselere işa
ret ve İsim koyma işi de dahüdir. Çün
kü haritası bulunmıyan ve yahud ek
sik haritah olan mmtakalarda askerî 
harekât yaparken yolların bilinmesi 
de İhmal olunamıyacak bir iştir. İtal
ya bu işler için lâzım olan kıtalan 
sokak milisi denilen teşkUât sayesin
de tedarik ederek İtalyan erkâm har-
biyesinin emrine tahsis etmiştir. Şim
di Habeşistanda elde edilen yeni tec
rübelere göre alınacak yeni tedbirler 
tesbit olunmaktadır. 

İtalyamn, hava korunma milisi ve 
sahil koruma milisi gibi teşkUât sa
yesinde daima emre müheyya, halk 
kütlelerinden kuvvet alan ve millet 
ve memleketi emniyet altmda bulun
durmağa yanyan bir kuvvet vücude 
getirmiş olduğuna lüç şüphe edilme
melidir. Bu sayede orduya yüklenen 
birçok vazifelerden ordu kurtarılmış, 
ayni zamanda hava ve sahü korun
ma İşleri en az bir masrafla temin 
edilmiş ve gönüllü miUs teşküâtma 
yeni yollar açılmıştır. A. C. D. 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrüca No. 81 

Bursada ( Akşam ) in 
sataş yeri 

tAKŞAM» gazetesi ve cAKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine honıs! 
tenzil&t yapılır. Sahibi Bay Esada 
mttraeaat, 

Nehri geçtiler, geceleyin M e h m e d 
Isanın evini a r a m a ğ a başladılar 

— «Doğru, hakkımz var. Yalnız var. 
çabuk olunuz, ikinci dinamit te ne
rede ise patlar.» 

Merton: 
— «İşte ipi belinize bağUyorum.» 
— Hayır, hayır, lüzumu yok. Ben 

ipi tutarak aşağıya inebilirim. Bıra
kınız evvelâ ben ineyim.» 

Oüldost bunu söyledikten sonra 
ipi bUeklerine doladı ve ağacm dal
lan arasmdan aşağıya sarktı. 

O anda İkinci dinamit patladı. 
Müthiş bir alev sütunu karanlığı ya-
razak yükseldi. Kavak ağacı sarsü-
(h, o da kaymağa başladı ve aşağıya 
doğru yuvarlandı. 

Plrarîlerin üzerine kerpiç ve enkaz 
parçalanndan mürekkep bir dolu 
yağmuru yağıyordu. Kavak ağacının 
gövdesi ve dallan gümbürdiyerek ve 
hışırdıyarak uçuruma düştü. Kava-
ğm gövdesine sımsıkı sanlan Merton 
da ağaçla beraber aşağıya kaydı. 
Oüldostım tuttuğu ipin bir ucu Mer-
tonun elinde kaldı. 

Merton yalnız bir iki yerinden ha
fifçe berelendiği için ağaç gövdesi 
durur durmaz hemen yerinden fırla
dı. Güldosttan hiç bir ses gelmedi
ğinden elindeki ipi tuta tuta ona 
yaklaştı. Nihayet ellerile kızın kolla
rını yakaladı. İpin ucu hâlâ Gül-
dostun kollanna sanlı duruyordu. 
Ma1x}n kendi kendine: 

—I Sakm adamcağıza bir şey olma-
sml» dedL 

Yavaş yavaş dallan bir tarafa ite
rek Oüldostu kurtarmağa çalıştı. 
Birdenbire kızm bir kolu hareket 
ettL Ondan sonra bütün vücudu ol
duğu yerde bir kere döndü. 

Merton sevindi: 
— «Azizim, nasılsm? Her tarafm 

sağlam mı?» diye sordu: 
Âni sukut esnasmda başım taşa 

çarptığı için bir müddet kendinden 
geçmiş olan Güldost: 

— «Evet, evet, dedi. Sapasağla
mım. Haiıüerin hepsi geberdi. Koşalım 
şimdi Hasan beyi kurtarmağa!» 

— «Hasan beye gfitmeden evvel 
önümüzde daha geçilecek bir nehir 
var. Karşı sahile erişelim de ondan 
sonra Hasan bejd de düşünürüz?» 

Bir iki adım ileriden Kızılsu akı
yordu. İkisi de hiç düşünmeden su
ya atıldılar. Bazan suyun içinde yü-, 
rüyerek, bazan da derin yerlerde yü
zerek kolayca fau^ı sahile vasıl ol
dular. 

Karşı sahildeki açık, düz meydana 
geldikleri zaman içinde mevkuf bu-
lımduklan binanın cayır cayır yan-
mekta olduğunu uzaktan gördüler. 
O aralık esraı rüzgâr ateşi gittikçe 
tevsi ediyordu. 

İM arkadaş bu manzarayı uzun 
müddet seyretmedüer. Hemen sahili 
takiben Hacı Mehmed Isanm evinin 
bulunduğu yeni şehre doğru süratli 
adımlarla ileriediler. Güldost Hacı 
Mehmed Isanm Büyük Bahçe soka-
ğmda oturduğunu hatırladı. 

Patlıyan dinamitlerin çıkardığı 
müthiş gürültü henüz Oüldostla 
Mertonun kulaklannda çınlamakta 
olduğu halde Kâşgar şehri hâlâ uy
kuda idi. Sokaklarda ne bir insan 
görülüyor, ne de evlerden bir ses işi
tiliyordu. Bu giW gürültülerden çok 
ürken Çinliler galiba yerlerinden kı
mıldamağa cesaret edemiyorlardı. 
Umumî valinin katli üzerine bir 
ihtüâl çıkmasmm beklenmesi de bu 
korkuyu bir kat daha arttınyordu. 

Güldostla Merton açık meydandan 
geçerek binalann bulımduğu tarafa 
gddlkleri zaman ne tarafa gidecek
lerini istişare etmek üzere evlerden 
birinin köşesine gizlenerek durdular. 
Güldost bazı yerleri tefrik etmeğe 
başladı. Bir caminin kubbesini ve 
minarelerini, yüksek bir Çin binası-
lun sivri damlanm, bir ağaçlık ma
halli tanıdı. Bir İki daJdka orada 
durduktan sonra gidecekleri sltlkar 
metl tayin etmeğe muvaffak oldular. 

Hacı Mehmed Isanm evi uzakta 
değildi Bir kaç sakağa girip çıktık
tan sonra Güldost nehri takip eden 
Büyük Bahçe sokağım buldu. Ç̂ imdi 
mesele bu sokağm İçinde Hacı Meh-

Sancu geçidi 

med Isamn evini bulmağa kahyor-
du. Yasef evin köprüye karşı oldu
ğunu söylemişti. Filhakika biraz Ue-
ride bir köprü görülüyordu. İkM de 
o tarafa doğru UerledUer. Diğer ev
lere nisbetle daha muntazam yapılı 
ve daha geniş olan bir evin önünde 
durdular. Merton biraz geride kaldı, 
Güldost her ne olursa olsun, bir ke
re o evin kapışım çalarak Had 
Mehmed Isayı sormağa karar verdi. 
Çünkü sokaklarda dolaşmakta de
vam edemezlerdi. Nerede ise Çin po
lisleri şehri araştırmağa başhyacak-
lardı. Bu sefer yakayı ele verirlerse 
idamdan kuriulmalanna İmkân yok
tu. Her he kadar Merton: 

— «O kadar korkmağa lüzum gör
müyorum. Çünkü infUâklar esnasm
da bizim de havaya uçtuğumuzu 
zannedecekler, bizi kovalamıyacak-
lardır, dediyse de Hasan beyi kur
tarmak için bir an evvel selâmete 
ermeği kuran Güldost bu sözlere 
dıemmiyet vermedi: 

— «Belki beni aramazlar amma 
sizi her halde anyacaklardır. Çünkü 
odanız kısmen harap olmuştu.» dedi. 

— «Beni de aramazlar. Çünkü kar
gaşalıkta hatırlarına gelmez. Son
ra, ikinci infUâk bütün binanm altı-
m üstüne çevirmiştir. Benim odadan 
da hajnr kalmamıştır.» 

Merton bunu silerken Güldost 
kapıya yaklaştı. Tokmağı üç defa 
yavaşça kaldınp vurdu. Yanm da
kika, bir dakika bekledUer. Hiç ses 
çıkmadı. 

Güldost bir daha çaldı. Ne kapı 
açıldı, ne de içeriden «kim o?» diyen 
oldu. Bunun üzerine evi aramaktan 
vazgeçtiler. Güldostun evine kadar 
giderek Yasefi uyandırmağa ve onun 
delâletUe Hacı Mehmed Isayı ara
mağa karar verdiler. 

Güldost bulunduklan mevkiden 
on beş dakika kadar uzakta oturu
yordu. İki firari o tarafa doğru yol
landılar. Dar sokaklardan, kapıla-
nn önüne atılan süprüntüleri kanf-
tıran köpeklerin arasından geçerek 
yürüdüler. Bir Çin mabedinin duvar-
larma sürünerek geçerlerken mabed 
kapısııun iki tarafmda göğe doğru 
birer korkunç sütun gibi yükselen 
servi ağaçlanna bakarak Güldost de
di ki: 

— «Bu iki ağacın uçlan benim 
evimden de görülür. Artık yaklaşıyo
ruz. Siz yalnız gidersiniz. Şayet Ah -
Sing gebermedl de evimin etrafım 
adamlarile muhasar altma aldıysa 
beni görmesinler: Onlar nasıl olsa 
sizi tanımazlar.» 

Merton: 
— «Kimi anyayım?» diye sordu. 
— «Ev sahibi Yasefle konuşmak 

istediğinizi söylersiniz. Yahudi ka
pıya gelirse ona hemen sizi Hacı 
Mehmed Isaya götürmesirü isterslni». 
Kervandan haber getirdiğinizi bU-
dirirslnlz. Kervan bahslıü açar açmaı 
Yasef sizi derhal Hacı Mehmed îsays 
götürür.» 

— «SİZİ nerede bulacağım?» 
— «Size evimi gösterdikten iK>nra 

ben btraa evvel önünden geçtiğimiz 
mabedin önünde bekllyeceğim. Av
dette mabedin kapısı önünde du
rursunuz. Bımun üzerine ben da 
saklandığım yerden çıkar, size ütl-
hak ederim. İşte ev göründü.» 

İkisi de adımlanm çabuklaştırd»* 
lar. Oüldost birdenbire durdu: 

(Arkan var) 



Sahife 8 »KŞAIİ 8 Şubat mS 

Avustralyada Avrupalıların 
yerleşmesinin 150 nci yılı 

Avustralya 150 sene içinde dünya 
nın en mamur bir kıtası olmuştur 

Bir zamanlar birkaç evlik bir köy olan 
Sydney'in nüfusu bugün 1,250,000 dir 

Avustralyada ilk Avrupalı muha
cirlerin yerleşmelerinin yüz ellinci 
yılı geçende büyük merasimle kut
lanmıştır. Bu münasebetle Avustral
ya Birleşik hükümetlerini teşkil 
eden yeni cenubî Galde, Kuensland-
da, Viktoryada, garbî ve şimalî 
Avustralyada ve bütün İngilterede 
şenlikler yapıldı. 

İngiliz gazeteleri, Avustralyanın 
150 sene içinde mazhar olduğu te
rakkiye dair uzun yazılar yazdılar. 

Avustralya, yer yüzündeki beş 
kıtadan birine adım vermiş bir ada
dır. Mesahası 7,930,000 kilometre 
murabaaıdır. Bu ada çok uzak, bir 
çok yerleri kayalık ve çöl olduğu hal
de Avrupalı muhacirler bütün zor
lukları Oltadan kaldırarak burasmı 
çok mamur bir hale koymuşlardır. 

Avustralya kıtası ilk defa Fele
menkli kâşifler tarafmdan bulun
muştur. Bunlar bu dünyanın en 
büyük adasının şimal, garp ve ce
nup sahillerini ve Tasmanya adası
nı gezmişler, fakat burada yerleş
mek teşebbüsünde bulunmamışlar
dır. 

Meşhur İngiliz kâşifi kaptan Cook 
1770 senesinde adanın şark sahUini 
keşfetmiş ve Botavy körfezine İn
giliz bayrağını çekmiştir. Kaptan 
Cook keşfinin neticesini İngütere 
hükümetine bildiren raponmda bu 
havalinin İngiliz muhacirlerinin yer
leşmelerine müsait bulunduğunu 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

1788 senesinde kaptan Phillip'in 
reisliği altında 1,000 İngiliz muha^ 
ciri Avustralyaya gidip şimdi mem
leketin en mamur şehri olan Syd
ney'de yerleşmişlerdir. 

Bundan soma büyük adanm di
ğer sahillerine dahi İngüiz muhacir
leri yerleşmiş olduğımdan 1829 se
nesinde bütün adanın İngiltere ta
rafından kendi mülküne ilhak edil
diği ilân edilmiştir. 

t ik mahrumiyet ler 
Avustralya tarihi kaptan Philip'in 

İ50 sene evvel Fort Jakson'da yerleş
mesi ile başlar. Bu muhacirler bir 
hayli sene kendi yiyeceklerini bulun
dukları topraklardan temin edeme
diklerinden hariçten ithaline zaru
ret hasıl olmvıştu. O tarihte bir mu-

Bugünkü Sydney ftihıl 
hacir gemisi İngiltereden Avustral
yaya sekiz ayda giderdL 

Gemiler yelkenli olduğundan en 
mühim mesele erzak idi. Gerek yol
da, gerek karada validen çifçlye ka
dar herkes, her gün muayyen ve 
mahdut mikdarda yiyecek alırdı. 

1790 senesinde ilk defa muhacir
ler 200 İngiliz kilesi buğday istih
sal etmişlerdir. (Bir kile 27 kllogram-
dir.) 

1788 senesinde bütün Avustralya
da ancak 29 baş koyun vardı. 1797 
senesinde ilk defa Avustralyaya Me
rinos koyımu ithal edilmiştir. 

150 senelik çalınmanın 
neticesi 

1851 senesinde Avustralyada al-
tm madenleri keşfedildiğinden dün
yanın her tarafmdan bu adaya hü
cum edilmiştir. Daha sonra gümüş, 
kurşun, bakır, çinko, demir ve k6-
mür keşfedilmiştir. 

Yukarıda söylediğimiz veçhile 1787 
senesinde bütün Avustralyada 29 
kojom var iken beş sene evvel, yani 
1932 senesinde yapüan tahrirde 
114,000,000 koyım bulımduğu tesbit 
edilmiştir. O sene içinde kırpılan 
koyunu yünü 1,062,000,000 libreye 
baliğ olmuştur. 

Ayni senede 214,000,000 İngiliz 
kilesi buğday istihsal edilmiştir. Beş 
sene evvel Avustralyada zerolunan 
erazi 15,000,000 İngUiz dönümü iken 
beş senede 22,000,000 dönüme iblâğ 
edümiştir. Bir İngUiz dönümü 4,840 

I yarda murabbaıdır. 
1937 senesinde Avustralyada ya

püan umumî istihsalâtm kıymeti 
432,000,000 İngüiz lirası tahmin edil
miştir. Bu istihsal mikdan cihan 

! iktisadî buhranm(ian evvelki sene
lerin en parlağma bUe faiktir. 

' İstihsalâtm 98,000,000 İngiliz lira
sı ziraate, 160,000,000 İngiliz lirası 
sütçülük ve yağcüığa, 13,000,000 İn
giliz lirası ormancüığa ve 155,000,000 
İngiliz lirası fabrika imalâtma aittir.. 

Avustralyadaki demiryollanmn 
uzunluğu 27,000 mildir. Hava yol-
laır 25,000 mildir. 

Avustralyanın bütün nüfusu son 
tahrire göre 6,800,000 kişidir. Syd
ney'in nüfusu 1,250,000 kişi olup 
İngiliz imparatorluğtmun Avrupalı

larla meskûn ikinci' büyük şehridir. 
150 sene iğinde Avustralyanın 

madd! terakkisi senevi hiçten yanm 
milyar İngiliz lirasma baliğ olmuş
tur. Siyasi noktadan da fevkalâde 
terakki vardır. 

Şimdi Avustralya, İngiliz impara-
torluğunım tam müstakil bir domin
yon hakkım haiz bulımuyor. 

Avustralya müttehid hükümetle
rinin ilk federal parlâmentosu 1901 
senesinde Cenubi Avustralyada Mel-
bume şehrinde o zaman York I s 
kası ünvamnı haiz beşinci Corc ta
rafından açılmıştı. 

Müahharen Caberra'da tesis olu
nan yeni ittihad merkezlerinin fede
ral parlâmentosu o zaman gene 
York Dukası ünvamnı haiz bulıman 
şimdiki kral altmcı Corc tarafmdan 
1927 senesinde açümıştır. 

A v u s t u r a l y a m n ist ikbali 
Avustralyanın istikbaline gelince 

şimdiki Başvekil Lyon bunu şu su
retle izah etmiştir. 

«Kâhin değilim. Fakat şuna kati 
imanım vardır ki Avustralya bir gün 
Büyük Okyanusun İngilteresi rolünü 
oynıyacaktır.* 

Avustralyalıların ilim ve fenne, 
tekniğe büyük hizmetleri vardır. 
Koyunlann ıslahmda, buğday yetiş
tirmekte, muhtelif nebatî ve hajn^ar 
nî sari illetlerin kökünden izalesin
de ve madenlerin işlemesinde en 
modem usulleri ve keşifleri bulanlar 
bunlardır. 

Bugünkü havacılığm terakkisi yüz 
sene evvel İngütere İle Avustralya 
arasmda sekiz ay süren yolculuğu 
sekiz güne indirmiştir. 

Avustralya, İngiltereden 25 defa 
büyüktür. Fakat nüfusu, înglltere-
nin yedie biri kadardır. — F. 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga

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

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satı« yeridir. Telefon: 3377. 

Sofga mektupları 

Köseîvanov kabinesinde
ki son değişiklikler 

Seçim hazırlıkları ilerliyor - Yugoslav -
Bulgar dostluk paktının yıl dönümü 

Yemi Dahiliye Nazın Nlkolaer ve ye ni Harbîye Nann general Daskalov 
gazetecilere beyanatta bulunuyor 

tir. Bıügaristahm, en samimî bağlılığı 
Yugoslavya iledir. Yugoslav - Bulgat 
ebedî dostluk paktının ilk yıldönümü 

Sofya 29 (Akşam) — Köseîvanov 
kabinesi üç senedenberi iş be^şmda 
bulımuyor. Bulgaristanda bımdan 
evvel kabine değişiklikleri çok sıktL 
Bir kabine nadiren bir sene iş başm-
da kahrdı. Ekseriyetle altı, yahud üç 
ayda bir kabine değişirdi. Bu sebeple 
Köseîvanov âdeta bir rekor yapmış-
tu*. 

Maamafİh bu kabinede de birkaç 
defa değişiklikler olmuştur. Başve
kil ve bir kaç nazır müstesna olmak 
üzere diğer nazırlann hemen hepsi 
değişmiştir. Hattâ bir defa kabine
den çıktıktan sonra tekrar kabineye 
giren nazırlar bUe vardır. 

Şimdiye kadar değişmiyen bir kaç 
nazır Harbiye Nazın general Lukov, 
Maliye Nazın Gunev, Nafia Nazın 
mühendis Ganev îdi. Halbuki birka;ç 
gün evvel bunlardan Harbiye Nazın 
İstifa etmiştir. İstifaya sebeb yeni se
çim hakkmda Dahiliye Nazın Kras-
novesM üe arasmda ihtUâf çıkması
dır. Dahiliye Nazırı yakında yapüa-
cak olan seçimde eski, fırkalarm nam-
zed göstermemelerini istiyordu. Har
biye Nazın ise bunun aleyhinde bu-
lımuyordu. Bu yüzden çıkan ihtilâf 
şiddetli bir şekil aldığmdan kabine 
buhranma meydan vermemek için 
iki nazır da istifaya' davet edilmiş
tir. Harbiye Nazırlığına Pilevne ku
mandam general Dask'alov, Dahiliye 
nazırlığma Maarif Naızırı Nikolaev 
getirilmişlerdir. 

Fakat iş bununla bitmemiştir. Ka
binede iki nazırm taraftarlarmdan 
Adliye, Ticaret Nazırlan da istifa êt-
mişlerdir. Adliye Nazırlığma dahüi-
ye eski genel sekreteri Kojuharov, 
Ticaret Nazırlığma PUevne valisi Ni-
kiforov getirilmişlerdir. Üniversite 
rektör muavini Manev de Maarif Na
zın olmuştur. Eski Harbiye Nazın 
tekaütlüğünü istemiştir. 

Bu suretle Bulgaristanda kabine 
buhranı şimdüik nihayet bulmuştur. 
Yeni teşkil edüen bu son kabine, Kö-
seivanov'un beşinci kabinesidir. Buh-
ramn bitmesi dolayısile Başvekil B. 
Köseîvanov, gazetecilere şu beyanat-

' ta bulunmuştur: 
«— Bu hafta kabinede vuku bulan 

değişikhkler, katî normalizasyon yo
lunu taMb edecek Bulgar milletine 
önümüzdeki mebus seçiminde nizam, 
müsaVat, emniyet ve hürriyet daire
sinde kanaatini bUdirmesi imkânım 
vermek isüyen hükümetin gayretle
rine her hangi bir zarar gelmemesi 
için yapılmıştır.» 

Mebus seçimi Bulgaristanda mart 
aymda yapılacaktır. Seçimlere, evve
lâ Türkleri bol olan Şumnu ve Eski 
Zara mmtakalanndan başlanacaktır. 
Yeni Dahiliye Nazın Dr. Nikdaevln 
riyaseti altanda, valUerin iştirakile 
yapüan toplantıda seçim meselesi de 
görüşülmüştür. 

Şimdiki DahiUye Nazm N. P. Ni
kolaev, Boğazlar muahedesinin tadili 
için Montröde toplanan kongrede 
Bulgar heyeti murahhasasmın reisi 
idi. 
Bulgaristanın dış politiks«ı 

Bulgar dış politikasmm esası Mil
letler cemiyetine bağlüık yabancı dev
letlerle ve komşularla iyi geçinmek-

olan 24 kânunusanide her iki memle
ket merkezlerinde tezahürat yapılmış-
tur. Bu münasebetle Bulgar ve Yu
goslav matbuatı, iki millet arasında 
kardeşçe bağlar tesis eden bu paktın 
ehemmiyetinden bahsetti. Köseîvanov 
kabinesinin orgam olan Bulgar Dnes 
gazetesi, bu yüdönüm dolayısile yal
nız Yugoslavyadan bahsetmiştir. Dnes 
gazetesi Yugoslavya başvekili Dr Mi-
laH Stoyadinoviç ile Bulgar Başvekili , 
Dr. G. Köseivanov'un resimlerini, ve 
beyanatlarım da neşretmiştir. 

Yugoslav Başvekili B. Stoyadinoviç, 
beyanatmda demiştir ki: 

«Bulgaristanla Yugoslavya arasın
da dostum G. Köseîvanov ile imzala;-
dığımız ebedî dostluk paktının birin
ci yüdönümü bitiyor. Münderecatı kı
sa olan bu vesikanın gayeleri geniş-^ 
tir. ' ; 

Uzun anlaşamamazhk devirlerin-'; 
den ve öldürücü kardeş mücadelele-' 
tinden sonra Bulgar ve Yugoslav mil
letleri arasmdaM dostluk teessüs et-' 
mistir. İki kardeş millet daima biri-
birlerine karşı müşterek itimadla ya-
şasm ve Bulgaristanla Yugoslavya 
sıüh içinde kendi iyi sıfatlarını inki
şaf ettirsin. Bulgaristanla Yugos
lavya sulh içinde kendini sıfatla-
nm inkişaf ettirsin. Yalnız Bulgaris
tanla Yugoslavya değil, bütün Bal
kan böylelikle îlerileme ve iktisadi 
saadet günleri idrak etsin.» 

Bulgai* Başveküi B. Köseivanof da 
şu beyanatta bulunmuştur: 

«Bugün, Yugoslav ve Bulgar millet
lerinin bayramıdır. Çünkü bir sene 
evvel ve bugün makul Yugoslav dev
let adamı ve benim eski iyi dostum 
Dr. Müan Stoyadinoviç, benimle be
raber Yugoslavya krallığı ile Bulgar 
çaVlığı arasmda ebedî dostluk ve bozul-* 
mıyacak sulh için imza koydular. 

Anlaşamamazlık, kavga ve elemler 
içinde geçen uzım yıllardan sonra 24 ; 
kânvmusani 1937 de iki milletin ta- : 
rihinde yeni sahifeler açıldı ve onla
rın sulhen inkişaf ve muvaffakiyetleri 
için yeni şartlar meydana getirildi. 

Benim temennilerim ve sulhu seven
lerin ve sulh uğrunda çalışanların ar- : 
zuları, kendi umumî menfaatleri ve 
Balkan sulbünün menfaati için Yu
goslavya üe Bulgaristan münasebatı-
nm müşterek emniyet ve samimî teş
riki mesai içinde inkişafıdır.» 

Dnes gazetesi, iç sahifelerini de Yu-
goslavyaya hasretmiştir. Şimdiki 
Yugoslav kralı Piyer ile müteveffa kral 
Aleksandnn ve Yugoslav kral naibi 
prens Pol'un kral Boris ile görüşme
lerine dair pek çok resimler ve ha
tıralar vardır. . ' 

Belgradda çıkan Yugoslav «Politi
ka» gazetesi de paktm yıldimümü mü-
nasebetile yazdığı bir ya:^da diyor ki: 

«Bulgaristanla Yugoslavya arasm
da aktedUen ebedî dostluk paktmuı 
Dr. Stoyadinoviç ile Dr. Köseîvanov 
tarafmdan imza ediüşinden bir sene 
geçmiştir. Bu mühim anlaşmanın 
ehemmiyetinin büyüklüğünü ve iki 
kardeş millet arasmdaki münaseba-
tm normalleşmesi hususunda oynadir 
ğı rolü hiç kimse inkâr edemez.» 
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Sinema yıldıziarının evleri 
HoIlywoodcla bizim kübik dediğimiz yeni tarz 

binalardan ilâç için bir tane göremezsiniz 
En büyük ev Harold Loidindir, Greta Garbonun evi artistlerin 

evlerinin en küçüğüdür, âdeta bir kulübe kadardır 
Klark Gabl'ı sorduk, ihtiyar bahçıvan: "O sokak süpürgesi evde durur mu ?...„ 

dedi. Benim şaşırdığımı gören rehberim şu izahatı verdi: " Bu bahçıvan 
aksiliğile meşhurdur. Klark Gablin âdeta fahrî kaynanası gibidir... „ 

Hollywoo(i'un her şeyi olduğu gibi 
havası da galiptir. Akşam üstü bakar
sınız her tarafı koyu bir sis kaplamış. 
Göz gözü görmüyor. Sabahleyin şid
detli su şakırtüarı içinde uyanırsmız. 
Pencerenize yaklaştığımz zaman gör
düğünüz manzara sizi ürkütür. So-
kaklan seller götürüyor. Bardaklar
dan boşanırcasma değil de - tabir ca> 
İzse - tencerelerden, kazanlardan bo-
Şamrcasına bir yağmur yağıyor. Her 
taraf asfalt olduğu ve yağan yağmuru 
çekecek, emecek bir kanş toprak bu
lunmadığı için sular dağılmaz, büyük 
Seller halinde caddeleriıj bir başmdan 
öteki başına durmadan koşuşurlar, 
akarlar. 

Bazan bu şiddetli yağmurlar gün
lerce devam eder. Fakat bir sabah bir 
de gözlerinizi açarsımz ki gökte çizgi 
halinde olsun, küçük bir bulut yok. 
Gayet sıcak bir güneş, kânımuevvel 
sonlarmda bile ortalığa bir yaz hava
sı vermiştir. İşte böyle yağmurlardan 
sonraki ilk güneşli günde bütün Hol-
Jywpod sokaklara dökülür. Caddelerin 
ortasmda filim çeviren artistlere ras-
gelirsiniz. Herkesi birdenbire bir ne-
?e sarmıştır. Çünkü Hollywood halkı 
yağmuru hiç sevmez. Dört be? gün y» 
6an yağmurun kasvetli günlerinden 
sonra böyle ilk güneşli hava onlara 
kıştan sonra gelen bir bahar neşes^ 
bir bahar çılgmhğı verir. Erkek pan-
^alonunu bacağma geçiren kadınlar 
soluğu sokakta alırlar. Böyle günlerde 
yapılacak en iyi şey artistler mahal
lesini gezmektir. 

İşte böyle bir günde filim şirketleri-
^ n birinde neşriyat müdürü olan bir 
öostum bana geldi: 

— Bugün, dedi, yıldızların malıal' 

leşini dolaşacağız, en meşhur yüdıs* 
ların evlerine gireceğiz. Valoa hlçbl» 
rini bu saatte evde bulmağa İmkân yok
tur. Fakat meşhur yıldızların evleri
ni görmek pek meraklı bir şeydir. Bu 
evleri görmek İçin Amerikanın en , 
uzak yerlerinden gelenler vardır. L&̂  
kin bunlar, evleri abcak dışanlann-
dan görürler, içlerine girmeleri mem
nudur. 

Kledet Kolbert ve Vilyam Povd'faı evlori 

Klark Gabri» balkonltt eri 

Kalktık. Zaten ben de artistler ma
hallesinde oturuyordum, birer birer 
büyük yıldızlann evlerinin bulundu
ğu sokaklara girdik. 

Dostum: 
— Ewel& büyük komiklerin mahal

lesine uğnyalım... dedi. 
Büyük komikler Reverly Hills deni

len bir semtte oturuyorlar. Buradat 
biribirUe yanyana, karşı karşıya otu-
ranlan anlatayım. Evvelâ karşımıza 
muazzam bir kâşane çıktı. Gayet ga
rip bir mimarisi vardı. Dostum: 

— tşte, dedi, HolIywood'un en bü
yük evi... Hollywood'un adetâ sara
yı... Komik Lul'nin evi... Harold Loi-
din evi bütün yıldızların evlerinden 
büyüktür. 

Hakikaten öyle... Duglasla, Meri 
Pickford'un vaktüe yaptırdıklan meş
hur <Pickfair> kâşanesi bile Harold 
Loidin evinin yanında küçük kah-
yor. 

Rehberim sordu: 
— İçeri girelim mi? Bahçesi görtl-

lecek şeydir. 
P a r o l a i le k a p ı ç a l ı ş ! 

Kapıya yaklaşmca içeriden müthiş. 
köpek sesleri başladı. Uşaklar çaldığı
mız çmgırağa aldırış bile etmediler. 
Sonradan öğrendim ki çalman kapıya 
aldırış etmemek, yıldızlann evüıde 
adetmiş. Hariçten, artistler mahalle
sini gezen meraklılar kendilerini ra
hatsız etmesinler, evlerine girmesinler 
diye artistlerin kâşanelerinde çalınan 
kapıyı açmamak umumi bir âdet ha
line girmiş. Artistlerin evlerinde so-
kak kapısı demek, çalındığa zaman açıl-
mıyacak şey demektir. Yalnız muay
yen dostlara, stüdyo müdürlerine 
«kapı çalma parolalan» verilmiştir. 
Eğer bu parolayı biliyorsanız ve kapı
yı böylece çalarsanız, neden sonra kar
şınıza bir uşak çıkabilir. 

Büyük artistler zaten kendilerinin 
rahatsız edilmemeleri İçin her türlü 
tedbirleri almışlardır. Hollyvvood'un 
telefon rehberlerinde katiyen isimle
rini bulamazsmız. Onlarm telefonla

rının numarası büyük bir sır halinde 
saklanır. Kapılarının çalınma pamdar 
lan ve telefon numaralan stüdyolar
da sanki bir casus teşkllâtmm öğroı-
meslnden korkuluyormuş gibi gayet 
gizil tutulur. Ben Marlene Dletrich'ln 
telefon numarasını öğrenmek için bir 
haıfta çalıştım. Yıldızların kapüan-
nm parolası da her ay değişirmif... 

Rehberim: 

— Ben de ne kadar dalgımm... de
di, kapmm çmgirağmı altı kere ça
lacağız. 1 uzun, 1 kısa, sonra iki uzun. 
İki kısa... Bu ay parola' böyle... 

Rehberim çmgırağı bir uzun, bir 
kısa, sonra iki defa uzım, iki defa da 
gayet kısa çaldı. Biraz sonra bir uşal; 
gallana sallana kapmm demir par
maklığı önünde belirdi. Lui evde yo.;-
muş... Kapıyı açtı. Bizim Gülhar^ 
parkma girişi andıran bir bahçeye 
doğru yürüdük. Ortada 40 metre 
uzunluğunda büyük bir yüzme havu
zu, havuzvm kenarına' Lui'nîn çocuk-
lan düşmesin diye tel çekilmiş... 

Dostum: 
— Meşhur komik çok iyi bir baba

dır... dedi, çocuklan kendisine: «Ba
ba beni tepene çıkar, başmm üzerin
de gezdir..» deseler, ses çıkarmaz, ço
cuklarının esiridir adetâ... 

K ı r m ı z ı t u r p m e r a k ı 
Çiçek bahçesinden sonra sebze bah

çesine geçtik. Rehberim: 
— İşte, dedi, Lui'nin en büyük me

rakı... Zerzevat yetiştirmek, kırmızı 
turpları görüyOTsunuz.. ne kadar 
çok... Her yemekte bu küçük kırmızı 
turplardan yanese olmaz... Onun bu 
huyunu büen dosttan kendisine «Kır
mızı turp düşmanı» adını koymuşlar
dır... Lokantada bile yemek yese sof-
rasmda kımua turpu eksik etmez... 

Sonra Lıü'nin meşhur tavşanlarını 
gördük. Belki yüzden fazla renk renk 
gayet sevimli tavşanları var. Arkada- ,, 
şmı: 

— Lm ta\^anlan hiç sevmezdi. Fa
kat çocuklan tavşanları seviyor di- ^ 
ye o da bu hayvanlara muhabbet bağ
ladı... Şimdi en büyük zevki çocukla-

(Devam 10 uncu sahifede) 

.â 
Fred Aster ve Frederic March'ın evleri 
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Amerika ve Avrupa boks birlikleri 
arasında birleşmeye doŞru 

International Boxing Union'un kongresinde 
bir Amerikan murahhası bulunacak 

Boks meraklılan bilirler ki Ameri
ka ve Avrupamn ayn ayn beynelmi
lel federasyonlan vardır ve bu fed©-
rasyonlarm da ayn ayn dünya şam-
piyonlan vardır. Amerika boks fed&-
rasyonunım ismi National Boxing As-
sociation of America; Avrupa federas-
yonımun ismi International Boxing 
Union'dur. Bunlar nımuzla kı
saca N. B. A. ve t. B. U. olarak göst»* 
riliyor. Önümüzdeki 19 nifanda Ro-
mada î. B. U. nun kongretf toplan»-
çaktır. İtalyan federasyonu bu kon
greye bir de Amerikan delegesi çağu^ 
mıştır. i, B. U. ile N. B. A. nın rdsi 
mıştır. i. B. U. ile N. B. A. mn anlaşıl
masını temin edenlerden en birinci
si olan N. B. A. nm reisine İcraat kâti
bi olan Foster'i gönderecektir. 

Bundan yedi sene evvel N. B. A, İle 
t. B. U. arasındaki münasebetlerin tac 
malnile kesilmesinde âmil olan B. 
Foster bu sefer iki federasyon arasın
daki ihtilâflan halletmek vazifesini 
üstüne almaktadır. Pransada çıkan 
yevmi spor gazetesi Auto'nun Ame
rika muharriri B. Fosterle görüşme
ye muvaffak olmuştur. B. Foster söze 
başlar başlamaz ilk olarak: «47 sene 
dir boks işlerinde çalışıyorum. îlk de
fa bir Amerikan murahhası Avrupa 
federasyonlarmm bir içtimamda bu
lunacaktır.» Dedikten sonra İtalya 
federasyonunun daveti ile belM İki 
federasyonun arasındaki anlaşma-
mazlıklar kalkacaktır demiştir. B. 
Foster Romada müttehide! Amerika, 
Meksika ve Kanadayı temsil edecektir. 

Yalnız Nevyork boks komisycHiu 
federasyonım arasındaki anlaşamar 
tarafdar olmadığmdan temsil edil
mesine muanzdir. îki federasyon araj-
smdcki ihtilâflar iki mesele üzerinde 
temerküz etmektedir: 

1 — Aşağı vuruşlar. 
2 — Dünya şampiyonluğu içuı jra-

püan müsabakalann müddeti. 
B. Foster bilhassa aşağı vuruşla 

bir müsabakanm neticesine doğrudan 
doğruya tesir etmesine şiddetle itiraz 
etmektedir. Amerikan boks mütehas
sısları karnın aşağı kısımlan için hu
susî surette yapüan muhafazalan 
kendi araİEûnnda tecrübe ederek bun-
lann bu mmtakaya isabet edecek 
yumruklara karşı oldukça mükemmrt 
bir şekilde karşı koyduklarını gör
müşlerdir. 

B. Foster bu hususta şöyle demek
tedir: 

«Bir boks maçmm bir aşağı vuruş 
yüzünden bitmesi ,kadaa- saçma bir 
şey olamaz. Bu yüzden bir boksörün 
kazanması veya kaybetmesi kimseyi 
memnun bırakmamaktadır. Filhaki
ka nizamî kısımdan aşağı vurulaûa 
yumruklar boksörü bir müddet için 
kendini himaye edemiyecek bir va
ziyete getirebüiyor. Fakat bu vuruşu 
gören hakem hemen oyunu durdurur 
2 - 3 dakika istirahat verir. Kabahati 
ya~pan bolssöre ya bu ravundu kay
bettirmek - ki biz böyle yapıyoruz -
veyahut da bir kısun puan kaybettir
mek - ki Avrupada böyle yapüıyor -
şeklinde bir ceza verilir. Bu suretla 
Avrupada bir çok boks müsabakala
rında çıkan rezaletlerin de önü alm-
mış olur. Thil - Brouillard maçı hâlft 
hatınmızdadır.» 

Dünya şampiyonluğu için ys^nla-
cak maçlann müddeti mesdesl İçin 
de B. Foster neden bu maçların 1$ 
ravund üzerinden yapılması lâzun 
geldiğini Avrupalı meslekdaşlarma 
isbat edeceğini söylemektedir. Bu ci
hetten B. Foster Avrupa federasyon
larmm mümessilleri ile anlaşmakta 
hiç bir sebeb görmemektedir. 

İki federasytaı arasm&ld en bü
yük ihtilâf dünyat şampiyonlukları 
üzerindedir. Malûmdur ki iki fede
rasyonun ayn ayrı şampiyonlan v v 
dır. B. Foster bu hususta: «Bu başlı
ca noktalar üzerinde mutabık kaldık
tan sonra bizim de kabul ettiğimiz kar 
i'.elerle dövüş yaparak şampiyonlan 
.'ine Avrupalı boksörlerin şampiyon-
luklarmı tanımamak için ortada hiç 

B. Foster 
bir sebeb kalmıyafcaktır.» Diyor ve bu 
beyanatuu takviye için şunlan ilâve 
ediyor: 

«Avrupada bugün münhal olan or
ta siklet dünya şampiyonluğu pdc 
yakmda Amerlkada da münhal olar 
çaktır. Zira Steele; Apostoli tarafm-
dan ikind defa feci bir mağlûbiyete 
uğramamak İçin Apostoli Ue karşı
laşmak istemiyecek ve Istemanekte-
dir. Halbuki Apostolinln şampiyonluk 
için Stede ile karşılaşmağa hakkı 
vardır. Eğer altı ay içinde Steele-
Apostc^ maçı yapılmazsa! orta sıklet 
dünya şampiyonluğımu münhal ad
dedeceğiz. Bu takdirde şampiyonluk 
için bir tumua yapacağız, eğer ni
sanda Avrupa federasyonlarile anlaş-
mBÛc kabil olursa bu tumuaya Avru-
panm her memleketinin en ijri bok
sörlerini davet edeceğiz ve tumuanm 
galibini de yeni dünya şampiyonu 
olarak kabul edeceğiz.» 

B. Fosterin yukanda yazdığımız be
yanatı Avrupada çok iyi tesir bırak
mıştır. Nisanda yapüacak kongrede 
iki federasycm arasmdaM ihtilâflann 
kalkacağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Braddock boksu bırakıyor 
Maruf Amerikan boksörü esM dün

ya şampiyonu Braddock aileslle gö
rüştükten sonra boksu terketmeğe 
karar vermiştir. Maamafih Braddock 
boksle alâkasını kesmiyerek mena
jerlik yapacaktır. Braddock bundan 
maada Dempsey gibi bir Lokanta ve 
Bar açacaktır. Braddockun boksu tec-
kedeceğinl duyan Tommy Farr bu kar 
rardan hiç memnun değUdir. Zira 
Braddock Ue Tranmy Farr 1 nisanda 
yapılacak olan revanş malçı için bir 
mukavele yapmak üzere idiler, Brad
dockun bu suretle boksu terketmesine 
kızan Tommy Farr 11 martta Maz 
Bauerle yapacağı maçtan vazgeçmek 
istemiştir. Bu hareket karşısmdk or-

Ferîkög cinayeti 
muhakemesi 

Tıbbıadli Ömer Tirilin 
aklından hastalığı 
olmadığını bildirdi 

Dört ay kadar evvel Feriköyünde 
üvey kızı Remziyeyi bir lira yüzünden 
öldürmekten suçlu Ömer Tirilin mu
hakemesine dün ağırceza mahkeme
sinde başlanmıştır. 

Dünkü celsede tıbbı adlînin müşa
hede raporu mahkemeye gelmiş ve o-
kunmuştur. Raporda, Ömer Tirilin 
muayenesi neticesinde kendisinin müz
min bir zührevi hastahğa mübtelâ ol
duğu, bunım cezaî ehliyetine tesir e-
demiyeceği bildiriliyordu. 

Rapor okımduktan sonra reis sor
du: 

— Tıbbı adlîdeki muayene netice
sinde aklî bir hastahgm olmadığı an
laşılmış. Sen üvey kızmı kunduracı 
bıçağile altı yerinden vurarak öldür
müşsün. Ne diyorsun? 

Kesik bir sesle şunlan anlattı: 
— Hayır, ben kızmu vurmadım. O-

nu ben büyüttüm ve gelin ettim. Son
ra kocası askere gidince bu ortada kal
dı. Ben de kendisine; ben artık sana 
bakamam. Param yok kocana söyle 
de bunun çaresine balcsm, dedim 
Remziye fena halde hiddetlenerek be
nim kendisine bakmağa mecbur oldu
ğumu söyledi ve küfür etti. 

Ben gene ses çıkarmadım. Oda ka-
pısmdan çıkarken Remziye birdenbi
re arkadan benim üzerime atılarak 
boğazıma sarıldı. Ben zorlukla kendi
mi kurtarıp çıktım. Remziye yete yu
varlanmıştı. Her halde o zaman ken
di kendine yaralanmıştır. Benim elim
de kımduracı bıçağı da yoktu. 

Ömer Tirilin ilk tahkikatta verdiği 
ifade okundu. Kendisi bu ifadede de, 
Remziyeyi kunduracı bıçağile vurup 
bıçağı bir arsaya attıktan sonra kaç
tığım ve Kasımpaşada polisler jraka-
Iıymca bıçağı attığı yeri de gösterdi
ğini söylemişti. 

Mahkemede Ömer Tirilin bu ifade
yi inkâr ederek ifadelerin yanlış yazıl
mış olduğımu söyledi Şahidlerln çağ
rılması için muhakeme başka güne bı
rakıldı. 

Sinema yıldızlarının evleri 

Et fiatleri 
Belediyede yeni bir ko
misyon tedkiklere başladı 

1 marttan itibaren ucuzlatılması 
mukarer olan et fiatlerini ve satışla
rım kontrol etmek üzere kurulacak 
komisyona bir hazırlık olmak üzere 
Belediye İktisad müdürü B. Asım Sü-
rejryanm riyasetinde Belediye şube 
müdürlerUe mezbaha ve hayvan bor
sası müdürlerinden mürekkep bir 
komisyon teşekkül etmiştir. 

Komisyon dün ilk toplantısmı ya
parak kontrol ve satış işlerinin ne şe
kilde olacağı üzerinde tedkiklere baş
lamıştır. Kodisyon bugün ve yarm da 
toplanarak âli komisyona mümkün 
olduğu kadar kısa zamanda bir rapor 
hazırhyacaktır. 

MHiıııınıııııııııııııııııııııııtııııııtııııııııııııııııııııınıııııınııııııııııiHHHiı 

ganizatör Mike Jakobs Tommy Fana 
bir ültimatMn vermiştir. İngiliz bok
sörü birkaç gün sonra buna cevab 
verecektîV. 

Ba$, di$, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarmızı derhal keser. İcabmda günde 3 ka$e almabilir. 

Grip, Baş, ve Diş ağrıları 
Nevralji, Artrit lzm, Romat i zma 

(Baştarafı 9 uncu sahifede) 
rile beraber bu tavşanlara kırmızı 
turp ikram etmektir. Tavşanlar da kır-
nuzı turpa bayılırlar ha... 

Evde kimse olmadığı için içeriye 
girmedik. Tekrar sokağa; çıktık. 

Lui'nin evi bir sokağın başmda, 
Şarlo'nun evi öteki sokağın kenarm-
da... Dünyaca meşhur Şarlo'nun evi 
Lui'ninkine nazaran pek mütevazı... 
Bütün perdeleri aşağıya kadar indi
rilmiş... Zaten tekmil artistlerin ev
lerinin perdeleri böyle ya... 

E s k i k i r e m i t m e r a k ı 
Ev, gayet eski, fakat pek şairane... 

Hurma ağaçla:n arasında kaybol
muş... Şarlo'nun evinde, diğer artist
lerin «şık!» diye anılan kâşanelerin
de bir şey nazan dikkatime pek çarp
tı. Bizim alaturka kiremitlerin artist
ler arasmda gayet lüks bir şey olarak 
telâkki edilmesi... En şık evlerin dam-
larmda bu alaturka kiremitleri gö
rürsünüz.... İşte Şarlo'nun evinin yan-
piri damında bizim eski tarz kire
mit... Vilyam Povelln «pek modem» 
denilen evinde yine böyle kiremit... 
Klark Gabl'm «gayet şık» diye 
aiulan evinde bizim eski kiremitler... 
Janet Makdonald'm evinin dammda, 
Marlene Dietrich'in evinde hep böyle... 
Yalnız Frederic March'm evinin kire
mitleri yerü tarz... Burada bir bu ki
remit işine şaştım, bir de şık erkek di
ye tamlanlarm elbise ütülerine... 

Bizde erkek ceketlerinin kollannm 
birer çizgi halinde ütülenmesi adetâ 
bir kusur sayılır değU vcâl Halbuki 
Amerikada en şık erkekler, en şık si
nema artistlerinin ceketlerinin koUa-
nnda ütü üe yapılmış sert bir çizgi 
var... 

Meselâ sevimli Reisicumhur Mr. 
Roosevelt Amerikanın ijd giyinen er
keklerinden biri sayılır. Ceketinin kol-
larmda gayet sert iki ütü yeri gör
düm. Klairk Gabl'in, Hollywood'un 
en şık erkeği diye anüan Wyam Po-
vel'in, Garri Cooper'in ceket kollan da
lma böyle ütü ile çizgilenmiştir. Hol-
lywood'da ceketinin kollannda çizgi 
cdmıyan iki kişi vardır: Adolf Menju, 
Şarl Buaye... 

Garip bir moda 
Sonra «şık», «gayet modem» diye 

amlan evler de pek garibime gitti. 
Bu evlerin şıklıklarım bilmem, fakat 
acayipliklerine garipliklerine hiç diye
cek yok... Meselâ en meşhur yıldızlat-
nn çoğımun evi tek katlı., kimi kır
mızı derilüerin kulübeleri tarzmda yar 
pılmış, kimi muazzam bir bedevi ca
dın halinde., kimi yalnız üç kuleden 
ibaret... 

Sonra burada eskilik te moda... Es
kilik en lüks şey... Meselâ Joan Krav-
ford'ım evine uzaktan şöyle baktım. 
Nerede ise her tairafı akacak... Duvar-
lann yer yer sıvalan dökülmüş... Ar
kadaşıma: 

— Ne kadar eski, ne kadar harap 
ev., dedim., o güldü: 

— Yanma yaklaşmca görürsünüz., 
dedi. 

Hakikaten yanma yaklaşmca şaşa
kaldım. Meğer bu sıvalan yer yer dö
kük duvarlar boyah imiş... Güya sı
valan dökülmüş gibi duvarlan boya
mışlar, eve yalancı bir eskUik, yalancı 
bir hara'phk vermişler... İçerisi de böy
le... Her taraf boyanarak sıvalan dö
külmüş gibi bir hale sokulmuş... Ne 
garip bir şıklık... Zaten bu Holly-
wood'da moda... En şık, en kibar, en 
lüks yerlere böyle boya İle yalancı, 
sahte bir eskilik, bir haraplık veril
miş... Bizim İstanbulda «şık, kübik» 
diye tarif edUen evlerden Hollywood'da 
Uâç için bir tek göremezsiniz. Evlerin 
çoğu da tahtadan... Üzerine birer sıva 
çekilmiş... 

Şarlo'nun evinin arka tarafmda 
Duglas'm ve Meri Plckford'un yaptır-
dıklan Pickfair köşkü var. Biraz il&-
ride yine Amerikanm meşhur komiği 
Eddy Cantor otumyor. Pickfair ile 
Şarlo'nun evinin arasına Fred Asterin 
evi sıkışmış. Şarlo'nun evinin sağmda 
Ronald Kolman'm evi var. Robert 
Montgomeri bir evle kanaat etmemiş, 
ayni mahallede iM ev almış. Lui'nin 
evinin arkasında Frederic March otu
ruyor. Frederic MarchTa Lul biribirle-
rile pek sıkı fıkı komşudurlar. 

Bımdan sonra Rox Bury sokağına 
döndük. Burada yanyana VUyam Po-
vel, Nansi Karol, Llyonel Barimor, 
Barbara Stanvik oiuruyoriar. "^yam 
Povel'in evinin her tarttfı Arap resim-

lerile, develerle çevrilmiş... Kapısın
da kocaman bir bedevî heykeli var... 

Dostum: 
— Bu heykeli Carol Lombard, Vü-

yam Povel ile evli iken yaptırmıştL 
Aynldüar, fakat Vilyam Povel bu hey
keli kaldırmadı... Biraz ileride Lily 
Damita; ile ile yeni kocası Enol Flyn'in 
evleri var... 

J a n H a r l o v u n ev i 
Bunım yanmda kapısınm tokmağı 

siyah bir kordelâ ile bağlı ş»k bir ev 
gözümüze ilişti. Şato biçiminde ya
pılmış... Kapısındaki lâvhajn oku
dum: «Genç yaşmda kendisini top
rağın aldığı bü3rük yıldız Jan Har-
lov'un evidir.» Kapmın önünde iri 
bir köpek yatmış, mahzun mahzun 
gelip geçenlere bakıyor. 

Arkadaşım: 
— Bu, Jan Hariov'un köpeğidir.-

Köpek artisti çok severdi. Jan Har* 
lov öldükten sonra hayvam Vilyam 
Povel almıştı. Fakat her gün kaçıp 
evin önüne geliyor. Burada akşama 
kadar yatıyor.. Evin biricik ziyaretçisi 
Vilyam Poveldir. Her gün gelir... San
ki Jan Harlov sağmış gibi taze çiçek
ler getirir, onun odasına koyar, köpe
ğe yiyecek verir. Evin anahtan Vilyam 
Povelde durur. 

Ölen artistin perdeleri inik evinin 
önünden geçtik. Fakat Artistler soka
ğı hakikaten dehşetli kasvetli... Hele 
akşam üstleri, Hollywood'a karanlık 
basarken... Büyük hurma ağaçlarının 
esrarengiz bir hal verdiği sokakta çıt 
yok... Görünürde insan tek tük... 
Yalnız her artistin bahçesinde bulu
nan iri azgın köpeklerin acı acı ba-
ğırmalan, ulumalan iştilir... 

Marlene Dietrich'e filimler çevir
ten meşhur Ermeni rejisör Ruben Ma-
mulyan, Routh Chatterton ile Joan 
Blondel'in avleri arasında oturuyor. 

B a ş k a m a h a l l e l e r 
Artistlerin bir kısmı da «Bel-Air» 

denilen semtte oturuyorlar.Bel-Air'e 
gelince evvelâ Carol Lombard'm kü
çük evini görürsünüz. Bunun bir bah
çe ilerisinde meşhur rejisör Lubiç otu
rur. Biraz ötede Loretta Young'un evi 
ve Janet Makdonald'm evi ve onun 
arkasmdaki küçük parkm karşısmda 
bizim pansiyon... Arkamızda Klodet 
Kolbert ve Malek oturuyoriar, 

Brent Wood denilen semtte de Joan 
Kravford, Garry Cooper. Fred Mac 
Muray oturuyorlar. Joan Kravford'un 
bahçesinin karşısında Greta Gar-
lx)'nun evi var. Garbo'nun evi ar
tistlerin evlerinin en küçüğüdür. Ade
tâ bir kulübe... Onun karşısmdakl 
Çocuk yüdız Şirley'in evi Greta; Gar-
tjo'nım evinin yanmda bir saray gibi 
kalıyor. 

İşte Greta Gariıo'nun evinin önün
deyiz... Dünyanm en esrarengiz ka
dım diye tanınan Greta Garbo bura
da bir manastır hayatı yaşıyor... Bel
ki de şu esnada uzım divanına yaslan
mış, şimdi Avrupada bulunan genç ar
tist Robert Taylor'u düşünüyor. 

Bir arahk Klark Gabl'm, etrafı 
tamamUe balkonla çevrilmiş evine 
girdik. Klark Gabi balkon meraklısı... 
Evinde aklma gelen yere balkon y£^ 
tırmış... Bîihçede karşımıza gayet 
aksi suratlı yaşh bir adam çıktı. Klark 
Gabl'm bahçıvam imiş... Beıü burar 
ya getiren rehijerim Klark Gabl'm sıkı 
fıkı arkadaşı idi., bahçıvana sordu: 

— Burada mı Gabi?.. 
Bahçıvan gayet aksi bir surette: 
— O sokak süpürgesi evde durur 

mu?., demez nd? 
Benim şaşırdığunı görünce, dos

tum: 
— Bu bahçıvanın aksiliği meşhur

dur. Klark Gabl'e de daima aksUenir.., 
Fakat kabahat hep Klark Gabl'indir. 
Bahçıvanı böyle şımartan odur. İhti
yar bahçıvanm kendisine aksUenmesl 
onım bayağı hoşvma gider. Bahçıvan 
onun her işine kanşır. Gece eve geç 
gelse kendisiıü tersler... Bu.bahçıvan 
Klark Gabl'm adetâ fahri kaynana
sı gibidir... 

Eve dimerken Artistler mahallesi
ne adamakılh karanlık çökmüştiL 
Yüdızlann uluyan köpeklerinin sesle
ri tüyleri ürpertiyordu. 

Hikmet Feridun Es 

Yarının büyük tehlikelerini 
kurbansız atlatabilmek için kur
banlarımızı Hava Kurumuna ve
relim. 



ABITA NUVELI 

esedden çalınan parmak 
^ 1 — 

*jr ren Tavşantaşı istasyonunda 
* • dvırduğu zaman, istasyon şefimiz 

Ur yolcunun indiğini hayretle gördü. 
Bu, zarif giyinmiş genç bir fazdı. 
Adamcağız, sordu: 
— Küçük hanım! Galiba yanlışli-

ğinız var... Buraya niçin indiniz? 
Kız, şîişurarak cevap verdi: 
'— Burası Tavşantaşı istasyonu de-

ğümi? 
— Evet amma, buralara siz kılıkta 

hiçbir yolcu gelmez de hayretimi mu
cip oldu. 

Semahat güldü: 
— Ben çiflikteki köşke gidiyorum. 

Tabir beyin köşküne... 
— A... Sahi... Orasmı unutmuş

tum... Çünkü gelip giden olmaz... Ba
ri teşrifinizden haberleri var mı? 

— Var... 
Tam bu sözü söylerken, elinde kas

keti, bir arabacı yaklaştı. İstasyon 
çefi: 

—• Hah işte... Tahir beyefendinin 
«damı Şaban ağa... - dedi. 

Genç kız selâmlaştıktan sonra, Şa-
ban'm tek atlı arabasma bindi. 

Köşk istasyondan ve köyden epey
ce Uzaktaydı. Bozuk yollarda sarsıla
rak, Tahir beyin bir korulukla çevrili 
ÇUlik tarzmdaki malikânesine vardı
lar. 

Kapıdan uzunca; boylu, güzel yüz
lü, basit halli, fakat bütün bu sadeliği 
İçinde muamma gibi duran bir kadm, 
8enç kızı karşıladı: 

~— Safa geldiniz Semahat hanım... 
fien amcaiıızm evini idare eden Nec-
ûıiyeyim... 

Sonra, sağ elinin şehadet parmağı-
*U dudağma götürerek «sus» işareti 
yaptı ve: 

— Yavaş olun... Tahir beyefendi 
rahatsız... Uyuyor... 

Genç kız, endişeyle sordu: 
•— Çok mu hasta? 
Yavaş konuşuImaSma rağmen, bu 

ûıuhavere Tahir beyi uyandırmış ola
cak ki, bir ses duyuldu: 

— Necmiye! Necmiye! 
Kadın telâşla, yan taraftaki kapıyı 

açarak içeri girdi ve biraz sonra Se-
»»ahatl çağurdı: 

— Amcanız sizi görmek istiyor. 
Kızcağız, perdeleri inik, loş bir oda

ya girdi. Amcası yatakta yatıyordu. 
^ . yüzü gözü bumburuşuk, zayıf, 
«itiyar bir erkekti. Yüzünde genç kal-
^ yegâne âzası olan canlı ve parlak 
**iavi gözlerUe kızı süzdü. Sonra; gü-
lümsiyerek: 

— Gel bakalım evlâdım... Sen beni 
P*k tanımazsm. Son gördüğün zaman 
P®k küçüktün. Doğrusu sana karşı' 
^'îsurlanm var. Şimdiye kadar senin
le meşgul olamadım. Baban öldükten 
'onra' çahşıp hayatını kazanmağa 
J^ecbur oldun. Fakat bundan böyle 
*®f şeyi telâfi edeceğiz. Daima yanım-
^ kalacaksın... 

Genç kız, minnetle, ihtiyann elini 
^ tü . Tahir bey kaslannı 
'̂ «uUa ilâve etti: 

— Koş kapıya bak... Hınzır karı bi 
^ dinlemesin... O Necmiye cadısı... 

— 2 — 
V emahat odasma bayıldı. Öm

ründe bu kadar zarif, süslü bir 
y*rde yatmamıştı. Bu sevinçle, yorgım-
'iguna rağmen, o gece uyku uyuya;-
^'^dı. Bir araük yataktan kalktı. Pen-
^^eye doğru yaklaştı. Dışarıda meh-
"^P bahçeyi hafif surette aydmlatı-
yordu. Manzara cidden güzeldi. 

Birden, karşıdaki ağacın altında 
r*^danan iki insan gölgesi Sema-

*J'in dikkatini celbetti. Bunlann biri 
^kek, biri kadın olduğunu farkedin-
^ öierakı büsbütün artt». Dikat ede-
* ^ kadmm Necmiye hanım olduğunu 
^ a ü ı . 
Ce?^ "^^tte böyle gizlice acaba bah-
Jj^6 kiminle buluşmuştu? Amcasının 
^ e r t aklına geldi. Filhakika, Nec-

ye'nin halinde hiçbir fenalık na-
^ ^ Çarpmamıştı, bUâkis kadm ona 
^ ^^^ece nazik davranmıştı. Hattâ 

di saksılarile onun odasmı süsle-
«İnceliğinde bile bulunmuştu. Lâ-

j ^ T a h i r bey, kapıya baktırdıktan 
j ^ ^ . ona: «Bu evdeki her şeyle alâ-
j ^ ^ ol..» dememiş miydi? Onun 

sırtına robdöşambrını giyip, ayak-

çatarak 

lannm ucıma basarak aşağı indi. 
Bahçenin aralık duran kapısından sü
rülür gibi çıktı. Sessiz adımlarla göl
gelere dc^ru gizlice yürümeğe başladı. 

Kendini göstermeden hayli yaklaş
mıştı. Kulağına şu kelimeler ilişti: 

— Seni öldürecek... 
Bu sözleri söyllyen erkek, kılıksız 

bir adamdı. 
Necmiye hanım cevap verdi: 
"— Zannetmem... Beni gördükten 

sonra yapamaz... 
Konuşanlar yürümeğe başladılar. 
Genç kız kendini belli etmemek için 

acele acele odasma döndü. 
— 3 — 

E rtesi sabah Necmiye hanım, ko
lundu bir sepet, Semahat'in oda

sına girdi. Güler yüzle: 
— Ben koruluğa mantar toplama

ğa: gidiyorum. Bey pek sever... Haydi 
isterseniz «iz de buyurun. Hava almış 
olursunuz. 

Genç kız memnuniyetle daveti ka
bul etti. Birlikte ormana gittUer. Ka
dm iğüe kalka mantar toplarken 
sordu: 

— Semahat hanun... Siz bvmlarm 
zehirlilerUe zehirsizlerini farkedebilir 
misiniz? 

— Hayır, yemesini severim amma, 
yerken de korkarım... 

Birdenbire kırmızı ve güzel bir man
tar göstererek : 

— Bakın işte... Bunlar yaman «©• 
birlidir! - dedi. 

Artık sepeti doldurmuşlardı. Kadm! 
— Ben eve dönüyorum... İsterse

niz birlikte gelin, isterseniz civan do-
laşm... 

Genç kız: 
— Bilmem ki... - dedi. - Yalmz do

laşmakta bir tehlike yok mu? Bura
ları pek ıssız. 

— Haj^ . . Tehlike yoktur. 
— Nasü olur, dün akşam ben bu 

civarda garip kıyafetli bir insan gör
düm. 

Necmiye hanımm kaşlaıı çatüdı: 
— Ya... Demek uyumadınız?... 
— Hayır... Penecereden bakıyor

dum... Ve gördüklerimi, işittiklerimi 
de amcama haber vermeğe mecbur 
kalacağım. 

— Beni mi gözetlediniz? 
Genç kız, bu ıssız yerde kadının 

kendisine hücum ederek bir fenalık 
yapmasmdan korkuyordu. Zira, o ane 
kadar munis tavırlı olan Necmiye, 
ansızm fevkalâde hiddetlenmişti. Ma-
amafih, yine öfkesini yenerek sakin-
leşti ve meyus bir sesle: 

— Hakkmız var... Ben de sizin ye
rinizde olsaydım öyle düşünürdüm... 
Bari eve gidip eşyalarımı toplıyajom: 
Koğulacağım! 

Bu cevap Semahatı şaşırttı. Has
sastı, kalbi iyiydi. İşi daha esasmdan 
anlamak için kurcaladı: 

— Kuzum bana söyleyin... Neydi 
o?... Konuştuğunuz adam kimdi?.., 
O ölüm tehdidi nedir? 

Necmiye hanım, bir an sustu. Son
ra hazin hazin: 

— Kocam hapistedir. Gördüğünüz 
adam da ondan haber getiren arkada;-
şıdır. Yakında tahliye edüecekmiş. 
Benim Tahir beyefendinin yanmda 
oturmaım kıskanıyor. Olmadık şeyler 
kuruyor. Ben de onun bana karşı olaiı 
muhabbetini bildiğim için: «Görürse 
öldüremez, yumuşar!» dedim. 

Bu izahat, Semahat! merhame
te getirdi!... Ne romantik bir işti bu... 
Kocası hapiste olan bir kadın, çalışa
rak hayatını kazanıyor, herif onu kıs-
kamyor, başka bir sabıkalı ile gece ya
nsı haberler yolluyor... Yok, bımu 
amcasına söyleyip kadmm ekmeğine 
mani olmıyacaktı. 

Samimî bir eda ile : 
— Necmiye hanımcığım... Merak 

etmeyin. Ben kimseye bir şeyden bah
sedecek değilim. Rahat rahat otu
run! - dedi. 

Kadın, sevinçle genç kızm eline sa
rıldı. 

— 4 — 

S emahat civan dolaşıyordu. Bir
den, karşı dönemeçlerde deliler gi

bi bir otomobilin geldiğini gördü. Kendi 
kendine «Aman kaza çıkacak! Mut
laka devrilecek!» demesine kalma
dan, araba, sanki bir taklak attı ve 

Nakleden: 
(Vâ - Nû) 

yolun kenarındaki hendeğe yuvaria-
mverdi. 

CJenç kız, avazı çıktığı kadar <im-
dad!» diye bağırdıysa; da civar tenha 
olduğundan, sesini kimseye işittireme
di. Yardıma bizzat kendi koştu. 

Açık otomobUde ancak bir adam 
vardı. O da sarsmtı ile fırlamış, iki üç 
metre ötede, arkadaşı, baygın ve ahu 
yaralı yatıyordu. 

Semahat, çantasmdan çıkardığı ko
lonya ile delikanlınm güzel yüzünü 
sildi. Başını kucağma yatırmıştı. Kal

bini munayene etti. Çarpıyordu. Kolon
ya koklata koklata onu ayılttı. Erkek 
gözlerini açmca ilk söz olarak: 

— Yarabbi sanal çok şükür!... Bu 
kadar günahlarıma rağmen beni Cen
netine kabul ettin... - diye mırıldandı. 

Genç kız güldü: 
— Ne Cenneti?... Tavşantaşı köyü

nün gosesindesiniz... 
— Hayır, hayır... Ben Cennette

yim... Başun da bir huri'nin dizinde! 
Semahat, bımun bir kopliman ol

duğunu anlamakta güçlük çekmedi. 
Fakat hiç tavnnı bozmadan: 

— Şansınız varmış... Ölümden kur
tuldunuz... - dedi. - bir yeriniz kırıl
madı ya inşallah?... 

Delikanlı yerinden fırladı, neşeli 
neşeli bacaklarım, kollarım salhya-
rak: 

— Sapsağlamım... 
— O halde artık benim burada işim 

yok... Gidiyorum... 

jSemahat, ihtiyann kalbini dinledi ve 
heaüz ölmediğini anladı 

— Olmaz, olmaz... Siz beni bırakır
sanız hastalanırım. 

Diz çöktü; iki elile fazm bacaklan-
na sanldı. Hararetli hararetli söy
lendi: 

— Görür görmez âşık olmağa inan
mazdım... Amma, İşte başıma geldi... 
Sizi sevdim... Bundan sonra' da ayn-
lamam... Mutlak evlenmeliyiz. Ben 
pek deliyim... Param da yok... Yegâ
ne servetim şu otomobildi... O da par
çalandı... Fakat merak etmeyin, ça-
hşacağım... Hattâ sizi elde etmek için 
adam büe öldürürüm... Hırsızlık ya-
panm, katil olurum... 

Semahat, bu söz tufanını şaşkın 
şaşkm dinliyordu. 

— Haydi! - dedi. - Gevezeliği bıra
kın... Kazanın sarsıntısı ile aklmızı 
oynatmışsınız. Siz, yolunuza, ben 
evime! 

—r Hayır! Benim karım olacaksımz. 
Hem mademki cinayet yaptığımı iste
miyorsunuz, para kazanmak için bir 
çarem daha var. Yakınlarda otomobil 
yarışı olacak. Birinciye epey bir mü
kâfat veriliyor. Ona girerim... 
Kız: 

— Yok, hayır, sakın!.- dedi. 
Erkek, gülerek sordu: 
— Vay, niçin istemiyorsunuz? 
— Heyecandan ölürüm... Bilhassa 

ne biçim otomobil kullandığınızı gör
dükten sonra... 

— Demek benimle alâkadar oluyor
sunuz?. .. Demek siz de beni sevmeğe 
basladmız?... 

^ 5 — 

Delikanlı, köyden ayrüamadı. Se
mahat te hayatında ilk defa 

olarak bir erkeğe karşı kalbinin çarp
tığım hissediyordu. Ekseri günler ko
rulukta, kırda buluşup görüşüyor
lardı. 

O akşam genç kız pek geç kalmıştı. 
AmcaSmı yemeğe beklettiğini düşü
nerek koşa koşa evden içeri girdi. 
Hemen yemek odasma. . 

Ve seslendi: 
— Amcacığım! Affedersiniz... 
Cevap almaymcağ loş odada Tahir 

beyin oturduğu iskemleye dikatle bak
tı. Evet amcası yerindeydi. Fakat bu 
saate kadar niçin- lâmba yanma
mıştı?' Muhakak ihtiyar adam masa 
başmd abeklerken uykuya dalmış ola
cak ki boynu da yan tarafa doğru bü
külmüş... Necmiye hanım da ortalar
da yok. 

Kız, tekrar seslendi: 
— Amcacığım! Uyuyor musunuz? 
Garip bir sükût hüküm sürüyordu. 

Semahat ürktü. Hemen lâmbayı yak
tı. Amcasına yaklaştı. Ve birdenbire 
haykırdı: 

— Aman Allahım! Ölmüş... 
Kalbini tuttu: Hafif hafif atıyordu. 

Hemen doktor çağırmak lâzım... Evde-
küerden birine haber veıtnek üzere ko
şarken, ayağı yumuşak bir şeye takıldı 
Eğüip bakınca, büyük yemek ma.sası-
nm kenannda boylu boyunca yere u-
zanmış Necmiye'yi gördü. 

_ 6 _ 

D oktor, ihtiyarın henüz ölmemiş 
olduğımu fai'kedince ilk tedavi

leri yaptı, lâkin hepsini ürküten ve şa
şırtan mesele şu idi: Tahir beyin sağ 
elindeki bir parmağı kesilmişti. Nec
miye hanımın ölümü ânı olmuştu. Ge
len polisler ve adliyeciler kadınm dai
ma içtiği maden suyuna sianûr deni
len ve tesirini süratle gösteren zehirin 
karışmış olduğunu tesbit ettiler. Talıir 
beyin zehirlenmesine gelince, önünde 
yanm kalan mantar yemeği buna se
bebiyet vermişti. Fakat parmak neden 
kesilmiş? Ve anlaşılamadı da, çün
kü ihtiyar kendine gelmeden sabaha 
karşı öldü. Polisler zihinlerini yeniyor
lardı: Bu çifte cinayeti kim yapmıştı? 
«Herhalde evin âdetlerini bilenlerden 
biri olacak!» diye düşünüyorlardı. 

Bir de şu suretle yazılmış bir vasi
yetname bulunması işi büsbütün muğ-
lâklaştırdı: Tahir bey servetini Necmi
ye hanıma i»ırakıyor ve sadık uşağı 
Şaban'a da iki bin lira terkediyordu. 
Asıl mirasçı olan Semahat'm bu suret
le açıkta kaldığı anlaşılınca mesleğe 
yeni girmiş adliyecilerden biri Yılmaz 
Ali'ye dedi ki: 

— Azizim, bunlar hep bu küçük ha
nımm marifeti, amcasmm malıtar sev
diğini ve o saatte evde kimsenin bu-
lunmıyacağım biliyor. Necmiye hanım 
da ölünce servet mihaniki sm-ette ken
disine düşecek. Bu* taşla iki kuş vuru
yor. 

Ali bey kaşlarım çatarak: 
— Peki amma kesilen parmağı ne 

yapıyorsunuz? 
— Polisin zihnini karıştırmak için 

dalavere! 
— Mesete o kadar basit olmasa ge

rek... 
Genç adliyeci kızarak omuzlarmı 

silkti. Aman bu Ali bey de her yerde 
işler icad ederdi!. 

7 

E rtesi gün, doktor gülerek polis
lere dedi ki: 

— Size garip bir havadis; bizim is
tasyon şefi ortalardan kayboldu. 

Fakat herkes Tahir beyin cinayeti 
meselesile uğraştığı için buna ehem
miyet bile vermediler. Akşama doğru 
bir kadm da polise müracaat ederek 
istasyon şefine dair bazı malûmat ve
receğini bildirmişti. 

Gene o gün Yılmaz Ali, Semahat'ı 
ötekilerden gizli, nazik bir surette is
ticvap etti. 

Genç kız bütün bildiklerini anlattı: 
Amcasımn, Necmiye hanımdan daima 
şüphelendiğini, kendinin de onu bah
çede gözetlediğini, kocasmm hapiste 
olduğunu, mantar toplama meselesini, 
otomobil kazasında Nizameddin İsimli 
o delikanlı ile sevişip sözleştiğini, de-
likanhnm da cinayet günü akşam, bir
kaç günlüğüne İstanbula indiğini, hü

lâsa hepsini, hepsini anlattı. Bir şey 
daha ilâve etti: Amcası, civarda otu
ran ve av tezkeresi olmıyan bir aksi 
herifle kavgalı imiş, zira Murteza isim
li bu adam, boyıma onun koruluğuna 
girip av avlarmış... 

Yılmaz Ali, bütün bunlan not ettik
ten sonra: 

— Semahat hamm! - dedi. - Sizden 
şüpheleniyorlar. Fakat ben yamlmam. 
Masumiyetinize tamamUe kaniim... Ka
tili buluncaya kadar hastahk bahane 
ederek yatm... 

Fakat sonradan Yılmaz Ah, sırf bir -
sempati yüzünden bir maznuna kolay
lık gösterdiğini düşünerek üzüldü. Ak
si gibi tam Semahat kendine hasta 
süsü vererek yatrmştı ki, Aü'ye İstan-
buldan bir telgraf geldi. Âmirleri, onu, 
alelacele, mühim bir iş için çağ;'nyor-
lardı. . 

Genç kız da bu havadisi duyunca ya
tağından fırhyarak, kendisini himaye 
eden Ali ile birlikte şehre inmek arzu
sunu gösterdi. 

Adliyeci, bu halin karşısında- müs
tehzi müstehzi: 

— Ne de hasta imiş maşallah.. - dedi. 

İ stasyona vardıkları zaman. Se
mahat, lâf arasında; 

— A., benim o sevimli istasyon şe
fim değişmşi! - dedi. 

Ali, birdenbire: 
— İstanbul'a' gitmiyorum! - diye 

haykırdı. 
Teşyie gelenler arasındaki adliyeci, 

ukalâ saydığı Yılmaz'ın gitmesinden 
memnun olmuşken böyle ansızın cay
ması üzerine hoşnutsuzluğunu gizliye-
medi: 

— Nasıl gitmezsiniz?.. Âmirlerinia 
çağırmış... 

— Yann sabah da gitsem olur.. Ev
velâ şu istasyon şefi meselesini hallet
meli... O, tam cinayet günü kayboldu, 
değ'il mi?.. Bize onım haberini vernıek 
için müracaat eden kadınm evi nere
de?.. 

Evi buldular. 
Burası, bahçe içinde küçük şirin bit 

yuvaydı, kadınsa, akça pâkçe, tom
bul bir dul... Telâş içinde diyordu ki: 

— Polisten bir şey gizlenmez... 
İstasyon memuru Zahir efendi ile 
ileride evlenmek üzere anlaşmıştık. 
Benim evime gizlice girer, çıkardı. 
Cuma günü akşam kapımm önünde 
birisüe kavga ettiğini işittim. Derken 
bir patırtı oldu. Merakla koştum. Bir 
de ne göreyim? Boylu boyunca, bah
çemde yatıyor. Şakağından da kan 
akıyor. İçeri alıp baktım. Gözünü açar 
açamz: «Kesik parmak!» diye söylen
di. Ben bımu sayıklama sanmıştım. 
Lâkin, dün sabah biraz kendine gelin
ce, bana «git polise haber ver. Benim 
burada olduğumu söyle!> dedi. 

Yılmaz Ali, Zahir efendinin yata
ğı başına gitti ve ondan da şu izahat» 
aldı: 

— Avcı Murtaza o gün İtahvede Ta
hir bey aleyhine atiR tuttu. Ben de 
müdafaa ettim. Avcı bir şişe 
konyağı diktikten sonra: «Göste
receğim ona!» dedi ve bir müd
det kayboldu. Akşam üzeri ben bura
ya geliyordum. Tekrar karşımda be
lirdi: «Nah işte!» diye kesik bir par
mak gösterdi. Karakola haber verece
ğimi söylemem üzerine üstüme hü
cum etti. Elindeki sopayla kafamı 
yardı. Birkaç gündü böyle hastayım 
işte... 

Avcıyı yakalamak ve ifadesini al
mak güç olmadı. Murtaza iki gözü iki 
çeşme ağlıyordu: 

— Bu işi sarhoşlukla yaptım. Evet 
parmağı kesen benim... Lâkin ölü bir 
adamın parmağmı kestim. İçeri gir
diğim zaman Tahir bey koltuğunda 
hareketsiz oturuyordu. Ölmüştü val
lahi... Ben de buraya kadar gelmiş
ken yakut yüzüğünü almak istedim. 
Çıkartamayınca kestim bıçağımla 
parmağını... 

Yümaz Ali, 3rüzüğü istedi. Bu, altın 
bir halka üzerinde kocatoan bir yakut
tu. Meşhur polis hafiyesi, mücevheri 
aydınlığa dc^ru kaldınnca: 

— Anlaşüdı! - dedi. - Nasıl zehirli 
mantarlar Tahir beyin Ölümüne se
bep oldujrsa, bu yüzük te, Necmiye 
hanımı öldürmüş! 

(Devamı on üçüncü sahlfede) 

m 

â 



Sanife 12 A K Ş A M 8 Şubat 193« 

SARAY ve BABIALININ İÇ YUZO 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ tRTEM —Tercüme, iktibas haMa mahfuzdur 

Tefrika No. 88 

Meclisin açılışında Abdülhamidin nutku - Abdülhamid 
mesuliyeti başkalanna yükletiyor 

Abdülhamid şimdi artık eskisi gi
bi mebuslan ayağma, sarayma ge
tirmek kabil olamıyacağmı takdir 
ediyordu. 

Kendisinin meclis binasma gitme
si lâzımgeliyordu. 

Meclisin 17 kânu»uwvel 1908 de 
açılması tekarrür etmlşAi. 

Ayasofya taraflarında* odalar, pen
cereler iki, üç gün 'dtvVİfinden yük
sek bedellerle halk tarafından kira
lanmıştı. (1) 

O gün İstanbulda halk mebuslan 
ve padişahı alkışlamak için sokakla
ra dökülmüştü. Mektep talebesi yol
lan işgal eylemişti.' ' Öütün paytaht 
ayakta idi! 

Yalnız ortası açık tutulan Ayasof
ya meydapı ehali ije dolmuştu. Mec-

. Us binasın^, jpo^üntehi caddeler asker
le tutulmuştu. ' 

Her taraf bayraklarla donatılmıştı. 
"Küşad töreninde hazır bulunacak 

elçiler bu asker ve halk arasından 
geçerken selâmlanıyor, büyük bir 
hahişle alkışlanıyordu . 

O gün mebuslar Mebusan klü-
bünde - Nuruosnianiye civannda 
Arifi paşa konağı - toplandılar. İs-
tabliâmireden tahsis olunan araba
larla meclise gideceklerdi. Harbiye 
nezareti kapısı önünde,bir nizamiye 
muzikası millî havalar çalıyordu. 

Mebuslann hangi sıra Ue nakledi
leceğini tayin için kuraya müracaat 
edildi. Vilâyetlerin isimleri yazıldı. 
İsmi çekilen vilâyetin mebusları elif
ba tertibine riayetle isimleri oku
narak arabsılara ikişer, ikişer bin-
dUer. 

Evvelâ Harbiye nezaretine giderek 
köşkte çay içtikten sonra meclise 
yollandılar. Mebusan alaymm önün
de mızraklı süvari alayından bir 
müfreze gidiyordu. 

Divanyolunda Maarif nezareti dai-
' resinden mebusan dairesine kadar 
caddenin iki tarafına mektepliler di
zilmişti. Alkışlar en zijade bu genç
ler tarafından yapılıyordu. Konfetiler 
atılıyordu. Arabalar içinde mebus
lar ayağa kalkarak"tQa(|kkür ediyor
lardı. ^ i 'T! 

Alman sefareti maiyetine memur 
Loreley vapurunuQ:f ıpaürettebatı da 
mebusan dairesi önünde Harbiye ta
lebesi yanında duftıjnorî umumî se
vince ve alkışlara iştirak ediyorlardı. 

Bu hareket ecrvettoi v bir devlete 
mensup bir asker 'Icuvvetinin Türk 
inkılâbına karşı duyduğu bir tazim 
Ve hürmet hissi addolunuyordu. 

Mebuslar Sultanahmedde Millet 
bahçesi önünde arabalardan' inerek 
mebusan dairesine kadar yaya gidi
yorlardı. 

Muzika terennümlerine devam 
ederk^ı onlar da (^irel^rine giriyor
lar, teşrifat memuflan tarafından is
tikbal ediliyorlardı. 

Mebuslar beluş tavır ve simalarile 
ilerledin el şakır^ılan ve (yaşa
sın!) nidalan koca'meydam doldu-
ruyordu. i '• 

Milletin iradesini temsil edecek 
meclisin açılması tarif edilmez bir 
şevk ile ruhlan birieştirmiş görü
nüyordu. ' 

Hele «hürriyet mücahidi» Ahmed 
Rıza beyin mesudane bir tavır ile ge
çişi pek büyük bir alkış tufam ile 
karşılanmıştı. 

On beş senelik hürriyet mücahe-
desinin, elîm mahrumiyetlerinin mü-
kâfatmı bu samimî alkışlar ile top-
hyan Ahmed Rıza bey teşekkürlerle 
selâm verirken yaşlanm tutamıyor
du. Padişahı beklerken fetva emi
ni kazasker Mehmed Nuri efendi 
Ahmed Rıza beyi alnından öpmüş, 
o da fetva emininin elini hürmetle 
öpmüştü. 

O gün tam Yıldız sarayından ha
reket edeceği sırada Abdülhamidde 
vehim ve vesvese, belki gurur siya
set icaplanna galebe çaldı! 

Padişah rahatsızlığım vesile ede
rek meclisin küşad törenine çıkmak
tan vazgeçti. 

Etrafındakilere ısrar ederek bunım 
hakikî sebebini anlamak istediler. Ni
hayet Abdülhamid o gün kendi 

aleyhinde bir suikasd tertip edildi
ğine dair aldığı bir jumaU gösterdi 

Padişahın hakikî mi, Sun'î mi oldu
ğu pek anlaşılamayan korkusu izale 
edilmekte hayli müşkülât çekildi. 

Abdülhamid meclise köprü yolile 
gitmeği tercih ediyordu. Araba sarsın

tısından rahatsız olacağı söylendi ve de
nizden Topkapı sarayına çıkması tav
siye olundu ise de kabul etmedi. 

Nihayet dört ath açık arabasile ve 
saltanat alayile pek çok senelerden-
beri birinci defa olarak Beyoğlu cadde
sinde görüldü. Karşısmda şehzade Bur-
haneddin efendi, sadrazam Kâmil paşa 
bulunuyordu; önünde süvari Ertuğrul 
alayından bir bölük, altı yaver, arka
sında gene bu alaydan bir bölük ile 
on yaver, maiyeti seniye çavuşlan gi
diyordu. Bazı şehzadeler bunlan ta
kip ediyordu. 

Yıldız sarayından mecUs binasma 
kadar padişahın geçeceği yol nizami
ye taburlarile muhafaza edilmekte idi. 

Abdülhamid çok alkışlanıyordu. 
Fakat o bu tezahürlere isteksiz, 

endişeli denilebilecek bir tavır ile mu
kabele ediyordu. Ayasofya meyda
nından geçerken mabeyin muzikaa 
ve diğer bandolar Hamidiye marşım, 
müteakiben üç defa selâm havası 
çaldılar. 

Som sırma esvapU arabacısımn 
süratle sürdüğü araba meclis binası 
önünde durdu. Bu sırada: 

— Padişahım çok yaşa! 
Nidalanna ihtiyar bir kadımn: 
—t İki oğlumu ver! Katil! 
Tazallümünün kanştığmı işiten

ler oldu. Fakat padişalun geldiğini 
ihbar eden boru sesleri ile bu feryat 
boğuldu. (2) 

Büyük alay üniformasım giymiş, 
ellerine beyaz eldivenler taknuş olan 
Abdülhamid binek taşında vükelâ 
tarafından karşılandı. Göğsünde mu
rassa imtiyaz nişamna mahsus ha-" 
mail görünüyordu. 

Şeyhislâm Cemaleddin efendinin 
oğlu bay Ahmed Muhtar (İntakı 
Hak) eserinde bugün için şu sözleri 
yazıyor: 

(Abdülhamidin lütuf ve ihsam-
m görmüş nâkesler velinimetlerirü 
tahkirden haya etmiyorlardı. Ben ise 
meşrutiyetin ilk heyecanlı ve gale-
yanlı günlerinde hasbî olarak padi
şahın hizmetini deruhde eyledim ve 
bazan şafak sökünceye kadar Yıl
dız sarayında kaldım. Mebusan mec
lisini açmak için Adliye dairesine 
geldiği gün merdivenin başında hal
kın ortasında kasden ayağım öp
tüm.) 

Abdülhamid hünkâr dairesinde bir 
kaç dakika istirahat etti. 

Şehzadelerden ve Abdülhamidin 
oğuUanndan Mehmed Selim, Abdül-
kadir, Abdürraliim, Ahmed Nured-
din efendiler askerî kıyafetlerile saat 
biri çeyrek geçe gelmişlerdi. 

Yan, yana durup aralannda hafif 
sesle konuşuyorlardı. 

ElçUer locasmda üstündeki mü
cevherlerinin parıltısı gözlere çarpan 
üniformah İran elçisi şair Mirza Rı
za han ile Alman ve Osmanlı devlet
lerinin bütün nişanlarım göğsünde 
taşıyan Baron Marschall von Bi-
berstein en ziyade dikkati celbedi-
yordu. 

Mebuslann kendisine intizar ettik
leri haber verilince Abdülhamid ayak* 
lanm sürüyerek ve kıhcma dayana
rak bir hayalet, ışığa alışmamış bir 
gece kuşu gibi meclise girdi. Üstün
de geniş ve omuzlanm ezecekmiş gi
bi görünen ağır gümüşî paltosile 
hünkâr locasmdan mebuslan ayak
ta selâmladı. Salonda bulunanlara 
sabit ve sert bir nazar atfetti 

Mebuslar ve huzzar da ayakta el-
lerUe hünkân selâmladılar. 

Sadrâzam Kâmil paşa meclis sar 
lonuna girdi; üstü kırmızı kordele 
ile sanlmış olarak elinde tuttuğu 
nutku hümayunu mabeyin başkâtibi 
Ali Cevad beye verdi. Cevad Ijey bu
nu alıp öptükten sonra hitabet kür
süsüne çıktı. (Arkacı var) 

(1) Son günde bir; pencereye on beş 
liraya kadar verildiği duyulmuştu. 

(2) Oilles Roy: Abdülhamid. 
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İstanbal — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt, 18,30: Plâkla dans musikisi, 18,45: 
Eminönü Halkevi neşriyat kolu namına 
Nusret Safa, 19: Nebil oğlu İsmail Hakkı 
refakatile Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 19,30: Konferans: Eminönü Halkevi 
sosyal yardım şubesi namma: Muvaffak 
Benderli (Türk romancılığı ve hikâyecili
ği), 19,55: Borsa haberleri, 20: Klâsik 
Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, ke
man Reşad, kemence Kemal Niyazi, tan-
bur Dürrü Turan, kanun Vecihe, nısfıye 
Salâhaddin Candan, ut Sedat, 20,30: Ha
va raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Radife ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayan), 21,15: Tahsin ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 21,50: ORKESTRA: 1 -
Translateur: Flott durchs Leben, valse, 
2 - Mendelssohn: Scherzo, 3 - Defosse: 
Berceuse, 3 - Mosckowsky: Danses es-
pagnoles, 5 - Strauss: Ballnacht, pot-
pourri, 22,45: Ajans haberleri, 23: Plâk
la sololar, opera ve operet parçalan, 
23,20: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23,30: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 1230 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı: 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15- 13,30: Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Leman ve arkadaşları), 
19,30 - 19,45; Saat ayan ve arapça neşri
yat, 19,t5 - 20,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 
20,15 - 20,30: Sıhhî konuşma: Prof. Dr. 
Kâmil Tokgöz (Şişmanlık nedir? Ve bu 
dertten nasıl kurtulunur), 20,30 - 21: 
Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Verdi: Aida, 2 - Senite: 
L'avia, 3 - Bizet: Les Pecheurs de parles, 
4 - Rydki: Milada Lonka, 21,55-^2: Ya-
rmki program ve İstiklâl marşı. 

Avmpa prosramı 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 da, vals havalan — Breslau 
20,40 da, viyolonsel konseri — Hamburg 
20,10 da, orkestra konseri — Lâyipzig 
20,10 da, askerî muzika — Münih 20,10 da, 
dans muzikası — Brüksel 20,30 da, piya
no konseri — Paris P T T 20,30 da piyano 
konseri — Radio Tpulouse 20,15 da, opera 
havalan ve marşlar — National 20,25 de, 
radyo orkestrası — Londra 20 de, King 
orkestrası — Roma 20,30 da, eğlenceli mu
zika — Bükreş 20,45 de, senfonik konser — 
Prag 20,15 de, hafif muzika. 

Saat 21 de 
Vinayana 21,10 da, çeşitli muzika — Ber

lin 21 de, eğlenceli muzika — Breslau 21,10 
da, dans muzikası — Hamburg 21,10 da, 
dans muzikası — Kolonya 21,30 dan 1 e 
kadar dans gecesi — Königsberg, Lâyipzig 
21 de, çeşitli muzika — Saarbrucken 21 de, 
orkestra konseri — Radio Toluouse 21 de, 
eğlenceli konser — Londra 21,50 de, piya
no konseri — Orta İngiltere 21 de, salon 
muzikası — Milano 21,30 da, eğlenceli mu
zika — Hilversum 21 de, senfonik "kon
ser — Sottens 21 de, radyo orkestrası — 
Beromünster 21 de, senfonik konser — 
Prag 21 de, radyo orkestrasile Rus kon
seri. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de muzika âletleri kabaresi — 

Breslau 2 de dans muzikasma devam — 
Hamburg 22 de dans muzikasma devam — 
Kolonya 22 de, dans gecesine devam — 
Königsberg 22,15 de, askeri muzika — Mü
nih 22 de, radyo orkestrası — Stuttgart 
22,30 da, senfonik konser — Paris P T T 
22,30 da, «Mokof Gysria» opereti — Staras-
burg 21,30 da, eğlenceli muzika — Radio 
Toulouse 22 de, operet havalan — Roma 
22 de, «Carraccialo» operası — Milano 22 
de, senfonik konser — Varşova 22 de, dans 
muzikası — Beromünster 22 de, senfonik 
konsere devam — Bükreş 22,45 de, Rumen 
havalan. 

Saat 23 de 
Alman istasyonlan Hamburgdan naklen 

23,30 da, dans — Breslau 23,30 da, akşam 
konseri — Paris P T T 23 de, operete de
vam — Radio Tolouse 23,10 da çeşitli kon
ser — Orta İngiltere 23,45 de, piyano kon
seri — Roma 23 de, operaya dfeVam — 
Miaâno 23 de, konsere devam — Peşte 23 
de, Çigan muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Radio Paris 24,45 de, salon muzikası — 

Radio Toulouse 24,15 de, konser, 1^5 de, 
gec muzikası — National 24,20 de, radyo 
orkestrası 1,15 de, dans muzikası — Lon
dra 24,25 de, dans muzikası — Roma 24 
de, operaya devam — Hilversum 24,20 de, 
Çigan muziitası — Peşte 24 de cazband. 

9 Şubat 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18^0: Plâkla dans 
musikisi, 19: Şişli Halkevi gösterit kolu 
tarafmdan bir temsil (Bir kitap), 19^0: 
Konferans: Doktor Fahrettin Kerim (Rü
yalar), 19,55: Borsa haberleri, 20: Nec-
meddin Rıza ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 20^0: Ha
va raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev, 20,45: Nezihe ve arkadaş-
lann tarafmdan Türk musildsi ve halk 
sarkılan (Saat ayan), j21,15: Fasıl saz 
heyeti: Okuyanlar, İbrahim Ali, Küçük 
Safiye, kanun Mutunmer, klftrinet Ham-
dl, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâhaddin, 
keman Cevdet, 21,60: ORKESTRA: 1 -
Weber: Oberon, ouverture, 2 - Tschai-
kowsky: Allegro con grazia, 3 - Plessow: 
Rfive de mariage, 4 - Nedhal: Valse 
trlste, 5 - Otfenbach: La pericole, pot-
pourri, 22,45: Ajans haberleri. 23: Plâk
la sololar, pera ve operet parçal::rı, 23,20: 
Son haberler ve ertesi güâün programı, 
23,30: SON. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: tskender F. Sertelli Tefrika No. 140 •»—> 

Sinan reis fikrini değiştirmişti. Arkadaşına: **Nereye 
gittiğimi sakm kimseye söyleme!,, dedi 

Bu sırada ihtiyar saraylı ile ara
lannda çok merakU ve çok hazin bir 
konuşma oldu: 

«— Neden ümidini kesiyorsun, yav
rum? Biz böyle senin gibi neler gör
dük! Buraya düşenler hep ağlamak
tan bu hale gelir... Fakat, aylar, yıl
lara kalboldukça, onlar da bu haya
ta alışırlar ve günün birinde her 
şeyin boş olduğunu anlıyarak, göz 
yaşlan dökerek geçirdikleri o iztirapU 
günlere acırlar. Sen de tıpkı onlar 
gibi, yann, bugünleri böyle iztirap-
la geçirdiğine acıyacaksın!» 

«— Ben üç yıldır ağlıyorum. Bu 
hayata alışamadım., ve aüşamam. 
Ölünceye kadar ağhyacağım. Benim 
için bir kurtuluş yolu varsa, o da 
ölümdür!» 

Bu muhavereden sonra Rozita; 
— Gözlerim de içim gibi yamyor... 
Diyerek tekrar ağlamağa başla

mıştı. 
— Pencereyi vurup seslenmedin 

mi? 
— Buna bir kaç kere teşebbüs et

tim. Fakat, onun selâmetini ve sıh
hatini düşünerek kendimi tuttum. 
Etrafta ta nÖbetçUer dolaşıyordu. 
Yakalanmak istemiyordum. Onu gö
zümle gördüm ya... Yeter bu kadarl 
diyordum. 

Yusuf başını salhyarak gülüm
sedi: 

— İnsan oğlu böyledir, işte... Si
nan reis! Bana öyle geliyor lef, Rozi-
tayı ayakta görseydin, pencereyi vur
makta bir dakika bile tereddüt et-
miyecektin... Öyle değil mi? 
' —. Hayır. Ayakta görseydim, gene 

susmağa mecbur olacaktım. 
—» Hakikati söylemiyorsun, Sinan-

cığım! Sen, onun kör olduğunu an
layınca, aşkın birdenbire söndü. Ve 
ona sadece acımak duygusile muz-
tarip oldun! Ben bunu senin gözle
rinden, bakışlanndan ve sesinden an-
hyorum! Haydi, bana hakikati söy
le... Sen dê  böyle düşünmüyor mu
sun? 

—• Haj^r, dedim ya. Ben onu se
viyorum. Gözlerim, ondan başka bir 
kadın üzerinde durmuyor. Dünyada 
ondan başka kadın yok samyorum. 
Nereye gitsem onun hayali gözümün 
önünde dolaşıyor: Kalbim yalnız 
onun aşkı ile çarpıyor. O ne kadar 
güzel bir kızdı. Yusufçuğum! Hal
buki şimdi, ne kadar zayıflamış... 

— Sade zayıflamış değil. Hattâ 
kim bilir ne kadar da çirkinleşmiş-
tir... 

— Hajar.. hayır... O her zaman ta
ze, her zaman güzeldir. Gözleri, be
nim için ağlamaktan kan çanağına 
dönmüş. İhtiyar saraylının dediği 
doğrudur., çok ağlayınca insanın 
gözleri kızanr ve yanar., iztırap ve
rir. Rozita da ağlamaktan muzta-
ripmiş! 

— O halde hiç üzülme... Kaptan 
paşa söz verdi: Rozitayı padişahtan 
istiyecek. Ona belki yann, belki de 
öbür gün muhakkak kavuşacaksın! 

— Sahi mi söylüyorsun, Yusuf? 
Yusuf, Kılıç Ali paşanın yatakta 

yattığını ve kendisile neler konuştu
ğunu söyledi: 

— Kaptan paşa senin adım duyunca 
canlandı ve kendi çocuğunu bul
muş gibi sevindi. Beni babam bile 
bu kadar sevmezdi. Ne mutlu sana! 

Dedi. Yusuf bu sözleri söylerken, 
Sinan çok düşünceUydi. Kavaklar 
çifliğinden Rozitayı görmek için ge
len Suıan, sevgilisini gördükten son
ra, daha çok sevinmeli, neşeli görün
meli değil miydi? 

Yusuf: 
— Neden düşünüyorsun, aslanım? 

dedi. , Dün gece Rozitayı görmek 
için sabahladığın halde şimdi niçüı 
kederli görünüyorsun? Onunla ko-
nuşamadınsa, buna yarm değilse 
öbürgün muvaffak olacaksın! Kap
tan paşa sana bımu da temin edece
ğine söz verdi. Zaten Çırağan daire
sindeki sarayhlar o kadar çoğalmış 
ki... Padişah bunlann bir çoğunu 
sevdiklerine çırağ ediyormuş. Paşa-
mn adamları söyledi bunlan ba

na. Sultan Murad, Venedikli bir ka
dım senden esirgiyecek değil ya... 

Sinan, bu temiz yürekli arkadaşı
na cevap vermiyordu. Başı, iki elle
rinin arasına sıkışmış bir halde hap 
reketsiz duruyor., konuşmuyordu. 

Yusuf, Sinamn omuzuna elini 
koydu: 

—. Dün gece üşüdün galiba so
ğukta... 

Sinan birden, topun ağzmdan çı
kan bir gülle gibi, yerinden fırladı: 

— Ben artık onu görmek istemiyo
rum, Yusuf! Ben, yarm sabaJt tekrar 
Kavaklar çifligine döneceğim... 

Yusuf birdenbire şaşırdı: 
— Ne diyorsun, aslanım? Çıldırdın 

mı sen... Kaptan paşaya: «Bana 
Rozitayı vermezlerse, İstanbuldan 
bir adım bile atmam!» haberini gön
deren sen değil misin? 
' — Şimdi fikrimi değiştirdim, Yu
suf! Ben artık herkesten, her şey
den, bütün dünyadan nefret ediyo
rum. Yann gideceğim... 

— Ya ondan... Rozitadan da mı 
nefret ediyorsun? 

Sinan başım duvara dajramıştl. 
Kalbi koparcasına çarpıyordu: 
— Evet, dedi, ondan da... 
Yusufun şaşkınhğı devam ediyordu. 
— Buna şaşmamak elden gelmez, 

Sinan reis! İnsan bu kadar sevdiği 
bir kadından böyle çarçabuk nefret 
eder mi? Hele bir düşün onu... Se
nin için üç yıldır ağlamaktan göz
lerini kan bürümüş... 

Sinan başım çevirdi: 
— O kör olmuş, kör... Anhyor mu

sun? Ben onu bu halde karşımda 
görmeğe tahammül edemem. Ben, 
hayalimde, kalbimde yaşıyan şen, 
şakrak Rozitayı bulacağımı samyor-
dum. Bir kadımn üç yıl içinde bu 
kadar değişeceğine - gözlerimle gör
meseydim - inanmazdım. 

—• Senin için ebediyyen gözlerini 
kaybetmiş olsa bile, böyle vefah bir 
kadmı - eğer padişah sana çırağ eder
se - almıyacak mısm? 

— Hayır... Ve işte bunun için ya
rm tekrar Kavaklar çifUğine döne
ceğim. Senden son bir arkadaşhk 
daha istiyorum: Ben gittikten sonra, 
benim nereye gittiğimi İdmseye söy-
lemiyeceksin... Anladm mi? 

* 
G ü n e ş d o ğ m a d a n kapıy ı mı 

sardılar? 
Ertesi sabah., henüz güneş doğ-

mamfştı. 
Sinan da, Yusuf ta yataklarında 

yatıyorlardı. 
Ortalık alaca karanlıktı. 
Sokakta at kişnemeleri ve ayak 

sesleri vardı. 
Sinan birdenbire gözlerini açtL 

Yusuf a seslendi: 
— Kapımn önünde bir gürültü 

var, duymuyor musun? 
Yusuf yatağından fırladı; pencere

ye koştu. 
O ne?! 
— Yeniçeriler., atlılar., baltacı

lar., bir sürü adam var kapıda. 
Sinan kalktı, pencer^in arahğın-

dan baktı. 
İlk önce kendinden şüphelenmedi. 
— Bu civarda birini arıyorlar ga* 

liba... 
Diye mınldandı. 
Yusuf işi anlamıştı: 
— Buralarda tehlikeli bir kimse 

yok, Sinancığıml Bu adamlar senio 
için gelmiş olmasınlar... 

Diyerek çarçabuk giyindL 
Aradan çok geçmedi. Evin etrafın* 

İ3 ĉe sarmışlardı. 
Kapı çalındı, Yusuf merdivenden 

indi: 
— Ne istiyorsunuz? 
Asesbaşı at üstünde duruyordu. 
Yusufu görünce: 
— Kaptan paşaya dün Sinam h** 

ber veren sen misin? 
Diye sordu. 
Yusuf saklıyamadı: 
— Evet, dedi, dün Yalı köşkün» 

ben gitmiştim. 
(Arkası var) 
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İngiltere hava 
kuvvetlerini pek 
ziyade artırıyor 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Otomobil fabrikalan müstahde

mini yardımcı fabrikalarda takip 
edilen, bir münavebe sistemile ya
vaş yavaş tayyare imaline alıştınl-
maktadırlar. Otomobil fabrikaları
nın icabında süratle ta3^are fabri
kası haline getirilebilmeleri maksa-
dile tayyare imali için zarurî olan 
âlet ve cihazlann bu fabrikalarda de
po edilmiş olduğu rivayet olunmak
tadır. Bu suretle sulh zamaıunda 
Senede beş bin ve harp esnasında se
nevi yiımi bin tayyare imali imkânı 
derpiş olunmaktadır. 

^ i malûmat almakta olan maha-
fil, diğer hiç bir Avrupalı devletin 
bu hususta İngiltere ile rekabete gi-
rişemiyeceğini, çünkü bu devletler
den hiç birinin teçhizatı bu derece
de mükemmel bir otomobil sanayii
ne malik olmadığını ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

12 bin tonluk kruvazör ler 
Londra 7 — Japonyamn 12 bin 

ton hacminde, fakat 12 inçlik toplar
la müsellâh iki kruvazörü denize 
İndirmek üzere olduğu haber alın
mıştır. Bu gemiler, ayni sınıftan İn
giliz ve Amerikan kruvazörlerinden 
çok kuvvetli olacak ve Çin suların
da daimî bir tehdit teşkil edecektir. 
İngiliz Bahriye Nezareti 35 bin ton
dan büyük gemiden ziyade 12 bin 
tonluk kruvazör inşasına ehemmiyet 
veriyor. 

Japonya, İngiliz - Amerikan tale
bini reddederse İngiltere derhal ağır 
kruvazörler yaptırmağa başlıya-
caktır. 

İngiltere ile İtalya 
arasında konuş

maya başlanıyor 
( B a ş tarafı b i l inc i sah i fede) 

Anlaşma ihtimali artıyor 
Londra 7 (A.A.) — Sunday Times 

gazetesi, îngilterenin İngiliz - İtalyan 
münasebatmda salâh husule getirmek 
maksadile yeniden gayretler sarfet-
mesi ihtimalinden bahsetmektedir. 

Bu gazete, İtalyamn Nyon kontrol 
devriyelerinin takviyesi için İngiltere 
tarafmdan yapılan teklifi kabulde gös
termiş olduğu süratin Londrada çok 
iyi bir intiba tevlid etmiş ve İspanya 
işlerine ademi müdahale siyaseti sa
hasında daha geniş bir mesai birliği 
yapılması hususımda ümidler uyan
dırmış olduğunu yazmaktadır. 

Ayni .gazete, bu sahada yapılacak 
mesai birliği İngiliz - İtalyan münase
batmda umumî bir salâh husuline 
ve halen mevcud bütün ihtilâflann 
halline medar olmağa kâfi gelecek su
rette vaziyeti değiştireceği mütalea-
smı ileri sürmektedir. Sundan Times, 
netice olarak, dikor ki: 

«İtalyamn İspanyaya yeniden gö
nüllü ve harb malzemesi göndermiş ol
duğuna dair olan şayiaları Romanın 
tekzib etmesi cesaret ve ümid bahşe
decek bir alâmettir.» 
Mussol inin o ğ l u İ s p a n y a d a 

harp e tmiş 
Roma 7 (A.A.) — Bir İtalyan gaze

tesi, Bruno Mussolininin İspanyol 
frankist hava kuvvetlerinde hizmet 
ettiğini ilk defa olarak itiraf etmekte
dir. Brunonun kendisine yüzbaşı rüt
besini kazandıran meziyetlerini sayan 
Messaggero gazetesi ezcümle şöyle yaz
anaktadır: 

«Bruno İspanya semasında» Bolşe-
•izm aleyhindeki mücadelede lejyo-
nerlik etmiştir. 

i Y ü k s e k Sıhhat Şurası a y m 
2 8 inde top lanacak 

Ankara 7 (Telefonla) — Sıhhiye Ve-
lîâleti, yüksek sıhhat şûrasını bu aym 
28 inde içtimaa davet etmiştir. Bu iç-
timada röntgen lâboretuvarları ni
zamnamesinin ilk müzakeresi yapıla-
c^tır. Bu nizamnamede röntgen ve 
fadium şuaatı ile temasta bulıman 
Meslek erbabı, müstahdemin ve has
taların bu şualardan zarar görmeme
lerini temin için lâboratuvarlarm ve 
cihazlannm haiz olması lâzımgelen 
Vasıflar hakkında hükümler vardır. 

Zabıta nuvelî 

Cesedden çalınan 
parmak 

( B a ş tarafı 11 inci sahi fede) 

— 9 — 

K öşke döndükleri zaman, temiz 
giyinmiş bir adamın kendilerini 

beklemekte olduğunu gördüler. Bu 
zat, polislere selâm vererek: 

— Ben merhumun en eski arakdaş-
larındanım. Avukatlığını da yapa
rım! - dedi. - Tahir beyden bir mek
tup almıştım. Gazetelerde de cinayeti 
görünce belki polise yardımım olur 
diye geldim. 

Tahir bey, mektupta şunları yaz
mıştı: 

*Necmiye, meşum iradesile beni 
pençesine aldı. Kendisine bir vasiyet
name yazmağa mecbur kaldım. Fakat 
o vesika tamamile irademin haricin
de kaleme alınmıştır. Ben mirasırm bu 
kadına bırakmak istemiyorum. Bu sa
bah öfkeyle kendisine fikrimi söyle
dim. Müthiş kavga ettik. Şimdi kor
kuyorum. Mutlaka başıma bir iş açor 
cak. Onun için sana bu mektubu yor 
zıyorum. Şayet o kadından evvel öle
cek olursam vasiyetnamem hakikî 
değildir, varisim Semahat'tir.* 

— 10 — 

T rende giderken, Yılmaz Ali, 
arkadaşların: 

— Hülâsa', - dedi. - Hissiyatımda 
yanılmamışım. Genç kızda hiçbir ka^ 
bahat yokmuş. Az daha onu güzel ni-
şanlısile saadetten menedecektiniz... 
Anladınız ya: Cinayete kurban giden 
bu iki düşman ayni zamanda' biribir-
lerini öldürmek istemişler. Biri zehirli 
mantarla, öteki de yüzüğünün için
de daima sakladığı sianürü maden su
yuna koyarak... Murtaza'nm bu işte 
büyük bir ceza göreceini ummam... 
Çünkü o, hakikaten bir cesedin par
mağını kestiğine zahip olmuş... 

- l i 
radan on, on bir ay geçmişti 
ki Yılmaz Ali'ye bir mektup 

geldi: 
fiEvlendik, saadetimizi size medyu

nuz. Bir erkek çocuğumuz doğdu. 
Sizin gibi zeki olması için de ismini 
Ali koyduk. 

SEMAHAT ve NİZAMDDİN» 
— Çon — 

B O R S A İ 
7/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERÎ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

İstikrazı 
dabUl 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk II 
Ünitürk i n 
Mümessil I 
Mümessil II 

» n ı 
İi Bankası 

» hamiline 
» müessis 

94 

98^0 
18^5 
18,90 
18,90 
4 0 , -
40,50 

10,20 
10,25 

85 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,23 
630 

0,79,45 
15.11,10 
86,74,60 
3,42,75 
4,69,42 
1,42,32 

Türkiye Cüm- M 
hurlyet Merkea 
Bankan 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Deg^ 
menleri 
Şark Değir
menleri 

i (iatleri) 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

7,75 
7,25 

11,35 
ir- 12,50 

1,-

63,49,20 
22,64,75 
1,97,30 

13,65 
34,24,60 

4,19 
3,98,30 

105,87,30 
23.75,50 

AK^AM 
(Abone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 

SENEXİK 1400 kuruf 2700 kumg 
6 ATLEK 750 > 1450 > 
S AYUK 400 > 800 I 
1 AFLIK 150 > . - » 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3000, altı aylıtsı 1900, flç 
aylıftı 1000 kuruftıtf. 

Adres tebdili İçin yirmi be^ 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilhicce 7 — Ruzukasun 93 
8. İBMk Cfla*! OfU İkİBdl Akfua Ytm 

E. 11,51 1,30 6,55 9,44 12,00 1,33 
Va. 5,24 7,03 12,28 15,17 17,35 19,07 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımualuk So. 

No. 15 

Halkın şikâyet 
ve dilekleri 

M a ç k a d a süprüntüler 
Maçka'daki Silâhhanenin arkasmda ve 

iki mektebin pek yakmında pek çok pis
liklerin teraküm ettiğinden şikâyet edili
yor ve Belediyenin dikkati celbolunuyor. 

*** 

B e y k o z vapurları 
Beykozdan Bay Tunckol yazıyor. 
Köprüden akşamlan 154 numaralı sefe

ri yapan ve 18,33 de kalkan 72 - 73 nu
maralı vapurların küçüklüğü ve yolcuların 
kalabahkhgı dolayısile her akşam ayakta 
kalmakta hattâ birinci mevki abonman 
karnemiz olduğu halde ikinci mevkide bile 
yer bulamıyoruz. Senelerden beri yolcusu 
fazla olan bu postajra hiç olmazsa 5 3 - 5 4 
numaralı vapurların verilmesini dileriz. 

Bal ıkes ir be led iyes i v e 
y a ğ c ı l a r 

Balıkesirde yağhaneci Bay Ahmed îreb 
yazıyor: 

Geçenlerde bir yağhanede yangın çık
mış, ahşap mahalleler tehlike atlatmıştı. 
Bunun üzerine Belediye yağhanelerin a h 
şap evler ortasmdan çıkarılarak sanayi 
mmtakasma nakledilmesine karar verdi. 

Bu havadisi gazetenize «Pek isabetli» di
ye dercetmişsiniz. Fakat isabetli değildir. 
Çünkü memleketimizde binaların yüzde 
doksanı ahşaptır. Bunlann ortasmda süt
çü, helvacı, şekerci, kahveci vesaireci gibi 
ateşle oynıyan türlü türlü dükkânlar mev
cuttur. Tesadüfen bir yağhaneden kaza 
çıkmasile bütüıj yağhanelerin kaldırılması 
arasında münasebet olmadığı gibi, mem
leketimizde bir sanayi mıntakası da mev
cud değildir. 

Yalnız yağcıları değil, diğer birçok sınıf 
halkı da muntazamr eden bu karanndan 
dolayı Balıkesir beledisi aleyhine Devlet 
Şurasında dava açtık. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

7/2/938 
r 1 A T L A B 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Yulaf 
İç fmdık 
Yapak 
Peynir beyaz 
Z. Yağ 
Sansar deriş 
Zerdava derisi 
Tilki derisi 
Tavşan derisi 

Atağı Tukan 
Kr. Pa. Kr. P*. 

5 38 
5 27i 5 30 
4 5 
3 37 

82 >- 32 10 
51 — 
38 33 40 — 
45 — 

2600 — 2900 — 
3500 — 

525 — 
20 — 

O K L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Tiftik 
Yapak 
B. Peynir 
Kaşar 
İç badem 
Afyon 

450 Ton 
120 » 
60 > 
15 > 
3 1/2 » 
2 1/4 > 

17 1/2 » 
3 1/4 > 
B 1/2 » 

1/2 » 

O t D E N 

Tiftik 
Susam 
İç fmdık 
Afyon 

71 Ton 
20 » 
10 » 
1 1/4 > 

D l f r t A T L A R 

Buğday: Liveıpul 
Buğday: şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 

1 Keten T.: Londra 
1 Fındık G.: Hamburg 

5,38 Kr. 
4,38 > 

. 5,89 » 
4,47 » 
3,96 > 
7.90 » 

44,— » 

7/2/938 Pazartedi günü. 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebze 

ve meyva fiatleri: 

Cinsi 

Bakla 
Bezelye 
Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 100 
Taze soğan 
Mandanoz 
Turp 
Elma Amasya 
Elma İnebolu 
Ankar Armudu 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Ağaç kavunu 
Limon yerli 100 
Limon ecnebi » 
Portakallar: 
Dörtyol 36 lık 

» 64 lük 
D 80 lik 
B 100 lük 
» 150 İlk 

Emsali En aşağı En 
fiatı 

Kr. S. 
Kilo 68 — 

> 28 — 
> 3 50 
» 8 — 
» 4 — 
» 5 — 
» 6 — 

Demet 2 50 
» 2 50 

Aded 8 — 
» 7 50 
» 60 — 

Demet — 75 
» — 40 
» — 60 

Küo 20 — 
» 12 — 
» 18 — 
» 8 — 
» 4 — 
» 8 — 

Aded 1 — 
» 200 — 
» 130 — 

sandık 280 — 
» 330 — 

64 lük 
80 lik 

100 lük 
64 lük 
80 İlk 

» 100 lük 
Mandalina Rize 

» Bodrum 

Alanya 
» 

Riza 
» 

» 230 — 
» 150 — 
» 150 — 
» 350 — 
» 275 — 
» 200 — 
» 130 — 
» 110 — 
» 85 — 

100 aded 90 — 
> » aoo — 

yüksek 
Fiatı 

Kr. S. 
70 — 
30 — 
5 — 
10 — 
5 — 
6 — 
8 — 
3 — 
3 — 
14 — 
20 — 
100 — 
1 — 
— 60 
— 80 
40 — 
20 — 
30 — 
10 — 
6 — 
10 — 
3 — 

350 — 
150 — 

300 — 
350 — 
250 — 
160 — 
160 — 
400 — 
325 — 
250 — 
150 — 
125 — 
100 — 
110 — 
600 — 

İstanbul Komutanlığı ilânları 
istanbul komutanlığma bağlı olan ve olmıyan birlikler namma binek ko

şum mekkari hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahiplerinin hayvan' 
lan ile Fındıklıda komutanlık satm alma komisyonuna müracaatlan. (684) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llânian | 
Büyükderede Kara kethüda Melımet ağa camiinin beş yüz kuruş aslî va

zifeli imamlık ve hatiplik ciheti açıktır. Hademe nizamnamesinin sekizinci madr 
desinde sayılan A, B, C, D, E fıkralarındaki vasıflan haiz olanlar arasında şu
bat aymm 2Î nci pazartesi günü saat 14 de müsabaka yapılacaktır. Bu müsa
bakaya girmek istiyenlerin bir saat evvel Beyoğlu Vakıflar müdürlüğünde bu

lunmaları ilân olunur. (703) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

1/3/1938 tarihinden itibaren Çetinkaya - Divrik kısmmda yolculara umu
mî tarife üzerinden % 50 tenzilât yapılacaktır. (331) (729) 

Ankara istasyonunda Devlet Demiryolları Unıumî İdare binaamn şehir 
cephesindeki parke kaldırım üzerinin asfaltla kaplanması işi ile arka cephesin
de asfalt kaplamalı bir meydan yapılması işi kapaü zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

1 — Bu işlerin keşif bedeli 12 600 lirdir. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryollarmm 

Ankara, Haydaı-paşa \e Sükeci veznelerinden 63 kuru? 'i mukabilinde alabilir. 
3 — Eksütme 21/2/938 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada Dev

let Demiryolları Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonca yapıla
caktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyona tevdi 
etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayıü kanun ahkâmına uygun 945 liralık muvakkat teminat, 
B — Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazıh vesikalar. (340) (730) 

• 
Devlet Demiryolları 10 cu İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli «1800» lira olan «200» çift içi keçeli lâstik çizme idare-

mizdeki numunesi evsafına uygım olarak 22/2/938 sah günü saat 15 te Erzır-
rumda 10 cu İşletme binasında İşletme Komisyonu tarafmdan açık eksiltme ile 
ve Erzurumda teslim edilmek üzere mubayaa edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunî vesikalarile birlikte ve % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerile komisyona müracaatları ilân olunur. Şartnameler parasız olarak 
Erzurumda İşletme komisyonunda, Trabzonda Devlet otobüs durağından ve 
Haydarpaşada Devlet Demiryolalrı satınalma komisyonundan tedarik edilebi
lir. (731) 

TÜCCAR ve MUHASIB 
Saat 17 den 19 ve 19-21 e kadar haftada 2 ders yaparak, 4 ayda tüccarlık 

öğrenmek ve muhasebeci şehadetnamesi alarak bankalarda ve ticarethaneler
de çalışmak için. Alemdar caddesinde No. 23 AMERİKAN LİSAN VE TİCARET 
DERSHANESİNE başvurup bir program alınız. Hususî ders de verilir. 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

TÜRK OKUTMA KURUMUNDAN: 
Kurban bayramının birinci günü Darüşşafaka rozeti dağıtmak arzu eden 

mektep talebesinin kutu almak üzere arife günü saat ondan akfam on yediye 
kadar Darüşşafaka ile Nuru Osmaniye camii mahfilmde Türk Okutma Kuru
muna müracaat eylemeleri. 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

TURK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide 11/Şubat /938 dedir. 

[Büyük İkramiye: JıUOOO 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 kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şi§li: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Vasıf, Hasköy: Halıcıoglunda Barbut, 
Eminönü: Salih Necati, Fatih: Hara-
dl, Karagümrük: Ali Kemal, Bakır
köy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Süleyman Recep, Fener: Emilyadi, 
Kumkapı: Asadoryan, Küçükpazar: 
Yorgl, Samatya: Kocamustafapaşada 
Rıdvan, Alemdar: Dlvanyolunda Esad, 
Şehremini: Topkapıda Nâzım, Kadı
köy: ŞöğütlUçeşmede Hulusi Osman, 
Üsküdar: İskele başında Merkez, Hey-
beilada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gtee açık ecsaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsanndaki ec-
aaneler her gece açıktır. 

Osmanlı Bankasından: 
İ L Â N 

Kurban bayramı münasebtile Osmanlı 
Bankasmm Otüata merkezile Yeni-caml 
ve Beyoğlu şubeleri şubatın 11 İnci cu 
ma, 12 nci cumartesi ve 14 ilncA pazar-* 
tesl günleri kapalı bulunacaktır. 

• B Dr. A. Asım Onur m ı 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, genlg 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususî fiatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

I! 

li 
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KUÇ 
KÜÇÜK İLANLAR 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz ilân Taşı
tanıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Paear, Salı 
Perşembe günleri Intlgar eder. 

T« 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
HER İŞE TARAR BİR ADAMA İHTt-

TACI OLANLARA — 34 ya«mda, talim ve 
Jerbiyesl yüksek, modem hayat geçlrml? 
lerefli bir ailenin kimsesla kaünı? ferdi
yim. Ticarethane, fabrika, çiftlik, inşaat 
m eml&k İdaresi gibi işlere ve bunlann 
yazı ve hesap işlerini idareye blhakkln 
vakıf ve muktedirim. Her hangi bir İşin, 
kısmen veya tamamen idaresini deruh-
de edebilirim; muhtelif kombinezonları 
kabul ile her yere de gidebilirim. Anlaş
mak ve tafsilât için: Ankara Yenlşar 
caddesi Rızılirmak pansiyonu 6 numarada 
^. Hulusi adresine mektupla müracaat. 

— 1 

TÜRKÇE, FRANSIZCA, ALMANCA YE 
RUSÇA — Lisanlarını iyi bilen tercüme
ye muktedir bir Türk bayan vazife arı
yor. Terclhan kibar aileler nezdinde 6 
yafandan yukan çocuklara ögretmenlkle 
İştigal edebilir. (S A) rümuzile İstanbul 
176 posta kutusu adresine yazılması. — 2 

; 2--ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
DAKTİLO ARANIYOR — Fransızca 

büen bir daktiloya ihtiyaç vardır. Taliple
rin Yenlpostahane karşısında Eski Zap
tiye caddesi Kızılay hanı yanmda 28 
numaralı mağazaya müracsuitlan. Alman
ca da bilenler tercih edilir. — 1 

» • 

BİR HEMŞİRE ABANIYOR — Tafrada 
doktor yanmda muayenehanede çalışmak 
üzere ehven ücretle bayan İsteniyor, fo
toğraflı mektupla müracaat. Beşiktaş 

ICöyiçi Mektep sokak 8 No. — 1 
MEMUR ARANIYOR — Fransızcayı da 

İyi bilen muhasebeye &şlna bir Türk me
mur aranıyor. İsteklilerin saat 14 den 
sonra Galatada Ünyon hanmda 26 numa
raya müracaatları. 
I GÜZELLİK, MAKİYAJ — İstişareleri 
ve muayeneler cuma, pazartesi, perşem
be saat 15 den 19 a kadar ûcretsizdiı;. 
Fransa resmî diplomasını haiz Paris gü-
Eellik enstitüsü - İstiklâl caddesi Büyük 
Parmakkapı. 123. — 1 

• 
YÜKSEK MÜHENDİS — Mektebi elek

tro - mekanik şubesinden mezun olup ta 
kalorifer ve bina tesisatı İşlerinde çalış
mak istiyenlerin Ankara posta kutusu 
Mo. 471 e müracaatlan. 

TİCARİ MUHABERATIMIZI TÜRKÇE 
OLARAK YAPABİLECEK — Daktilo bi
len bir gence ihtiyacımız vardır. Askerli
ğini bitirmiş olması ve tercümei halini ve 
şeraitini Beyoğlu 2330 posta kutusu Ue 
behemehal bildirmesL 

İZMİRDE — 20 yatakh hususi bir 
lıastane olan: SIHHAT EVİ İçin diplo-
tnalı birinci sınıf bir hemfire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemıireligin icap ettirdiği 
bütün İşleri yapacak, 3 — Ameliyathane-
jn idare edecek operatöriere asfdstens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPI/)-
MALI, TBCRÜBELt BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE isteriz. Ayh^: E U İ Uradır. 
Vol mastah müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekll-
«nlş fotograflarile beraber tzkİR POSTA 
KirrUBU: No. 321 adresine müracaat. 
' — 11 

MUHASİP ARANIYOR — tstanbula ya-
kın bir fabrikada ŷninprftir üzwe usulft 
teuzaafaya vakıf tecrübeli bir muhasip 
aranıyor. İstlyenler tercOmel halleriyle 
jOtelata S74 posta kutusuna müracaat et-
•leleri. . _ 3 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK AZ KULLANILMIŞ 937 MO

DELİ FORD VEYA ŞEVROLE — Hususi 
otomobili olanlann, evsafım, kUometresl-
tıi ve peşin para İle son flatini mektup
la bildirmeleri. Adres: Cihangir caddeıL 
Ho. 64 Muharrem. _ ı 

; UCUZ OTOMOBİL — Tafraya azimet 
çlolayısile 1937 modeli ve çok az kullanıl-
nuf, açık Opel Süper Siz sisteminde bir 
ptomobU acele satılıktır. Taksimde Bü
yük Garaja müracaat olunması. >— ı 

i ÇİFÇİLERE — Traktör, pulluk ve saire 
almak Istersenia Bakırköyiinde Vellefendi 
içaymndaki âlâtı zlraiyeyl bir defa Körü
nüz ve <»:ada Fikret Atlıya müracaat edl" 

I 937 modeli ARİEL — 6 beygir, cok 
az ve temiz kullanılmış, spersiyal saytka-
lfa.e veya saytkarsız satılıktar. Beşiktafta 
benzin deposu sahibi bay Neşete mü
racaat. — 1 
i YENİ PİYANO SATILIK — Meşhur 
Alman markah şık, üç pedaUı son sistem 
jfenl bir piyano acele satılıktır. Müraca-

,%t: Beyoğlu Bahkpazar Duduodalan so-
.kağmda 26 numaralı dükkânda. 
f SATILIK PİYANO — Ahnan marka de
mir çapraz, Ankaraya nakil dolayıslle sa-

i tılıktıt. Adres: Türbe Piyerloti caddesi 
ifrJo. 40. — 8 

^ 4 - KİRALIK • SATILIK 
S.ATILIK DEPO — Galatada Keman-

leeş mahallesinde, Karaoğlan sokağmda 
No. h depo çok ucuz flatle satıhktu. 

SATILIK APARTIMAN _ İki dalreU 
üçer oda maktuan 3750 lirajra, semti Lâ
leli Hayriye Tüccariye sokaiğı No. 30/1. 
Müracaat yeri: Lâleli Şair Haşmet sokağı 
No. 41. — 7 

HEM SATILIK, HEM KİRALIK KÖŞK — 
Göztepede İstasyon caddesinde 27 numa-
rah bey Mazhann köşkü hem satılık, 
hem kiralıktır. Göztepe İtfaiye garajı kar
şısında bay Lûtfinln köşköne müracaat. 

ACELE SATILIK ARSA — Yerebatan-
da Şengül hamamı karşısmda 13 No. h 
18 metre yüzü olan 680 metre murabbaı 
arsa satılıkflr. Üsküdar tmrahor caddesi 
111 No. ya müracaat. 

SATILIK HANE - - Sultanahmedde, tn-
cUiçavuş sokağmda 29 No. lı hane ehven 
flatle satılıktır. Talip olanlann Kadıkö-
yünde Caferağa mahallesinde Ruşen so-
kagmda 1 No. lı haneye müracaatlan. 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
ahnır, kâr teminatlıdır, almak istlyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 2 

LÂLELİ CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşiltulumba sokağmda 26 ve 28 numa-
rah mücedded kagir iki hane satılıktır. 
Apartıman tarzında beheri üçer daireli 
ve on birer odahdır. Terkos, Elektrik, 
Havagazı vardır. Fiat altı bin beşer yüz 
liradır. Hergün öğleden sonra 28 numara-
h evin üst katma müracaatle gezilebilir. 

— 6 
KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 

Sular caddesinde biri motor ile su çıka
rır, diğeri beygirle işler kovalı dolabı 
vardır. Müracaat: Beyoğlunda Tarlabaşı 
caddesinde 110 No. lı atelyede bay Ke
male. — 9 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşısm
da 56 No. U her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

— 8 

DEVREN SATILIK KIRAATHANE — 
Sirkecide mevkii güzel ve işlek bir yerde 
biz kıraathane satılıktır. Sirkeci Mura
diye caddesi 25 No. lı kuru kahveci bay 
Mehmede müracaat. — 1 

SATILIK UCUZ EV — 2 bölüğe müsait 
çok kullanışh, havadar, güneşli, deniz gö
rür. Altı odası, bahçesi, hava gazı, elek
trik ve terkos tesisatı var. önünden oto
büs geçer. Her yere giden tramvaya ya-
km. Cerrahpaşa caddesinde Keçi Hatun 
Hafız Calip sokak No. 3. Mezkûr caddede 
83 No. lı dükkânda kunduracı bay Mita-
ta müracaat. — l 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. h müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısmdakl bak
kala müracaat. — 6 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısında 
Nur Ziya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olunabilir. Profesör Pa-
nosyan. — 8 

DİPLOMALI BİR ALMAN MUALLİME-
Sİ — Kendi veya talebelerin evlerinde 
Almanca ders vermektedir. Arzu edenle
rin W. 23 rümuzile gazetemize mektupla 
müracaatlan. — 1 

GÜZELLİK, MODA ESERLERİ — Ka
dınlara aid ciddi neşriyat ücretsiz heU 
gün saat 10 dan 12 ye kadar salonumuz
da okunabilir. Paris güzellik enstitüsü -
İstiklâl caddesi Büyük Parmakkaı» tram
vay durağı 123. — 1 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflann talebelerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 35 

GAYET MÜHİM KÂRI — Vasi komis
yonla yapılacak bir İş için kâfi mikdar-
da sermayesi olan arkadaşla anlaşmak 
istljrorum, sermayesine dokunulmıyacak 
ve garantilidir. Muntazam yazıhaneleri 
ve teşkilâtı olanlar şayanı tercihtir. Mu-
vazzah adreslerile Akşam'da A. M. adre
sine mektupla müracaat. 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatüyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 1 

ALMANCA DERSLER — Taksimde otu
ran bir Alman bayanı talebelere ve bayan
lara son metodlar üzerine ve uygun fl
atle ders vermektedir. Türkçeden Alman-
caya tercüme işleri yapılır. Akşamda 
(M R T) rumuzuna mektupla müracsıat. 

BCEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oasetemlz İdarehanesini adres ola-

tak gfiateımiş olan karilerimizden 
Radyo — Ders. — D N. 

namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

I !#J İVm 'A 
S A Ç B O Y A L A R I 

J U V A R T T İ N T 
KUMRAL. SİYAH 

t»'*neTf% m^l^*^ 

Ter ve yıkanmakla kaf-
lyyen çıkmaz; tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 
INGİLÎZKANZUK 

ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

BAYRAM M O N A S E B E T I L E 
Ucuz ve Lüks Hediyelikler Satışı: 

Beyoğlu K A R L M A N Pasajı 
KADIN MUŞAAIBALARI 

KADIN EŞARPLARI 

KADIN EŞARPLARI 

KADIN TAKALARI 

KADIN EŞARPLARI 

KADIN ÇANTALARI 

KÜRK YAKALARI 

KADIN ÇANTALARI 

KADIN ÇORAPLARI 

KADIN EU^VENLERt 

MANİKÜR TAKIMI 

DİKİŞ SEPETLERİ 

FIRÇA TAKEVn 

PUDRALIKLAR 

SİGARALIKLAR 

CÜZDANLAR 

KRAVATLAR 

ÇAY TAKIMI 

LİKÖR TAKIMI 

SOFRA TAKIMI 

tpddi, son moda 

Şifon, son yenilik 
Kadifeden asri desenler 

Son Paris modası 

Krep birman emprime 

Suedden, asri şekillerde 

Rönardin 

Liradan itibaren 

17.50 
2.50 
1.75 
1.75 
2.75 H 
4.— 
7.50 

Boks Kalf derisinden, muhtelif renkde 3 . 5 0 

Safi ipek XXX meşhur marka 1 nci nevi } , 6 0 

Teminatlı suedden, lâcivert, yeşil ve 1 . 9 0 
kırmızı renklerde 

Gümüşden 

Bayanlara elzem hediyelik 

Emsalsiz cins 

Kromlu madenden 

Safian derisinden 

İpekli, muhtelif desenler 

9 parça, halis porselen, çiçekli 

7 parça, alpaka'dan 

42 parça, porselen, çiçekli 

3.90 
2.25 
3.50 
1.25 
1.— 
1.— 
1.35 
3.— 
2.70 

17.90 

» 

» 

» 

BROŞLAR, YÜZÜKLER, İNCİ KOLYELER v.s. 

Satıte mücevheratın zengin çeşitleri 
Balo, suvare ve kibar aile toplantıları 
mevsimi münasebetile yünlü ve ipekli dantelâlar, Payet garnitürleri, 

renkli eldivenler ve «LYS» marka Fransız çorapları gelmiştir. 

b 
b 

V 

CAdemi iktidar ^ 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I 

HORIVIOBÎM I 
Tabletleri • ı =• Her eczanede araymız^^^l 
M Po«ta kufaısu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL • H ^ 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

tlânlarınîzi vermekle hem kendinize ve kem de 
Kizılaya yardım etmiş olacaksımz, 

M Ü R A C A A T Y E R t t 
Istanbulda, Postane karşısmda Kmlay Satif Bürosu. Tel: 22653. 
İstanbulda, Postane tukasında İlâncılık ŞhrketL Tel: 20094 - 95. 

g 

VİDOZA Antivlriisle 
tedavi 

Dolama, 
koltuk 

Kan çıbanları, di ve ayak parmaklanmn arasmdaU kafmtılar. 
I meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş yaralan, «erfenlkİAr, 

altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
Şark İspençiyari (aboratuvan İstanbul 

J a n d a r m a Gene l Komutan l ığ ı 
A n k a r a Sa t ına lma K o m i s y o n u n d a n : 

1 — Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örneğine uy* 
gun (150,000) metre yazlık kumaş kapalı zarfla pazarlığa tahvilen 16/2/93$ 
çarşamba günü saat onda satın almacaktır. 

2 — Bıma ait şartname (450) kuruş karşılığında komisyondan almabilir. 
3 — Pazarlığa karışmak isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat ve şartna

mede yazılı vesika ile birlikte belli gün ve snntte komisyona baş vurmalmau i) 
(130) (454X 
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^ A K Ş A M ^ 
^ N E Ş R İ Y A T I ^ 

ş u TERLERDE SATILIR: 
p. 

ükşam gazetesinde 
Babıâli, Acunusluk sokak No. 13 

Istanbülda 
BALtT, kütüphanesinde 

Ankara caddesi 

Beyofliunda 
HASET, Fransız Kitap Evinde 

Tünelbaşı 

KBprOde 
KEMAL, Kitap Köşkünde 

Köprü Kadıköy iskelesi. 

Haydarpaşada 
. ŞİMENDİFER GARINDA.' 

Gazete ve Kitap arabası 
sahibi İsmail 

KadıkByde 
NET, Kırtasiye mağazasında 

Altıyol No. 1. 

BOyPkadada 
NİKO, Tütüncü dükkânında 

İskele başı 

tatanbol'dan bafka ymi^mtim 
bütün kitap T« ffaıeU Mtaalarda 
bulunur. 

W Kitaplartmız her yerde 
üzerindeki fiatle satılır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahilijre mütehassuı 

Pazardan bagka günlerde Seleden 
•onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar Istan-
kolda Dhranyolunda (104) numaralı 
hoıusî kabinesinde hastalarını kabul 
•der. Sab, cumartesi günleri sabah 
!<9,5 • J 2> saatleri hakiki hkarajrn mah-̂  
•ustur. Muayenehane ve ev telefonıf 
13898. Kandım 98 — 48. 

•AM TERLİ 
TRA^ BICAGI 

[ Emniyet Sandığı ilânları I 

Cep fenerleri diyince, akla 

"JUHiOR,, gelir 
Onun için biz de fhzla söz söylemek 
istemiyoruz. Yalmz taklitlerinden sa-
kmmamzı tavsiye ediyoruz. 

Çünki: TENEKEDEN benzerleri çık
mıştır. JUNİOR markasma dikkat. 

Galata, Voyvoda caddesi No. 30 
İSMAİL ÖMER İŞÇEN 

göğOs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
r 

Kumbara biri 

^ CUMHU RIYETİ 

18/6/933 tarihine kadar emlâk mukabilinde borç para abp da henüz bor
cunu ödeyemiyenlere: 

Az fâîz alınmak ve uzun vadeye bağlamak gibi 
büyük kolaylıklar gösterilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemiş olanlann bu kolaylıklardan İstifade et
mek flzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmaları. (700) 

EVİNİZDE 

B İ R P U D R A 
MÜSABAKASI 

YAPINIZ 

Kullandığınız pudranm rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel
miyor. Bazı sansınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında ken
dilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir 

pudra kuUandıklarmda keza kendilerine daha uygun gelebUir. Bunu an
lamalım çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşıhk olmak üzere İstanbul 622 pos
ta kutusu adresine (T. A. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğiniz 
takdirde size hususî modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nu
munelik 4 ufak paket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit 
kullandığınız pudranm rengini de bildirmeği unutmayınız. Bu suretle 
yalmz kendi başınıza veya arkadaşımzla beraber tecrübe ederek hakiki 
bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasımn her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 
Bu pudra havalandırılmış, gayri mer^ ve kat'iyyen sudan müteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikah yüzücünün sudan müteessir olmıyan bu 
pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlarmdan sora bile ten
lerinin kat'iyyen bozulmadığını yazıyorlar. 

I Numune isteyenlerin çokluğu karşısında gönder-
I me işinin birkaç gün geri kalmasının mazur gö
rülmesini muhterem müşterilerimizden rica ederiz | 

lAYRAMLIK 
NECİP BEY 

M A M U L A T I N D A N 
Sabit ESANSLAR, KOLONYALAR, KREMLER, PUDRALAR RUJ

LAR. SÜRMELER, SABUNLAR, DİŞ MACUNU, TUVALET taknnları, 
zarif şişelerde Losyonlar ve bilcümle yerli ve Avrupa mamulâtı gayet 

ucuz fiyatlarla satıhyor. Dejıosu: Eminönü, Necip Bey, No. 47 

Şirketi Hayriyeden: 
(Şubat 11 den Mart 10 a kadar) 

Bir aylık % 40 a kadar fevkalâde tenzilâth abonman kartlarımız 
idare merkezinde kontrol müdüriyetile Köprü Boğaziçi iskelesinde sa
tışına başlandığı sayın yolcularımıza ilân olunur. 

I inhisarlar U* Müdürlüğünden: 

1 

I — Şartname ve numunesi mucibince 10,000 metre Amerikan bezi pa
zarlıkla satın almacaktır. 

II — Pazarlık, 17/11/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Ka-
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. 
IV — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paıalariyle birlikte yukarıda adı gec^n knmisyona gplmolpri ilân olunur. (530), 

İli 

i 

M 
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Bayanlar, HASAN PUDRAIARINI 
Kullanınız. Avrupa pudralarından yüksek ve 5 de bir derecesinde ucuzdur. 

Türklyede yalnız Hasan pudralan cihanşümul bir şöhret kazanmıştır. Renk 
ve cazibesine Bayanlar bayılıyor. Beyaz, Raşel, roz, okr, nevileri ve çeşitleri 
birer şaheserdir. Kutusu 25 büyük 4 0 kuruştur. Mutlaka Hasan markasına 
dikkat ediniz. 

B a y r a m Creliy or.J 
.j^.-'y-.-oy.-.. >.'j';î->*rvi^v^ 

Likör aldınız mı? 
^ « ^ Misafirlerinizi ağır lamak 

İçin en m ü k e m m e l ikramın 
İnhisar likörleri olduğunu 

Memleketimizin en nefis megvalarından yapılan, 

ÇİLEK, AHUDUDU, VİŞNE, PORTAKAL MANDALİN, KAYISI, NANE 
Likörlerini tercih ediniz. 

Kol(teyl yapıyor musunuz ? I I I 

En iyi Kokteylleri İnhisar 
likörleriie yapabileceğiniz 
gibi, bunian sade, soda 
ve gazozla karıştırıp da 

İÇEBİLİRSİNİZ. 

"i-rr'^^: 

tene* 
V_j^->t..' 

Her yerde 

İNHİSAR LIKÖRLERINI 
Arayınız. 

İTTİHADI MAADİN 
Türk Anonim Şirketi 
Ticaret kanununun 361 inci mad

desinde esas mukavelenamemiz hü
kümleri dairesinde Şirketimiz hisse
darları heyeti umumiyesi aşağıda ya
zılı maddelerin müzakeresi zımnında 
7 Mart 1938 pazartesi günü saat 15 
de Şirketin merkezi olan Galata'da 
Bankalar caddesinde Şark Hanının 
5 inci katında 4 numarada adiyen iç
timaa davet alunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 — Meclisi İdare ve Murakıp raporları

nın okunması, 
2 — 937 senesi son üç aylık hesabatıni 

gösteren bilançonun kabul ve tasdiki, 
Meclisi İdare heyetinin tebriyei zimmeti, 

3 — 938 senesi bütçesinin kabul, tasdik 
veya tadili. 

İçtimada hazır bulunmak istiyen hisse-
darlarm ellerindeki hisse senetlerini veya 
mülkiyet vesikalannı toplantı gününden 
en az bir hafta önce Şirketin idare mer
kezine yahut herhangi bir banka veya 
müesseseye teslim eylemeleri gerektir. 

1938 
IMatbuat Almanağı 
Ç İ K T İ ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yümm tarihî, en meşhur 

muhairrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftahk aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bU-
giler. 

Fiaü 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan araymız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Operatör 

Dr. iffet Naim Onur 
Beyoğlu Parmakkapı durağı 

karşısı İmam Sok. Nuri B. Apt 
K. 3 Tel. 41960. 

Saat 14-19 

En sağlam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi cins kâada basılmış 
ve İngiliz prese kartonu Ue ciltlen
miştir. 

F i y e t i e r 
200 sahifeli 140 - 160 kuru9 
300 > 175 - 200 » 
400 > 260 - 275 » 

Akşam matbaası 
Telefon: 24240 

Sahibi Necmeddin Sadalc 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rad* 

Altşam Matbaası 


