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Yeni bir Türti-Yunan p ali ti 
Pakt 10 seneliktir, aramızdaki 

dostluğu kuvvetlendiriyor 
Hazırlanan pakt Başvekil ile Hariciye Vekilinin 
nisanda Atinayı ziyaretlerinde imzalanacaktır 
Yunan Başvekili TOric matbuatına beyanatta bulundu 

Muhterem misafiıierimiz evvelki g^m Ankara stadyomuna g^irdikleri sutıda gençliğin tezahüratına mukabele ediyorlar 

Ankara 28 (A.A,) — 30 teşrinievvel 
1930 tarihli Türk - Yunan dostluk, 
bitaraflık, uzl£^^ma ve hakem mua-
hedenamesile 14 eylül 3833 tarihli 
Türk - Yunan samimî anlaşma mi-
sakına munzam muahedename bu
gün saat 19 da Hariciye Vekâletinde 
Yunan Başvekili ve Hariciye Nazın 
eltselâns Metaksas ile Türkiye Hari
ciye Vekili doktor Tevfik Rüştü Araş 
tarafından parafe edilmiştir. 

İşbu muahede nisan ayı zarfmda 
Başbakanımız B. Celâl Bayarm Yu
nan Başvekilinin ziyaretirü iade et-
öıek üzere Hariciye Vekilimizle bera
ber Yunanistanı ziyareti esnasmda 
Başbakanımız tarafmdan Atinada 
iöıza edilecektir. 

Parafe edilen muahedenin metni
ni aynen neşrediyoruz: 

30 Teşrinievvel 1930 tarihli Türk -
^unan dostluk, bitaraflık, uzlaşma 
^ hakem muahedenamesile 14 Eylül 
^S32 tarihli samimî anlaşma misakı-

na mumam muahedename. 
Türkiye ile Yunanistan kendilerini 

teyemmünen birleştiren bağlan daha 
ziyade tekâmül ettirmek arzusüe mü
tehassis olduklan ve kendilerini mü-
tekabilen taahhüt altmda bulımdu-
ran iki taraflı ve çok taraflı muahe
de, anlaşma ve uzlaşmalan her han
gi bir surette ihlâl etmiyecek mun
zam bir muahedename akdini arzu 
ettikleri cihetle aşağıdaki hükümleri 
kararlaştırmışlardır: 

B i r i n c i m a d d e 
iki yüksek âkit taraf dan biri, bir 

veya birkaç devlet tarafından sebe
biyet verUmiyen bir taarruza uğra
dığı takdirde diğer yüksek âkit taraf, 
mezkûr devlet veya devletlerin asker
lerini, silâhlarım, harb mühimmat
larım geçirmek veya erzak, hayvanat 
vesaire tedarik etmek ve nihayet ri
cat halindeki orduların; geçirmek 
veyahud askerî keşiflerde bulunmak 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Yeni bütçe geçen yıldan 
20 milyon lira fazla imiş 

Vekiller Heyeti dün Başveldlin reisliğinde fevî alâde 
bir toplantı yaparak bütçeyi görüştli 

Hükümet, çarşamba günü meclis içtimamdan 
sonra toplanacak parti grupunda haricî 

siyaset hakkında izahat verecek 
Ankara 28 (Telefonla) — Vekiller heyeti bugün Başvekil B. Celâl Baya-

•̂ ft 'îaşkanhğında fcvkaljde bir toplantı yapmıştır. İki saat süren bu toplan-
••da yeni yü bütçe-^inin görüşüldüğü tahmin ediliyor. Başvekil B. Celâl Bayar 
»ekiUer heyeti içtimamdan sonra Maliye Vekili B. Fuad Ağrahyı kabul ederek 
kendisi Ue uzun müddet görüşmüştür. Bütçenin geç vakte kadar bağlanma
mış olduğu sclâhiyettarlar tarafından teyid ediliyor. Tahminlere göre yeni 
y*l bütçesi geçen scnekinden 20 milyon lira fazladu*. Vekiller heyetinin yann 
(bugün) tekrar toplanması kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. Öğrendiğime 
«öre, bütçe yann Büyük .Millet .'Meclisine verilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi gurupu da çarşamba günü Büyük Millet Mecli-
^nin içtimamdan sonra toplanacaktır. Hükümetin haricî siyaset hakkında 
Şurupta izahat vereceği tahuıiıı olunuyor.. 

Yugoslavyanın kıymetli 
başvekili dün geldi, 
akşam hareket etti 

B. Stoyadinoviç her tarafta halk 
tarafından şiddetle alkışlandı 

Yugoslav başvekili vapurda gazetecilerle 
görüştü ve mühim beyanatta bulundu 

Et bugünden 
itibaren ucuzluyor 

Vali ve belediye reisi 
bir muharriririmize 
beyanatta bulundu 

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, etin ucuzlaması münase-
betile dün bir muharririmize şu be
yanatta bulunmuştur: 

— Hükümetin hayatı ucuzlatmak 
teşebbüsü, yarından (bugün) itiba
ren semeresini veriyor. İstanbul hal
kı, yarından (bugün) itibaren eti 
10 kuruş daha aşağı alacak ve hiç 
bir kasapta belediyenin tayin ettiği 
azamî fiatten yüksek bir para tale-
bile karşılaşmıyacaktır. Bu yolda aU-
nan tedbirler, hükümetin, belediye-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

JPtla:lîc»*l«>»'« 
Alkış ve ıslık 

Halkımızın, beğendiği bir sanat 
tezahürünü, - Avrııpa şehirlerinde 
olduğu derecede - uzun unun alkış
ladığı nadiren vakidir. Ekseriyetle 
alkış hususunda çok hasisiz. 

Hele beğenmediğimiz bir esere kar
şı hissiyatımızı ancak sükûtla izhar 
ederiz. Halbuki diğer medenî şehir
lerde, halk, hoşuna gitmiyen bir şey 
olunca ıslıkla ve tepinme ile redde
der. Bu da kötü sanatkârlara bir ih
tardır! Sükût, kabahatin et;erde mi, 
artistte mi ve hangi noktada olduğu
nu anlatmaz. 

Şehir Tiyatrosxı «Tepinmek ve ıs
lık çalmak, alkış değildir!» diye per
desine yazdığı halde, Muhsin Ertuğ-
rul, takdir ıslıklan ve tepinmeleri 
arasında alkışlanmaktadır. 

Beynelmilel kıymeti olan takdir ve 
teîikid şekülerini biribirinden iyice 
ayırd ederek bunları yerli yerinde ve 
isabetle, cömertçe kullanmamız, ar
tistlere kendi kıymetlerini tanıtacak 
iye tamaşa nevinden sanatların ink^ i 
şafma sebeb otocafcitr^ ~]jjiîy[f|(i)-TüpHJjijS 

ANKARA ' 

Yukanda muhterem misafirimiz, vali ve ^lihmandarlarile Sular İdaresinden 
çıkarken, aşağıda âbideye çelenk koyarken 

Dost ve müttefik Yugoslavya Baş
vekil ve Hariciye Nazın B. Stoyaüi-
nQviç dün saat on dördü kırk yedi 
geçe hususî trenle İstanbula gelmiş
tir. Trende Balkan antantı konseyi
ne iştirak^eden Yugoslav delegasyo
nu erkânı, Yugoslavyanın Ankara ve 
Türkiyenin Belgrad elçileri, mihman
darlar bulunuyordu. Haydarpaşa is
tasyonu Türk ve Yugoslavya bayrak-
larile donanmış ve gerek garda, gerek 

nhtımda büyük bir halk kütlesi top-
İ£ûımıştı. 

Dost memleketin muhterem Baş-
veldli Haydarpaşa garmda vah ve 
belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ, 
İstanbul kumandan veküi general 
Cemil Cahid, merkez kumandanı ge
neral İhsaiı İlgaz, polis müdürü B. 
Salih Kılıç, Yugoslav kolonisi ve ka
labalık halk tarafından coşkun sa
mimiyetle karşılanmıştır. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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Dün Creceki ve B u Sabahki Haberler J 
Askerî maluliyet kanunu 

nasıl tadil edilecek ? 
Muvakkat maddeye güre bStün askerî malûller 

üç sene İçinde muayeneden geçirilecekler 
Ankara 1 (Telefonla) — Millî Mü

dafaa Vekâleti subayları yakından 
alâkadar eden ve maluliyet derecesi-
le bunların şekillerini değiştiren mü
him bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bugün ordudan ayrılmayı icab eden 
sıhhî sebebler 551 numaralı kanunun 
emraz cedvelile bu kanunun bazı 
maddelerindeki hükümlerle tesbit 
edilmiştir. Yeni proje bu hükümlerle 
beraber 1122 sayılı kanunun 2, 3 ve 
4 üncü maddelerinde yazılı akıl ve 
sinir malûliyetlerindeki hükümleri de 
değiştirmektedir. 

Yeni proje ile 1122 sayılı kanunun 
ikinci maddesi şu şekilde değiştiril
mektedir: 

«Çalışma, söz ve iş tasarruflarını 
İmkânsız kılan, Wr sıhhî müessesenin 
yahud başkasımn yardımı olmadan 
iş göremiyecek şekilde hasta olanlar.» 

Üçüncü maddenin şu şekilde değiş
tirilmesi teklif edilmektedir: ccUzua 
iyilik fasılaları vermekle beraber şah
sın içtimai münasebetini bozan nüks 
Te muttasıf cinnetleri fiziyolojik iş
lerde başkalarmm yardımına muhtaç 
bırakmamaklar beraber, çalışma ka
biliyetini tamamen bozan ruhî hasta
lıklar, fiziyolojik işleri en az yarı de
recede bozan birinci derecede yazılı 

sinir illetleri, nöbetleri seyrek gelen 
sara yahud bütün şamil nöbetler gös
teren jeksol sarası.» 

Dördüncü madde şu şekilde tadil 
edilmiştir: «Birinci ve dördüncü de
recelere uyan akıl ve sinir illetlerinde 
sebebi frengi olduğu halde vazife ba
şında ve vazife tesirlerile arttığı ta
hakkuk edenler, fiziyolojik işleri ya
ndan az ve fakat yüzde yiı-miden da
ha yukan bozmuş birinci derecede si
nir illetleri.» 

Projenin muvakkat maddesine gö
re bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren üç sene içinde bütün askerî ma
lûller yeniden sağlık muayenesinden 
geçirilecek ve maluliyetleri bu kanun
la değiştirilen şekle göre yeniden ta
yin ve tesbit edilecektü*. 

Maluliyetleri yeni emraz cedveline 
U3mıyanlann dereceleri kaldmlacak, 
artıp eksilmez, herkesçe görülür ve 
bilinir mahiyette olanlarm raporlan-
na ve resmî maaş senetlerine de bir 
daha muayene edilmiyecekleri yazıla
caktır. 

Üç sene içinde müracaat etmiyen-
lerin bu müddet sonunda muayenele
ri İkmal ve raporları tasdik edilinciye 
kadar maluliyet maaş ve tahsisatlari-
le terfih zamları verilmiyecektir. 

Son dakika 
B. Stogadinoviç 

bugün Bulgar Baş-
vekilile görüşecek 

Sofya 1 — Dûn gece îstanbuldan 
hareket eden Yugoslav Başvekili B. 
StoyadinoTiç bugün Filibe şeiırinde 
Bulgar Başvekili B, Köseivanofla gö-
rtljecektir. Siyasî mahafil, bu mü
lakata ehemmiyet veriyorlar. 

Kont Cianonun 
Ankarayı ziyareti 

Roma 28 — Balkan Antantı konse-rln, Habeşistamn ilhakım tanıma-
karar vermesi bura siyasi maha-

ffllnde çok müsait bir intiba uyan
dırmıştır. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont Cia
nonun yatanda Ankarayı ziyaret ede
ceği söylenmekte, bu aiyaret esna
sında İtalyamn Mbntreux mukave-
latlne iştiraki meselesinin halledile
ceği üâve^lmektedi ı \___ 

Milletler cemiyeti 
ıslah edilecek 

İngiliz Başvekili cemiyeti 
İflah ve kuvvetlendire-

ceğîz diyor 
Londra 1 (Akşam) — İngiliz başve

kili B. Chamberlain Avam kamara-
amda Milletler cemiyetini, üzerine te-
rettüb eden vazifeyi yapabilmek üze
re muhtaç olduğu kuvveti kazanması 
için tensik ve ıslah etmeğ'e elinden 
geldiği kadar çalışacağını söylemiş ve 
demiştir ki: 

— Cenevrede ıslah ve tensik edil
miş ve yeni âzalarm iltihakile kuvvet
lenmiş bir Milletler cemiyetimiz ola
caktır. 

B. Mitlerin Roma 
seyahati 

Berlin 1 — Berlin ile Romada neş
redilen müşterek bir tebliğe göre B. 
Hitler mayısm ilk yarısında Romayı 
Bİyaret edecektir. Berlin ecnebi maha-
flUnin fikrine göre bu tebliğin neş
rinden maksad; B. Hitlerin son nut
kunda Romaya seyahatinden behset-
memesinden hasıl olan fena intibaı 
izaleĵ e matuftur. 

Deniz Bankın Izmirde 
bir şubesi açılacak 

Deniz müateşarı, banka umum 
müdürü ve Akay müdürü 

bugün Izmirden tstanbula 
hareket ediyorlar 

tzmİT 28 (Telefonla) — Deniz Bank 
umum müdürü B. Yusuf Ziya bura
daki tedkiklerini bitirmek üzeredir. 
Bugün îzmir vapurile îstanbuldan 
gelm îktisad Vekâleti deniz müste-
fan B. Sadullah ve Akay idaresi mü
dürü B. Cemil, îzmir liman işletmesi 
müdürlüğüne giderek Deniz Bank 
teşkilâtı hakkmda Deniz Bank umum 
müdürü B. Yusuf Ziya; ile görüşmüş
lerdir. Yann birlikte İzmir vapurile 
îstanbula döneceklerdir. 

B. Yusuf Ziyamn burada yaptığı 
tedkikler arasmda. Deniz Bankın İz-
mirde bir şubesinin açılması da var
dı. Buna karal" verilmiştir. Bankamn 
îzmirde bir şubesi açılacaktır. 

Saf ispirtodan a l m a n inhisar 
resmi 10 kuruşa indirildi 
Ankara 28 (Telefonla) — Saf ispir

todan ahnmakta olan inhisar resmi
nin asgari haddinin on kuruşa indi
rilmesi Vekiller heyetince kai'arlaştı-
nlmıştu-. Keyfiyet alâkadarlara bil
dirilmiştir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

Fransada yeni 1$ kanunu 
Ayan bazı tadîlât yaptı, 

lâyiha Mebusan mech'sîne 
gönderildi 

Paris 28 (A.A.) — Ayan meclisi, hü
kümet tarafmdan tevdi edilmiş olan 
metinde bazı tadilât yaptıktan sonra 
tahkim ve telifibeyn projesinin heye
ti mecmuasını kabul etmiştir. 

Chautemps, metnin bu suretle ta
dilinden sonm mebusan ve ayan mec
lisleri arasında bir itUâf husule getir
mek hususunda tesadüf edeceği müş
külâttan bahsetmiş ve ayan meclisi
nin bu müşkülâtı yenmesi için hükü
mete yardımda bulunacağı ümidini 
izhar eylemiştir. 

Mebusan meclisi, yeni metni bugün 
tetkik edecek ve bu metin akşam üze
ri ayan meclisine gelecektir. 

Balkan antanlının 
Müstakil ve menafiini 
müdrik realist siyaseti 
B&lkan antantı, son tebligile mahiyetini 

1 ^ kere daha bfiyük vuzuhlle ortajra 
koymuş oluyor: 

Hem prensiplerine sadıktır; hem de 
bu sadakat yüzünden realiteleri İnkâr et
miyor; tasdik ettiği realiteler mukabilin
de kendi lehindeki realitelerin de tasdik 
edilmesini bekliyor. 

Prensiplerine sadakati, sulhperverliğini 
tebarüz ettirdikten sonra, bilhassa şunlan 
söylemesidir: 

«İptidada Milletler Cemiyeti pakUnm 
mülhem bulunduğu prensiplere baflı bu
lunan Balkan Antantı devletleri, Cenevre 
müessesesinin sadık azası kalmıya azmet
miş bulunmaktadırlar. 

Mezkûr devletler bu müessesenin eseri
nin kendi politik istiklâllerine ve Milletler 
Cemiyetinin bütün diğer azası muvace
hesinde tam müsaviliklerine riayet pren-
slpine uygun bulunması lâzım geldiğini 
bilhassa kaydederler.» 

Reallstliği, bir taraftan Franko İspan-
yasile ekonomik münasebet tesis etmeğe 
ve diğer taraftan da şuna karar vermiş 
olmasmdadır: 

«Habeşistan meselesi, malûm safhala-
rmı geçirdikten sonra, Balkan Antantı 
İçin gayrimevcud hale gelmiştir. 

Diğer taraftan daimi konsey, Yugoslav-
yanm yeni İtalyan kanunu esasisine tev
fikan Romanya, Majeste İtalya Krah ve 
Habeşistan İmparatoru nezdine yeni bir 
elçi tajin eylediğini ve halen ayni vazi
yette bulunan Romanyalım da bilâteah-
hur yeni bir elçi tayin etmeğe karar ver
miş bulunduğunu müşahede etmiştir. Yu
nanistan ve Türkiyerün Habeşistan mese
lesindeki hattı hareketlerini İtalya ile 
İdame eyledikleri dostane münasebet
lere tevfik etmek üzere icabmı yapmaları 
lâzım geldiği kanaatindedir.» 

Fakat buna mukabil kendi lehimizdeki 
realitenin de kabulünü karşı taraftan 
bekli3'oruz: 

«Konsey, İtalyamn Montreux mukave
lesine muhtemel Utihakı ile enternasyonal 
iş birliği sahasında mühim bir adım atı
lacağına da kani bulunmaktadır.» 

* • • 
Balkan Antantı, bu kararlarile ne de

rece müstakil (diğer büyük devletlerin-
klnin kopyası olmıyan) ve öz menafiini 
müdrik bir realist siyaset takib ettiğini 
bir kere daha isbat etmiş oluyor. 

F. Tanur 

Hatay intihabatı 
Heyet bugün Ankaradan 

şehrimize geliyor 
Ankara 28 (Telefonla) — Hatay 

intihabat nizamnamesini yeniden ha
zırlamak üzere Cenevrede toplanacak 
komisyona iştirak edecek olan heye
timiz Hariciye Vekâleti umumî kâti
bi B. Numan Menemencioğlunun ri
yaseti altında bugün İstanbula hare
ket etmiştir. Heyetin çarşamba günü 
Îstanbuldan Cenevreye hareketi muh
temeldir. Komisyon-Cenevrede 7 mart
ta toplanacaktır. 

Ziraî kalkınma programı 
İzmir ve Manisada birer 

büyük inekhane tesis edilecek 
izmir 28 (Telefonla) — Beş yılhk 

zirai kalkmma programına göre Zi
raat Vekâleti, biri îzmirde, diğeri 
Manisada 1000, inek alacak büyük
lükte iki modern inekhane tesis ede
cektir. • 

îzmirde Bulgurca çifliği, Maiıisada 
da Geri çifliğinin bütün arazisi bu 
ineklıaneler için istimlâk edilecektir. 
Bu inekhaneler, civar vilâyet ve ka-
zaJarm da süt, peynir, yağ ve yoğurt 
ihtiyacmı temin edecek geniş imalât 
yapüacaktır. Aynı zamanda köylüye 
fennî sütçülük sanayii de öğretile
cektir. 

tcra işlerinde tedkikat 
yapacak mütehassıs geliyor 

Ankara 28 (Telefonla) — İcra iş
leri hakkında tedkikatta bulunmak 
üzere tsviçreden getirilecek mütehas
sıs 15 martta buraya gelmiş olacak
tır. Mütehassıs, İsviçre icra işlerinde 
uzun müddet çalışmış olan profesör 
Lejmıandır. 

Hükümet Halk operetine 
8000 lira yardımda bulundu 

Ankara 28 (Telefonla) — Hükümet
çe Halk Operetine 8000 liralık nakdî 
yardım yapılmıştır. Operet bir buçuk 
ay kadar İstanbulda çalışarak yeni 
temsiller hazırlıyacak ve buraya ge
lecektir. Operet heyeti şehrimizde bir 
aydan fazla kalarak temsiller vere
cektir. 

Sovyet Rusyada yeni 
tevkifler yapıldı 

içlerinde Buharin, Rikof, Yagoda, Krestinskî 
de bulunan 22 Idşi muhakeme edilecek 
Moskova 24 (A.A.) — Röyter bildi

riyor: 2 martta askeri mahkeme 
önünde mühim bir muhakeme başlı-
yacaktır. Maznunlar tetlıişçilik, Sov
yetler birliğini tahrip ve bilhassa Uk-
ranyayı, Gürcüstanı, Azarbaycam, Er-
menistanı ve Vladivostok'u Sovyetler 
birliğinden ayırmak teşebbüsile itham 
ediliyorlar. Maznunlar 22 kişidir, Bun-
lann arasında Bubarin, Rİkof, Ya-
goda, Krestinski, Rakovski, Rosenholt^ 
ve İvanof da vardır. 

Dört doktor, profesör Levin, Pletnef, 
Kasakof ve Maksimof da suikastçılık 
ve Maksim Gorki'yi, Gepeu reisliğine 
Yagoda'dan sonra gelen Menzlinski'yi, 
devlet plânları dairesi reisi Kuibişefi 

Buhar in Rİkof 

zehirleyip öldürmekle i t h a m edilmek
tedir. Muhakeme aleni olacaktır. 

İtalya Tarablustaki 
askerini çekmiyor 

Mısır müdafaa kuvvetlerini 
arttıracak 

Londra 28 (A.A.) — Timesin Ka
hire muhabiri bildiriyor: Süveyş kar 
nalmda İtalyaya atfedilen kontrol 
niyetlerinin tekzibi burada memnu
niyet uyandırmıştı. Fakat İtalyamn 
Trablustaki kuvvetlerini geri çekmi-
yeceği hakkmdaki resmî haberler bu 
memnuniyeti hayli azaltmıştır. 

Kalıirede beyan olunduğtma göre, 
Süveyş kanalı meselesi îtalyan - İn
giliz müzakerelerinden ayrı olarak 
tetkik edilecek meselelerden biridir. 
Mısır mahafilinin israr ettiği bir nok
ta varsa o da İngiliz - İtalyan müza
kerelerinin neticesi her ne olursa ol-
sım Mısırın millî müdafaasını kuv
vetlendirmesi zaruretidü'. 

Süveyş kanalı ve ttalya 
Londra 28 (A.A.) — Times gazetesi 

Kahireden istihbar ediyor: İtalya el
çisi Kont Mazzolini, dün Mısır Baş
vekiline İtalyamn Süveyş kanalı üze
rinde bir takım amali olduğuna dair 
gazeteleııde intişar etmiş olan hava
disin asıl ve esası olmadığım resmen 
bildirmiştir. 

îzmir Bayraklı vapuru 
ongüiie kadar işliyecek 

tzmir 28 (Telefonla) — İngiltere-
den satın alman (Bayraklı) yolcu 
vapurunun boya ve taunir işleri on 
güne kadar bitecek ve vapur martın 
onvma doğru Konak - Karşıyaka ara
sında yolcu taşımağa başlıyacaktır. 

Misafirlerimiz bügiin 
Ankaradan dönüyorlar 

B. Metaksas ve Komnen 
dün Ankarada gezintiler 

yaptılar 
Ankara 28 (Telefonla) — Yunan 

Başveküi ve Hariciye Nazın B. Me
taksas ile Rumen Hariciye müsteşarı 
B. Komnen. bu akşam saat 20,20 de 
hususî trenle İstanbula hareket et
mişlerdir. 

Misafirlerimiz istasyonda Başvekil, 
Hariciye Vekili, Dahiliye Veküi, Ve
killer, Riyaseticumhur Başyaveri ve 
Hususî kalem müdürü. Başvekâlet 
müsteşarı. Vali, Garinzon kumandam, 
Kordiplomatik merkez kumandanı. 
Emniyet müdürü tarafından mera
simle uğuıianrmşlardır. 

Yunan ve Rumen gazetecileri de 
ayni trenle îstanbula hareket etmiş
ler ve istasyonda Türk meslektaşları 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Yunan Başvekili ekselans Metaksas 
ile Rumen Dış Bakanlığı müsteşan 
ekselans Komnen, bugün şehir civa
rında bir gezinti yapmışlar ve bu me-
yanda Ankara kalesini, Hacıbayram 
camisini ve Çubuk barajını gezmiş
lerdir. 

Kaybolan İngiliz tayya-
reclslnden haber yok 

Tayyarenin kazaya uğra
mış olmasından korkuluyor 

Londra 28 (A.A.) — Muazzam bir 
bombardıman tayyaresi, iki günden-
beri esrarengiz bir takım ahval ve 
şerait dahilinde ortadap kaybolmuş
tur. 

Tayyaı*enin içinde bulunmakta olan 
üç kişinin telef olmalanndan kor
kulmaktadır. Cumartesi günü ya-
püan araştırmalara yüz tayyare işti
rak etmiştir. Bu araştırmalara dün 
de devam edilmiştir. 

Conghlom açıklarında bir takım 
enkaz müşahede edilmiş olduğuna 
dair bir haber alınmıştır. 

Tayyaı*ecüik malıafiU, bu gaybu
betten dolayı endişe içindedir. Bu 
mahafil, tayyaYedekilerin bir İngiliz 
telsiz istasyonu ile temas halinde bu
lundukları zannma kapılarak bir 
ecnebi tayyaresinin neşıiyatma al-
danmış olmaları mümkün olduğu 
mütaleasmda bulunmaktadırlar. Tay* 
yarecilere istikâmetlerini .̂ .arka doğ
ru tahvil etmeleri için ânî olarak 
emir verilmiş olduğu söylenmektedir. 

Aynı mahafil, inşası tarzı pek zi
yade karışık olan bu bombardıman 
tayyaı-esinin esrarına hiç bir memle
ketin vakıf olmadığını ehemmiyetle 
kaydetmektedir. 

Gizli bir bombardıman tayyare
sinin mümasil ahval ve şerait dahi
linde ortadan kaybolması ilk defa 
olarak vukua gelmiş olan bir hâdise 
değildir. 

Avusturya nazlleri 
harekele geçtiler 

Graz şehrinde büyük bir 
nümayiş yapmak istediler 

Viyana 28 (A.A.) — Nasyonal sos
yalistler Graz şehrine 60 bin kişilik 
Mr nümayişçi kütlesi toplamak isti
yorlardı. Fakat asker kuvvetlerinin 
müdahalesi • üzerine çekilmişlerdir. 
Viyanamn nasyonal sosyalist maha-
fili hükümeti devirmek teşebbüsü 
hakkmdaki şayialan katı olarak tek-
Eib ediyorlar. 

Hükümet makamatı nümayişçilere 
tezahürlerde bulunmalarına katiyen 
müsaade edilmiyeceğini bildirmeleri 
üzerine bunlar memnuni37etten ha
berleri olmadığım söylemişlerdir. 

Nasyonal sosyalistler, Dahiliye Na
zın Seiss İnquart ile bütün gece de-
yam eden müzakereler neticesinde 
nümaj'işten vazgeçmişlerdir. Graza 
iki tabur asker gönderilmişti. Bu kuv
vetleri de yine bizzat nasyonal sosya
list olan Dahiliye Nazın Seiss İnquarl 
sevketmişti. ' 

Graz 28 (A.A.) — Reuter ajansı 
muhabirinin bildirdiğine göre, Stirie 
nasyonal sosyalistleri, Graz'ı Avustür
yanın münihi yapacaklarını söylüyor
lar ve hattâ müfritler Viyana üzerine 
bir yürüyüşten bile bahsediyorlar. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

B. İsmail Müştak 
Mayakon'un 

Dünkü makalesi 
münasebetile... 

Dfin, B. tsman Müştak Mayakon'un 
yaa işlerile meşgul herkesi alâkadar 
eden bir makalesi intişar ettL Fikir
lerini Iıûlâsa edeyim: 

Biz ecnebi ismihaslann okunuşta 
Çikardıklan sese ktymet veririz. 
Kendi alfabemizle şekillendireceğimiz 
şey, bu sestir. Türk alfabesinin en 
bariz vasfı imlâyı sadeleştirmiş cUrnor 
ndır. Bu böyle iken ecnebi ismihaslar 
tneselesinde imlâmız henüz ikilikten 
kurtulamamıştır. Bünyelerinde tür
lü türlü kaidesizlikler mevcud bulu
nan ecnebi dillerin ismihaslannı di
limize aynen geçirmek usulünü fca-
bul edersek gözü ve zekâsı Türk al
fabesinin temiz ve düzgün akışına 
olışmtş olan Türk çocuğunu ya yan
lış okumağa, yahud karanlık içinde 
çırpınmağa sevketmiş olmaz rruytz? 
Hem bu o demektir ki bîr Türk ço
cuğu ecnebi ismihaslan doğru yazıp 
okuyabümek için birkaç yabancı dü 
Öğrenmek mecburiyetindedir. Buna 
imkân olmadığı gibi, mahza bundan 
dolayı sebeb de yoktur.* 

B. Mayakon, bu esbaİM mucibeden 
sonra şu Iıükümlere geliyor: 

«Yapılacak, hem de derhal yapılar 
cak şey şudur: 

1 — Ecnebi şahıs isimlerini, kendi 
dillerindeki telâffuz şekülerine göre 
bizim alfabemizle yazmak; 

2 — Ecnebi şehir isimlerini bugün 
bizim telâffuz ettiğimiz şekillerle ve 
Türk alfabesile yazmak; 

3 — Asya, Afrika ve Amerikanın 
bizce meçhul şehirlerinin isimlerini 
Onların en doğru telâffuzlarına göre 
*e gene kendi alfabemizle yazmak. 

Vazifeye birkaç cepheden başlamak 
icab eder: Kültür Bakanlığı mekteb-
kitaplarüe, müellifler eserlerile, hoca
lar ders verirken, gazeteciler günde
lik sütunlarında, Anadolu Ajansı tel-
9Taf servislerinde, nihayet radyo is-
^asyonlanmız telsiz neşriyatta bu va
kfenin birer sahibidirler. 

Türk imlâsını beynelmilel bir şekü 
dergisi olmaktaru kurtarmalıyız.* 

Ecnebi isnühaslarını, lâtin harfi 
kullanan bütün diğer milletler gibi 
Ve onlann esbabı mucit>esile, asU imr 
lâlanna göre yazmanın doğru olaca
ğını muhtelif fırsatlarla bu sütunlar
da müdafaa etmiştim. 

Maamafih, Şuna da Itaniim: 
Bu gibi kültür meselelermde şahst 

düşünceden evvel bir disipUn filal ge-
^r: «Bence l>8yledir! Ben böyle yapa-

•̂'itt!» denemez, conaate uyulur. Eğer 
ismail MAştak Mayakon üstadıma 
tatbUd takarrür etmiş bir düşüncenin 
tercümam olarak o satulan yazdiyse, 

îz de derhal öyle harekete başhya-
Um. 

Ancak bunım mahzurlarına dair 
*^ndi mesleğimizden numuneler ge-
tireyun: 

Ben faraza mütercimim. Her lisam 
da bilmem. Kitaplarda, gazetelerde 
"Oyuna karışık imlâh ecnebi isimleri
mde rastlanm. Bir leh, yahut skandl-
*iav adımn doğru telâffuzunu nasıl 
'ahldk edeceğim de türk karüne arze-
«eceğim? Diğer mütercimler ayni 
*s»mleri başka şekillerde tahmin eder
ler de yazarlarsa bu karışıldığın önü-
*̂ e nasıl geçilecek? 

En iyi bildiğimizi sandığımız fran-
*^cadan nalden «Franşe Despere» 
d'ye yazıp dururken, birdenbire «ya-
**̂  onun fransızlarca telâffuzu Fran-
5* Öepre'dir!» diyecekler ve şaşıp ka-
^acağız. «Jan Harlo» yazacağız. Me-
6er «Cin Harlao» imiş. «Eden» yerine 
^^din» nü? «İden» mi? «tdm» mı? 
v»k işin içinden... 

Eakat asıl mesele: Bizim harfleri-
^«le her telâffuz zaptolunamaz. Bu 
^d irde ne yapacağız? 

o o 9 

Şayet İsmail Müştak Mayakon'un 
^Klif ettiği usule avdet olunacaksa 
^sbütün karışıklığa meydan veril
emesi için, evvelâ, yeni bir Kamusu 
*"» yapmahdır. Buna bütün maruf âl 

•libaslar, eski kitaplanmızdaki ve 
»î imlâlanndaki şekillerile girmeli 

. "̂ ^̂ ı̂larma şimdiden sonra müna-
'" Rörülen imlâları dcrcolunmahdır. 

"levcut ismihaslar için yapılmış 

istanbul mektepleri 
Maarif müdürlüğü 
mühim bir rapor 

hazırladı 
Örtlsad- ve Nafla Vekâletleri gibi 

Maarif Veâletlnin de beş senelik bir 
çalışma programı hazırlamağa karar 
verdiği geçenlerde yazılmıztı. Vekâ
let, bu programı hazılamak üzere 
tedkikat yapmağa ve bazı malûmat 
toplamağa başlamıştır. İstanbul, en 
mühim bir maarif mmtakası oldu
ğundan Vekâlet, İstanbul maarif mür 
düdüğünün de mütalâasım sormuş
tur. 

Maarif müdürlüğü İstanbulda yük
sek, orta ve ilk mekteplerdeki talebe 
miktannın her sene ne kadar arttı
ğına, İstikbaldeki inkişafa göre mü
him ihtiyaca vesalreye dair rapor har 
zırlamış ve Vekâlete göndermiştir. 

istanbul - Bükreş yolu 
kısalacak 

Bükreş ile İstanbul arasındaki yo
lun 1 mayıstan itibaren 13 saate in
dirilmesi kararlaştınlmıştır. Bunun ^ 
için Romanjra vapur komisyonu ted- ' 
birler almışlardır. 

Istinye - Bebek 
yolu 

Ş e c a ç a v u ş camisi 
yıktırılacak mı? 

İstinye - Bebek güzergâhı geçen
lerde Şehir meclisi tarafındaft tasdik 
edilmiş ve hallca ilân edilmesi karar
laştırılmıştı. Yeni yol üzerinde bulu
nan ve Balta limanmda (Şeca çavuş) 
camisinin kalkması da lâzım gelmek
tedir. Bu karardan haberdar olan 
Müzeler idaresi Belediyeye müracaat 
ederek verüen karara itiraz etmiştir. 
Bu itirazm sebebi şu şekilde izah edil
mektedir: İstanbulım fethi sırasmda 
Türk donanması kumandam Balta 
oğlu Süleyman bey, bUâhare kendi 
namı verilen Balta limamnda çadı
rım kurduğu için buraya bir cami 
yapılmıştır. O zaman bu gibi tarihi 
hatıralan yaşatmak üzere cami, mes
cit gibi binalar yapıhrdı. Bu itibarle 
tarihî bir kıymeti olan bu caminin ya 
aynen muhafaza edilmesi, yahut g^ 
riye ahnması lâzımdır. Müzeler ida
resinin bu müracaatı tedldk edilmek
tedir. 

R e s m î m e k t e p m u a l l i m l e r i 
h u s u s î m e k t e p l e r d e d e r s 

a l a m ı y a c a k l a r 
Resmi mektep muallimlerinin hu

susî mekteplerde ders almamaları 
Maarif Vekâletince kararlaştırılmış 
ve alâlcadarlara tebliğ edilmiştir. 

•HiıiHiınııııııııııııııııııiKiıııiHiııııııııııııııiMiııuııiMiııııııınıııiHinnM 

böyle bir lûgattan sonra, maarife 
aid otoriter bir merkezin meselâ ay
dan aya bir «belleten» neşrederek 
türkçe metinler ortasında o ay içinde 
zikredilen yeni ecnebi isimleri nasıl 
yazmak lâzımgeldiğini bize belletme-

I si icab edecektir. Toksa yetmiş ikİ 
dildeki ismihaslan o milletlerin nasıl 
telâffuz ettiklerini bilmelc, ona göre 
yazmak mulael derecesinde çetindir; 
çetinliğinden sarfmazar, bir isim,, 
herkesin tahminen okuduğu şekilde 
türlü türlü yazılarak işin içinden çı-
kılamıyacaktır. Yeni bir Babil kulesi 
doğacaktır... 

Haydi pratik mevzularda neyse... 
Fakat ilim ve tevsik sahasmda ne ya
pılacak? Meselâ ecnebilerin ikamet 
tezkerelerinde... Her gelen yabanayı 
yeniden vaftiz mi edeceğiz?! 

o o * 

Esasen bu usul tecrübe edilmiş, 
hayata uymadığı anlaşılarak gazete
lerimiz şimdiki şekle dönmüşlerdir. 
Tekrar tornistan, yeni bir karışıklık 
yaratır. Aslî imlâya riayetin ise, ye
gâne mahzuru, o şeklin, telâffuzunu 
bUmiycnlercc, doğru okunamaması-
dır. Varsın, okuyamasmlar. tmlâ şah
siyeti tesbit ediyor ya... 

Maamafih: Kültür disiplinine uy
mağa her an hazırız... 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
işçilerden ve hademeden 

kesilen paralar 
ŞehrimİBİa bOyfik hastanelenndoı 

bilinden Ud badame affaftıU mektubn 
yazıyor •• ImıaİTuım mahfuı tutol-
nuauu iBtlyor: 

*Bider ne zaman bir tabak ya
hud bardak kursak, parası şahsen 
her birimizden ahntr. Buna rağ

men, aybaşlarında on kuruşumur 
su maaşımızdan gene kesmekte
dirler. Sorarız: 

— Ne parası? 
— Kınlan tabaklar için... Her

kesten müsavat dairesinde kesi
yoruz. - derler. 

Bu revayı hak nudır? 
Dikkati celbediniz de bu para

ların muhasebede varidat olarak 
gösterilip gösterilmediği tahkik 
edilsin ve böyle iki kere kesilme
nin doğru olup olmadığı hakkın
da da bir karar verilsin.* 

m 
Hastanenein ismini - kimseyi leke

lememek, fakat herkesi kontrola 
âmirleri sevketmek hüsnü niyetile -
yazmadık 

Bizce asıl mesele şudur: 
DeğU böyle iki katlı kesişler, hattâ 

kınlan tabak parasını hademeden 
bir kere bile almak doğru mudur? 

İnsan evinde de öteberi kırar. Ça
lışma esnasmda muayyen nisbetlerd* 
kazalar, zararlar olması tabiidir. Bu
nun önüne geçilemez. Binaenaleyh 
makul bir fasıl ayırmak, her mües
sesede bu gibi zararları ona ithal et
mek gerektir. Suiniyeti ve tahammül-
fersa sakarlığı görülen hademeye ve 
ameleye de ona göre tedbir almak lâ
zımdır. Yoksa, fakir fıkaranm geçim 
parasmdan. masarifi umumiyeye ta
allûk etmesi icabeden böyle kesinti
ler fikrtmizce adilâne değildir. 

Kendisine isnad edilen 
suçu reddediyor 

Sabık Beyoğlu birinci noteri Salâ-
ha;ddin aleyhine noter kanununa 
muhalif hareketi ve vazifesinde lâr 
kayitlik suçlarmdan açılan davaya 
dün asliye üçüncü ceza mahkemesin
de başlanmıştır. 

Okunan iddiaiıamede, noter daire
sinde yapüan teftiş neticesinde, noter 
Salâhaddinin, üâm mahiyetini hail 
senetlerin asülarmı imza etmemek 
suretile vazifesine karşı lâkayıtlık 
yaptığı, mülkiyeti bayi uhdesinde 
kalmak üzere yaipüan akitleri defteri 
mahsusuna kaydetmemek suretile 
noter kanununa muhalif hareket et
tiği beyan edilerek noter kanımımun 
21 inci maddesi mucibince muhake
mesi yapılmak üzere mahkemeye ve
rildiği bUdiriliyordu. 

Maznun mahkemede dedi ki: 
— Resen tanzim edilen senetlerin 
imzalanmak meselesini hatırlamıyo
rum. Akitlerin defteri mahsusuna 
kaydedUmemesi meselesi ise tamar 
mile başkâtibime aid bir iştir. Bir no
ter, dairesine gelen bir sürü evrak» 
bizzat kendisi kaydedemez. Bu, baş
kâtibin vazifesidir Başkâtibe aid bir 
suç bana isnad ediliyor. Esasen, dai
remde zabıt tanzim olunduğu zaman 
ben mevkuf idim. 

Bu davanm da gene aynı mahke
mede evvelce açılmış olan diğer bir 
davası Ue birleştirilmesiıü istedi 
Mahkeme, zaptı imza edenlerin şar 
hid çağrümalarma kai-ar vererek 
muhakfemeyi başka güne bıraktı. 

« «— 
H a l k a 2 5 l i r a y a k a d a r i k r a z 

e d e c e k s a n d ı k 
Verilen bir karara göre Belediye

ler, halka muayyen eşya mukabilinde 
yirmi beş liraya kadar para ilnraa 
edecek bir sandık teşkil edecekler ve 
bu sandıkların sermayesi için de Be
lediyeler bankasından borç para ala
caklardır. 

İstanbul belediyesinin 10 bin lira 
sermaye Ue Sandalbedestanmda böy
le bir sandığı vardır ve ufak tefek e^ 
ya mukabilinde, ilnuzatta bulunmak
tadır. Bu itibarle İstanbul belediyesi, 
Belediyeler bankasından bir istiloaz 
yapmıyacaktır. 

Valide bağı 
Bir sanatoryom 
muhiti haline 

konacak 
Maarif Vekâletine bağlı olan Valt 

debagmdaki perevantdryomun y»-
nmda yine talebe ve muallimlere 
mahsus olarak bir sanatoryom inştL 
edildiğini yazmıştık. Maarif Vekâle
tinin bu teşebbüsü üzerine Vilâyet 
Validebağmm bir sanatoryom muhiti 
haline konulmasma karar vermiştir. 
Burada yapılacak yeni sanatoryom 
binasma aid proje ve plânlar Nafla 
müdürlüğünce hazırlammürtadır. An
cak, bu seneki vilâyet bütçesi hazır
landığı için yeni bina tahsisatı ancak 
939 bütçesine konacaktır. 

Ç o r a p n i z a m n a m e s i n d e d e ğ i 
ş i k l i k y a p ı l ı y o r 

Çorap standardı nizamnamesinde 
bazı tadilât yapılması kararlaştınl-
mıştır. Bu tadülere göre yerli ola
rak imâl edilecek çoraplar, ayni ev
safta olarak memleket dışmda yapı
lan emsalinin evsafına uygun olacak
tır. ^ 

Tophane cinayeti 
muhakemesi 

Katil kadın delilik alâmet
leri gösterdiğinden 

hastahaneye kaldırıldı 
Memleketinde kardeşini öldürerek 

tstanbula gelen Hasan admda birin
den intikam almak maksadile Top
hanede yolunu bekleyip tabanca ile 
öldürmekten suçlu Gülüzar adındaki 
kadmm agırceza mahkemesinde "yap 
pılmakta olan muhakemesi son saf
haya gelmiş, iddia makamı bu kadı
nın suçunun idamı mucip olduğunu, 
ancak kardeşinin öldürülmesi gibi 
şedid bir elemin tesiri altında bu su
çu işlediğinin de göz önünde tutul-
masmı istemişti. 

Dün agırceza mahkemesi Gülüzar 
hakkındaki kararım verecekti. Fakat 
suçlu Güfüzar son günlerde tevkif
hanede delilik alâmetleri göstererek 
bağınp çağırmağa ve diğer mevkuf
ların üzerlerine hücum etmeğe başlar 
mıştır. Bu vaziyet karşıamda Gülüzar 
muayene ettirilmiş ve şuurunda lx>-
zukluk olduğu görüldüğünden Bakır
köy hastanesine gönderilmiştir. 

Dün tevkifhane müdürlüğünden 
mahkemeye gelen ve okunan tezke-
kerede Gülüzarm Bakırköy hastane
sinde bulunduğu bildiriliyordu. Mah
keme, Gülüzarm hastalığııun mahi
yetini sormağa ve duruşmaya gönde
rilmesine mâni bir hal yoksa mahke
meye gönderilmesi için tezkere yazıl
masına karar vererek muhakemeyi 
başka güne bu-aktı. 

M a ç s e y r e d e r k e n d ü ş e r e k 
y a r a l a n d ı 

Taksimde oturan Avadis isminde 
biri, evvelki gün stadyomdakl maçla^ 
n, bitişik bir kahve ilerinden bedava 
seyretmekte iken Wr aralık heyecana 
kapılmış, muvazenesini ka5^)ederek 
yol üzerine düşmüştür. Tehlikeli su
rette yaralanan Avadis Bejroğlu has
tanesine kaldırılmıştır. 

K a r t a l k ı z ı l a y ş u b e s i y o k s u l 
ç o c u k l a r a s ı c a k y e m e k 

v e r e c e k 
Kartal Kızüay şubesi ksızaya mer

but on köyün heyeti Ihtiyariyelerine 
müracaat ederek faldr ve yoksul ço-
cuklaıın tesbitini istemiştir. Bu ço
cuklara sıcak yemek ve ekmek ve
rilecektir. 

İSTANBUL HAYATI 
Baston geliyor ha!... 

önde bir delikanlı, arkada {ÖBIÜİD-
lÜ, bastonlu, şişman bir adam, Kadı
köy iskelesinden çıktılar, tld.sinln de 
kaşlan çatıktı. DeUkanh hızh hızlı 
yürüyor, şişman adam homurdana
rak taUb ediyordu. Köprü üstündeki 
duraktan hep beraber tıamvaya bin
dik. Delikanh hızla ilerliyerek ön ta
rafa geçti. Ben, arkadaki kanepenin 
köşesine oturdum, şişman zat ta so-
luya soluya yamma çöktü. Hiddettea 
burun deUkleri açıhp kapanıyordu. 
Bana hiç bakmadan, dii'seğUe kolu
ma vurarak başmı öteye çevirdi söy
lenmeğe başladı: 

— Utanmadan bir de yanıma otu
ruyorsun. Sende biraz ftr ve hayft olsa 
bu kadar alçakhk yapmazsın. İskele
de, yamnda . oturan kimin nesi idiT 
Bu yaşta, bu kadar kepazelik yapar^ 
san, bir kaç sene sonra ne olacaksm 
kimbiUr? Dün annenden aldığın on 
lirayı ne yaptm? Susup ta beni pat
latma. Sözlerime cevap ver. Yoksa, fe
na halde sinirleniyorum, kafana bas
tonu indiririm ha... 

Omuzuma bir dirsek dalıa vurdu. 
Arkadan da bastonun ineceği anlaşı-
hyordu. Yanlışhğı anlatmak üzere 
döndüm: 

— Affedersiniz. Yandıyorsunuz... 
Diyecek oldum. Bastonu kaldırarak 

haykırdı: 
— Hâlâ utanmadan af diliyorsun 

öyle mi? Ben yamhyorum ha?.. Sus. 
Ağzım açma. Şimdi bastonu tepende 
parçahyacağım ha. Seni utanmaz se-
nüii. Bir de annenin karşısına geçip, -
evleneceğim, diye kıyamet koparırsın. 
Sen kim oluyorsun da böyle başından 
büyük haltlar ediyorsun? Sözlerime 
cevab ver. Taş gibi durup ta beni si-
niriendirme. Baston gdiyor. 

Lâf anlatmamn İmkâm yoktu. 
Adamcağız söyledikçe köpürüyordu. 
Oğlunun yerine yiyeceğim muhak
kak olan bastonu birdenbire yakah-
yarak kalktım, bin zorlukla çıkıp sa-
hanhğa fırladım. Arkamdan hâlâ ba
ğırıyordu: 

— Kaçıhakla bunlar yanma kala
cak sanma. Akşam evde ben sana gös
teririm. 

Cemal Refik 
Adapazarmda, F. N. imzab okuyucuma: 

AJta tuvaletle komşuya oturmaya giden 
kimsenin, boynuna bir nra inci takması, 
hakikate aykın olmasa rerek. Herkes tu
valet yaptırabilir, fakat; hiç bir teni 
müşterisine verditi tuvalet paketinin ara
sına bir de tarifname koymaz sanınm. 

Tag^onı, Himalâyalann karlı teplerin-
den şırarak ;arp edipleri araşma sıkış
tıran bir bilg:inin; şair Fikreti romancı, 
elektrik mühendisi Markonlyi şair olarak 
tanmıası imkânsız delildir sannmdaymı. 
Ve nihayet; böyle bir bil^ sahibinin, 
«l̂ ecenia bonsuvar» diyemiyecefi kanaati 
de bana g:arip celdL 

Etrafınızdaki binbir çeşit garibeleri 
seçerek biras mizah zevkile seyredebUlr-
sek, muhayyel kahramanlar yaratmak 
için yorulma Iĥ  lüzum katanaz. — C R. 

•IIUlUIIIIIIIIIIIIIIHIItlIlinnilllllll l lMIIIIIM 

Modern Türkiye mecmuası 
Bu nam altında haftalık bir mec

mua neşrine başlanmıştır. İlk nüs
hası iyi basılmış bir surette ve mü
tenevvi münderecat Ue çıkmıştır. 
Tebrik ve muvaffakiyet temenni ede
riz. 

Uç kuma; hırsızı mahkûm 
oldu 

Kazlıçeşme civarında bir mensucat 
fabrikasında çalışan Ziya, Mustafa ve 
Ziya adlannda üç kişi gündüz fırsat 
buldukça, fabrikada dokıman kuma^-
larm uclarmdan büyük parçalar k». 
serek fabrika helâsımn penceresinden 
dışan atıyorlar ve gece yarısı gelip 
oradan kumaşları ahyorlarmış. 

Evvelki gece bu üç kişi yine gündül 
pencereden attıklan kumaşlan so
kaktan toplayıp götürürlerken cür-
mümeşhud halinde yakalanmışlardır. 
Suçlular Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesine verilmişler, 3rapı-
lan muhakeme neticesinde bunlardan 
Mustafanm iki ay, Ziyalarm da biref 
ay hapislerine karar verilmiştir. 

Şüpheli bir ölüm 
Yalovadan tstanbula gelen Asrf 

admda biri burada bir ahbabınm evi
ne misafir olmuş ve yemek yedikten 
biraz osnra hastalanarak ölmüştür. 

Vaka müddeiumumiliğe bildirümlı, 
adliye doktoru B. Salih Haşim tara
fından yapılan muayene neticesinds 
ölüm şüpheli görüldüğünden cesed 
morga kaldınlımştır. ölüm etfafında 
müddeiumumîlik tahkiİLatına devam 
ediyor. 

Bir otomobille bîr motosik
let çarpıştı 

Şoför Mehmedin idaresindeld oto
mobille, Andonun idaresindeki moto
siklet İstiklâl caddesi üzerinde çar
pışmışlar, Andon hafif surette yara
lanmıştır. Her ikisi de yakalanarak 
haklannda tahkikata girişilmiştir. 
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Kocasını öldürten 
bir kadın 

Katiller cinayete bir intihar 
süsü vermek istediler 

izmir 28 (Telefon) — Ödemlşlh 
Bebekler köyünde çok feci bir cinayet 
işlenmiştir. Mustafa oğlu 23 yaşında 
Mehmed elleri arkasına bağlı olduğu 
halde evinin daraçasma asılmış ola
rak bulunmuştur. 

Adliye ve zabıta tarafmdan yapılan 
sıkı tahkikat neticesinde Mehmedin 
ailevî bir meseleden dolayı karısı 22 
yaşında Firdevsin teşviki ile kardeşi 
Yaşar Yılmaz ve suç ortağı Ahmed 
oğlu Mustafa San tarafmdan müşte
reken öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

Bu tüyler ürpertici cinayet hakkın
da aldığım malûmatı bUdiriyorum: 

Maktul Mehmedin karısı Firdevsin 
kardeşi Yaşar Yılmaz ile Mustafa Sa
rı gece yansından sonra .Mehmedin 
uykuda bulunduğu bir sırada eve gir
mişler ve Mehmedin yatağına yakla
şarak getirdikleri ipi ilk olarak mışıl 
misil uyuyan ve hiç bir şeyden haberi 
"olmıyan Mehmedin boynuna takmış
lar ve zavalhyı boğarak öldürmüşler
dir. 

Bu hâdisenin en sayam dikkat nok
tası şurasıdır ki, Mehmedin kansı 
Firdevs, Yaşar Yılmaz ile Mustafa 
Sannm eve girdikleri sırada uyanık 
bulunuyormuş ve bu cineyatin karan-
hkta işlenemiyeceğîni anlıyarak usul
cacık lâmbayı yakmış ve cinayeti iş
lemelerinde Yaşar Yılmaz ve Muşta 
Sarıya yardım etmiştir. 

• Gözlerini kan bürüyen üç cani emel
lerine muvaffak olduktan sonra cese
di taraçaya çıkarmışlar ve iple orada
ki direğe asmışlar ve cinayete bir in
tihar süsü vermek istemişlerdir. 

Yaşar Yılmaz, Mustafa Sarı, mak
tulün kansı Firdevsi yakalanmışlar
dır. Tahkikata devam ediliyor. 

İnebolu faciası 
D ü n İ z m i r d e d e v a m e d i l e n 

m u h a k e m e m ü d a f a a y a 
b ı r a k ı l d ı 

tzmir 28 (Telefonla) — Otuz iki 
kişinin boğulması ile neticelenen İne
bolu vapurunun batması hakkındaki 
muhakemeye bugün ağırcezEida de
vam olunmuş, iki taraf avukatlan 
arasında münakaşalar cereyan et
miştir. 

Maznunlardan İnebolu vapurunun 
kaptam Mehmed Alinin veküi riya
sete bir lâhiya vererek İnebolu vapu-
nmun saçlanmn incelmiş olduğu
nu, vapurda bazı tadilât yapüdığuu 
ve bu suretle muvazenenin bozulma-
sma sebebiyet verildiğini, ehlivukufa 
fen müşaviri olarak iltihak eden De-
nizyoUan işletme idaresinin güverte 
âmiri B. Şevketin ehlivukuf tedkikar 
ti üzerinde tesirler yaptığını bildir
miş ve tahkikatm genişletilmesini is
temiştir. 

Müddeiumumîlik tahkikatm geniş
letilmesine lüzum olmadığı mütalâ-
asmda bulunmuş, DenizyoUan idare
sinin vekilleri de müddeiumuminin 
mütalâasına iştirak etmişler, avukat 
B. Htisameddin: 

— Hakikat karşısmda musanna ifal-
delerin yeri olamaz. 

Dedikten sonra maznun vekilinin 
iddialarmm efsane telâkki edilebile
ceğini söylemiştir. Maznun Mehmed 
Alinin vekili (Musanna) kelimesine 
cevab vermiş, vazifesini müdrik bir 
hukukçunun tesir altmda kalamıya-
cağıhi söyliyerek: 

— Ortada bir hak ve bir masumun 
yanması mevzuubahistir. Mesnedimiz 
yalnız adalettir. •* 

Demiştir. Mahkeme heyeti tahkika
tm genişletilmesi hakkmdaki talebi 
reddetmiştir. Muhakeme müdafaa 
İçin 28 marta bırakılmıştır. 

H a v a n a d a b i r g r e v n e t i c e s i z 
k a l d ı b i r ç o k t e v k i f l e r 

y a p ı l d ı 
Havana 28 (A.A.) — Komünistlerin 

tertib ettikleri umumî bir grev, hükü
met tarafmdan ittihaz edilen acele 
tedbirler neticesinde akim kalmıştır. 
Maamafih vaziyetin ciddiyet peyda 
etmesinden endişe edilmektedir. 

Otuz kişi tevkif edilmiştir. Fakat 
tevkif edilmeleri hakkında emir veril
miş olan 500 kişi henüz serbes bulun
maktadırlar. 

Et bugünden 
itibaren ucuzluyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
nin kasaphk hayvan tical-etUe alâka
dar bütün tüccarm elbirliği ve fikir 
beraberliğUe düşünülmüş, görüşül
müş ve gönül nzasüe et fiatlerinin 
10 kuruş düşürülmesi neticesine va
rılmıştır. 

Pazar günkü gazetelerde intişar 
eden beyanatımda işaret ettiğim gibi 
bazı yanlış telâkkilerin, neşriyat sa-
hasma girmek fırsatım bulduğımu 
esefle görüyorum. Yersiz ve hakikate 
aykın iddialar karşısmda yüksek hü-, 
kûmetimizce yapılan büyük fedakâr
lığı vatandaşlarıma bir kere daha 
izah ediyorum: 

Ankarada ittihaz olunan karardan 
sonra: «İstanbulda et fiatleri kasap
lar tarafından yavaş yavaş yükseltil
miş ve bu kere yapılan tenzilât esas 
fiat üzerinde hiç bir tesir yapma3rıp 
fiatleri ancak eski seviyelerine. irca 
etmiştir.» Yolunda ortada bir dediko^ 
du dönmektedir. Bu iddiaların hiç 
bir esasa dayanmadığını ve hakikat
ten tamamen uzak olduğunu rakam
larla göstermek isterim: 

15 ikincikânunda İstanbulda ka
raman 50 - 55 dağlıç 60, kıvırcık 65 -
70, süt kuzusu 80 - 90, sığır 40 - 45, 
dana 50 kuruştu. 

Şubatm son haftasında ise, kara
man 50 - 55, dağhç 55 - 60, kıvırcık 
60 - 70, kuzu 55 - 65, sığır 40 - 50, da
na' 50 kuruştu. 

Şu halde ikincikânun on besinde
ki et fiatlerile şubatm son haftasın
daki et fiatlerlni karşılaştıracak olur
sak, bunlarda bir yükselme kaydet
meğe imkân yoktur. Bilâkis dağhç 
etile süt kuzusunun 15 ikincikânun 
tarihindeki fiatlerine nazaran,'şuba
tın son haftasmdaki fiatleri daha 
düşüktür. 

Diğer taraftan murakabe komis
yonu tarafmdan tespit ve ilân edilen 
fiatlerin son haftaların piyasa fiat
lerine nazaran pek cüzi bir düşüklük 
gösterdiğini söyliyenler de vaziyeti 
kavrayamıyanlardır. 

Şubatm son haftasmdaki fiatlere 
nazaran tenezzül mikdarı, halkın 
en çok istihlâk ettiği karaman etin
de vasatî olarak 12,5, istihlâkâtımız 
arasmda karamandan sonra gelen 
kuzu etinde vasatî olarak 10 kuruş, 
kıvırcıkta vasatî 12,5 kuruş, sığırda 
vasatî 10 kuruştur. 

Bu kadar büyük nisbetler önünde 
tenzilâtm azhğmdan bahsetmek için 
mantık ve hesapla alâkadar olma
mak ve insafı da elden bırakmak lâ-
zımgelir ki ben bunu hakikati dai
ma iyi gören hiç bir İstanbul hem
şehrisinden beklemem. 

Tayin ve üân olunan fiatler, tek
rar edeyim ki azamî fiatlerdir. Reka
bet dolajasile bu hadlerden aşağı et 
satmak da mümkün olabilir. Husu-
sile içmde bulunduğıunuz mevsim iti-
barile kuzu fiatlerinin ucuzlıyacağı-
nı tahmin ediyorum.» 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr Naşid ve arka-
daşlan, 8 kişilik matma
zel Mlçe - Peçef ve Macar 

varyetesi birlikte üç 
oyun birden 

StJRPtK, BEKÇİ YUSUF, 
ZÜPPE BEYİM 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Della Suda, Galata: Ka-
raköyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyet, Hasköy Aseo, Eminönü: 
Hüsnü Onar, Fatih: Saraçhanede 
İbrahim Halil, Karagümrük: Mehmed 
Fuat, Bakırköy: İstanbul, Sanyer: 
Nuri: Aksaray: Cerrahpa^ada Şeref, 
Beşiktaş: Süleyman Receb, Fener: 
Emilyadi, Kumkapı, Cemil, Küçükpa-
zar: Bensason, Samatya: Yedikulede 
Teofilos, Alemdar: Cagaloğlunda Ab-
dülkadir, Şehremini: Ahmed Hamdl, 
Kadıköy: Sadık, Yeldegirmeninde 
Üçler, Üsküdar: Ahmediye, Heybell-
ada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her cece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Pa9»>bahçe ve Anadoluhisarmdakl ec
zaneler her gece açıktır. 

İngiliz - italyan 
konuşması başlıyor 

Fakat çabuk bir ne
tice ümit edilmiyor 

Londra 28 (A.A.) —. Hafta sonu ta
tili esnasında İngiliz - İtalyan mü
zakerelerinin ihzari görüşmelerine 
başlamıştır. 

Chamberlain Lord Perth ile görüş
müştür. Bu müzakereler hakkındaki 
mütalâalarını bildiren sağ ve sol ce
nahlara mensup gazeteler çabuk ne
ticeler beklememek lâzım geldiğini 
yazmaktadırlar. 

Daily Telegraph gazetesine göre 
ademi müdahale komitesinde yapıla^ 
cak işlerin çokluğu dolayısile İngiliz-
İtalyan itilâfının bir kaç aydan evvel 
akdedil meşine intizar edilmemelidir. 

Bir Alman askeri 
Fransaya kaçtı 

Hâdisenin sebebi hakkın^ 
da tahkikat yapılıyor 

Paris 28 (AA.) — Paris Midi gaze
tesinin neşrettiği bir tel|;raf haberine 
göre cumartesi günü saat 6 da 
ThıonvıUe'e 20 kilometrelik mesafe
mde kâin Valdıcoe'de Almanyadan ge
len mitralyözlü bir otomobil süratini 
çoğaltarak hududdan geçmiştir. Oto
mobil Fransız topraklannda bir kaç 
kilometre ilerledikten sonra durmuş 
ve kenyfiyetten haberdar edilen hu-
dud makamatı bUnun genç bir Al
man askeri tarafından idare edilen 
ve her türlü arazîde gidebilen son 
sistem zırhlı bir otomobil olduğunu 
görmüşlerdir. 

İsticvap edilen asker Fransız top
raklarına girmeden evvel gece 100 
kilometreden fazla bir mesafe katet-
tiğini ve Fransaya girerken hududa 
giden yollardan geçtiğini söylemiştir. 

Otomobil muvakkaten ordu ser
visleri tarafmdan teslim alınmış ve 
asker kaçağı tevkif edilmiştir. 

Bu Alman askerinin silâh ve teçhi
zatı ile birlikte kaçmasını intaç eden 
sebeb şimdiye kadar anlaşılamamış
tır. 

BU AKSAM SAAT 21 de 

M ü n i r N u r e d d i n k o n s e r i n i 
b u a k ş a m v e r i y o r 

Evvelce de haber verdiğimiz veçhi
le kıymetli artist Münir Nureddin 
konserini bu akşam saat dokuzda 
Fransız tiyatrosunda verecektir. 

Programda Türk musikisini seven
leri memnım edecek çok güzel parça
lar vardır. Bunlar arasında Zekâi 
efendi merhum ile Şakir ağanın, De
denin müntehap eserleri olduğu gibi 
bazı yeni ve güzel eserler de kıymetli 
sanatkâr tarafından bu konserde ilk 
defa olarak okunacaktır. 

Sanatkâra refakat edecek saz heye
ti arasında güzide sanatkârlarımız 
bayan Fahire ve bay Refik Fersan'm 
bulunmalan konsere iştirak edecek
lerin aynca memnuniyetlerini mucib 
olacağına şüphe yoktur. 

Münir Nureddin konseri 
FRANSIZ tiyatrosunda 

Biletler tiyatro gişesinde satılmaktadır 

JENNY JUGO 
RİCHARD ROMANOWSKl 

Cazip ve Sehhar 
bir sevimlilikde 

ile beraber çevirdiği 

NAPOLEON'un 
MUHTEŞEM ve ZENGİN filminde gayri kabili mukavemettir. Göz kamaş-
tıncı dekor ve ihtişam arasında Napoleon'un aşklarım ve âşıkane macera
larım tasvir eden bir filmdir. 

Bu perşembe akşamından itibaren S A R A Y sinemasında 

Bir senedenberi filmlerini görmediğimiz, beyaz perdenin en parlak yıldızı 

FREDERiG MARCHve ' ^ Z ? ^ 
tarafından Fransızca olarak emsalsiz bir surette yaratılan 

Talih Güneşi 
tamamile tabiî renkli, nefis aşk ve güzellik şaheseri 

yarınal(şam MELEK'de 
Numaralı koltukların bugünden aldırılması. Tel. 40868 

Y A R I N Matinelerden itibaren •% 

£ I Lt Ly I Z sinemasmda 2 büyük film birden 

i == INIAMUSLU KAODN 
Baş rollerde: MEG I^MONNİER — HENRY GARAT — RAİMU 

== H A Y A L ve HAKİKAT 
Baş rolde: EMİL JANNİNGS 

Yann akşam ^ ^ Jj^^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ sinemasmda 

YEGANE P I Y A N O RESİTALİ 
Yerlerinizi evvelden aldırmız. Telefon: 41656 

'niıîl 
İ56 f/g^^gmmmg^g^ 

Şehir Tiyatrosn dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

(BİR ADAM TARATMAK) 
Dram 3 perde. 

Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 
ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

Bu gece : 
(Bakırköy - Miltiyadi). 
Yann gece: (t^sküdar -

Hale) sinemalarında: 
S E F İ L L E R 

8 perde. 
Yazan: Viktor Hügo V 

3 Mart perşembe Kadı
köy Süreyya sinemasmda 
Operet, Konser, Komedi 
4 Mart cuma günü Şeh-
zadebaşı Turan tiyatro
sunda Operet. 

Pangaltı KURTULUŞ Smeması 
Senenin en büyük hâdisesi 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

ŞEYH AHMED 
RAMON N O V A R R O 

Bugün matinelerden itibaren baş
ladığını Müjdeler... Suvare 9,30 da 

İstanbulun fethinden sonra 
Eminönü Halkevi merkez salonunda bu 

akşam saat (20,30) da İstanbul vilâyeti 
mektupçusu Bay Osman Ergin tarafından 
umuma (Fethinden sonra İstanbulda is
kân ve imâr hareketleri) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

Şimdiye kadar çok filmlerini gördünüz.. 
Çok güldünüz, fakat 

İ09ELHAPDİ 
FAKA BASMAZ 

kadar GÜLÜNÇLÜ — EĞLENCEİ — KAİIKAHALI NEŞELİ — ZEVKLİ ve 
SEVİMLİ TÜRKÇE SÖZLÜ şaheserler şaheserim görmediniz! 

PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMI I P E K Sinemasında 

^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Yalnız bu haftaya mahsus bu senenin ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 
3 büyük filmi birden 

1 . B E Y A Z K A D I N T İ C A R E T İ 
Baş roUerde: KATE DE NAGY — JEAN PİERRE AUMONT 

2-ORMANLAR ÇOCUĞU 
Hindlstanda çekilmiş hakiki fil avı 

3 - O M L O N O O S - ALI B A B A 
PANKRAS GÜREŞ MÜSABAKASI 

— Yarın M I L L Î sinemada başlıyor — ^ ^ 
Bütün İstanbul'un 
methettiği nefis film 

VICTOR FRANCEN ve 
BLAMCHE MONTEL n f l A C E R A ADAIMII T Ü R K 

Sinemasında 



StYAS! tCMAL: 

FraıınısaııniDinı dİD^ poBitolkaso 
ingiliz kabinesinden sonra Fran

sız kabinesi de haricî politikasımn 
gaye ve istikametini parlâmento miL-
nakaşalan ve devlet adamlarının be
yanatı ile bütün dünyaya ilân etti. 
Bu münasebetle iki büyük demokrat 
devletin siyasî telâkkilerinde mü
him bir fark bulunduğu meydana 
çıkmıştır. İngütere Başvekili Neville 
Chamberlain'in beyanatından anla
şıldığına göre Milletlre Cemiyetinin 
artık hiç bir devletin emniyetini mu
hafaza edemiyeceği kanaatine gelmiş 
ve kendisinin emniyet ve istikbalini 
daha ziyade İtalya ve Almanya ile 
anlaşmakta aradığını ilâiı, etmiştir. 

Fransa ise gerek Başvekilin gerek 
Hariciye Nazırının sözlerinden anla
şıldığı veçhile henüz Milletler Cemi-
yetinden ümidini kesmemiştir. Hâlâ 
Avrupa sulhunun ve emniyetinin bu 
Müessesenin yardımile muhafaza edi
leceği kariaatinde bulunuyor. Çünkü 
Fransada hükümetin barında bulu
nan radikal sosyalist partisi ve bOr 
husus hükümete müzahir sosyalist
ler ile komünistler haricî politikaya 
aid siyasî programlarının esası bulur 
nan müşterek emniyet sisteminden 
feragat etmeğe yalnız devletin emni
yeti değil aynı zamanda kendi par-

tilerinin mevcudiyetini korumak dü-
şüncesiLe asla yanaşmak istemiyor
lar. 

Maahâza Fransa hükümeti Mület-
ler Cemiyeti misakı kadar İngütere 
ile olacak dostluk ve ittifakına da 
kıymet verdiği ve Sovyetler ile olan 
karşılıklı yardım misakına ve Çekos
lovakya ile olan askerî ittifakına da 
ehemmiyet gösterdiği şimdi anlaşüt-
yor. 

İngilterenin İtalya üe anlaşmak 
için müzakereye başlamağa karar 
vermiş olması Fransayı da ttalyaya 
karşt tekrar teveccüh izhar etmeğe 
ve İspanyaya müdahalenin arkası 
kesilmesi ve Akdenizdeki mevcud va
ziyetin değişmemesi şartile iki Lâtin 
milletinin de anlaşmasına Pariste 
kuvvetli bir temayül peyda olduğu 
meydana çıkmıştır. 

Şu kadar var ki Fransa, Almanya 
ile anlaşmak için henüz ciddî bir te
mayül izhar etmemektedir. Geçen
lerde Almanya îktisad Hazin Şahtın 
Pariste anlaşmak için yaptığı teşeb
büs komünistlerin tesirüe suya düş
müştür. Lâkin bu meselelerde Frarv-
sarun son vaziyeti İngilterenin poli
tikasına bağh bulunuyor. 

Feyzııllah Kazan 
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Erzincan bu sene şimendifer ve 
elel(triğe i(avuşuyür 

Ayni zamanda telefonla her tarafa 
bağlanacak, şehrin imarı için de mühim 

teşebbüsler var 

Erzincamn umumi görünüştt 

Erzincan (Akşam) — Sivas - Er
zurum hattmm inşasına faaliyetle 
devam ediliyor. Kışa, mevsimin mü-
saadesizliğine rağmen her tarafta bü
yük bir çalışma vardır. Erzincan bu 
cumhuriyet bayramında şimendife
re kavuşacaktır. Ayni gün istasyon 
binasının açılış resmi yapılacak ve 
şehir elektrikle aydınlatılacaktır. 

İstasyon binasının inşasına büyük 
bir gayretle çalışılıyor. Elektrik te- . 
sisatma gelince, bunun için lâzımge-
len kuvvet Girlevik şelâlesinden alı
nacaktır. Bu iş için 130 bin lira sar-
f edilecektir. Bu para Belediyeler 
bankasından istikraz edilecektir. 

İstasyondan hükümet önüne ka

dar 19 metre genişliğinde bir cadde 
açılacaktır. Bazı mahallerde lâzım-
gelen istimlâk işine başlanmıştır. Bu
nun için 30 bin lira sarfedilecektir. 

Erzincan şimendifer ve elektriğe 
kavuşurken esaslı bir surette İmar 
edilmesi düşünülmüş, bir harita ve 
plân tanzimi için 938 bütçesine tah
sisat konması kararlaştırılmıştır. 

ilkbaharda burada bir telefon 
santrali kurulacaktır. Telefon vaaa-
tasile memleketin her tarafile gö
rüşmek kabil olacaktır. Tercan ve 
Refahiyeye kadar dikilecek direkler 
şimdiden hazırlanmıştır. Havalar 
müsaade eder etmez tesisata başla
nacaktır. 

ingiliz - irlanda 
müzakeresi 

Bir anlaşmaya varılacağı 
ümid ediliyor 

Belfast 28 — İngiliz - İrlanda mü
zakeresi devam ediyor. Bir anlaşma-
mn imzası bekleniyor. Şimalî İrlan
da Maliye Nazın bu hususta demiş
tir ki: 

«— İngiltere ile İrlandanm ulstre 
ticaretini paylaşmaları meselesi hal
ledilmiştir. Bu paylaşma 1921 sene
sindeki şekli ile ipka edilmiştir.» 

Resmî mahfiller, İrlanda tarafın
dan tanzim edilen tarifelerin ulstre'de 
iyi netice vermediğini ve İngiltere 
ile İrlanda arasında akdedilecek ti
caret anlaşmasında bu noktanın 
nazarı itibara alınması lâzımgeldiği-
ni beyan etmektedirler. 

Cenubî Amerikaya 
mulıacir şevki 

Cenevrede mühim bir 
konferans toplanıyor 

Cenevre 28 (A.A.) — Cenubî Ame
rikaya muhacir celbinin inkişafı hu
susu ile meşgul olacak konferans, bu
gün mesaisine başlıyacaktır. Japonya 
ile Brezilya, Milletler cemiyeti âzasm-
dan olmamakla beraber, kendilerini 
bilhassa alâkadar eden bu konferans
ta mümessü bulunduracaklardır. 

Arjantin, Şili, Ekuatör, Uruguay, 
Venezüella - muhacir celbeden mem
leketler - Avusturya, Hollanda, Po
lonya, İsviçre, Çekoslovakya ve Yu
goslavya - muhacir sevkeden başlıca 
memleketler - murahhasları da kon
feransa iştirak edeceklerdir. Bilâkis 
meselede alâkalan olduğu halde İtal
ya ile Almanya murahhas göndermi-
yeceklerdir. 

Hind askerleri ingilizler 
~ için Japonyaya k^^^ 

harp etmiyeceklermiş 
Hind millî kongresinin reisi oıan 

Suhas Bose kendisini ziyaret eden 
Amerika gazetecilerine demiştir ki: 

«Hind askerleri Japon emperyaliz
mine karşı İngiliz emperyalizmi İçin 
harbetmiyeceklerdir. Hind milleti 
Uzak Şark ateşinde pişen ingiliz kes
tanelerini ateşten çıkaramazlar.» 

Bu sözleri söyliyen Bose, Gandi ve 
Nehru ile beraber bugün Hind kütle
sini sevk ve idare eden üç baştan bi
ridir. Bose Hind millî kongresinin re
isidir. Bu kongre, Hindistanm İstiklâ
lini temin için mücadele etmektedir. 

Bugün 39 yaşmda olan Bose evvelce 
Kalküte belediye reisiydi. Genç yaşm-
da Hind millî hareketinin basma: ge
tirilmesi, onun çok kuvvetli ve nüfuz
lu olduğuna delâlet eder. Hindistan-
daki millî hareketin ruhu Oandi ise, 
onun çelik adamı da Bose sayılır. 

Bose parlak bir hukukşinastır, İn
gilterenin Câmbridge üniversitesinden 
mezundur. Hindistanm millî hareke
tinin başında bulunan Bose. yukarı
daki sözlerine ,şunlan da ilâve etmiş
tir : 

cHind askerleri ve Hind parası ar
tık İngilizlerin emperyalizm menafli 
için zuhur eden harplerde kullaıula-
mıyataktır. Umumî harpte olan şey 
bir daha tekerrür edemez. 

HindlUer tabiî Çin milletine karşı 
temayül göstermekten geri durmu
yorlar. Fakat bu temayülümüz Japon 
emperyalizmine karşı İngiliz emper
yalizminden ziyade bir kin ve nefret 
beslediğimizi ve onun için İngiliz em
peryalizmi için Ja'ponyaya karşı haıv 
bedeceğimizi ifade etmez. İngiliz em
peryalizminin galip gelmesinde Hind 
milleti için hiçbir fayda hasıl olamaa. 

İngiltere ile Japonya arasmda bir 
harb çıkacak olursa tabiî İngilizler, 
hizmetleri altmda bulunan Hind kur-
vetlerini kullanmağa teşebbüs ede^ 
çeklerdir. Hindistanda 70,000 İngiliz 
askerinden maada İngiliz zabitlerinin 
kumandası altında 250,000 Hind as
keri de bulunuyor. İngilizler bu kuv
veti Uzak Şarkta harbe zorla sevked*-

Hind millî kongresinin 
reisi B. Bose Amerikan 
gazetelerine mühim 
beyanatta bulunmuştur. 
B. Bose Hindistan için 
tam istiklâl istemiş ve 
Hindlilerin ingiliz men
faati için hiçbir tarafta 
harbe girmiyeceklerini 

söylemiştir 

B. Bose 
bilirler. Fakat, şayet bu kuvvetler 
Hlndlstandan alınacak olursa yerle
rine başka bir kuvvet ikamesi lâzun 
gelecektir. 

İşte ozaman İngilizler yeniden Hind 
askeri toplamakta güçlük çekecekler
dir. Çünkü arzumuz hilâfma olarak 
harbe sevkedilirsek İngilizler Hindis
tanda ne asker, ne de para bulabile
ceklerdir. 

Umumî harpte Hind askerlerinin 
uzaklardaki İngUiz menafii için har
be sevkolunduğu zamandanberi göz
lerimiz açıldı. Habeşistan harbi esna
sında İngilizler Adls Ababa'ya 500 
Hind askeri gönderdiler. Bu küçük 
kuvvetin sevkl bile Hindistanda bü
yük galeyan uyandırdı ve ingilizler 
Habeşistandaki Hind menafüni koru
yacaklarım ileri sürerek bu galeyanı 
teskin edebildiler. Geçenlerde Singa
pur'a gönderilen Hind kuvvetleri mü-
nasebetUe de ayni vaziyet hasıl oldu. 

Hind askerlerinin İngiliz emperya
lizmine hizmet etmek için şuraya bu
raya gönderilmesi zamanı geçmiştir. 
Bundan sonra parlâmentomuzun mu-
vafaktl alınmadan hiçbir Hind askeri 
Hindistan haricine sevkolunamıyar 
çaktır. İngilizler bu karara bağlı de-
ğüdlrler. Fakat milletin hakiki arzu
sunu ifade eden o karara muhalif ha
reket edemezler. Japonyanm harekâtı 
Hindistam istihdaf etmediği için Jar 
ponyasra karşı Hind aiskerlnin sevkl 
mevzuubahiâ olamaz. 

BİZ hür ve müstettil bir Hindistana 
muhtacız. İstiklâlimi» temin olunur
sa, o zaman İngiltere ile ticari, mail 
ve askeri hususlar için birer mukaro-
le akdetmeğe hasır olabiliri*... Fakal 
istiklâl diyince bunun tam bir istlUâl 
olduğu evvelinden anlayİmalıdır. Hln-
distana bir dominyon statüsü vermek 
kâfi değUdir. MOstekU bir derlai (*• 
mak için bütün unsurian haldas 
Irk, medeniyet, milli mefkureler TS 
emeller ve memleketi idareye rnukt»* 
dlr adamlar... 

Hind prenslerine gelince, btmlav 
tngüterenin müttefikleridir, onlar bir 
oyuncaktan başka bir şej değildirler. 
Hindistanda onlan tutabilecdc bir 
kuvvet yoktur. Kendi tebaalan kendi
lerine aleyhtardır.» 

2,20 metre 
boyunda 

Türkiyenin en uzun adamı 
Istanbula geldi 

Millî bayramlarda istanbul 
baştanbaşa aydınlanacak 
Belediye büyük bir proje iıazırladı, Millî saraylar 

idaresi ve evkaf da hazırlık yapıyor 

Bileclkll Mehmed oğlu Ömer adm-
da biri İstanbula gelmiştir. Ömer Tür
kiyenin en uzun boylu adamı sayıla
bilir. Boyu 2 metre 20 santimetredir. 
Ömer idman yaparak pehUvan olmak 
istiyor. Bunun için teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Ömer 17 yaşındadır. Ağırhğl 140 
kilodur. Bir kardeşi varsa da boyu 
fazla uzun değildir. Yaş itibarile bo-
yunun daha ziyade uzaması muhte
meldir. 

Cumhuriyet bayramlannda ve sair 
şenliklerde şehrimizde tenvirat için 
muvakkat tesisat yapıhyor. Belediye 
bu teslsatm daha esaslı ve daimi ol-
masmı düşünmüş, elektrik şlrketUe 
bir mukavele yapmak İçin Şehir 
meclisinden salâhiyet almıştı. 

Bu münasebetle bir proje hazır
lanmıştır. Proje mucibince millî bay
ramlarda ve şenliklerde şehrin her 
tarafı aydmlatılacaktır. Bu maksat
la biri Sarayburnunda diğeri Üskü-
darda Şemsipaşada 20 x 30 eb'adm-
da birer havuz yapılacaktır. Bu ha
vuzlarda fıskiye tertibatı olacak ve 
millî bayram günleri. Taksimde ol
duğu gibi, buradan renkli su sütun
ları yükselecektir. Galata ve Beya-
zıd yangm kuleleri, ampulsüz olarak 
muhtelif renklerde tenvir edilecek
lerdir. 

Tenvirat için 100 bin lira tahsis 
edilmişti. Fakat bu paramn yetml-
yeceğl anlaşılmıştır. Daha 16 bin li
ralık tahsisat istenecektir. 

Belediyenin yapacağı tenvirattan 
başka. Milli Saraylar idaresi. Evkaf 
müdürlüğü de aynca birer proje ha-
zırhyacaklardır. Milli Saraylar Idar 
resi Dolmabahçe, Beylerbeyi saray-
larile Oöksü ve Beykoz kasırlanm 
mükemmel surette tenvir edecektir. 

Evkaf idaresi de Yenicami, Sul-
tanahmed, Beyazıd, Süleymaniye, 

Fatih, Sultansellm gibi şehrin baş-
hca tepeleri üzerinde bulunan ve her 
taraftan görülebUen camileri ay
dınlatmak üzere bir proje hazırhya^ 
çaktır. 

Camilerin tenviri, şimdiye kadar 
olduğu gibi minarelerin şerefelerine 
kandil ve mahya kurmaktan ibaret 
olmıyacak, belediyenin Beyazıd ve 
Galatasaray kuleleri için yapacağı 
tenvirata uygun bir şekilde caminin 
sanat ve mimarUk bakımından kıy
met ve ihtişamım tebarüz ettirecek 
bir şekilde temin edilecektir. 

Belediyenin, Millî Saraylar ve Ev
kaf idarelerinin yapacaklan tesisat 
938 Cumhuriyet bajrramma kadar 
yetiştirilecektir. Bu sene Cumhuriye
tin on beşinci yıldönümüne tesadüf 
ettiğinden tenvirata bilhassa itina 
edilecektir. 

İk i y a r a l a m a v a k a s ı 
Kasımpaşada oturan bayan Neza^ 

het. Muharrem İsminde biri tarafın
dan bıçakla bacağından yaralanmış
tır. Nezahet fazla kan zayi etmiş ve 
Beyoğlu hastanesine yatınlmıştu:. 

Bostancıda oturan Ali ile Ahmed 
arasında dün kavga çıkmış, Ahmed 
Aliyi adamaküU dövmüş ve muhtelif 
yerlerinden de yaralamıştır. İşe polis 
müdahale etmiş. Aliyi tedavi altına 
aldırmış, Ahmed de yakalanarak hak
kında kanunî takibata girişilmiştir. 
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Genç kızlar 

Evlenirken dikkat etmeleri 
lâzım ^elen noktalar 

Amerika mecmualanndan birinde 
genç kızlara hitaben çıkan bir nuıka-
lede kendilerlle evlenmek istiyen deli
kanlıları iyice tetkik etmeleri tavsiye 
ediliyor ve bilhassa su nasihatler v^ 
rillyor: | 

1 — Sizinle evlenmek istiyen genç 
arasıza yalan söylüyorsa evlenmek
ten vaz geçiniz. Bu genç evlendikten 
sonra sizi her hususta aldatacaktır. 

2 — Vapur trainvay gibi bir yere be
raber bindiğiniz zaman eğer ötekini 
berikini iter, yaşlılar ayakla iken açı
lan boş yere acele otumrsa bu adam 
hodgâmdır. 

3 — Sizinle beraber olduğu halde 
diğer kadınlardan gözünü ayırmazsa 
çaptandır, evlendikten sonra taham
mül edilmez bir hal ahr. 

4 — Sofrada her halini tedkik edin. 
Şaarap, bira, fazla içerse ileride ayyaş 
olması İhtimali vardır. 

5 — Yemeklerin en iyi tarafm, mey-
Talann en büyüğünü intihap ederse 
evlendikten sonra sizin için hiç bir 
fedakârhğı göze almıyacaktır. 

6 — At yanşlarmda oĵ nal-sa, arka
daş arasmda bile olsa kAğıt oyunla-
nna fazla düşkünlük gösterirse bu 
«damdan vazgeçiniz. Yâ şı ileriledikça 
kumarbaz olması ihtimali kuvvetlidir. 

7 — Ailesinden istilıafla bahsederse 
ve onlara muhabbeti yoksa, ileride siz
den ayni suretle bahsedeceğine hiç 
füpheniz olmasm. 

8 — Beraber sinemaya veya lokan
taya gittiğiniz zaman saırfedebUeceğl 
paradan fazlarım sarfederse hesabını 
bilmiyen bir adamdır. Seneler geçince 
alzl zaııırette bırakabilir. 

9 — Fazla sıkı olur, yapabileceği bir 
çok şeylerden sizi de vaz geçirtmeğe 
çalışırsa bu a)danun seneler geçince 
hasisliği artacağına sizi çok sıkacağı
na emin olunuz. 

10 — Size yalnız güzelliğinizden şık
lığınızdan bahseder, zekânızı, iyi huy
larınızı kale almalzea bu genç maddi 
bir adamdır. Bir müddet sonra sizden 
başka türlü güzel bir kadına gönül 
•ermesi ve sizi terketmesi ihtimali 
çoktur. 

K e t e n t o h u m u y e r i n e p a t a t e s 
l a p a s ı 

Soğuk algmlığmda evde ketento
humu bulunmaz ve İftpa yapmak İcap 
ederse patatesle yapılan lapa onun 
yerini tutar. 

tıi bir patatesi soymah, renddemeU 
soğuk su ile ateşe koymalı ve pişirme-
İt Kaşıkla tülbent üzerine yayarak di
ğer lapa gibi kullanmalıdır. 

Elde örülmüş bir bluz modeli 

i£L^ 

İlkbaharda açık renk yünden elde 
6rme bluzlar pek çok giyilecektir. Mo
deli görülen bluzun bi^^mi gayet za
rif ve yenidir, önü iki yandan 4 düğ
me ile İliklenmekte ve içerisine bir 
eşarp konmaktadır. 

Bluzun rengi limon sarışıdır. Yün-
yumuşak ve bir az tüylüce olmahdır. 
Kemeri ve düğmeleri kahve raıgi de
ridendir. Eşrap kahve rengi ve benek
lidir. Bluzla' giyilecek etek te kahve 
rengidir. 

Siyah etekle, kemeri, düğmeleri, ye 
eçarpı siyah olmak şartile her hangi 
renk yünle örülen bluz gayet zarif 
olur. 

Bluztm işi basittir, lâstik ve düz iğ
nedir, ön kısmı etekten başlanır, üç 
santim yüksekliğinde bir alt bir üst 
lAstik yapıhr, sonra bir sıra alt bir sı
ra üst olarak on beş santim daha işle
nir. O vakit bluzu üç kısma a3^rmalı. 
Sağ taraf kol oyuntusu yapıldıktan 
sonra omuza kadar işlenir ve kapatı
lır. Sol taraf da' ayni tarzda İşlenir. 

mhayet ortada jile yapacak olan kı
sım işlenmeğe başlamr. Bu kısmm her 
Ud tarafma beşer ilmek ilftve ederek 
Işlenmelidir. Bu beşer ilmek pirinç iğ
ne ile yapılır. Jile kısmı lâstikten itiba
ren otuz üç saiıtim yüksekliğinde olun
ca beş sıra pirinç iğne daha işliyerek 
kapamalıdır. Bu parçayı belli etmek
sizin iki tarafmdan hafifçe tuttur-
malı. Sonra düğmeleri dikmelldir. 

Kol ve arka' kısımları düz ve malûm 
fekilde işlenir. 

K a h v e s i z s ü t l ü k a h v e 
n a s ı l y a p ı l ı r ? 

Bazı rahatsızhklarda doktor kahve 
İgUmeslnl meneder. Kahve tiryakisi 
olanlar İçin bu büyük bir mahrumi
yettir. 

Sabahlan içilecek sütlü kahvenin 
leızet ve renk İtibarile hakikî kahve 
Ue yapılmış gibi olma;sı için bir çorba 
kaşığı kristalize şekeri bir kap içerisi-
ae koyarak ateşte karamel yapmalı. 

Şeker içine hiç bir şey ilâve edilme
den ateşe konursa sulanır ve pişer. 
Açık kahve rengi olunca ateşten in
dirmeli içine bir çay fincanı sıcak süt 
Uâve eüneli. Sütlü kahveden farkı d-
maz. 

$ekersiz mahallebi 
Çarşıda mahallebici dükkânlann-

da! satılan şekersiz mahallebinin ay
nini evde pişirmek kabildir. Şekersiz 
mahallebi pişirmek için bir kilo sütü 
ateşe koyarak kabartmalı, sonra dolu 
dolu olmak üzere hir çorba kaşığı un, 
bir çorba kaşığı pirinç unu, bir çorba 
kaşığı ararotu az süt İle ezerek sütün 
İçine atmalı. Karıştıra karıştıra koyu-
lâşmcaya kadar pişirmeli. ün kokusu 
geçince ve dibi tutmağa başlaymca 
ateşten İndirip büyük tabağa yaJıut 
küçük tabaklara dökerek soğutmalı. 
Y«alleceği zamaa üzerine gayet ince 
toz şekerle gül suyu serpmelidir. 

K a h v e n i n k o k u s u n u n a s ı l 
m u h a f a z a e t m e l i ? 

Evde toz halinde muhafaza olunan 
kahvenin taze, kokusunun kalması 
İçin kahve kutusu içerisine bir kahve 
lötşığı ince toz şeker atarak kahveye 
kanştırmalıdır. Bu şeker kahveye tat-
lılaştırmaz, yalmz kalıve kokusunu 
çekip muhafaza eder. Bu suretle ha-
Brianan kahvenin kutusunun kapağı 
da iyice kapanmahdır. 

T ı r n a k e t r a f ı n d a k i d e r i l e r 
Tırnak etraifmdakl deriler kesüir-

ken kanatüırsa limon suyu sürmek 
gayet iyi gelir. 

C Yazan: 
Guy de Maupassant I Aile Dostu 

Tefrika No. 57 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

— öpeyim, 
öpüştüler. Du Roy sordu: 
— Nerede buluşacağız?. 
— Eski yerimizde. 
•— Apartıman boş mu?. 
— Evet... Kontratı bozmadım. 
— Bozmadın mı? 
— Bozmadım ya, nasıl olsa gelece-

pni biliyordum. 
Georges'un göğsü sevinçli bir iftihar-

la kabardı. îşte bu kadın onu hakikî 
aşkla seviyordu. 

Mırıldandı: 
— Sana perestiş ediyorum. 
Sonra sordu: 
— Kocan iyi nü? 
— Çok iyi. Bu ay buradaydı, dün 

gitti. 
Du Roy kendini aülmekten alama

dı: 
— Tam sırasmda gitmiş! 
— Evet, ama burada olduğu zaman 

da ağırlık vermiyor, bilirsin ya? 
— Bu doğru. Esasen sevimli bir 

adam. 
— Sen yeni hayatında ne âlemde

sin? 
— Ne iyi ne fena. Karım arkada

şım, ortağım. 
— Bu kadar mı? 

— Bu kadar... Kalb işine gelince... 
— Anhyorum. Ama iyi kadmdır. 
— Evet, beni sersem etmiyor. 
Clotilde'e sokuldu: 
— Ne zaman buluşacağız? 
— İstersen yarın. 
— Yarın saat ikide. 
— îklde. 
Kalktı, sonra sıkılgan bir tavırla 

mırıldandı: 
— Apartımamn kontratını kendi 

üzerime çevirmek isterim. Üstelik par 
rasmı senin vermen tuhaf olur. 

Bu sefer kadın iğilip Georges'un 
elini öptü: 

— İstediğin gibi olsun, benimle bu
luşmak için apartımamn kontratını 
bozmadım ya. 

Du Roy memnun ve mesud gitti. 
Bir fotogtafcınm önünden geçer

ken, camekânda büyük gözlü uzun 
boylu bir kadımn resmi nazan dikka
tini celbetti ve bayan Walteri hatırlar 
di: «Ne olursa olsun hâlâ fena değU. 
Kasıl oldu da hiç farkına varmadı. 
Bakalım perşembe günü ne yapacak 
pek merak ediyorum.» diye düşündü. 

Yürürken İçten se^inerek, ellerini 
uğuşturuyordu. 

Perşembe günü Madeleine'e. 

— Sen Rival'e gelmiyor musun? de
di. 

— Hayır, beni sarmaz, ben meclise 
gideceğim. 

Hava güzeldi, Georges açık bir ara
ba tutup bayan Walteri almağa gitti. 

Kadım o kadar genç, o kadar güzel 

buldu ki, hayret etti. Açık renk bir el
bise giymişti, açıkça korsa]ından, göğ
sünün dolgımluğu meydana çıkıyor
du. 

Pembeler giymiş kızı Suzanne, yeni 
cilalanmış bir Watteau'ya benziyordu; 
ablası da, bu iki kızın sanki mürebbi-
yesiydi. 

Rivalin kapısmda arabalar sıralan
mıştı. Du Roy bayan Waltere kolunu 
verdi, girdiler. 

Müsamere la Vie Française ile mü
nasebette bulunan bütün ayan ve me
bus kanlarımn himayesinde yetimler 
menfaatine idi. 

Rival direktörünün karışım kargılar 
di, sonra Du Royun elini sıktı: 

^- Bonjur Güzelim. 
Du Roy şaşaladı: 
— Siz nerden biliyorsunuz? 
— Bayan Walter'de bu lakabımaı 

pek beğeniyor. 
Bayan Walter kızardı: 
— Evet, sizinle daha samimi olsam 

ben de size küçük Laurine gibi Oüze-
Mm diyeceğim. Bu lâkap size çok yar 
raşıyor. 

Du Roy gülüyordu: 
— Rica ederim bayan, deyiniz. 
Kadm önüne baktı: 
— Hayır. Samimî görüşmtiyorua. 
Georges mınldandı: 
— Samimî görüşeceğimizi ümid ede

bilir miyim? 
— Düşünürüz. 
Bayan Walterle üd kızı en öndeki 

yerlerine oturdular. Du Roy a3rnlır-
ken: 

— Gitmeye mecburum, dedi, erkek
lerin bu sıralarda oturmağa hakları 
yok. 

Bayan Walter biraz mûtereddid: 

Moda haberleri 
Geçen senedenberi simle işle

nen elbiselerin modası geçmemiş
tir. Yalnız şimdi sim yerine bakır 
rengi tel kullanmaJc modadır. 

i^ Öğleden sonra bir davete gi
yilecek elbise için bluzun bütün 
ön kısmını küçük siyah boncuk
larla işlemek revaçtadır. 

•ic Kombinezon ve gece gömlek
lerinde krep satenle (triple voile) 
denilen kalın muslini karıştırma'-: 
modadır. 

* Mevsimde giyilen yünlü ta-
yörden sonra yazın emprimeden 
tayör giyilecektir, 

if Kırmızı, açık lâcivert ve ye
şil renk manto, siyah elbise ile çok 
giyiliyor. 

İf Ayakkabıların ökçeleri dört 
santime inmiştir. 

it Emprimeden tunik çok giyi
lecektir. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP 

Mayonezi muhafaza ve lahananın gazt 
Bahçe sokak, Leman C. : 1 — Sofrada 

artan mıayonezi ertesi giUıe taze olaralc 
«aklayabilmek için bir tatlı kaşığı kaynar 
Bcak suyu damla damla mayoneze akı
tarak karışturınız ve seriu bir yerde mu
hafaza ediniz. Fakat en doğrusu sofra
da yenileceği kadar mayonez yapmaktır. 

2 — Lahananın gazını tamamile çı
kartmak için geceden yaprak yapicvk 
ayıklayınız ve üzerine kaynar su haşiiic;-
rak kapağını kapaymız. Ertesi sabah bu 
suyu dökünüz temiz su ile ateşe koya
rak yumuşak oluncaya kadar pişirlrJz. 
Bu suyu da döktükten sonra arzu edilen 
tarzda lahanayı pişiriniz. Bu lahananın 
gazı hiç kalmaz ve dokunmaz. 

3 — Çikolatalı gatolann en kolayı şU 
tertiptir: 200 gram çikolata, 100 gran 
ince toz şeker, 120 gram tereyağı, 2)0 
gram un, 4 yumurta ahnız. Gayet az su 
içerisinde küçük parçalara taksim edilen 
çikolatayı ateşte pişirerek eritiniz. Sonra 
tekeri ilâve ederek eriyinceye kadar kîv 
rıştınnız. Tereyağını sıcak çikolataya Ka-
nçtırıp unu ilâve edmiz. 

Hamur krema gibi düzgün olunca yıî* 
murtalarm saıılarmı birer birer ilâve edl* 
niz, nihayet telle vurularak serlteştl.'il'» 
miş yumurta aklarmı karıştırarak yrıj-» 
lanmış tepsiye veya kalıba dökerek o«-t» 
sıcaklıkta fırında bir saat pişiriniz. (Af-
lu edilirse hamuruna rendelenmiş F<^P« 
takal veya limon kabuğu da konabiiir. 

Açık başla nasıl selâm vermeli ? 
Beyoğlu, Mehmed Ali: 1 — Şapkf sî» 

gezdiğiniz için sokakta selâm verirken ba^ 
jmızı eğmeniz kâfidir. Elle selâm V?K« 
.mek katiyycn caiz değildir. 

2 — Ağızda sigara varken selâm vei>t" 
mez. Sigarayı elinize aür Bonra başır/.ii 
eğersiniz. 

3 — Akrabanız yahut pek samimî b » 
aile dostunuz olmadıktan sonra sokckt-* 
sizden yaşlı birini durdurmak ve kotaŞ"* 
mak terbiyeye mugayirdir. Onlar drrMİ 
ve size hitap ederse cevap verirsiniz. 

— Ben buna rağmen sizi yanımda, 
alıkoymak istiyorum, dedi. Şu sırar.m 
başında ayakta durursamz kimseyi lar 
hatsız etmezsiniz. 

İri tatlı gözlerile bakıyordu. İsıaS 
etti: 

— Burada durunuz camm... YtnM 
mızdan aynlmaymız bay Güzelim..» 
Size ihtiyacımız var. 

— Emredersiniz bayan... 
Rivalin sesi duyuldu: 
— Başlıyor. 
Nişan, sonra eskrim müsabakalarj 

yapıldı. 
Du Roy, bayan Waltere müsabatar* 

ya girenlerin isimlerini, kim oldukla-* 
nnı söylüyordu. 

Bir aralık biri seslendi: 
'— Bonjur aziz dostum. 
— Bu, Vandrec kontu İdi; Du Ro5l 

bayanlardan özür diledi, gidip kontuil 
elini sıktı. 

Gelince: 
— Vaudrec çok sevimli adam, n̂ p*, 

di, asalet kendini gösteriyor. 
Bayan Walter cevap vermedi. Bir̂ ^̂  

yorulmuş gibiydi, her nefes aldıkı:al 
göğsü güçlükle kabanyor, bu Î -rJÜ 
Gearges'un nazan dikkatine çarpıyo"* 
du. Arada sırada, gözleri kendindenl 
ayrılnııyan kadımn süzgün, çclângefll 
gözlerine raislıyor ve Geort^ss düşünü'* 
yordu: 

(Al •-) . 
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istikbal harplerinde kadınlara 
mühim vazifeler düşüyor 

Bunun için suilı zamanında lıazırlanmal( lâzımdır 
İstikbalin harbi bir propaganda T« 

kimyevi maddeler harbi olacaklar. 
Düşman Umıımî Harbde olduğun
dan daha ziyade halkın nıh! birliği
ni ve zafer azmini propaganda vası-
talarile kırmağa çalışacak, tajryareler 
vesaire vasıtasile 3rapacağı matba 
k&ğıdlar vasıtasile milletin ordusuna 
karşı duyduğu itimadı sarsmağa 
gayret edecektir. Bundan başka SH 
tıaî imalâtm ve hayati merkezlerin 
tahribi suretile sivil halkın endişeya 
Öüşürülmesine ve heyecana kapıl
masına çalışılacaktır. 

Kimyevî harb cephe gerisinde kar 
lan vatandaşlara pek ağır vazifeler 
yükliyecektir. Her ne kadar büjrük bir 
Şehre karşı yapılacak bir tayyare hü
cumunun yapacağı tahribat pek müc 
balâğalı bir surette gözönüne getiri
liyorsa da harb etmeğte alışık olmıyan 
Bivil halkın üzerinde hasıl edeceği ma
nevî tesir büyük olacaktır. Sivil hal
kın bu gibi anlarda göstereceği me
tanetin esaslanni sulh zamarunda 
kurmahdır ve halkı o anlara alıştuv 
malıdır ki icabında kendisinden bek
lenilen vazifeleri yapabilsin ve alınar 
cak tedbirleri alabilsin. 

Şu halde istikbalin harbi erkekle 
kadmı ajTii derecede harb davasına 
sokacaktır. Erkeklerin elleri silâh tu
tan kısmı ordudaki vazifesini gere
cektir. Bu erkekler kütlesi cephede 
vatanm hududunu müdafaa ile meg-
gul olacaktır. Ordunun motörleştiıü-
ttıiş bazı kısımları da tayyare hücum
larından hasıl olabilecek neticelerin 
önüne geçmek üzere memleketin 
nauhtelif kısımlanna' yayılacaktır. 

Bu vaziyet karşısında kadına dü
şen vazife neden ibarettir? Bazı mem
leketlerin askerlik kanunlarmda harb 
halinde erkekle kadmm vatana hi»-
Kıetle mükellef olduğunu kaydediyor. 
Kadmm bu mükellefiyeti ne demek-
tü? Kadın da erkek gibi teslih mi 
edilmelidir? Umumî Harbde Rusya-
da teşkil edilen kadın taburları ve İs
panyadaki dahilî harbe iştirak eden 
kadın kıtaları ile yapılan tecrübeler
den müsbet neticeler elde edilemedi 
Kadın bütün teşekkülâtı itibarUe zor-
Ju harb sanatinde kullanılmağa elve
rişli değildir. Onun için kadınlann 
harbde köprüler, tüneller ve saire gi
bi yerleri korumak üzere silâhlandı-
nlmalan fikri manasızdır. 

O halde sivil halka karşı düşmanın 
açacağı harbden en evvel müteessir 
olan kadını tedafüi harbe karşı nasıl 
yetiştirebiliriz? Umumî Harbde ka
dınlar yalnız hastabakıcılık gibi iş
lerde kullamldı. Halbuki topyekûn 
harbde bu mahdud vazifeler kendi
liğinden genişliyor. Kadmlarm bir 
çok sahalarda bütün mânasile erkek
lerin yerine geçmeleri icab ediyor. Bir 
Şehre karşı büyük bir tayyare hücu-
*ftu yapıldığı zaman kadm bUflll ça-
hşmah, gaz harbine karşı almacak 
tedbirleri, gaz maskesinin kullaml-
^asmı ve ilk tıbbî yardımı yapmayı 
bilmelidir. 

İnzibat İflerUe meşrnl olan Japoa 
kadınları bir Çinli kadmm 

torbasını arattırıyorlar, 

Bundan başka kadm ban teknik 
sahalarda erkeğin vazifesini görme
lidir. Burada hatıra gelebilenler mü
himmat fabrikalan, gıda yetiştiren 
müesseseler ve buna benzer yerlerdir. 
Topyekûn harbde işe yanyabilecek 
bütün erkekler ya cephede veya cephe 
gerisinde bulundurulacaklan için 
harb patlak verdikten pek az sonra 
her sahada bir işçi eksikliği görüle
cektir. Bu eksikliği dolduracak olan
lar kadınlardır. Onlardan gerek smal 
imalâtta, gerekse iaşe işlerinde aza
mî surette istifade etmek mümkün 
olacaktır. 

Fakat kadından harb zamanmda 
bu vazifeleri yapmasım bekliyebilmek 
İçin onu sulh zamamnda her şeyden 
evvel ruhen harbe alıştırmak ve son
ra da harbde göreceğî vazifelere ame
lî ve fennî tarzda yetiştirmek lâzım
dır. Her şeyden evvel ruhen alıştır
maktan bahsediyoruz, çünkü topye
kûn harb kahraman bir kadm nesli
nin yetişmiş olmasmı icab ettirir. 
Harbde kadınlara yükletilecek olan 
vazifelerin müthiş ağırhğı ve tenev-
vüü gözönüne getirilecek olursa bu 
müşkülâtm başarılması için terbiye 
görmüş bir mukavemet kuvveti lâzım 
olduğu anlaşılır. 

Harb halinde kadmm ruhî haleti 
tasavvur edilsin: Kocasından, kardeş
lerinden veya oğullanndan ayrılmış, 
evinde daimi bir endişe içinde yaşı
yor. Gece ve gündüz ta3ryare hücum-
lanrun tehdidi altmda eziliyor, har-
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Malatya Evkaf müdürlümü mektep talebelerine öğle yemeği vermek sure
ce yardımlarda bulunmuştur. Yukanda Cvunhuriyet okulu talebelerinden 
^^ grup Evkaf müdürlüğünde verilen öğle yemeğinde görünmektedir. 

bin fecaatine hiç alışmamış, devletin 
emrettiği vazifeleri, evvelinden öğre-
tUmediği için, yapmak hususunda be
ceriksizlik gösteriyor, bu vaziyette 
kulağma akseden en heyecardı şa]^-
alara derhal inanmakta hiç tereddüd 
etmiyor. Bu haller öyle ağır yüklerdir 
kl kadmm azim ve sebatını kırar. 

Onun için kadınlarımız, daha sulh 
zamanmda harbin doğurabileceği her 
türlü vaziyetlere göre ruhan alıştınl-
mahdırlar. Harb başlangıcmda iste
nildiği kadar propaganda yapılsın, 
bunlann hiç birisi sulh zamamnda 
ihmal olunan şeylerin yerine geçemez. 
Kidınlarm harbe hazırlanmaları için 
en blrlnd vasıta olarak fillmlerden 
bahsolunuyor. Bu filimlerde kadınla
ra harbden doğacak bütün fecaatlerin 
gösterilmesi lüzumu ileri sürülüyor. 
Her şeyden evvel bir şehre karşı yapı
lacak hava hücumunun nasıl cereyan 
edeceği gösterilmelidir, deniliyor. Fi
limde gösterilecek bu fecaatler esna
sında bir kadının da rol oynaması ve 
o kadmın bütün o fecaatlere kahra
manca göğüs germesi isteniliyor. O 
suretle ki harb filimlerinl görecek 
olan her kadmda şu fikir hâkim ol
sun: Şayed bir harb zuhur ederse ben 
de fllimdeki bu kadm gibi kuvvetli -ve 
kahraman olacağım. 

Japonya son zamanlardaki muvaf-
fakıyetleriıü ana vatanda yetiştirdiği 
sert seciyeli, mütehammil ve ruhan 
kuvvetli kadmlara borçludur. Her 
kadm, Japon kadmı gibi, en yakm 
akrabasımn ve taallûkatımn cephe
de bulunduğımu bilmekle iftihar et
melidir. O da, vatanın nihaî zaferi 
için doğurduğu oğlunu, dünyada mev-
cud'Oİan bu en hijrmetli mevcudiyeti, 
gene vatan için feda etmekle gurur-
lanmalıdır. Vatan için ölmeği anadan 
öğrenen askerlerden mürekkeb olan 
Japon ordusu onun için yenUemiyor. 
Analar, kız kardeşler ve eşler cephede
ki oğuUarma, kardeşlerine ve kocala-
rma «vatan için öl» tarzmda mektup
lar yazıyorlar. 

Kadın yalmz ruhan değil, bedenen 
de çevikleştirihnelidir. Bunda iki ga
ye vardır: Birisi kadım topyekûn har
bin bütün meşakkatlerine karşı ta
hammül edebilecek ve hastalıklara 
karşı mukavemet gösterebUecek bir 
hale getirmek, diğeri de her sporcu 
bilir ki çelikleşen bir vücud her türlü 
darbedelere karşı cılız bir vücudden da
ha ziyade mukavemetlidir. Bu sebeb-
le kadm sporlarında vücudu çevikleş
tirme harekâtile beraber cesareti, ka-
tüığı ve metaneti artıran hareketler 
de kabul edilmehdir. Maksadımız ka
dınların bütün mânasUe harb sporu
na ahştınlması değildir. Dağcılık, 
ski, kürek çekme, bisiklete binme, 
yüzme ve saire gibi sporlar kâfidir. 

Bir memleketin bütün kadınlarını 
ihata edebUecek ve yukarıda yazdığı
mız işleri görebilecek teşkilâtı yalnız 
devletten beklemek doğru değildir, 
çünkü mümkün değildir. Bunlar, 
memlekette kadın teşkilâtmm üre
mesi ve bu teşkilâtm bütün kadmlan 
kavraması, kadınlar arasında tenvir, 
terbiye ve teşvik konferansları verme
si sayesinde tatbiki kabil olan şeyler
dir. İş yalmz bu konferanslara kal
mamalı, devletin yardımile amelî ve 
fennî tatbikat ta gösterilmelidir. Her 
kadın hiç olmazsa yaralıya sargıyı 
saracak ve ilk tıbbî yardımı yapabile
cek bir hale getirUmelidir. Ondan 
sonra hava hücumlanna karşı korun
ma usullerini esaslı bir surette öğren
melidir. Bütün ruhî şartlar yerine ge
tirildikten ve teşkilât tamamlandınl-
dıktan sonra fennî terbiyeye geçme-
Udir. 

Maksad şoven fikirli kadınlar yetiş
tirmek ve gelecek harb İçin propagan
da yapmak olmamalıdır. Yalnız mil
letin gelecek harbe hazırlanması te
min edilmelidir. Topyekûn harbin bir 
millet için ne mâna ifade ^tiği evve
linden anlaşılmış olmalıdır. A. C. D. 

Yazan ve resimlerini 3rapan: Cemal Nadir 

Elektrik İhsan 
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O sabah iskele memurunun odası-
mn önü mahşer gibi idi. Keenne 
Büyük Harb seneleri., ve millet vesi
ka ile erzak alıyor!.. 

Nerdeyse küçücük baraka kalaba-
lığm ortasmda erijap kaybolacak! 

I^abalık çem
berinin dışında 
kalanlar ileriyi 
görebilmek için 
biribirlerinin üs
tüne zıphyorlar!. 
Bazısı da gözle
rini kollann ara
sında açılan bir 
deliğe uydurma

ğa çalışıyor.. Fakat muhakkak ki 
herkes şu dakikada bir zürafe yahut 
bir devekuşu olmadığma pişman!.. 

Ne var, ne oluyor, diye ben de so
kuldum. Sokuldum değil, renk renk 
kumaştan yapılmış şişkin, yamah bir 
bohçaya benziyen bu insan yığımnın 
üstüne yeni bir yama gibi yapıştım!.. 

Küçükken, kıraat kitabında bir hi
kâye okumuştum, biri uzun, biri kısa 
boylu iki buğday başağımn hikâyesi!. 

Uzun boylu ba
şak yamndaki kı
sa boylu başağa 
tepeden bakar ve 
böbürlenirmiş: 

— Hey, der
miş, bir benim 
boyuma, bir de 
seninklne bak!.. 
Bak da utan!.. 
Kısa boylu başak bu küstaha verecek 
cevap bulamaz, bojmunu büker du-
rurmuş.. Aradan zaman geçmiş, ba
şaklar tanelenmeğe başlamış. Fakat 
mağrur başağm bütün kuvveti boyu
na giltiğl için taneleri seyrek ve za
yıf olmuş, kısa boylu başağın ise sık 
ve iri!.. 

O zaman kısa boylu başak dolgım 
başım kaldınp uzun boylu başağa 
bakmış ve: 

— Uzun boy, boş kafa!., demiş... 

Sanki büyÜ3mnce boyumun uzuna 
yakm olacağı o zaman^ içime doğmuş 
gibi bu hikâyeye pek almmıştım!.. 
Arkadaşlar arasmda ne zaman boy 
ölçüşsek acı acı bunu hatırlar ve «Al
lah vere de artık uzamasam!» diye 
dua ederdim, ama boy da tıpkı şöh
ret gibi, servet gibi sınır tanımıyor, 
bir kere başladı mı, gidiyor!.. 

Fakat o sabah, iskele raeydamnda-
ki kalabalığın tepesinden rahatça 
içeriye bakabüdiğim zaman, uzun 
bo3run bir nimet olduğunu anladım. 
Ve halime şükrettim!.. Etrafımdakl-
1er anasmm memeslıü anyan kedi 
yavruları gibi debelerürlerken ben 
şöyle önümdeki adanun omuzlanna 
tutımup ayaklanmm ucunda yükse
lince meseleyi anladım: 

Meğer balıkçılar denizden gene bir 
cesed çıkarmışlar!.. 

Merak edilecek bir şey değil.. Yaz 
geleli bu üçüncü cesed!.. 

Zaten burada 
âdettir, yüzme 
mevsimi geldi 
mi, deniz merak-
hlanrun hiç de
ğilse dörtte biri
ni denizin dibin
den çıkarırlar!.. 
Deniz burada, 
bütün hizmetle-

kalbur hizmetini g5-

«gt:^ 

rinden bir de 

rüyor!.. Becerikli insanlarla becerik
sizleri ayırd eden bir kalbur!.. 

«— Yeni çıkarılan cesed de kimbilir 
hangi beceriksizin kalbur altına gi
den naşı mağfiret nakşıdır!» diye 
kendi kendime söylenirken kulağıma 
«Elektrik İhsan» ismi çalmdı.. 

Birden elektrik çarpmışa döndüm!. 
İhsanla daha dün sabah beraber

dik. Güzel güzel konuştuk. Bana ta
sarladığı işlerden bahsetti, halinde 
hiç bir tuhaflık yoktu!.. 

Canma kıydı desem, sebeb ne ola-
büir?.. 

Oğlan âşık değildi!.. Bir veznedar 
falan da değildi ki paralan yedi de 
gitti diyelim!.. Öyle hassas, nane mol
la da değUdi ki bir biç yüzünden bu 
işi yapmış olstm!.. Yüzmek için de 
denize girmiş olamaz, çünkü Ihsanm 
yıkandığı günler bayramlar gibi sa
yılıdır!.. 

Peki sebeb ne olabilir?.. 
Demin merak edilecek bir şey değil, 

derken meraktan çıldıracaktım. Bu 
dakikada boyumun uzım olacağına 
küçücük, hattâ bir fare gibi minimini 
olmadığına üzüldüm, öyle olsaydı, 
şimdi biribirine kansan şu bacak OT-
manı arasmdan bir yol bulur, bir so
lukta cesedin yamna giderdim!.. 

Çaresiz, var kuvveti bazuya verip 
kalabaUğm arasında bir delik açtım. 
Ve bir burgu gibi sağa sola sapmadan 
hedefi buldum!.. İskele memurunun 
odasmdaydım. Tek pencereli, loş bir 
oda. Ortada yere serilmiş çuvallann 
üstünde bir ce
sed uzanıyor. Ce- ^ j ^ ^"-^ 
sed, yere düşen t^ 
gölgesinin ya- ^ -
nmda büsbü
tün kümbedleş-
miş.. üstü ıslak —^ 
bir yelken bezi 
ile örtülü.. Oda
da iki yalm ayak 
kayıkçı ile bir polis, bir de iskele me
murundan başka kimse yok.. Dışan-
nm kalabalığı odamn ancak kapısına 
kadar gelebiliyor.. 

Damdan düşercesine odaya girdiği
mi gören polis şaşırdı, kalemini zabıt 
varakasmdan kaldırmadan yüzüme 
baktı ve: 

— Bir şey mi söyliyeceksinlz?.. di
ye sordu. 

Ben ondan daha şaşkmdım. Ne sö3r-
liyeceğimi bilmiyordum: 

— Şey., efendim... diye kekeledim... 
Çok şükür polis imdadıma yetişti: 
— İhsamn akrabası falan mısınız?, 

diyerek jrerde yatan cesedi işaret 
edince: 

— Evet, evet, dedim, akrabası değil 
ama, işte onun gibi bir şey!.. Çok ya
kın arkadaşıyım!.. 

Cesedin yanma sokuldum: 
— Eğer müsaade ederseniz.... 
Polis leb demeden leblebiyi anhjran 

bir adam olmah ki: 
— GörmeR mi istiyorsunuz?., diye

rek yüzüme baktı. 
— Evet, dedim, bu zavallınm bizim 

İhsan olup olmadığım merak ediyo
rum da... 

Memur iğildi: 
— Pek âlâ, buynm!.. diyerek yelken 

beziıü bir ucundan tutup çektL 
Birden gözlerime inanamadım: 
— A... Bizim İhsan bu!.. Elektrik 

İhsan!., diye haykırdım. 
Bu arada kapıdaki meraklı başlar 

da biraz daha içeri uzannuya fırsat 
bulmuşlardı.. 

Cesed İhsamn ta kendisi idi. 
(Arkası var) 

ues 

Sandıklı (Akşam) — Sandıklı Halkevinde köycüler kolu tarafmdan açı
lan köy hatibliği kursu alâka ile takib edilmiş ve dersleri Uzzat kaymakam 
verraişUr. bursta muvaffak olanlara köy haübliği diploması verUmiştir. Ya
kandaki resim bu kursa dervam edenleri. Halkevi idare heyetim ve ilçebayı 
bir arada gösteriyor. 
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Bir köyde 35 radyo 
Radyoya rağbet arttı, radyo 

satan mağazalar çoğalıyor 
Avrupa ve Amerika spikerlerinin kazançları -

radyoda birşikâyetvemüracaat bürosu ihdası lâzım 
Oalatadan tramvayla Beyoğluna 

çıkarken İki taraftaki dükkânlara 
hiç dikkat ettiniz mi?... Karaköyden 
başUyarak Şişhane karakoluna ka
dar uzayan cadde, sağlı sollu, radyo 
satan mağazalarla dolmuştur. Bir 
çok hanların kapılannda da muhte
lif markada radyoların satıldığını 
gösteren lâvhalar var... 

Radyo satışı yalnız buraya mün
hasır değildir. İstanbul tarafında 
Sultanhamammda ve Sirkecide bir 
çok mağazalar radyo ticarethanesi 
halini almıştır. Senelerdenberl gra
mofon veya saat satan mağazaların 
camekânlannda çeşit çeşit radyolar 
göze çarpıyor. 

Bu bolluk, memlekette radyoya bü
yük bir rağbet olduğunu gösteri
yor. Filhakika bir müddettenberi 
İstanbulda hangi sokaktan geçseniz 
evlerden radyo sesi geldiğini duyar-
sımz. Bir çok kahveler, gazinolar 
radyo almışlardır. Fakat radyo İs-
tanbuldan ziyade Anadoluda ve Trak-
yada aranıyor. Tutulan istatistikler 
muhtelif vüâyet ve kaza merkezle
rinde abonelerin süratle çoğaldığını 
göstermektedir. Yalmz Trakyada 
küçük bir kasaba olan Çerkesköyün-
de 35 radyo olduğunu haber aldık 
ki mühim bir rakamdır. 

Anadoluda radyoya gösterilen rağ
betin başlıca sebebi eğlence vasıtala-
nmn az olması ve son zamanlarda 
radyo programlarında Türk musiki
sine daha fazla yer verilmesidir. An-
karada yapılmakta olan yeni radyo 
istasyonu bittikten ve neşriyata baş
ladıktan sonra radyoya rağbetin bir 
kat daha artacağı şüphesizdir. 

Geçenlerde Akşam'da Londra rad
yosuna dair bir yazı çıkmıştı. Bu ya
zıda Londra radyosunun bütçesi se
nede 100 milyon liraya yaklaştığım
dan, radyoda binlerce insan çahştı-
ğmdan, yüzlerce spiker bulundu
ğundan bahsediliyordu. 

Bizim şimdiki radyo istasyonlan-
mız biraz derme çatmadır. Hakiki 
mânasile bir radyo istasyonuna an
cak Ankarada istasyonım inşaatı 
bittikten sonra kavuşacağız. Bundan 
sonra da İstanbulda bir radyo is
tasyonu yapılacağı şüphesizdir. 

Şimdiki halde İstanbul mdyosu 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 
Ambasadör gazinosunun bulunduğu 
binanın birinci katındadır. Neşriyat 
yapılan yer cadde üzerindeki büyük 
salondadır. Sokaktan geçerken dik
kat etmişseniz binamn birinci ka-
tınm pencerelerinin sımsıkı kapalı 
olduğunu, arkasında halılar bulım-
duğunu görürsünüz. Filhakika dı
şarıdaki gürültünün içeriye aksetme
mesi için bir çok tedbirler alm-
mjştır. Maamafih bütün bu tedbîrle
re rağmen bazan radyoda yabancı 
bir sesin de işitildiği vakidir. 

İstanbul radyosunım kadrosu kü
çüktür. Bir müdür, iki spiker, bir 
orkestra heyeti... akşamlan konser ve
ren sanatkârların başka yerlerde iş
leri vardır. 

* «* 
Radyoda en mühim olan spiker

liktir. Spikerlik o kadar mühimdir 
ki Amerikada usta spikerler haftada 
1,000 - 1,500 dolar almaktadırlar. Yar 
ni aşağı yukan sinema yıldızlanma 
kazancı... 

Fransada usta bir spiker ayda beş 
altı bin frank kazanır ki 250 - 300 
lira demektir. Bir Fransız spiker ge
çende bir gazeteciye şu sözleri söyle
miştir: 

«— Bir gün çalışma, bir gün çar 
lışmayız. Çahştığımoz günler de fa-
süa ile iş görürüz. Bir günde çalış-
ma saatimiz dördü geçmez.» 

Ayda 15 gün ve bu günlerde de an
cak dörder saat çalışmak fena bir 
şey değil... Fakat buna bakarak spi
kerliği o kadar kolay bir iş zannet
meyin. Spiker olinak için bir çok 

İstanbul radyosunun spikeri 
Mesud CemJl 

Tatlı sesUe meşhur Bükreş radyosu 
baş spikeri madam Popa 

evsaf aranır. Bunlann başmda iyi 
sesli ve kültür sahibi olmak gelir. 
Avrupada ve Amerikada bütün spi
kerler âlî tahsil görmüşlerdir. Bu sar 
yede her meseleyi kolayca kavrar 
makta ve yanhş yapmamaktadırlar. 

Amerikada spikerlerde bunlardan 
başka sürati intikal aramr. Yani na
zik bir vaziyette kalınca derhal bir 
karar vererek falsoya meydan ver
memek... 

Usta bir aktör sahnede -beklen-
miyen bir hâdise karşısında vaziyeti 
nasıl idare etmeği bilirse Amerikalı 
spikerler de beklenmiyen bir vaziyet 
karşısmda dinliyenleri oyalamağı bi
lir. Meselâ: «Şimdi falan artist fa
lan parçayı söyliyecektir» dedikten 
sonra bir de bakar ki artist ortadan 
kaybolmuş. Artist gelinceye kadar 
mikrofonu boş bırakmak olmaz. Spi
ker derhal bekliyenlere zarifane bir 
kaç söz söyliyebilmelidir. 

Ses güzelliğinin spikerlikte ehem
miyeti çok büyüktür. Hele kadın 
spikerlerde tatlı ses birinci derecede 
aranır. Bu yüzden spikerlerin ses
lerine âşık olanlar büe vardır. Bun
lar hangi İstasyonun spikerini beğe
niyorlarsa sırf onun konuşmasuu 
dinlemek içûı o istasyonu açarlar. 
Bu mevzu üzerinde maruf bir zatla 
aramızda geçen bir konuşmayı sı
rası gelmişken nakledeyim: 

Bu zat âdeta bir ah çekerek dedi 
k i : 

— Ben bir zamanlar ( ... ) rad
yosunun havadis verme saatlerini 
kaçırmazdım. 

Sözünü kestim: 
—̂  Fakat sizin için ( . . . ) dilinden 

anlamaz, derler? 
— Ben de zaten bilirim iddiasm-

da değUim. Zannediyor musunuz M, 
ben o istasyonu havadise meraklı ol
duğum için bulurum? Maksadım bu 
değil, spikerin tatlı sesini duyabil

mek. Amma ne çare ki, felek yâr et
medi. 

~ Ne oldu? 
— Bir akşam yemekten sonra ber-

mutad sigaramı yaktım. Koltuğa şöy
le bir yan uzandım. Bizim bayan
dan gizli kapaklı işim yoktur. O da 
bunu bildiği için huysuzluk yapmaz. 
Âşık olduğum sesi radyoda kendisi 
bulur, o gece de radyoyu kanm ka
rıştırdı. ( . . . ) istasyonunu buldu. 

Her akşîun tatlı tatlı söyliyen o 
camm ses yerine, genizden konuşan 
bir adaımn zurnaya benziyen sesUe 
karşüaşmıyalım mı? Kan koca, ap
tal aptal birbirimizin yüzüne bak
tık. Belki öbürü çıkagelir, diye bek
ledik. Ne gezer., günler geçti ve biz 
de artık ümidimizi kestik. Eş, dost 
benim meraklı olduğumu büirler; 
neden sonra, Avrupa mecmualarını 
takip eden bu dostlarımdan birin
den öğrendim ki, bizim spiker evlen
miş! Gtördün mü vefasızı? 

Bu güzeüm sesin sahibi, bunca zar 
mandir dudak dudağa geldiği mikro
fonuna bir: (.AUaha ısmarladık» bile 
demeden uçtu, gitti.» 

Kadm spiker mi, erkek spiker mi? 
diye bir anket açılsa acaba hangi 
taraf ağır basar? Avrupa istasyonla-
n biri kadm diğeri erkek olmak üze
re ekseriya çift spiker bulunduruyor 
ve nöbetle çahştınyorlar. Fakat 24 
saat ara ile değil, beş dakika fasıla 
ile. Meselâ havadisleri okuyan kadm 
spikerden sonra erkek spiker vazife 
alıyor, bazan bunun aksi oluyor ve 
böylece ikişer, beşer d£ikika ara ile 
her iki spiker de konuşuyorlar. 

Spikerliğe verilen ehemmiyeti gös
termek için şunu kaydedeceğim: Ma
carlar bımdan İM sene kadar evvel 
kadm ve erkek İM spiker almak üze
re bir müsabaka açmışlar ve binler
ce talipten, telefonla mükâlemeye 
elverişli iki tatlı sesi güçlükle seç&-
bilmişlerdi. 

İstanbul radyosunun Mdemli spi
keri B. Mesud Cemil muhakkak M, 
tatlı konuşur. Spiker bayan Nedime 
de kültür sahibi ve iyi konuşan bir 
spikerdir. 

* » * 
Radyomuzda mühim bir noksan 

vardır: Şikâyet servisi olmaması.;. 
Böyle bh* büro açılması muhakkak 
çok büyük alâka uyandıracaktır. Av
rupa radyolanmn hepsinde böyle 
servisler var. Hattâ şikâyet dinlen
dikten başka programlar hakkmda 
halkm fikri sorulur. İstanbul radyo
sunda böyle bir büro açüacak olur
sa muhakkak en evvel şöyle bîr mek
tupla karşılaşacaktır: 

« (...) Günü öğle neşriyatmızdaM 
(...) plâk cazır, cuzur ötüyordu. Çala
cağınız plâMarm yeni olmasını ku-
laMaxımı:$n sükûneti namma; rica 
ederim.» Necmi Mehmed 
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Şişli Halkevinde 
Mekteplerde disiplin 
hakkında bir toplantı 
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Birçok terbiyeciler fikirlerini anlattılar 
münakaşaya devam edilecektir 

Mekteplerde disiplin ve ceza mev
zuu üzerinde pazar günü Şişli Halk
evinde münakaşalı bir toplantı yapıl
dı. Toplantrda birçok muallimler, ter
biye işleriie uğraşanlar bulundular. 

B. elim Sim Tarcan'm riyaset et
tiği toplantıda! ilk önce profesör B. 
Mustafa ŞeMbin mütalâası soruldu. 
B. Sekip evvelâ arkadaşlarını dinl&-
mek arzusunda bulımduğunu söyle
mesi üzerine ilk tedrisat müfettişlerin
den B. Mansur söz aldı ve fikrini şöyle 
hülâsa etti: 

—Gazetelerimizden bazılarının mek
teplerde disiplinsizliğin son haddini 
bulduğunu ileri sürmeleri üzerine bu
gün burada bin toplamağa sevkeden 
mesele ortaya atılmış oldu. Mektepler
de ceza ihdas edilmesi isteniyordu. Biz 
bunu «dayak» olarak tefsir ettik ve 
hâlâ da' böyle düşünüyoruz. 

Arkadaşlarımızdan biri de radyoda 
bu mevzu üzerinde verdiği bir konfe
ransta ceza baremi yapıyor. 160 ih
tardan sonra tardı muvakkat lâzım
dır, diyor. *Şu halde çocuk 159 ihtarla 
her türlü yaramazlıMan yapabilir! 
Binaenaleyh bımdan faide elde edile
ceğini zannetmiyorum. 

Disiplinsizlik niçin meydana geli
yor? Evvelâ bunu mütalâa etmek lâ
zım. Bence disiplinsizlik addettiğimiz 
şeyler birer zaruretlerden ileri geliyor. 
Çocuğun doktora, devamlı tedaviye 
muhtaç olmasını (anormal talebeden 
bahsediyor) bu meyanda söyliyebili-
rim. Bunun haricinde bir de cemiyet 
meseleleri, hırsızlık ve saire vardır. 
Davamız mekteplerde ceza ile halle
dilmez. Eğer bu mümkün olsaydı mah
pusların aizalması lâzım gelirdi. Yani 
bunun faidesinl dış cemiyette de gör
müyoruz. Mekteplerde inzibat; ye
rinde ve yolunda bir saî ve sıh
hî oyunlai-la kendiliğinden halolur, 
mesele kalmaz. NiteMm bunlarm iyi 
tanzim olunduğu mekteplerimizde in
zibat diye bir mesele ile karşılaşmaya 
lüzum kalmıyor. Fakat maalesef mek
teplerimizin ekserisinde bina vaziyet
leri ve daha birçok sebeplerle yukan-
da saydıklarım yapılamıyor. 

Türkçeye tercüme edilen bir Mtap-
ta okudum. Muallim talebeye «Dayak» 
mevzuu üzerinde serbes tahrir vazife
si vermiş. Çocuklar dayaktaiı duyduk
ları maddî ve manevî acıları anlatıyor
lar. Biri bir tabak kırdığı için baba-
smdan dayak yemesi üzerine iM ta
bak daha kırdığmı, bir diğeri mektep
te muallimden yediği tokadm acısmı 
paydosta bir arkada^nm yüzünden 
çıkardığmı, yani tokad yemek acısmı, 
tokat atmak zevMle telif ettiğini ne 
acı bir lisanla anlatıyorlar. 

Hele cemaat önünde dayak ne ka
dar fena şeydir. Çocuğım haysiyeti 
kalmıyor. Böyle çocuktan da birşey 
bekliyemeyiz. Fakat acaba mektep
lerde hiç bir ceza sistemi lâzım değil 
midir? Biz de hâlen mevcud şöyle bir 
sistem var: ihtar, tescil, veliye ihbar. 
Bunun haricinde bir ceza sistemi mev
cud değildir: Bunlar da lâyilale, tama:-
men tatbik edilemyior. Bence mualli
min çocuğa kaşlarım çatması kâfidir.t 

Ceza ve mükâfat lâzımdır 
44 üncü ilk mektep başmuallimi B. 

İhsan söz alarak ezcümle dedi M: 
— Mekteplerde iyi aileye mensup 

çocuMar bulunmaMa beraber, aUesin-
den iyi terbiye almamış, şimartümış 
veya ihmal edilmiş, herhangi bir se
beple terbiye olmaimş çocuMar da 
vardır. Bu iM zümreye ayni terbiye 
sistemini nasıl tatbik edersiniz? Ben
ce bıma imkân yoktur. Birincüere kaş 
çatmak kâfidir amma, dayaMa büyü
müş, kötü söder ezberlemiş ve niha
yet izzeti nefis denilen şey kendisinde 
kalmainış olan bir çocuğa kaş kaldır-
manm faidesi olur mu? 

Şu sözlerimle dayak taraftarı oldu
ğum zannedilmesin. Fakat herhalde bir 
terbiye sistemine ihtiyaç vardır. Bir 
ceza ve mükâfat lâzımdır. Mektepleri
mizde belli başh bir ceza yoktur. Kum 

sıM bir korkutmadan ibarettir. Yalnıa 
ceza değil, mükâfata da ihtiyaç vardır. 

Vekâlet bir anket açmalıdır. Herke» 
bu anket mucibince bir rapor hasırla
yıp vekâlete göndermelidir. Bu rapor 
tedkik edilmeli ve bir neticeye bağlan» 
malıdır. Tecrübeli bir çok arkadaşla
rımız var. Bunlarm fikirlerinden çok 
istifade edilebilir kanaatindeyim.» 

Ana mektebi açmak lâzıtndiü 
EsM Maarif müdürü Mymetli maa-

rifçilerimizden B. Saffet fikrini şöyle 
anlattı: 

— Mevzuumuz ilkmekteplere inhi
sar etmemeli, orta ve liselere de teş
mil olunmalıdır. Her devrede ayn bir 
terbiye sistemi lâzımdır. Ben ilkmek-
teplerde telkinin büyük faidesini 
gördüm. Terbiye ana kucağında baş
lar, İstanbulun 400 ana mektebine ih
tiyacı vardır. Bunun bizde olmaması 
noksandır. 

Bir de kesafet meselesi mühimdir. 
Komşu Bulgaristanda bUe bir sımfta 
30 dan fazla çocuk bulundurulmam. 
Bu hususta: kanun çıkmıştır. 70-80 ço
cuk bir mürribinin eline tevdi edilir
se tabiî bir netice ahnmaz. Saniyen, 
Ukmektep muallimine Mymet verme
yen memleketlerde terbiyeden bahset
mek lüzumsuzdur. Ayni zamanda mu
allimleri iyi yetiştirmeli, mektepten 
çıktıktan sonra da staj devrelerinde 
onlarla meşgul olunmalıdır. Staj dev
resi kısa olmamalıdır. BizdeM 12 bin 
ilkmektep muallimini Avrupa ile M-
yas edersek ancak 3000 kadarmm hak-
Ml^ muallim olduğunu görürüz. Diğer» 
leri henüz staj devresinde sayılırlar. 

Talebenin terbiyesinden bahsediyo
ruz. Öğretmenler bunlann terbiyele-
rile uğraşmak şöyle dursun müzake
reye bile vakit bulamıyorlar. Bir taı-af-
tan da muallimler sık sık değişiyor. 

B. Zeki Cemalin mütaleası 
Alman mektebi muzlimlerinden 

gazeteci B. ZeM Cemal söz alarak Al
man mektebinde tatbik edilmekte 
olan Alman terbiye sistemini anlattı: 

— On dört senelik tecrübeme isti
naden bildiMerimi anlatacağım. Ceza
da muallimin rolü büyüktür. Sımfa 
girdiği daMkadan itibaren muallim 
talebe ile çok ciddî ohnalıdır. TalebeyJ 
serbes bırakmak doğru değildir. Al
man mektebinde talebeye tavır ve ha
reket, sal ve gayret, dikkatsizlik ve iıv* 
tizamsızlıktan ceza verilir. Tavır ve 
hareketten verilen tekdir cezasının 
tekerrürü mektepte hâdise olur. Mu
allimler içtima ederler, çocuğun hale
ti ruhiyesi üzerinde müzakere ederler. 
Bir taraftan da keyfiyet çocuğun ba
basına bildirilir, tekerrüründe tardedl» 
Iceeği bildirilir ve tekerrüründe tarde-
dilir, 

B, Saffet üstadımızm temas ettik
leri smıf mevcudu meselesi de mühime 
dir. Kalabalık smıflann adedini azalt
malıdır.» 

Mekteblerde dayak 
Haydarpaşa lisesi muallimlerinden 

B. Kenan da fikrini şöyle hülâsa etti: 
— Bir arkadaş anket yapılmasmi 

teklif ediyor. Anket yapılmıştı. Fakat 
okunmadı galiba!. Bir netice çıkmadı» 
ğı için emeMerime acıyorum. Altı ese-
ricedid kâğıdı yazmış, sonra da dakti^ 
lo ettirmiştim. 

Fikrimce mekteplerde disiplin şart
tır. Disiplin olmayan yerlerde hem ta-^ 
lebe, hem de muallim seyyardır. Ya" 
pılacak iş otoritelere aittir. Bize eski 
salâhiyetler verilse mesele kalma», 
ben biraz dayağa taraftanm. Talebe
nin birine bir tokat atmıştım. Mah
kemeye düştüm. HalbuM bence tokats 
dayak demek değildir, Tokat dayağuS 
ihbamamesidir. 

Ben dayağı iyi bUirim, Hafızlığ* 
çalışırken yemiştim. Zaten öyle olm** 
saydı 6000 küsur ayeti ezberlemem* 
imkân yoktu.» 

Serbes münakaşalara devam ediü» 
çektir. 
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Rasadhanede oturan bir yıldız I 
irene Dunne'ün başlıca merakı teleskopun başına 

geçerek gökyüzünde yıldızları seyretmektir 
Artistin kocası da aynı merakta olduğundan kendilerine bir 
rasadhane yaptırdılar, karı koca burada yatıp kalkıyorlar 

İrene Dunne AKŞAM ı çok beğendi: "Avrupa ve Amerika gazetelerinden 
farksız, hattâ resimler daha güzel, tebrik ederim „ diyor 

Hollyıoood, kânunusani — John 
Bols ile çevirdiği «Kadın asla unut
maz» füminde yer3rüzünde milyonlar
ca İsliyi ağlatan, sonradan oynadığı 
komedilerle bütün dünyayı eğlendi
ren İrene Dunne kendisine uzattığım 
Akçam gazetesi nüshalanna hayret
le baktı: 

— Bunlar türkçe gazete mi?.. d«-
dl... Hakikaten türkçe mi?... 

Onun bu suali pek tuhafıma git» 
aişü: 

— Tabiî türkçe.. dedim. 
— Fevkalâde güzel... Avrupa, Ame-

i"ika gazetelerinden katiyen farksız... 
Hattâ resimltf, bakmız, Avrupa ve 
Amerika gazetelerinden daha net çı
kıyor... Sizi tebrik ederim. Çok güzel 
gazeteleriniz var. 

İren Dunne son zamanlarda oyna-
<bğı ağır dramlarda ve ayni zamabda 
Çen komedilerde o kadar büyük bir 
Sanat kudreti göstermiştir ki hemen 
hemen Greta Garbo, Marlene Diet-
rich, Jeanette Mac Donald gibi büyük 
yıldızlarla ayni seviyede addedilir. 
Greta Garbo'ya, Marlene Dietrich'e, 
Jeanette Mac Donald'a denildiği gibi 
ona da «Yüdız» payesinden çok yük
sek olan «Büyük isim» denilir. Bir yıl
dız bir kere de «Büyük isim» diye aml-
^ mı?., artık Wi*iit:.,j»azeteler kendi
sinin ceketlnin^i^ldlği tirenin ren
gine kadar her şeyinden bahsederler. 

Sinema yılSzlan arasmda tahsUi-
nin yüksekliği ve okuma merakmın 
kendishıde bir hastalık hahnde oldu-
^ söylenilen İrene Dunne, eline ver-
^ğlm türkçe gazeteleri okumağa ça
kıyordu. Beceremeyince bana rica 
etti: 

•—Birkaç satır okusanıza... 
^ T ü r k ç e n e g ü z e l l i san . . .» 
Okudum. Sanki güzel bir musiM 

<llnliyormuş gibi gözlerini süzdü: 
-~ Ne güzel, ne musikili dil... Fev-

^âde. . . Şikago kolejini bitirdiğim 
•snıaiı «Şark dilleri» ni öğrenmek 
*Çln Avrupaya gitmek niyetinde idün. 
^'âkin olmadı. Üniversiteye girdim. 
Astrolojy okudum... 

Gözlerim hayretle açıldı: 
— Astrolojy mi?,. Ne münasebet? 
— Hiç... Sadece âlim olmak için... 
Yıldızlann kendilerini garip göster-

*'^k için icad ettikleri bazı garip me-
*^Öar vardır. İrene Dunne'ün astro-
°̂jy merakmı da ben evvelâ böyle bir 

^ zannettim. Fakat sonradan bak-
^ - O, bu işten gayet ciddî bahsedi
yordu. 

•^ Tasavvur etmezsiniz astrolojy'3re 
^e kadar meraklıyım. Sinema haya-
J*Ja atıldım. Kendimi başka bir mes-
^^e verdim. Fakat bu merak benden 
Keçnıedl. «Hollywood» da bir ev yap-
wrmak niyetinde idim. Tuttum, 
«Holmby HiUs» denüen tepede ev ye-
^ e küçük bir rasadhane yaptırdım. 
J^ hususî rasadhanenin ayrıca dört 
^ası da vardır. Bu dört odada biz ko-
amia beraber otururuz. Yani sizin 

J^yacağmız, ben rasadhanede otu-
^yorum. Bundan da benim ne ka-
,, astroljy meraklısı olduğumu an-
^yablUrsiniz... I? 

*t ın h o c a i le a y n i m e s l e k t e ! 
Hayrette kalmıştım. Meşhur İrene 
}inne'ün bizim Patin Hoca ile ay-

^ meslekte olduğu doğrusu akhma 
gelmezdi. 
j^Su esnada benim şaşkın şaşkm 
^^ne Dunne ile konuştuğumu gören 

^ k Gable yanımıza yaklaşmıştı. 
^ Muhakkak İrene Dunne size as-

trcme Dunne, muharrfaimiı HOanet Feridun'dan aldığı AKŞAM nüshalarını tedUk ediyor. 

trolojy'den, hususi rasadhanesinden 
bahsediyor... Çünkü pek çaşırmif bir 
vaziyettesiniz... dedi. 

Gülümsedim: 
— Evet... Bir yıldmn büyük bir 

dürbün b a ^ d a , hususi rasadbanesin-
de yıldızlan seyretmesi doğrusu tu
hafıma gitti... 

Clark Gable ilâve etti: 
— O... İrene Dımne'ün husus! ra-

sadhanesi pek meşhurdur. 
Ben «Kadm asla unutmaz» filmi

nin yıldızma sordum: 
— Peki astrolojy okurken nasıl si

nema yüdızı oldımuz?.. 
Şık tabakasını evvelâ bana, sonra 

Clark Gabele'e uzattı, kendi dudakları 
araşma iliştirdiği sigarasını ateşledik
ten sonra anlatmağa başladı: 

— Babam Captain Joseph İ. Dunne 
admda bir denizci idi... Ohio nehri 
kenanndaki küçük tezgâhlannda 
ufak vapurlar inşa ederdi. Biz nehir 
kenarmda küçük bir kasabada oturu
yorduk. Çok hülyaJı bir kızdım. Ge
celeri odamm penceresini açar, yü-
dızlara uzım uzım bakardım. Bu yıl
dızlarda hayat olup olmadığım düşü
nürdüm. İkinci bü3rük merakım da 
musikiye karşı idi. Babam beni Şika
go kolejine gönderince bir yandan da 
konservatuara gidiyordum. Kolejde 
beraber konservatuardan da 1926 se
nesinde şehadetnameml aldım. Üni
versitede iken tiyatroya atıldım. Son
ra Nevyorka geldim. Artık tamabılle 
karar vermiştim. Tiyatroda çalışa
cak, aynca kendi kendime astrolojy 
okuyacaktım. Fakat Nevyorka geldik
ten sonra hakiki hayatm, mektepte 
öğretUen hayattan çok farklı olduğu
nu gördüm; hayatunı kendim çahşa-
rak kaşanmak istiyordum. Tiyatroda 
ilk rolüm «Aşk zamam» piyesinde 
idi... 

Bir gün sinema artisti olacağımı 
aklıma bile getirmiyordum. İşin tu
hafı sinemaya girmeden evvel asü bü
yük sanat olarak tiyatroyu görüyor
dum. Sinemayı adetâ bir sanat te
lâkki etmiyordum. Bulunduğum tiyat
ro Los Angeles'e gelince Hollywood re
jisörlerinin dikkatini celbettim. Bana 

sinemada oynamamı teklif ettiler. İti
raf ederim ki bu teklifi istemiye iste-
miye kabul ettim, ^ ^ a t sinema haya
tına atıldıktan sonra anladım ki bu 
da büyük bir sanattır. 

Nasıl evlenmiş? 
Birdenbire aklma gelmiş gibi: 
— Benim nasıl evlendiğimi bUiyor 

musunuz? diye sordu. 
— Maalesef bilmiyorum, anlatırsa

nız öğrenirim. 
Hollywood'a geldikten sonra astro

lojy merakım büsbütün artmıştt O** 
çeleri Hollywood'un meşhur rasadha-
nesine gidiyordum. Hollywood rasad-
hanesi müdürü kibar bir adamdır, 
ahbabımdır. Bana dürbünlerle yıldız
lan gösteriyordu. 

İşte bu gecderin birinde rasadha-
nedeki ikinci derecede kuvvetli dür
bünlerden birinin başmda bir genç 
adama rasladım. Dürbünün önünde 
dalıp gitmişti. Rasadhane müdürü bi
raz sonra onu bana takdim etti: 

— Doktor Francis E. Griffin... Ken
disi ayni zamanda son derece astro
lojy meraklısıdır. 

Genç doktorun astrolojy'ye merakı 
pek hoşuma gitmişti. Tuhaf değü mi? 
Doktor Griffin beni hiç tanımıyordu. 
Gayet nadir sinemaya' gidermiş. Ra
sadhane müdürü benim için: 

— Mis Dunne de bir yıldızdır., de
yince, genç doktor: 

— Ne yaok ki, dedi, şimdiye kadar 
bu yüdızı görmemişim... 

O geceden sonra her gün doktor 
Griffln'i rasadhanede görüyordum. 
Bazı geceler beni rashaneden evime 
getiriyordu. İşte böyle abap olduk ve 
evlendik. 

— Mesud musunuz? 
— Son derede... Bir karı koca an

cak bu derece anlaşabUir. Düşnün ki 
astrolojy merakma kadar her şejimiz, 
her tabiatimiz, her huyumuz biribiri-
ne uyuyor. Daha tuhafı var: Meselâ 
ben dondurmaya bayıhrım, bir otu
ruşta 7-8 bardak dondurma yediğim 
çoktur. Doktor da fazla dondurma ye
menin sıhhate muzır olduğunu bile 
bile dehşetli bir dondurma meraklısı
dır. O da b«ıim gibi 7-8 bardak don

durma yer ve doymaz. Son zamanla
ra kadar aramızda yalnız bir tek tabi
at ayrılığı vardı. Ben sinema seyrin
den hoşlanırdım. O da aksi gibi hiç 
sinemaya gitmezdi. Maamaflh onu yo
la getirdim. Şimdi benden liyade sine» 
ma delisidir. Bazan ben; 

— Bu gece sinemaya gitmiyelim... 
desem, o: 

— Olmaz... der... Sinemada ben ba^ 
şımı dinliyorum... 

E n b ü y ü k z e v k i 
— Hayatta en büyük zevkiniz ne-

dir?.. 

— En büyük zevkim açık havr-M, 
bol yıldızlı gecelerde doktorla beraber 
hususî raşadhanemize çekilmek . 
Yıldızları tedkik etmek... Yıldızla: n 
güneş etrafındaki devirlerinin hescp-
lanm yapmak... Rasadhanem son de
rece enteresandır. Bu aym 15 inci ge
cesi güzel geçerse ve arzu ederseniz 
evime geliniz, sizi doktorla tanıştıra
yım... Hem de rasadhyonemi görü
nüz... 

İrene Dunne'ün oynıyacağı rolün 
zamanı gelmişti: 

— Doktorla evlendikten sonra ha
yatta en büyük arzumuz bu idi: «Ah 
bir hususî rasadhanemiz olsa... Boş 
zamanlarımızda çok sevdiğimiz bu as
trolojy tedkikatile meşgul clsak...» di
ye blribirimizie konuşur dururduk. 
Bu arzumuzu başka kimseye de aça-
mıyorduk. 

Çünkü herkesin emeli güzel bir ya
ta sahib olmak, en yeni model otonıo 
billeri almak, güzel elbiseler giymektir 
değil mi? Birisine: 

— Benim en büyük emelim bir ra-
sadhaneye sahip olmak!... derseniz, 
hele bunu söyliyen bir sinema aılisti 
ise, size gülerler., nihayet ev yerine 
küçük bir rasadhane yaptırmağa ka
rar verdiğimiz zaman herkes bizim 
aklımızı kaçınp kaçırmadığımızı an
lamak istiyordu. Halbuki biz o derece 
mesudduk ki... 

Söz sinemaya intikal etmişti. Sor
dum: 

— Birçok genç erkek artistler ile 
oynadmız. Kendiane en ziyade âşık 
rolünü yakıştırdıklarmız kimlerdir? 

Gıdıklanmış gibi güldü. Sigarası-
mn dumanım arzından halka halka 
çıkararak: 

Gary Grant... John Bols... Genç 
Duglas... dedi... Onlar çok güzel âşık 
olmasuu biliyoriar... 

Hikmet Feridun Et 

n 

. " s " •S. ... ^ > i i • ^ ? ^ ^ î s ^ ^ 

Tire (Akşam) — Tire kazasmda balkevinia kuruluf yüdânümû mün»-
sebetUe bir toplantı yapılmış ve bir mOsamere verilmiştir. YukandaM resim, 
bu toplantıyı tesbit etmektedir. 

Sandıkb (Alcşam) — Sandıkh Halkevinin kuruluşunun beşinci yıldönü
mü münasebetUe Halkevinde bir toplantı yapılmış ve bir müsamere verilmiş
tir. Yukandaki resim, müsamere tertip heyetini gösteriyor. 

=^•3^^-^%::^ ^:^; 
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Ağır slkİBt JOnya şampiyonluğu 
Joe Louis, Nathan Mann'ı 

3 ravundda nakavt etti 
Nevyorkta Ma-

dison Square Gar-
dende dünya şam
piyonu Zenci Joe 
Louis şampiyon^ 
luğunu ortaya 
atarak Nathan 
Mann ile dövüş-
müştür 

5000 Zencinin 
hazır bulunduğu 
Maçdah evvel her 
iki boksör nakavt
la kazanmak iste
diklerinden bah
setmiştir. Tartıda 
Nathan Mann 
87 kilo 710 gram, 
Joe Louis de 90 ki
lo 710 gram gel
mişlerdir. 

Aradaki fark 
bu siklet boksör
ler için kabili ih
maldir Bundan 
sonra kur'a: neti
cesi Joe Louisin 
siyah, Mannm mor 
don giymesi kst-
rarlaştınlmıştır . 
Siyah donun uğur
suz olduğu kanaar 
tinde bulunan Joe 
Louis rakibine bunu değiştirmesi için 
rica etmiş ise de Nathan Mann kabul 
L : emiştir. Evvelâ ringe Mann, arka-
suıJan Louis çıkmışlardır. Louis bil
hassa HarlemdMi gelen 5000 Zend 
taıafmdan şiddetle alkışlanmıştu:. 

Birinci ravuntta müsavat 
İlk ravund oldukça müsavi geçmiş

tir. Bidayette Mann hücuma' geçmiş 
ve Louis bu hücumu gayet sükûnetle 
karşılamıştır. Kavundun sonlarmda 
Louis hücuma geçmişse de netice 
alamamıştır. 

Mann 9 da kalkıyor 
îkinci ravundda Gonkla beraber 

Mann hücuma geçiyor ve Ijouisin vü-
cudüne bir yumruk vuruyor. Louis 
buna sol direktlerle mukabele ediyor. 
Bundan sonra boksörle iki defa kora-
kor oluyorlar. Zira Mann yakmda dö
vüşmek istiyor. Kavundun ortalarma 
doğru Louis rakibinin çenesine müt
hiş bir yumruk vurmaya muvaffak 
oluyor. Yere düşen Mann 9 da kalka
rak güçlükle nakavttan kurtuluyor. 
Biraz sonra da ravund bitiyor. 

Mann nakavt 
Üçüncü ravımd başlar başlamaz 

Louis sağ gözü kanıyan rakibine şid
detle hücum ediyor. Nihayet kedinin 
fare ile oynaması gibi çok hâkim bir 
vaziyette dövüşen Louis rakibinin çe
nesine sıkı bir sol yumruk vuruyor ve 
Nathan Mann bu sefer nakavt oluyor. 
Joe Louis de bu suretle 7 dakika £-3 
saniyede kazanıyor. 

Maçtan sonra 
Maçtan sonra eski şampiyon J. J. 

'raddock Joe Louis şerefine bir ziya-
t vermiştir. Ziyafet esnasında yap-
1̂ dövüşten bahseden Zenci boksör 

rakibinden ikinci ravundda sıkı bir 
yumruk yediğini ve bunun üzerine 
işini çabuk bitirmeğe karcv verdiğini 

Joe Loıds 

söylemiştir. Joe Loui3 gene bu ziyar 
fette Schmelling ile karşılaşmadan 
başka bir dövüş daha yapmak istedi
ğinden bahsetmiştir. Maçm ertesi 
günü çıkan Amerikan gazeteleri Joe 
Louisin çok iyi bir formde olduğun
dan ve SchmeUingi yeneceğinden 
bahsetmektedirler. 

Maçtan sonra gazetecüerle görü
şen mağlûb boksör Mann ikinci ra
vundda yediği yumruktan sonra ma
çı kaybettiğini anladığım söylemiş 
ve Joe Louisin Schmlelingi muhakkak 
nakavtla yeneceğini iddia etmiştir. 

Hasılat 
Organizatör Mike Jacobs 112,000 

dolar hasüat yapmıştır. Bunun 40,000 
dolarmı Joe Louis, 12,500 dolarını da 
Mann almaktadır, 
Ege bölgesi şampiyonluğu 

müsabakaları yapılacak 
izmir (Akşam) -^ Aydın spor 

bölgesi reisliğinin (Ege bölgesi şam
piyonluğu) müsabakaları tertibi hak
kında İzmir bölgesi reisliğine yaptı
ğı teklif memnuniyetle kabul edü-
miştir. Bu suretle hem mıntaka 
gençleri tanışmış, hem de spor te-
maslarile spor bilgilerini arttırmış 
olacaklardır. 

Bu müsabakalara Balıkesir, Mani
sa, Denizli, Aydın şampiyonlarile 
millî küme haricinde kalan İzmir bi
rincisi gireceklerdir. 

Ege lig maçlan şampiyonluğu m.ü-
sabakalan bir devreli olacak, 15 
temmuzda başhyacak ve final mü
sabakası fuann açıldığı haftanın pa
zar gününe tesadüf ettirilecektir. Bu 
müsabakalan idare için bir lig he
yeti kurulacak ve heyetin merkezi 
İzmir olacaktır. 

Ege şampiyonluğu müsabakalan-
na girecek mmtakalann birer mu-

Fenerbahçe millî 

Bundan başka Fenerliler ma
çı oynamak üzere sahaya çık-
bklarmı, fakat hasımlarının 
gelmediklerini söylemekte-

dirler 
Fenerbahçenin pazar günü Üçok 

kart^ısma çıkmamasınm sebeplerini, 
bu hususta alâkadarlarm söyledikle
rini ve kendi düşüncemizi dünkü sayı
mızda teşrih etmiştik. 

Bizim gibi, bu işte Fenerbahçenin 
haklı, daha doğrusu T. S. K. 'mn hak
sız olduğu düşüncesinde bulunanlar 
dijfinda iki ayn zan sahibi olanlar var
dır: 

1 —i Hakkı tanınmadığı için Fener
bahçe millî kümeden çekilmiştir. 

2 — Fenerbahçe takımı zaafa uğra-
jSığı için maçı oynamamış ve milli 
kümeden çekilmiştir. 

Dün Fenerbahçenin en salâhiyet-
tar idarecilerinden birile görüştük ve 
neticede dünkü yazımızda da işaret 
ettiğimiz gibi bu zanlann yerinde ol
madığım anladık. 

Bu zatm bize söylediğine göre Fe
nerbahçe miUÎ kümeden çekilmiş de
ğildir. Şu halde Fenerbahçenin Üçok 
maçım oynamaması bir kaçamak de
ğil sadece yapılan haksızlığı protesto 
mahiyetindedir. 

Fenerbahçeli idarecinin bize söyle
diklerini şöylece hülâsa edebiliriz: 

«îki maç neticesile Fenerbahçe ta-
kumıun zayıf düştüğünü söylemek ne 
dereceye kadar doğrudur bilemejriz. 
Fenerbahçe takımmm bundan sonra
ki maçlan kazanmıyacağım iddia et
mek de sadece bir tarafh bir kehanet 
olur. Bununla beraber takımm zaafa 
uğradığım kabul etsek büe bu, milli 
kümeden çekilmeği icap ettirmez. El 
elden üstün olduğuna göre bir futbol 
takınu yener de yenilir de... Fener
bahçe takımının herhangi bir maçta 
yenilmiyeceği hakkmda gökten zen-
bille inmiş bir hüküm yoktur. Biz Fe
nerbahçe idarecileri bunu takdir ede
riz. Fakat bunu takdir ettiğimiz ka
dar yapılan haksızhğa! boyun eğmenin 
doğru olamıyacağım da takdir ederiz. 

«Fenerbahçe, geçen sene konulmuş 
esasların üçüncü hafta verilen anî bir 
kararla değiştirilerek bir emri vaki 
karşısında bırakılmasmı ve birkaç cep
heden haksızhğa uğratılmasım kabul 
etmek, ileride yapılması çok muhte
mel haksızlıklara da şimdiden eyval
lah demekten başka birşey olamaz
dı. 

«Diğer taraftan şu da muhakkaktır 
M, Fenerbahçe Üçokla oynamaktan 
çekinmemiştir ve T. S. K. 'mn millî 
küme maçlan başlamadan değil de mil
li kümenin üçüncü haftası da değiştir
meğe kalktığı ilk mevzuat dairesinde 
maçım yapmak üzere kendi stadında 
sahada yerini almıştır. 

«Fenerbahçe millî kümeden çekilme
miştir. Nitekim bu hafta Beşiktaşla 
olan maçım yapacaktır. 

Millî kümenin malûm ve muayyen 
usulleri bir haksızlık şeklinde değişti
rilmedikçe ondan sonraki maçlan da 
03rmyacaktır. Çünkü Fenerbahçe şam
piyon olamasa bile galibiyet ve mağlû
biyetin sporun mukadder neticeleri ol
duğunu bilen bir klüp olmakla iftihar 
eder.» 

İşte Fenerbahçeli idarecinin bize 
söyledikleri hemen hemen bunlardır. 
Bu meselenin bundan sonraki safha-
lannı da dikkatle takip ederek okuyu-
culanmıza bildireceğiz. A. Bahtiyar 

rahhası 6 martta İzmirde toplana
rak bu müsabakalann idare ve ida
mesi meselesini müzakere edecek, 
kararlar alacaktır. Bu müsabakala
nn icap ettirdiği masraflar .alâka
dar mıntakala^ tarafından aynlarak 
Ug heyeti emrine mütedavll sermaye 
olarak verilecektir. 

İzmir futbol hakemleri: 
İzmirde futbol hakemliği müsa-

bakasma girenlerden B. Esad Me-
ter, Hasan Yanık, Ahmed özgirgln, 
Perid Simsaroğlu, Baha Konuralp, 
Şevket Arda, futbol federeısyonu ta-
rafmdan resmî hakem olarak kabul 
edilmişlerdir. Fsdcat iki sene müsa
bakalarda bir tecrübe devresi geçi
recek, sonra asıl hakem olacaklardır. 

Dokuz seneden beri 
aranılan hırsız 

Grenoble polisi kendisini yakalı-
yacağı sırada elden kaçırdı 

Tavan arasında 15 kamyon çalınnnış 
eşya, 8 0 0 anahtar vesaire bulundu 

Franesız zabıtası, Grenoble şehri ile 
civannda hiç bir iz bırakmadan bin
lerce hırsızlık yapan yaman bir hırsı
zı dokuz sene araştırmış, nihayet hır-
sızm izini bulmuştur. Fakat kendisini 
jrakalamak üzere iken hırsız ortadan 
kaybolmuştur. Bütün Grenoble şehri 
halkı, bu ele avuca sığmaz hırsıza Ar
şen Lüpen unvanım vermiş ve kendi
sini âdeta efsanevî bir şahsiyet olarak 
telâkki etmeğe başlamıştı. 

Dokuz senedenberi, Grenoble şeh
rinin zengin evleri birer birer soyulu
yor, bu sirkatleri yapan şahsm izi ve 
hüviyeti hiç bir veçhile meydana çı-
kanlamıyordu. Hırsız, soyacağı evleri 
kâh rahip, kâh elektrik tamircisi, kâh 
vergi tahsildan sıfatile velhasıl bin ,̂ 
bir türlü kıyafetle ziyaret ediyor ve hır- ;§ 
sızhklanm yapıyordu. \' 

Arşen Lüpeni bile gölgede bırakan 
bu yaman hırsızm meydana çıkarıl
ması tesadüfi bir şekUde olmuştur. 
Hırsızın izi üzerinde 3rürümeğe memur 
edUen iki polis müfettişi, geçen hafta 
sokakta dolaşırken bir binamn önün
de duran bir kamyon ve bu kamyona 
yükletilmek üzere iki büyük sandık 
görmüşlerdir. 

Polis müfettişleri, şüphe üzerine 
kamyona yaklaşarak bunlan yüklet-
mekte olan şahsa, sandıklann içinde 
ne gibi şeyler bulunduğımu sormuş
lar ve sandıkları da açmağa kalkışmış 
lardır. O zamana kadar kamyonun ya-
mnda duran şahıs, polislerin sandıkla
ra el uzattıklarım görünce, yıldırım gi
bi yerinden fırlamış ve önünde duran 
apartımamn içine dalarak merdiven
leri dörder dörder tırmanmağa baş
lamıştır. Hırsızın daldığı apartıman, 
Grenoble şehrinin en büyük terzi ta
cirinin 11 odalı dairesi idi. Kaçan 
adam bu terzinin damadı Saccoratti 
namında bir İtalyandı. Bu teşhis po
lisleri şaşırtmıştı. Dokuz senedenberi 
aranılan hırsızın böyle namuslu bir 
ailenin damadı olabileceğini hatır ve 
hayallerinden geçirmemişlerdir. Polis
ler, hırsızı kovalaya, kovalaya tavan 
araşma vermişler ve orada kapalı bir 
kapı Ue karşüaşmışlardır. 

Polisler, kapıyı kıracaklan sırada 
içeriden hırsızm sesi duyulmuştur: 

— Kapıjn kırarsanız, kendimi de, 
evi de, sizi de havaya uçururum. 

Delik arasmdan tavan arasmı süzen 
polisler, hırsızın bir masanın üzerine 
birçok mühimmat yığmış ve Ud tar 
banca namlusunım da kapıjra tevcUı 
etmiş olduğumu görmüşler ve kapıyı 
kırmaktan vaz geçerek evin dört ta-

Saccoratti 

raf mı sıkı bir kordon altma almakla 
iktifa eylemişlerdir. 

Polisler, bir müddet bekledikten sott» 
ra hırsızm tavan penceresinden yan
daki evin damma atladığım görmüş
ler ve kapıja kırarak içeriye girmişler
dir. Tavamn içi, muntazam bir suret
te istif edilmiş çahnmış eşya ile dolu 
idi. Hırsızm kıyafet tebdili için mü
kemmel bir atelyesi vardı. Atelyenin 
içinde muhtelif jrüzlerce kostüm bu
lunuyordu. 

Polisler, bütün mahalle3d sarmışlar 
ve sabaha kadar beklemişlerdir. Ertesi 
sabah dört taraftan '^amlat üzerinde 

başhyan araştırmalar'netice vermemiş 
hırsızm aşağıya inmek için kullanmış 
olduğu bir ip merdiven ile taze karlar 
üzerinde ayak izleri görülmüştür. 

Bu yaman hırsız, hiç bir iz bırakma
dan gene ortadan kaybolmuştur. Za
bıtaca hırsızın penceresinden kaçmış 
olduğu tavan arasında 800 anahtar 
ve maymuncuk, 15 kamyon çalınmış 
eşya bulımmuştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde Saccorattinin MarsUyada 
ikisi mm, üçü italyan 5 kişilik bir hır* 
sız çetesinin şefi olduğu anlaşılmıştır. 
Grenoble ve civanndan çalınan eşya, 
sandıklar içinde Marsilyaya gönderili
yor ve orada satüıyordu. Fransız zabı
tası bu yaman Arşen Lüpeni yakalar* 
mak için araştırmalarına devam edi
yor. 

r 

Mardin (Akşam) — Mardin ve mülhakatmdan bir çok köyler ağaçsızdır. 
Halkevi çiçek ve ağaç sevgisi uyandırmak için devamh surette çalışmağa baş
lamıştır. Gönderdiğim resim Mardin şehri haricinde ağaç dikme faaliyetinden 
bir sahneyi te&bit ediyor. 

NEVROZ İN 
Bas, di$ı nezle» grip romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser, tcabmda günde 3 kase alınabilir. 
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Z A B I T A N U V E L I 

rı ik i er s ö n ü n c e 
Adile hanımefendi yaz kış Acıba-

dera'deki koskoca köşkünün 
^ d e adamlarlle yapayalnız oturur
du. Erkekli kadınlı birçok kardeş ço-
cuklan, yeğenleri olduğu halde hiç 
birini yanına almamıştı. Zira pek ti
tizdi; evinin intizamma fevkalâde me
raklıydı; bunu biri bozacak diye ödü 
kopardı, 

O akşam, bütün bu kaideler alt üst 
oldu. Çünkü Adile hanımefendinin 
s«vgili merhum hemşiresinin küçük 
hzı Nebile nişanlanıyordu. 

thtlyar kadm, bütün akrabaları 
İçinde bu genç kızı herkese tercih 
fderdl. Hattâ köşkü bile ona bıraka
cağı rivayet olunurdu. 

Damad, Adile hanımın otuz sene ev-
'el bir Mısırlıya varmış olan diğer bir 
hemşiresinin oğluydu. Bu delikanlıyı 
son senelerde hiç görmemişlerdi; far 
kat gençler, çocukluğundanberi biri
kirlerine nişanlıydılaı-. 

Mehmed Ali, Mısır'dan o gün gel-
^ t i . Tabiî bu vesileyle yakm akra
balar, Acıbadem'deki köşke, gece ya-
Ijsma davetliydiler. 

Misafirler şunlardı: 
Ev sahibesinin amcazadesi olan iki 

hemşire... Biri Meliha, biri Mediha... 
Lâkin ikisi de melâhatlerile medhedi-
lecek şeyler değil... Al birinden vur 
birine!... Çirkinlikte yarış ediyorlar. 
Bu sebepten de evlenmemişler, yaşla
rı hayli ilerlemiş. 

îki ihtiyar kızın zamanla ruhları 
büsbütün ekşimişti. Aksaray tarafla
rında ahşap bir evde otururlar, halle-
»teden fevkalâde şikâyet ederler, ba;-
balarından kalan az para ile güçbelil 
geçinirlerdi. Bir çekemedikleri varsa 
AdUe haıumefendiydi. Onun yaldızlı 
•ftlonlan, kıymettar elmasları ve gü-
^^ takımları, zamane değiştiği hal-
^ değişmemiş konak hayata -çifter 
Çifter uşaklan, hizmetçileri, bahçıvan-
**n, aşçılan - «Zenginin serveti züğür-
'iün çenesini yorar!» dedikleri gibi, 
gece gündüz dedikodu mevzulannz 
*«9kÜ ederdi. 

Hesaba nazaran, zengin kadm şa-
yed bir muziplik yapmazsa, kendüeri-
*^ de bir miras kalması mevzuu bahis
ti. 

Ayni ümidde olan diğer akraba ise 
•unlardı: 

Dayısuun üç oğlu Murad, Sedad, 
*'»ıad ve bir kızı Nejad. 

Murad, zabitti, binbaşıydı. Sedad, 
"seleide muallimlik yapıyordu. Fuad 
^ bankacı. Hemşireleri Nejad'a gelin-
**, kırk yaşlannda kaidar, güzel ve ev
li bir kadındı. Biricik yüz karası, ko-
Cftsıyd:! Kadının servetini kemirip 
bitiren bir kumai'baz! 

Gündüzün davete gelenler dağüdık-
^ sonra', köşkte nişanhlardan m.aada 
bu yukarda saydıkiarmna kaldı. -

Akşam yemeğine yakm, avukat Ce-
^ 1 . mazeret beyan ederek içeri gir-
^- Bu adam. Adile hanımefendinin 
^ u ı r ü veküiydi. Senelerdenberi işle-
^^ bakan da oydu.. 

Ev sahibesinin elini hürmetle öp-
' ^ t en ve diğerlerini selâmladıktan 
»onra: 

— Böyle mesud bir toplantıya vak-
'İnde gelmek isterdim. Fakat umul-
"ladık meşgaleler çıktı. Başımı kaşı-
y^ak vaktim olmadı! - dedi. 

Kendisini yemeğe alıkoydular. Oto-
pobili vardı. Kadıköyünde otınduğu 
Çin gece ne kadar geç kalsa, kolay-

"^a dönebilirdi. 
Genç nişanlı Melmıed Ali, esmer gü-

^^1' sevimli bir delikanlıydı. Türkçeyi 
afif bir Arap şivesile konuşuyordu, 

^ a t tahsilini Avrupada yapmış, ze-
^ bir münevverdi. Onun için nişanlı-
^ aralannda kolaylıkla anlaşıp kay-
*^tılar. 

Mehmed Ali'nin beraberinde getirdi-
^ ' Abdürrahman isimli bir berberi 
^öJdı. Bu habeş suratlı uşak, efendi-

Peşlnde gölge gibi dolaşıyor, on-

^ 2 -

Yemekten henüz kalknuşlardı, 
kahveler dağılıyordu ki, ansızın 

elektrikler söndü. 
Herkes: 
— A... - diye bağırdı. 
Hizmetçiler derhal mum getirdi. 

Şamdanlara dikip yaktılar. Uşaklar da 
tamir için uğraştı. Lâkin bozukluğun 
İçerde değU, ana hatta olduğu anla-
jıldığı için bu gecelik mumla geçiştir
meği karar verUdi. Tamirciye ertesi 
gün haber yollanacaktı. 

Şayed elektrik olsaydı belki gece geç 
vakte kadar oturulacaktı. Fakat bu 
alaca karanhk herkese bir sıkıntı ver
miş olmalı ki erken yatmak fikri hâ
kim oldu. İlk dağılma teşebbüsünü de, 
avukat Cemil ileri attı; ayağa kalka
rak: 

— Hanımefendiciğim, bana müsaa^ 
de edin. Biran evvel evime gideyim, za
ten yarm sabah erken işim de var. Baj-
ka bir akşam gene inşallah toplanırız. 

İhtiyar kadın nişanlı gençleri, müş
fik bir tebessümle göstererek: 

— Onları Uzun müddet burada ah-
koyacağım. İkisi de evlâdım, siz de teş
rif ederseniz gene bu akşam olduğu gi
bi vakit geçiririz. Her seferde elektrik
ler sönecek değil ya! 

Adüe hanımm, gençlere gösterdiği 
muhabbet diğer akrabalar arasında 
bir hoşnudsuzluğu mucip oldu. Hattâ 
aralannda fısıldaşanlar zuhur etti: 

— Sakın bunları evlâd etmeğe kalk-
masm!. 

— Avukatı sık, sık çağlırmasınm se
bebi acaba bu iş için fikir mi damşa-
cakl 

— Mirası elimizden kaçırmak İhti
mali var, 
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O gece sabaha karşı evin içinde 
acı bir feryad koptu. Henüz uy

kuda olan misafirlerin hepsi, bu bağ-
nşla uyandılar ve birbirlerinin ardısu'a 
•ofaya fırladılar. Hizmetçilerden biri, 
AdUe hanımefendinin odasından doğ
ru koşarak geliyordu ve heyecan için
deydi. 

— Hammefendi... Hanımefendimiz... 
Orada yatıyor... Yerde... Ölmüş... 

Biran herkes hayretle dona kald). 
Sonra, odaya doğru koşuştular, Meh
med Ali kapıyı açmak istediyse de ki-
lldllydi. Fakat ev sahibesinin tuvalet 
odasile yatak odası arasındaki kı^ı 
camlı olduğundan İçerisi sabahın ala
ca karanlığında görülüyordu: 

Adile hanım, boylu boyunca halının 
üstünde yatıyordu. 

Bu ince kapıyı kırarak içeri girmek 
mesele teşkil etmedi, Mısırh nişanh he
men ihtiyar teyzesinin kalbini dinliye-
rek: 

— Zavalh! Vefat etmiş! - dedi. 
Ve sonra ilâve etti: 
— Daha doğrusu, öldürmüşler, 
Kadınm boynunu sıkan ince bir si

yah şerid, hâlâ olduğu yerde duruyor
du. 

«İnin 
dan 
bab 

ayrılmıyordu. Damadın annesile 
ası ölmüş, kendisini bu uşağa va-

y^t etmişlerdi. Abdürrahman, mer-
^Uiölann as-zulannı harfiyen ve sada-

Ju doğrusu! 

T ahkikata girişen polisler arasın
da Yılmaz Ali de vardı. 

Hizmetçilerin hepsi, birer birer is
tintak edildi. O gece zarfında ne gibi 
bir gayri tabiilik gördükleri sorulduğu 
zaman elektrik anzasından bahsetti
ler, 

MeUha'yle Mediha ellerini yıkama
ğa gittikleri vakit, merdivenden beyaz
lar içinde bir hayalin usulle çıktığım 
g;ördüklerini bildirdiler. Fakat peri 
sanmışlar. Korkularından hemen oda
larına kaçıp kilidlenmişler. 

Mediha, büyük bir imanla başım 
saUıyarak: 

— A,,. Tabiî.., Böyle koskoca ber
hanelerde öyle şeyler bulunur! - diye 
ilâve ediyordu. 

Polisler bu izahı, İki hanşire aley
hine bir ifade bile telâkki ettiler: Bel
ki de cürümlerini gizlemek maksadile 
böyle söylüyorlardı! 

Evin adamlan, eski, sadık uşaklar { 
ve hizmetçilerdi. Böyle bir cinayeti 
yapmakta da hiçbir menfaatleri yok
tu. BUâkis kapüannı kaybederek za
rar göreceklerdi. 

Şüphe, evde misafir kalan ve her 
biri mirastan şu veya bu derecede ia-
tUaxle edecek olan ferdler üzerinde 
toplandı. 

var? - dedi, - Adile hanımefendinin 
bir ayağı zaten çukurdaydı. Bıma 
mukabil, Nebile de, kendisi de genç,.. 
Ya doğrudan doğruya mirasçı, yahud 
da kısmen mirasçı vaziyetindedirler. 
Bu ölüm onlara bir şey kazandırmı-
yacağı gibi, belki de servetin tatoa-
mma konmak hakkını onlardan sel-
bedecek, 

Nişanlısınm şüphe altına girme
sinden müteessir bulunan Nebile, 
Yılmaz Alinin bu sözlerini memnu
niyetle diıüedl ve ona takdirle baktı; 
yaklaşarak: 

— Ali bey! - 'dedi, - Sizinle hususî 
bir çey görüşmek istiyorum. Çünkü 
siz, anlayışlı ve merd bir adanisımz. 
Ben o akşam bir çocukluk yaptım. 
Elektrikler sönüp de avukat Cemil 
gittikten sonra nişanlımdan ayn kal
mak istemiyerek onu gizlice odama 
çağırmıştım. Mehmed Ali geldi. Ab
dürrahman da, malûmya, gölge gibi 
onun peşindedir,,. Sofalarda, kori
dorlarda, beyaz entarisile dolaşmış, 
her sefer ayak sesi işitince gizlenmiş. 
Şüpheler bu yüzden.,. Nişanlım, be
nim şerefimi gözeterek bu meseleyi 
gizli tutuyor... Lekeleri durup durduğu 
yerde üzerine sıçratıyor, İşte ben size 
her şeyi söyledim. Bizi kurtarın... 

Yılmaz Ali, genç kızı müşfik bir 
nazarla süzdü ve telâşla: 

— Demek o akşam bir misafiriniz 
daha vardı? - diye sordu, - Şimdiye 
kadalr ondan niçin bahsetmediniz? 

— Bilmem... Aklmuza gelmedi... 
Fakat kendisi şüphe edilir bir adam 
d ^ . . . Teyzemin avukatı ve umumî 

vekiliydi. Hem pek 
az oturdu. Oto
mobiline binip 
gitti... 
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Y ümaz Ali'nin 
tavsiyesi üze

rine mirasçüar ta-
rafmdan çağınlan 
Cemil, merhu
menin serveti hak-
kmda alâkadar
lara izahat verir
ken: 

— ... Maalesef, 
acı hakikat bu 
merkezde,.. - di
ye başım Ud yar 
na salladı. - Mer
hume, hesabını 
hiç bümiyen bir 
kadmdı. Nasihat
lerimi asla dinle
mezdi. Efendim bu 
devirde en s^ıgln 

Nebile İle nişanlısı Mehmed Ali bir gece içinde anlaşmışlardı, jj^sa^jiaj. ^^^ jjjj 

İki ihtiyar kız, hem hasis, hem para 
âşığı, hem hasud tabiatli insanlardı. 

Polislerin, «Tahkikat bitinciye ka
dar köşkten kimse çıkmasm!» demesi 
üzerine, Sedad ve Fuad isyan etti: 

— Aman, ne yapıyorsunuz? Benim 
mektebim var. Sonra işimden olu
rum, 

— Benim de bankam var,,. 
Murad Uâve etti: 
— Ben zabitim! Vazifeye gitmekten 

beni kimse menedemez! 
Mehmed Ali, gülerek: 
—, Ben istediğiniz kadar kalabUi-

rim. Zaten şimdilik işim yok! 
Polislerin her biri, bu itirazlara ay-

n ayrı mim yapıştırıyorlardı. İçlerin
den bir komiser muavini, Nejadm ko
cası Refet beyin kuma"rbazlığma tel
mihler yaptı: 

— Bu cinayeti klüpteki oyuncular
dan biri işledi, diyeceğim geliyor. 
Çünkü Refet bey, gene kumarda para 
savurmak imkânlarım bulacak! - di
ye alay etti 

Nejad hanım kızarak: 
— Affedersiniz siz onu.,. Hususî 

hayatımıza siz karışmayınız! - diye 
köpürdü ve tahkir davası açacağmı 
söyledi, ~ 
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D iğer polisler bunlarla uğraşıp du
rurken, Yümaz Ali, ê dn içini dört 

dönüyor, her şeyden şüpheleniyor, her 
şeyi tedkik ediyordu. Bu meyanda 
bir kapı dikkatini celbetti: 

Bu, bir arktf merdiven kapısıydı U, 
en alt kattan tavan araşma kadar çı
kardı. Fakat eski konaktaki hayat nis-
beten daraldığı l ^ bu hizmet merdl-

Nakleden: 
(Vâ - Nû) 

veni lüzumsuz görülmüş, AdUe ha
nımefendi tarafmdan iptal edilmişti. 
Merdiven ve kapı, senelerdenberi hiç 
kullanılmıyordu. Yalnız arada sırada 
açüır ve temizlik yapılırdı. 

Acaba şimdi kilidsiz oluşunun se
bebi, son temizlik esnasmda bu halde 
ımutulması mıydı? Fakat rezelerin 
yeni yağlanmış olmasına ne demeli? 
Bütün hizmetçüere sordu. Hepsi de: 

— Biz yağlamadık ve ka|U lOdüy-
di. İyice biliyoruz! - d«!!fl«f. 

Bunun üzerine. Yılmaz Ali'ye, eve 
hariçten birinin girdiği kanaati gel
di. Elektriklerin sönmesini de tedkik 
etti. Bozukluk, köşke epeyce uzak bir 
yerde husule gelmişti. Bunun bir kasd 
eseri olması da çok muhtemeldi. 

Komiser muavini o akşam. Aliye: 
— Çok yaıüış izler üzerindesin, 

azizim... Halbuki biz faili buluyor gi
biyiz.., - dedi. - HizmetçUerden bazı-
lasrı da mahud hayali görmüşler... 
Hattâ bu hayal, sofanm köşelerine, 
kapı arkalarma da saklanıyormuş.,. 
Onu teşhis ettik: Mısu- usulü beyaz 
entarile gezen Abdürrahman... Bu 
ihtiyar uşak, efendismin odasmda 
yatıyor, «O gece dışarı çıkmadıysa 
yemin et!» diye Mehmed Ali beyi sı
kıştırdık. Zira kendisi maazallah yalan 
yere yeminden korkar. «Etmemi» 
dedi. Daha sıkıştırdık. İfade veremi-
yeceğini söyledi. 

Yümaz Ali, kaşlannı çatarak: 
— Peki amma bımda ne menfaati 

apartıman katmda oturup âzam! iki 
hizmetçi kullanırken, böyle çifter 
çlftor adamlfl:r, böyle paşa konağı 
hayatı ne demek!.. Varidat mavafı 
örülüyordu, her ay açık veriliyor, 
hanımefendi debdebesini bozmak is
temiyordu ve aradaki masraf faarkmı 
ödemek üzere, boyuna şu veya bu 
satılırdı... Ben, verdiği emirleri har
fiyen icra eder ve kimseye bu sim 
faş etmezdim.,, 

NebUe, yerinden öfkeyle fırladı. 
Q«ıç kızm güzel yanakları kıpkır-
ımzı kesilnüşti: 

— Hayur! bu, doğru değildir. Çün
kü teyzemle en sıkı fıkı görüşen be
nim... Beni severdi... Boyuna' gece 
yatışma davet ederdi. Teyzem hesa-
bmı son derece bilen, hattâ çok mer
hametli olmasa - hasis denecek dere
cede hesabî bir insandı... Son günler
de bana bir de Iradmm ve servetinin 
listesini yaptırmıştı. Hepimizi bir gün 
bir araya; toplayıp tasavvur ettiği 
vasiyetnameyi yüzümüze karşı söyli-
yecektl. Eğer Cemil beyin dediği gi
bi emlâkini yemiş olsa bunlardan 
bana bahsetmesi ne mâna?... 

Avukat, serin kanlüıkla: 
— Söyledim ya... Cakayı severdi, 

Allah rahmet eylesin! - dedi. 
Fakat genç kıza zehirli bir ok ka

dar keskin ve hain bir nazar atışmı 
Ali farketti ve sordu: 

— Teyzaüzin listeyi nerede sakla

dığını biliyor musunuz? 
— Evet. Odasında", yazı masasının 

içinde. 
Arandı, fakat böyle bir şey buluna- , 

madı. Ve çekmece karışık bir haldey
di. Belli ki, biri oralannı araştırmış
tı. Demek cinayet ancak bu kâğıd 
parçasmı yoketmek, zengin kadını da 
ortadan kaldırmak kaygusile işlen
mişti. 

Yümaz, polislere: 
— Avukatı binadan dışarı çıkarma* 

ym! - Emrini verdikten sonra, yanı
na iki memur aldı ve kapmm önün
de bekliyen otomobilin şoförüne gitti: 

— Oğlum! - dedi. - Senin adın ne? 
— Beşir. 
— Yakayı ele verdin... Bey, elek

trikleri senin bozduğunu itiraf etti. 
Şoför: 
— Onun gibi usta avukat öyle şeyi 

itiraf eder mi? Haydi oradan! 
Ali: 
— Mesuliyet sende değil... Sen kur

tulursun... O seni kandırmış!... - di
ye devam etti. - Kapıyı yağlarınızı 
da söyledi. Her şeyi, her şe5d söyledi. 

— Vay... Hapı yuttuk öyleyse... 
Peki benim cezam çok olmıyacak mı? 

— İtiraf edersen olmaz! 
Şoför, kaşlarım çattı, bir müddet 

düşündü ve sonra, kararını verdi: 
— Madem o beni ele verdi, ben de 

söylerim vallahi! - dedi. - Hem o ken
dini kurtarır, avTikattır, Ben okka 
altma gidersem yandım! Dinleyin 
öyleyse: Bey, bu eve sık sık girerdi, 
malûm... Paraları iç edince, kocakarı 
hesab sormadan evvel onu öldür
meğe, mirasçılara da katakulli oku
mağa karar verdi... Ai"ka kapıjn, 
bahçede otomobille beklerken, ben 
açtım. Gıcırdıyordu, yağlaömı. Ve 
gene örterek bıraktım. O gece elek
trikleri de ben bozdum.,. Bey ev'̂ el
ce hazırlanmış kapıdan girdi. Merdi
venden çıkıp pencereden odaya dal
dı. Kocakarının gelmesuıi beklemiş. 
Ben de bir ağacın tepesinden seyret
tim. Mum ışığı odada dolaiştı. Bey 
birdenbire dolabın arkasından çıkın
ca efendim, yallah kocakanmn boğa-
«ma... Kısa bir boğuşma oldu.., Mum 
söndü... Ötesini göremetüm... Beş 
on dakika sonra, bey çıkıp: «Haydi, 
tamam!» dedi. Otomobili ötede sokak 
içinde bırakmıştık... Bindik, koydunsa 
bul... Bu iş için partronum bana da 
Üç bin lira verecekti amma, yüz pa
pelden ötesini koklatmadı.. Halbuki 
zenginliğine zengin... Hanımın mal
larım satıp kendine apartımanla.: 
aldı.., 
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u itiraf esas tutularak, bir yüz

leştirme yaptınldı. Avukat, malıare-
tlni kullandı, uzun müddet hakikati 
gizlemek istediyse de, servetinin men-
bamı da izah edemedi: 

Cemil daha bir sene evvel bakkalın 
hesaplai'inı ödeyemiyen bir müflis
ken ve hiç bir mühim dava deruhde 
etmemişken, nasü olmuş da bugün, 
otomobilleri, dükkânları, müteaddi(' 
evleri olan bir zengin haline gelmişti?, 

Bu delilleri kurcalamak, tevkif için 
kâfi ipuçlan verdi. Cürmünün ceza-
smı görmek ve çaldığı serveti varis
lere İade etmek üzere, avukat, mah
kemeye verildi. Tabiî, şoför de bera
ber! 

— Son — 

Esirgeme Derneğinin 
senelik balosu 

Bu martın 12 nci cumartesi güııii 
akşamı, Tokatîiyan salonlannda E.sir-
geme Demeğinin senelik balosu par
lak bir gekilde verilmek üzere bütüıı 
tertibat şimdiden almmıştır. Bu ba
loya şehrimizin en nezih ve münev
ver tabakası iştirak edecektir. Ko-
tiyyonlar pek güzeldir. 

Varidatın jiizde beşi veremle nıü-
cadele cemiyetine alt olacaktır. 

Biletler bir liraya, yemek kartları 
iki liradır. 
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Tahliften sonra gözler nasıl açılırdı? - Meşrutiyete 
kadar Selânikte kaç kişi tahlif edilmişti? 

Selanik heyeti merkeziyesi nunl 
1324 martmda semtlerine göre cemi
yet teşkilâtmı her biri beşten ona ka
dar şubeden mürekkeb olmak üzere 
üç bölüğe taksim etmişti. Her bölük 
heyetinden bir âza vilâyet heyeti mer-
keziyesinden bir âşâ ile temas ederdi. 

. Bu teşkilât, meşrutfyete kadar muha
faza edilmiştir. :r-

Selânik fedayi bölüğüne 99 ntunara 
rerilmişti. Bu te^l&t yapıldıktan 
sonra heyeti meikeaiiye âzasından 
topçu mülâzimi Hamdi efendi fedayi 
bölüğüne nakleylemişti. Yerine süva
ri yüzbaşı vekili Süleyman Fehmi 
efendi - mütekaid albay Tuncay - se
çilmişti. 

Yüzbaşı vekili Süleyman Fehmi 
efendi rumî mayıs içinde ve merkezi 
umumî tarafından Selânikte konso
loslara muhtıra verildiği gün akşamı 
heyeti merkeziye evrakım, nizamna
meyi, âzânm şifreli rakamları ya
zılı esami defterini, heyeti merkeziye-
nin bir İstampanın bıçakla kaldınlan 
baskı yerinin altına yerleştirilerek 
muhafaza edilen lâstik mühürünü 
tesellüm etmişti. 

Bundan sonra bunları hep o mu
hafaza etti. Bu mühür 

Osmanlı 
Terakki ve İttihad Cemiyeti 

.... Merkezi 

şeklinde idi. Merkezi kelimesinden ev
vel açık bırakılan yere her merkezin 
İsmi yazılırdı. 

Süleyman Fehmi bey bu evrakı hıf
zeder, her içtimaa yanında getirirdi. 
Esami defterinin şifre miftahı heyeti 
merkeziye âzasından Müftüzade İh
san Namık beyde dururdu. 

Heyeti merkeziyenin her içtimam-
da yeni tahlif edilmişlerin rehberler
den gelen isimleri deftere geçirilir ve 
numaraları verilirdi. Itehberi tarafın
dan tahlif merkezine getirilen zatın 
sokakta kapanan gözleri nutuk ve ye
minden sonra reisin rehbere: 

— Aç gözlerini! 
Diye verdiğ'i emir üzerine açıhrdı. 

Gözleri açılan kimse birdenbire karşı
sında yüzleri siyah peçe ile örtülmüş, 
vücutleri boğazlarmda^n aşağı kırmı
zı birer örtüye bürünmüş üç kişi gö
rünce biraz dehşet içinde kalmamak 
kabil olamazdı. Heyetin ortasında otu
ran reisin cemiyete hüsnü hizmet ey
lemek lüzumu hakkında irad eylediği
ni yazdığımız kısa nutkundan ve nu
marasının rehberi tarafından kendi
sine bildirileceği tebliğ edildikten son
ra yeni âza gene reisin emrile reh
ber tarafından gözleri kapanarak tah
lif merkezi olan evden çıkanhr, dışa
rıda biraz dolaştınldıktan sonra göz
leri açılırdı. 

Bu sebeble idi ki tahlif merkezleri 
daima sapa ve geceleri mürur ve ubu-
ru az yerlerde intihab edilirdi. 

İlk esami defterinde meşrutiyetin 
ilânına kadar tahlif edilenlerin isim
leri vardı. 

Albay Tunçaym yaptığı hesaba gö
re 10 temmuz gününe kadar Selânik
te tahlif edilenler 515 (beş jrüz on beş) 
kişidir. Bunlardan 135 i tahliflerin
den sonra muhtelif yerlere dağılmış
lardır. 

Bu halde 1 0 - 2 3 tenmuzda Selâ-
nikteki cemiyet efradı 380 kişiden iba
ret olmak lâzım getir: Bunun çoğu za
bit idi. Ancak son güiı^rde yemin et
miş bir kaç kişiniri isimleri bu defte
re geçmemiş olmak ihtimali de yok 
değildir. Böyle olsa bile o güne kadar 
Selânikte bulunan muhalleflerin 400 
(dört yüz) adedini bulmadığı muhak
kaktır. 

10 Temmuz günü bir kaç tahlif 
merkezinde dörder, beşer, hattâ onar 
kişi grup halinde tahlif edilmişti. Bu 
suretle o gün cemiyet efradı birden 
hayli artmıştı. Bu yeni azalar o gün 
deftere alınamamış, bunlar için son
ra ayrı bir defter tutulmuştu. 

Cemiyet ilk teşekkülünde âzasma 
ona kadar doğru sıra numarası ver
mişti. Sonra (âzanm adedi çok gö
rülsün) diye yüze atlanmıştı. Yani 
azadan birisine 305 numarası veril
miş "̂e onun hakikî numarası 305 di. 

Selanik vilâyet heyeti merkeziyesi 
hemen daima topçu yüzbaşısı Rasim 
efendinin - Ordu köşkünde Abdülha-
midiri mühafıa -evinde toplanırdı. 
Bu ev müfettişi umılmî Hüseyin Hil
mi paşanın oturduğu Saul sokağı ge
çildikten sonra bahçe içinde bir katlı 
münferid kagir ve bir Fransıza ait bir 
bina idi. Burası heyeti merkeziye içti
mai için hakikaten pek uygım bir yer 
idi. 

Heyeti merkeziye bazan gece aşın, 
bazan sıraya her gece toplamrdı. İç
timalara ya bir evvelki içtimada ya-
hud her gün akşam üstü rıhtımda 
Münih birahanesindeki toplantılarda 
karar verilir, yatsıya doğru Rasim 
efendinin evine gidilirdi. 

Heyeti merkeziyenin toplanmadığı 
gecelerde de heyeti merkeziyede âza 
olmadan evvel tahlif heyetinde bulun
muş olan Süleyman Fehmi efendi 
liezdindekl tahlif örtüleri - üç parça 
kırmızı kumaş ile üç siyah peçe - ta
kılır, mutad nutuk ve yemin irad edi
lerek tahlif yapıUrdı. Bu tahlif heye
tinde ekseriya yüzbaşı Rasim ve Sü
leyman Fehmi efendilerle topçu 3aız-
başısı Rıza - sonra askerlikten çekil
miş ve merkezi umumide âza iken 
vefat etmiştir - veya topçu mülâzimi 
Hamdi efendüer bulunurdu. 

Serez mutasarnfı Reşid paşa, Sela
nik jandarma kumandam Cavid bey 
- paşa - Ulah mektebleri müfettişi 
Besarya efendi bu heyette tahlif edil
mişlerdir. Yamin esnasında iradı tea
mül iktizasından olan nutuk Besarya 
efendinin anhyabilmesi için daha ev
vel fransızcaya tercüme ettirilmiş, 
tahlif heyetine ahnan mülâzim Hu
lusi efendi - erkâmharb yüzbaşıhğm-
dan tekaüd olmuştur - bu fransızca 
metni kıraat etmişti. Heyeti merkezi
ye her içtimaında bir reis seçer ve öy
lece müzakereye başlardı. Her içtima
da reis değişirdi. * 

Dikkate şayan bir nokta idi ki mü
zakere ve münakaşalar esnasında ne 
kadar şiddetli ve sert sözler söylenir
se söylensin müzakere bitince bımlar 
odada kalır, içtimadan çıkıhnca unu
tulur, herkes gene eskisi gibi can, ci
ğer olurdu. Böyle sözlere gücenilmez-
di. Bu herkesçe kabul olunmuş bir 
kaide idi. 

Rasim efendinin evinde toplantılar 
Şemsi paşanın manastıra memuriye
ti günlerine kadar devam etmiştir. 

Temmuzun üçünden sonra geceleri 
kanun zabitleri, hassaten yüzbaşı İb
rahim ve Ali Zati efendiler - ikisi de 
11-24 temmuz günü sabahleyin idam 
edilmişlerdir - tarafından geceleri ya
pılmakta olan taharriyat ve teftişat 
dolayısile heyeti merkeziye içtimalan-
nı gündüzleri sabahlara çevirmiş ve 
askerî paviyonlar arkasında bulunan 
erkâmharb binbaşısı Ali Fethi beyin 
evini toplantı yeri ittihaz eylemiştir. 

Bugünlerde her sabah burada top
lanılırdı; iki saat kadar süren müza
kerelerden sonra herkes vazifesi başı
na giderdi. 

Hasan Rıza bey İstanbula celbedil-
dikten sonra Ali Fethi bey onun evi
ne nakletmiş olduğu için toplantılar 
da orada yapılmıştı. Burada bir kaç 
defa geceleri dahi toplamldığı gibi 
arada Rasim efendinin evine de gi
dildiği olurdu. 

İttihad ve Terakki cemiyetinin teş
kilâtı hakkında bu kısa malûmattan 
sonra 1908 mayısından itibaren Selâ
nikte cereyan eden ahval ve icraat 
hakkında da biraz izahat vereceğiz. 
Bu izahatımız dahi en ziyade o gün
lerde Selanik vilâyet heyeti merkezi
yesi âzasından bulunan süvari yüzba
şı vekili ManastırU Süleyman Fehmi 
bey - mütekaid albay Tımçay - gibi 
salâhiyettar bir zatın bana gönderdi
ği mektublara Istinad ediyor. 

İttihad ve Terakki cemiyetinin ta
rihi hakkmda albay Tuncay şöyle di
yor: 

(Terakki ve İttihad veya İttihad ve 
Terakki cemiyetinin tam tarihi maat
teessüf hiç bir zaman yazılamıyacak-
tır. Çünkü onu yaşamış ve yazabile
cek zevat seneden seneye azalmakta
dır, 

(Arkası var) 
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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: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt tarafmdan, 18,30: Ulusal Ekonlmi 
ve Arttırma Kurumu namma konferans: 
Ziraat Bankası müdür muavini Re-
şad, 19: NebU oğlu İsmail Hakkı: İki 
arkadaşmm refakatile, Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 19,30: Konferans: Beyoğ
lu Halkevi namma muharrir Naci Sadul-
lah (Hayvan sevgisi), 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Klâsik Türk musikisi: Oku
yan Nuri Halil, keman. Reşad, kemence 
Kemal Niyazi, tahbur Dürrü Turan, ka
nun Vecihe, TeVfik ney, nısfıye Salâhad-
din, ut Sedat, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafm
dan Tiirk musikisi ve halk sarkılan, 
(Saat ayarı), 21,15: Tahsin ve arkadaşla-
n tarafından Türk musikisi ve halk sar
kılan, 21,50: ORKESTRA: 1 - Rledinger: 
Passe temps, Ouverture, 2 - Tschalkowsky: 
Pique Dame, 3 - Grek: Valse mjrsterieuse, 
4 - Schumann: Abendlied, 5 - Wetzel: 
Conte İndienne. 22,45: Ajans haberleri, 
23: Plâkla sololar, opera ve operet parça
lan , 23,20: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23,30: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Leman ve arkadaşla-
n ) , 19,30 - 19,45: Saat ayan ve arapça 
neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaş
ları), 20,15 - 2030: Milli iktisad ve ta
sarruf mevzuunda konuşma, 20,30 - 21: 
Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo orkestra
sı: 1 - Lore: Ja sosin schwipsamrhein, 
2 - Franz: Barcarole, 3 - Kaiserln, 4 -
Glovanni: Lied der w6hmut, Sing, Sing, 
J3ing Vögeleyn, 21,55 - 22: Yannki prog
ram ve istiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat .20 de 

Viyana 20,25 de radyo balosu, üç or-
kestranm iştirâkile — Berlin 20,10 da or
kestra konseri — Münih 20,10 da büyük 
karnaval eğlencesi — Stuttgart 20,15 de 
dans havalan — Radio Toulouse 20 de 
danslar, şarkılar, orkestra konseri — 
National 20,45 de radyo orkestrası — 
Londra 20 de askerî muzika ve sonra sa
lon muzikası — Roma 20,30 da radyo or
kestrası — Bükreş 20,50 de senfonik kon
ser — Prag 20,15 de karnaval eğlencesi — 
Peşte 20 de karnaval eğlencesi. 

Saat 21 de 
Viyana 21 de radyo balosuna devam — 

Deutschlandsender 21 de karnaval eğ
lencesi saat bire kadar devam — Berlin 
21 de karnaval eğlencesi 1 e kadar de
vam — Breslav karnaval melodileri — 
Frankfurt 21 de karnaval konseri — 
Hamburg 21,10 da gemici danslan — 
Leipzig 21 de çeşitli konser — Münih 21 de 
karnaval eğlencelerine devam — Saar-
brücken 21 de karnaval eğlenceleri — 
Radio Toulouse 21,15 de filim ve operet 
havalan — Londra 21^0 da eğlenceli 
konser — Hilversum 21,55 de eğlenceli 
karnaval programı — Beromünster 21,15 de 
orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Alman istasyonlan 22 de karnaval eğ

lencelerine devam — Lyon P. T. T. 22,30 da 
salon muzikası — Paris P. T. T. 22,15 de 
aWerther» operası — Radio Paris 22,15 de 
salon muzikası — Strasburg 22,30 da 
muhtelif opera kısımlan — Radio Toulouse 
22,30 da karnaval eğlencesi — National 
22 de opera komiklerden parçalar — Ro
ma 22 de senfonik konser — Milano 
22 de muhtelif opera kısımlan — Florans 
22,40 da gitara konseri — Lüksemburg 
22,15 de Mistinguett — Varşova 22 de 
dans havalan — Bükreş 22,45 de Rumen 
havalan — Prag 22,20 de radyo orkes
trası — Peşte 22,35 de çigan muzikası. 

Saat 23 de 
Alman istasyonlan 23 de karnaval eğ

lencelerine devam — Paris P. T. T. 23 de 
operaya devam — Radio Toulouse 23,30 da 
eğlenceli muzika — Lüksemburg 23 do 
karnaval akşamı — Varşova 23 de dansa 
devam — Sottens 23 de radyo orkestra
sı _ Peşte 23,30 da çigan muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de karnaval eğ

lencelerine ve dansa devam — Radio 
Toulouse 24,15 de konser, 1,35 de gece 
muzikası — National 24,30 da piyano 
konseri — Londra 24 25 de dans muzi
kası — Roma 24,25 de dans muzikası — 
Lüksemburg 24,05 de radyo orkestrası — 
Peşte 24 de çigan muzikasma devam, 
2 de cazbant — Frankfurt ve Stuttgat 
1 den 3 e kadar gece konseri. 

2 Mart 938 Çarşamba 
tstanbu! — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dana 
musikisi, 19: Nihal ve arkadaştan tara
fından Türk musikisi ve halk sarkılan, 
19,30: Şişli Halkevi Gösterit kolu tara
fından bir temsil (Mete), 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Necmeddin Rıza ve arka-
daşlan tarafmdan Tür^ musikisi ve halk 
sarkılan, 20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 20,45 Ne
zihe ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve hal kşarkılan, (Saat ayan), 21,15: 
Fasıl Saz Heyeti: Okuyanlar, İbrahim Ali, 
Küçük Safiye, kanun Muammer, klârinet 
Hamdi, ut Cevdet, tanbur Sal&haddin, 
keman Cevdet, 21,60: ORKESTRA: 1 -
Rossinl: La Pie voleuse, Ouverture, 2 -
Donizetti: La fille du Reglment, 3 -
Sarasate: Romanze andaluza, 4 - Drlgo: 
La for^t enchant^e, 5 - Tschalkowsky: 
Divertimento, 22,45: Ajans haberleri, 23: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçals-
n , 23,20: Son haberler ve erteıl günün 
programı, 2330: SON. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. Sertelli. Tefrika No. 155 

Sinan reise dayanılmaz işkenceler yapıyorlardı. 
Hepsine katlanmış, fakat ba3nlmıştı 

Filip şarap kadehini eline aldı: 
— Bu kadehi ağzıma götürdüğüm 

zaman, aç fareleri şu «ölümden yıl
maz» m sırtında gezdireceksiniz! 

Filip, Sinam çok iyi tanıyordu. 
Onun cesaretinden Papaya bile bah
setmişti. Sinan (Kara Mihal) 1 ya^ 
kaladıktan sonra, Filip ona bu adı 
vermişti. Zaten o bütün Türk de
nizcilerinin ölümden yılmadığım, 
ateşe atıldığını bilirdi. Bunu deniz 
üstünde kendi gözlerile kaç kere gör
müştü. 

Filip: 
— Bir insan, ölümden nasıl kork

maz?! 
Diye merak ediyordu. 
ölüm... Bu, Filipin gözünde bü

yüyen, ona dehşet veren bir fırtına 
idi. O, bu fırtınaya tutulmaktan çok 
korkmakla beraber, ölbümle pençele
şen kimseleri uzaktan sesrretmeyl, 
onlann iztırabım yakından görmesd 
pek severdi. 

Füipe, yanındaki korsanlar boş ye
re «Korkunç Filip» dememişlerdi! 
Ona: 

— Neronun torunu... 
Diyenler bile vardı. 
Korkunç Filip elindeki kadehi ya

vaş yavaş ağzına götüı-dü ve dudak
larına yapıştırdı. 

Tam bu sırada cellâdın elinde tuttu
ğu üç büyük ambar faresi - bunlar 
kaçmasın diye boyunlarından iple 
bağlanmıştı - Sinamn sırtında do
laşmağa başladı. 

Aç fareler, insan kam içmekten 
değil, insan eti yemekten bile çekin-
miyorlardı. 

Ambar fareleri her gün gemici
lerle ba^başa ve kojmn koyuna yat
mağa alışık olduklanndan, Sinamn 
sırtında yadırgamadan dolaşıyorlar
dı. 

Sinan gözlerini açarak bağırdı: 
— İşte buna kahbelik derler., ba

na mertçe, erkekçe ceza veriniz! Be
ni asınız! 

Filip kadehi midesine boşalttı. 
Ve gülpıeğe başladı. 
Cellâdlar fareleri Sinamn sırtında 

süratle dolaştınyorlar ve Sinan omuz-
lannı kaldırdıkça, zavaUıyı mütema
diyen yumrukluyorlardı. 

Sinan, kabına sığamıyan civa gi
bi, iplerin içinde bocalıyor, çırpım-
yor ve bağınyordu: 

— Alçaklar, köpekler, kahbeler... 
Filip omuzlanm direğe dayamış 

mütemadiyen gülüyordu. Bir aralık 
elini uzattı: 

—. Kamçı... 
Ağzından çıkan bu bir kelime, 

Tijellen'e «Romayı git yak!» diye bar 
ğıran Neronun sesinden daha sert, 
daha korkımçtu... 

Geride duran bir başka cellâd, 
tel kamçıya sarıldı. İki kere: 

— Kurraaa... Kurraaa... 
Diye bağırarak, Sinamn ensesinde 

şaklattı. 
Sinan ürperdi.. fakat, bağırma-

dı. 
Filip gözlerini açarak hayretle Si

namn yüzüne baktı., ve elile işaret 
verdi: 

—I Bir daha . . . 
Sinan gene sesini çıkarmadı. 
Filip hayretinden çıldıracaktı. 
— Bu adamın vücudu demirden 

mi?! 
Demek istiyen bir bakışla Sinam 

süzüyordu. 
Azılı korsanın muavini: 
— «Türk, demirden, kayadan sağ

lamdır!» derlerdi. Çok doğru imiş... 
dedi. 

Filip yerinden kalktı.. 
Sinamn ensesini ve çıplak omuzla

rım kemiren fareleri kamçımn ucl-
le yere fırlattı. 

Ve üçüncü defa olarak: 
— Bir daha... 
Diye bağırdı... Fakat, cellâdm vur-

masım beklemedi. Tel kamçıyı kor-
sanm elinden aldı: 

— Neron hasımlanm üç kamçıda 
sustururdu... 

Diyerek, bütün kuvvetlle kamçıyı 
Slnanm omuzlanna vurdu. 

Artık Sinamn sesi çıkmıyordu. 
Taş gibi., demir gibi sessiz ve ha

reketsiz duruyordu. 
Bütün işkenceleri, bütiin acılan 

yenmiş gibiydi. Fakat bayılmıştı. 
- Hem de bağırmadan, yılmadan, 
yalvarmadan bayılmıştı! 

Venediklilerin kürek cezalan çok 
ağırdı. Bacaklan zincirlerle bağlı ol
duğu halde gece gündüz kürek çek
mek kolay bir iş değildi. Bu ceza yal
nız kürek çekmekten ve yıllarca gü
neş görmiyerek yaşamaktan ibaret 
kalsaydı, gene tahammül edilebilir
di. Fakat, sabah akşam eski Romalı 
gladyatörlerin kullandıklan tel kam
çılarla dayak yemek, işkencelerin 
en ağın idi. Kürek mahkûmlannm 
sırtlan tel kamçıdan nasırlaşmıştı. 
Derinin üstündeki çatlaklar çabuk 
kapansın diye deniz suyuna bir il&Ç 
karıştırıp mahkûmJann sırtlarına dö
kerlerdi. 

Sinan direkte baygın yatarken, iş
kence sırası ambara atılan öteki de
nizcilere gelmişti. Yusufla altı ar
kadaşı birbirine iple bağlanmış ola
rak karanlıkta yatıyordu. 

Güvertedeki cellâdîar, Sinandan 
sonra, Filipe yalvardılar: 

— Ötekileri de bize bırak... Biraz 
sırtlarmı okşıyahm. 

Filip şarabım içerek, başım dire
ğe dayadı. 

— İstediğinizi yapın., fakat, hiç 
birini öldürmeyin! Onlan Papaya 
götüreceğim. 

Dedi ve derhal uykuya daldı. Hor
lamağa başladı. 

Filipin bir kaç adamı vardı ki, 
bunlar geminin içinde onun muha-
fızlanydı. Füip uyurken başı ucun
da nöbet beklerlerdi. 

Mühim hâdiseler karşısında Fili
pin çabuk uyanabilmesi ve ayılması 
için bu adamların her birinde birer 
Venedik çivisi vardı. Filip bu çivile
ri adamlarına verirken: 

— Beni çabuk ayıltmak isterseniz. 
bu çivileri yavaş yavaş bacaklanma 
Ve kollanma batırırsınız! 

Demişti. Venedik çivilerinin üÇ 
tane.sivri uçlan vardı. Filip (Kara 
Mihal) vakasından sonra - günün 
birinde ayni âkibete uğramaması 
için - bu tedbire baş vurmuştu. Fili
pin uykusu çok ağırdı. Ancak bu çi
vilerle ayılabilirdi. Bilhassa böyle 
sarhoş olunca... 

O gece gene sarhoş olmuştu. 
Korsanlar, gece sabaha kadar, g^ 

mide şenlikler yaparak eğleniyorlar
dı. Denizcilik tarihinde, denebilir ki, 
o güne kadar düşmanın yüzünü gül
düren böyle bir hâdiseye raslanma-
mıştı. 

Öyle ya.. Sinan gibi genç ve meş
hur bir Türk kaptanını yakalayıp 
Papaya hediye etmek, Avrupalıların 
kim bilir ne kadar hoşuna gidecekti. 

F i l i p ' i n g e m i s i n d e n 
k u r t u l a b i l e c e k l e r m i ? 

Denizin dibinde müthiş bir zin
dana benziyen ambarda fısıltılar vaı'' 
di. Yusuf, arkadaşlanna soruyordu: 

— Burada bizden başka bir kims9 
var im? 

Denizcüer ürkek bir sesle: 
—. Hayır. Bizden başka bir kimse

nin varlığını sezmiyoruz, diyorlardı, 
fakat belli olmaz. Belki bir köşede 
neler konuştuğumuzu dinliyen biri 
vardır. 

Bir müddet sustular. Yavaş yava? 
yerlerde sürünerek ve birbirini sü-
rükliyerek bu küçük ambarın İÇİ̂ ^ 
dolaştılar, araştırdılar. 

Yusuf: 
— Burada bizden başka kimse yo*̂ ' 

dedi. Ayaklanmız suya değiyor, ce
minin dibindeyiz. 

Türk denizcilerinden biri şu fî "̂  
ileri sürdü: 

—• Buradan belki kaçabildiriz. Fa
kat, ölümü yenebilirsek... 

— Ne dedin., kaçabilir miyiz? 
— Evet. Teknenin dibini delerek -

(Arkası var) 

I 
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Yugoslavyanın kıymetli Başvekili dün 
geldi, akşam hareket etti 

B' Stoyadlnovlç v;ıpurda gazetecilerle görüşürken 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Muhterem misafirimiz trenden in-

diliten sonra Icendisinl karşılıyan ze-
vatm ayn ayn ellerini sıkmış, lıasbi-
halde bulunmuştur. Askeri bando 
evvelâ Yugoslav, sonra İstiklâl mar-
şmı çalmış, bir kıta asker selâm res
mini ifa etmiştir. 

Muhterem misafirimize İstanbul 
halkı büyük tezahürat yapmıştır. 
Haydarpaşa rıhtımı ve garı bayrak
larla süslenmiş, gerek nhtım, gerek 
istasyonda kalabalık halk birikmişti. 
Dost memleket Başvekili garda iler
lerken halk kendisini şiddetle alkış
lamıştır. 

Misafirimiz gardan çıktıktan sonra 
da Haydarpaşa nhtımmı dolduran 
kalabalık halk tarafından şiddetle 
alkışlanmıştır. 
Yugoslav başvekilinin Türk 

gazetecilerile hasbihali 
Muhterem misafirimiz ve maiye

tindeki zevat Haydarpaşa rıhtmımda 
kendilerine intizar eden Akaym Ka
dıköy vapuruna girmişlerdir. B. Sto-
yadinoviç vapurun orta kamarasın
da beş dakika kadar istirahat ettik
ten sonra B. Muhiddin Üstündağın 
refakatinde üst salona; çıkmış, İstan-
bulun manzarasını seyretmiştir. Bu 
esnada İstanbul gazetecileri de bu 
salonda bulunuyorlardı. Bir aralık 
gazetecilerle muhterem Başvekil aira-
sında bir hasbihal olmuştur. 

Muhterem misafirimiz bu hasbihal 
esnasmda bilhassa Türk gazetecili
ğine temas etmiş, gerek evvelce, ge
rek bu defa Ankarada' Balkan antan
tı konseyi toplantısı münasebetile 
gazetelerde gördüğü mükemmellikten 
bahsetmiştir. 
Aramızdaki dostluk bağları 
bir kat daha kuvvetlenmiştir. 

Bir aralık söz Balkan antantı kon
seyi toplantısına intikal etmiş ve muh
terem Başvekil demiştir ki: 

« —Fevkalâde intibalarla dönüyo
rum. Çok samimi bir hava içinde 
karşılandık. Müzakerelerimiz de ayni 
samimî hava içinde devam etti. Te
mas ettiğimiz bütün meselelerde hem> 
fikir olduğumuz tekrar tezahür etti. 
Aramızdaki dostluk bağlan bir kat 
daha kuvvetlenmiştir. Fazla meşgu
liyetime rağman bu konseyde bizzat 
hazu- bulunmayı ihmal etmedim. 

Memleketimde bütçe müzakerele
rinin başlanacağından dolayı acele 
dönmek mecburiyetinde kaldım.» 

Balkan antantı ve ttalya 
Söz Balkan antantı konsejri mü

zakerelerine intikal edince gazeteciler 
dost memleket Başvekiline; Balkan 
antantı devletlerinin, Habeşistamn 
İtalyaya; ilhakmı tanımaları netice
sinde İtalya ile münasebetlerinde 
daha geniş bir inkişaf ihtimalinden 
bahsetmişlerdir. B. Stoyadinoviç de-
ttıiştir ki: 

— Şüphesiz., bu hâdise muhakkak 
ki, İtalya ile münasebatımızı daha 
fazla takviye edecek ve iyi bir inki
şaf temin edilecektir. Bundan başka 
İngiitereyi imtisalen Franko hükü
metini de «de Facto> tanımağa kal
kar Terdik. 

Göçmen meselesi 
Bundan sonra gazeteciler, dost 

nıemleket Başvekiline, Ankara mü
zakerelerinde göçmen meselesinin 
görüşülüp görüşülmediğini sormuş
lardır. 

B. Stoyadinoviç demiştir ki: 
— Bu mesele etrafında bir karar 

aimadık. Çünkü bu, ekonomik ve fi-
^ansal teferruatı olan ve etütlere ih-
^^aç gösteren teknik bir mesele
dir. Bu cihet normal diplomatik yol
larla müzakereye devam edilmek su-

retile halledilegelmektedlr. 
Abideye çelenk kondu 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
kıymetli Başvekiline tahsis edilen 
Kadıköy vapuru saat 13,20 de Top
hane rıhtımına yana^ıı^ıştır. B. Sto
yadinoviç bayraklarla süslenmiş olan 
Tophane yolcu salonuna çıkmış ve 
buradan otomobille Yugoslav konso
loshanesine gitmiştir. 

Muhterem misafirimiz saat 17 da 
Taksime giderek Cumhuriyet âbide
sine çelenk koymuştur. Merasimde 
vali, vali muavini, emniyet direktö
rü, bir müfreze polis bulımmuştur. 

Taksim meydanı binlerce halkla 
dolmuştu. İstiklâl caddesinden bile 
güçlükle geçilebiliyordu. 

B. Stoyadinoviç Cumhuriyet âbi
desine gelirken halk muhterem mi
safirimizi coşkun tezahüratla alkış
lamıştır. Başvekil âbideye çelenk 
koyduktan sonra bir dakika sükût 
edilmiş ve sonra yaya olarak eski 
Sırp elçiliği, şimdiki Belediye Sular 
İdaresi binasına gitmiştir. Bu esna
da Taksim meydanını çerçeveliyen 
hoparlörlerde halk namma şu hitab 
duyulmuştur: 

— Yaşasm Balkan ittifakı., yaşar 
sm dost Yugoslav Başvekili B. Sto
yadinoviç... 

Sular idaresi binasının 
satın alınması muhtemel 
Dost Yugoslavyanın kıymetli Baş

vekili refakatinde vali ve maiyeti er
kânı olduğu halde Belediye Sular İda
resi binasını gezmiştir. Bu bina ev
velce Sırp elçiliği idi. O zamanki se
fir B. Niçiç burada vefat ettiği için 
tekrar satın almarak Yugoslav kon
soloshanesinin bu binaya nakli muh
temeldir. Fakat bu hususta henüz 
karar verilmiş değildir. B. Stoyadi
noviç binayı gezdikten sonra otomo
bille konsoloshaneye gitmiştir. 

Konsoloshanede aziz Başvekil şe
refine dün akşam bir ziyafet veril
miştir. 
B. Stoyadinoviç dün akşam 
Yugoslavyaya hareket etti 

Dost ve müttefik Yugoslavyamn 
muhterem Başvekili aziz misafirimiz 
B. Stoyadinoviç dün akşam eksprese 
bağlanan hususî vagonla memleke
tine hareket etmiştir. Muhterem mi
safirimiz Sirkeci garında vali ve bele
diye reisi B. Muhiddin Üstündağ. İs
tanbul kumandan vekili general Ce
mil Cahid, merkez kumandanı gene
ral İhsan İlgaz, polis müdürü B. Sa
lih Kıhç, Balkan antantına dahil 
memleketler konsoloslan ve daha 
birçok zevatla kalabalık halk tarafın
dan coşkun samimiyetle uğurlanmış-
tır. 

Istanbula gelirken yapılan 
tezahürat 

Dost ve müttefik devlet başvekili 
güzergâhta bütün istasyonlarda halk 
tarafından selâmlanmıştır. Pendikte 
Kartal ve Pendik belediye heyetleri, 
mektep talebeleri, kalabalık bir halk 
kütlesi vardı. Pendik belediye doktoru 
B. Sadeddin Vedad türkçe ve fransızca 
olarak güzel bir hitabede bulunmuş
tur. 

B. Stoyadinoviç çok mütehassis ol
muş ve teşekkür etmiştir. 

îzmitten geçerken 
izmit 28 (Telefonla) — Dost ve 

müttefik devlet Yugoslavya Başvekili 
ve Hariciye Nazırı muhterem misa
firimiz B. Stoyadmoviç saat 12,40 da 
hususî trenle buradan geçtiler. Vali 
B. Hâmid Oskay ve istasyonu doldu
ran kalabalık halk kütlesi tarafın
dan karşılandılar. Tren kısa bir te
vakkuftan sonra alkışlar arasında 
îzmitten ayrıldı. 

Almanların yaptıkları 
camdan adam Sofyada 

halka gösteriliyor 
Bir insanın vücudundaki 

bütün uzuvların nasıl 
hareket ettiği burada 

görülüyor 

â^aı 

Yeni bir TQrl( - Yunan pal(tı 

Camdan adam 

937 Paris sergisi münasebetile ku
rulan Alman pavlyonunda bir «cam
dan adamı teşhir edilmişti. «Camdan 
adam» Pariste sergiyi ziyaret edenler 
tarafmdan merakla ve büyük alâka 
ile temaşa edilmişti. Sergi kapandık
tan sonra Berlin, Essen, Hamburg, 
Amsterdam, Anvers ve Viyanada gös
terilmiş, oradan da Sofyaya gönderil
miştir. 

Camdan adanun bütün Tücudü 
camdandır. Kemikler daha koyuca-
dır. Bütün âza elektrikle çalıştırılmak
ta ve vücudun faaliyetleri tamamen 
görülmektedir. Böylelikle, bütün haya
tımız müddetinde fikrimizi kurcalı-
yan insan mekanizması esran, cam
dan adamı yarım saat seyretmekle 
meydana çıkıyor. 

Memleket memleket gezdirilmekte 
olan «camdan adam) dan başka Al
manlar, insan beyninden başlıyarak 
tâ son bir kemik parçasına varmcıya 
kadar bütün insan uzuvlarını tasvir 
eden pek çok tablolar, lâvhalar, ci
hazlar teşhir etmişlerdir. 

Sergide bir lâvhaida ağızdan giren 
insan gıdasının harice çıkmasma ka
dar uğradığı tebeddülat ta gösteril
mektedir. Diğer bir lâvhada da sayısı 
222 olan bütün insan kemilderi göste-
miştir. 

Başka bir yerde elektrik cereyanile 
kan damarlan ve kalbin vurduğu, kan 
alıp kan verdiği adetâ canlı bir suret
te tasvir edilmiştir. Burada gene kal
bin çahşmasile 24 saat zarfında sar-
fedilen enerjinin bir inşam Pariste 
Eyfel kulesinin tepesine kadar kaldı
rabilecek kuvvette olduğu gösteril
miştir. 

Kalbden geçen kan bir yere toplan
mış olsa, bir saatte 480 litre kan elde 
edüeceği ve tabiri diğerle insan kal
binden 24 saat zarfında 12,000 litre 
kan geçtiği gösterilmiştir. 

Amerikanın uçan kaleleri 
Buenos Airesden döndü 
Vaşington 28 (A.A.) — «Uçan ka

leler» denilen altı parçadan mürek
kep filo, Buenos Aires'den avdet se
yahatini ikmal ederek Virjinya'da 
Kan Longleyfield'e vasıl olmuştur. 

Filo, son merhale olarak hiç bir 
yere uğramaksızm üç bin beş yüz ki
lometre mesafe katetmiştir 

Bir hırsız bir ay hapse 
mahkûm oldu 

Yaşar adında biri Balıkpazannda 
kasab Hanefinin dükkânına soku
larak bir but kuzu eti aşırmış, kaçar
ken yakalanmıştır. Dün Sultanahmed 
birinci sulh ceza mahkemesinde ya
pılan muhakeme neticesinde Yaşann 
suçu sabit olduğundan bir ay hapsi
ne karar verilmiştir. 

B. Celâl Bayar'Ia B. Stoyadinoviç evvelki akşaını Ankarada 
viyafette görüşürlerken 

verilen 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
üzere kendi topraklarmdan istifade 
etmesine icabında silâhla mümanaat 
ederek bitaraflığını muhafaza etme
ği teahhüt eder. 

İkinci madde 
İki yüksek âkit tarafdan biri üçün

cü bir veya birkaç devlet tarafmdan 
hasmane bir harekete uğradığı tak
dirde diğer âkit taraf vaziyete çare 
bulmak üzere bütün gayretlerini sar-
feyliyecektir. Bu gayretlere rağmen 
muharebe bir emrivaki olacak olursa, 
her iki âkit taraf, kendi yüksek men
faatlerine uygun bir hal suretine va
sıl olmak maksadile vaziyeti hayır-
hahane bir zihniyet ve itina: ile tek
rar tedkik etmeyi taahhüt ederler. 

Üçüncü madde 
İki yüksek âkit taraf, kendi toprak

lan üzerinde diğer memleketin huzur 
ve emniyetini bozmak veya hüküme
tini değiştirmek maksadım güden te
şekkül ve teeemmulann vücut bul
masına ve ikametine ve yine diğer 
memlekete karşı propaganda veyîihut' 
herhangi başka vasıta ile mücadele 
tasavvurımda bulunan şahıs veya te
eemmulann ikametine asla meydan 
vermemeği taahhüd ederler. 

Dördüncü madde 
Yüksek âkit taraflar karşılıklı, iki 

veya bir çok taraflı olmak üzere ak
dettikleri halen merî taahhütlerinin 
işbu muahedename hükümlerinden 
ayn olarak tesirlerini tamamile icra
ya devam edeceğini kararlaştırmış
lardır. 

Beşinci madde 
Tasdiknamelerin teatisi tarihin

den itibaren meriyete girecek olan 
işbu muahedename, on sene müd
detle akdolunmuştur. İnkızasmdan 
bir sene evvel Yüksek âkit taraflar
dan hiç "biri canibinden feshedileme-
diği halde ayni müddetle merî kala
cak ve hep bu suretle devam eyliye-
cektir. 

Yüksek âkit taraflar 30 teşriniev
vel 1930 tarihli Türk - Yunan dost
luk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem 
muahedenamesi ile 14 eylül 1933 ta
rihli samimî anlaşma misakmm me
riyet müddetine müteallik hükümle
rine rağmen, işbu muahede gibi ayni 
müddet zarfında meri olacağım ka
rarlaştırmışlardır. 

B. Metaksas'm teşekkürü 
Ankara 28 (A.A.) — Balkan An

tantı daimî konseyi başkanı B. Me-
taksas, îstanbula hareketinden evvel 
Balkan matbuatı mümessillerini ka
bul ederek kendilerine aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

— Mesaimizin sonunda Balkan An
tantı matbuatı mümessillerine hitap 
ederek gösterdikleri işbirliklerinden 
dolayı kendilerine teşekkür etmek ve 
elde edilen neticelerden derin memnu
niyetimi bildirmek ile bahtiyarım. 
Balkan Aantantı azalan arasındaki 
tesanüdün, değil yalnız hassaten Bal
kanları alâkadar eden bütün mesele
ler üzerinde - ki bu gayet tabiidir - fa
kat ayni zamanda umumî politika 
meseleleri üzerinde de ne derece tam 
olduğu bir derece daha sabit olmuştur. 

Bu sahada müteaddit nazik mese
lelere temas ettik, ve müttefik surette 
ve sarih olarak gerek memleketlerimi
zin, gerek umumî sulh savaşının men
faatlerine mutabık kararlar aldık. 

Bu kadar hararetli surette misafir

perver olan bu güzel hükümet merke
zinden gönderdiğimiz samamî selâm
lan Balkan Antantı memleketleri o-
kuyucularınıza iletmenizi rica ederim. 
Müşterek hattı hareketimizin daima, 
bugün selâmladığımız iyilik verici ne
ticelerin aynını vermekte devam ede
ceğine katî kanaatim vardır.» 

B. Metaksas*ın Türk 
matbuatına beyanatı 

Ankara 28 (A.A.) — Balkan An
tantı daim! konseyi başkanı B. Me-
taksas, Türk matbuatına aşağıdaki be* 
yanatta bulunmuştur: 

— Türk matbuatının güaide mü
messilleri vasıtasile Yunanistanm 
dostu ve müttefiği asil Türk milletine 
hararetli selâmlannu gönderiyorum. 

Asil Türk milletinin yüksek zimam* 
darlan ile her yeni temas, ünyonumu-
zun derinliğini gittikçe daha bariz bir 
surette göstermektedir. 

Büyük memleketinizden, bu derece 
misafirperver güzel hükümet merke
zinizden ve Ulu Şefiniz ile ve aynı za
manda Başvekil Celâl Bayar, Harici
ye Vekili Dr. Araş ve hükümetin diğer 
âzalarile yaptığım görüşmelerden u-
nutulmaz hatıralar götürüyorum.» 

Faşist propagandası 
Amerika mücadele için 

tedbir alacak 
Vaşington 28 — Cenubî Amerika-

da faşist propagandası ile mücadele 
için tedbir alınacaktır. Amerika bu 
propagandaya radyo ile cevap vere
cektir. Maamafih bu hususta B. 
Roosevelt'in müşavirleri arasında ih
tilâf vardır. Reisicumhurun oğlu ve 
bir kısım müşavirler bir devlet is
tasyonu inşasına muhalif bulun
makta, mevcut ticarî istasyonların 
programlarma ilâve 3rapılmasını kâfi 
görmektedir. 

Ordu, donanma ve Hariciye Neza
reti mümessilleri bir devlet istasyo
nuna lüzum görüyorlar. Kongrenin 
bu defaki toplantısmda bu mesele 
görüşülecektir. 

CAFER FAHRlnin 
eserlerinden 

Kvraş 
YENt HARFLERLE 

Sav»ş ve Poli» köpeği 
Tavuk hartahklan 
Tavuklar» çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli> 
Ne zaman civciv çıkarmalı? 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
»im > 
Tavukçuluktan nanl para 
kazanılır) 
Naaıl tavukçuluk yapılmalıdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sabş yeri; İKBAL kiUbevi 

BO 
25 

25 
S 

25 

25 
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KUC Türk Tecim 

KÜÇÜK İLANLAR 
AKŞAM okııyucolan arasında en 

emin, en süratli Te en ucuz llftn van» 
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, 8ab rt 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
BİR TÜRK BATAN tŞ ARIYOR — Res

mi mektı^erde muallim Tekilliği srapmış 
IİM derecesinde taheUi olan daktUo ve 
^skl türkçeyi ye jrenl türkçeyl bilen bU 
Türk bayan müesseselerde ve buna mü-
tnasil Terlerde İş arıyor. Taşraya da gide
bilir. İsteklilerin aşağıdaki adrese mek
tupla müracaat. Adres: Kumkapı Küçük 
Ayasofya Çardaklı Fınn Aralıtı 18 sayılı 
evde Beyhan. — 2 

BİR DİPLOMA MÜHENDİS — Büro 
veya şantiyede İş anyor. Akşam (Mü
hendis) adresine mektupla müracaat. — I 

2 ~ İŞÇÎ ARIYANLAR 
İZMİRDE — 20 yataklı hususi bir 

hastane olan: SIHHAT EVİ için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin İcap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idari bütün yükünü alacak DİPLO
MALI. TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIP BİR 
HEMŞİRE isteriz. Ayhğı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarUe beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

^ _ =LL 
BAYAN ARANIYOR — Satış, kaslyef-

Jik vazifelerini görecek 2 küçük bayana 
İhtiyaç variır. Akşamda (M O) ye lütfen 
mektupla müracaat. — S 

-

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Alman M. Ritter 

markaU pek az kullanılmış üç pedallı bir 
piyano içi hep demir telleri çapraz bü
yük formalı acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Bahkpazar Duduodalar sokak 26 
numaralı dükkânda. — S 

SATILIK EV VE PİYANO — E t yedi 
oda iki banyo ayn çamaşırhane denize 
nazır konforlu. Piyano Alman Zimmerman 
markalı çapraz demirden. Adres: Türbe 
Piyerloti caddesi No. 40. — 6 

KELEPİR BİR PİYANO — Ucuz satl-
hktır. Beyoğlu Mektep sokak No. 41, Mme. 
Anna. — t 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK E M L A K ABANIYOR -*• Şeh

rin her semtinin şerefli yerlerinde peşin 
para ile satılık mağaza, apartıman, han 
ve köşkü olanlarm tafsilâtta mektup ve 
son fiatlarile Ankara Posta kutusu No. 
471 e müracaatları. — 6 

SENEVt 600 LİRA GELİRLİ — Beyoğ-
lunda tramvay yoluna 2 dakika, Mektep 
sokağında 28 No. lı M odah k&gir ev 4600 
liraya satılıktır. Müracaat: Abldeihürrt-
yet caddesi No. 14. Osmanbey, ŞiçU. — 1 

SATILIK EV — Kadıköyde KuşdiU cad
desinde 23 Nisan aokağmda 26 numaralı 
evin 4 oda, bahçe ve her türlü konforu 
vardır. Sahibi taşraya gideceğinden 1300 
liraya acele satılıktır, 1 

k 

ACELE 7500 LİRAYA SATILIK APAR
TIMAN — 4 daireli, elektrik, terkos, ha
vagazı, manzarası fevkalâde, İki dairesi 
üçer oda. iki dairesi ikişer odalıdır. Mer
canda İsmetiye caddesinde yeni yapüan 
apartımanda sahibi bay Haille müracaat. 

— 6 

BEYOĞLUNDA İ S T İ K L A L CADDESİN
DE — En işlek yerinde bir dükkân dev
redilecektir. Almak istlyenler Sirkecide 
Paris oteli yanmda berber bay Mehmede 
müracaat etsin. 

SATILIK D Ü K K A N VE EV — Beyazid-
da Okçular caddesinde 56 numarah dük
kân ve üzerindeki 16 numarah 6 odalı 
kâglr ev 2,400 liraya acele satıhktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, sn 
vardır. _ 4 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR-
«lAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşısm-
da 56 No. h her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace-

: le satıhktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTMAN - 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. 

SATILIK EV — Kadıköyde Kuşdili cl-
vannda 23 Nisan sokağmda 26 No. ev 4 
oda, bahçe, her türlü konforu var. Sahi
binin taşraya gitmesi dolayıslle 1300 lira
ya acele satılıktır. 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Ba-
kırköyünde İncirli yolunda istasyona üç 
dakika mesafede yedi odalı iki bölük bol 
tatlı sulu tulumbası sarnıcı olan ve bir 
dönüm duvarlı bahçe içinde bulunan köşk 
satılıktu-. 23 No. lı köşke ve T. 20865 • 
müracaat. — S 

ANADOLÜHİSARINDA — Dolay Bağ
lan mevkiinde Sıraservilerde on dokuz 
bin arşm muhitinde meyvah ve meyvasız 
beş yüzü mütecaviz ağaçlan ile üç kuyu 
ve iki sarnıç ve bir akarca ve miiştemi-
l&tı havi altı oda ve bir sandık odası ve 
iki sofaU (1) numarah köşk satıhktır. 
Görmek ve gezmek istlyenler içinde otu
ranlara müracaat eylemeleri. — S 

5 — MÜTEFERRİK 
tSTANBÜLÜN MARUF AİLELERİN

DEN BİR GENÇ — AUe nezdlerlnde Piya
no, Fransızca ve İngüizce dersleri ver
mek arzusundadır. H. İbrahim Mardin 
P. K. 600 İstanbul. _ 1 

HUSUSÎ DANS DERSLERİ — En İyi 
en çabuk ve akademik metodlar Ue asri 
danslan öğreten Prof. M. Hanımyan. Ad
res: Beyoğlu Ağacaml Sakızağacı cadde
si 33. 7 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif U-
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu smıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzarî smıflarm 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 27 

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 Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 9 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus 
ticaret şubeleri ve bakalorya İmtlhanlan-
na hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenjeliğine malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bhr y t ^ k mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dmrsler vermekte
dir. Esash ve en seri yeni usullerie ted
ris eder. Flatler mutedUdir. «PROF. M. 
M.» rümuzlle (Akşam) % mektupla mü
racaat. — 18 

HUSUSİ R İ Y A Z İ n VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek riyaziye tahsilli bir mu
allim orta mektep ve ViM talebelerinin 
bulunduklan sınıflann programlannı sert 
ve kuvvetli bir şekilde kazırlar. Hariçten 
inmhana girecek olanlan da emin me-
todlarla az zamanda hazırlar. Akşamda 
R. T. rumuzuna yazı İle müracaat. — i 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ 
İTİRAZLARI, MUHASEBE REHBERLİ
Ğİ — Bilanço tanzimi, ticari muamelfttm 
teşkili, tedviri, şirket teşkili, tasfiyesi. 
- Tacettin - Galata. Bankalar, Şehsüvar 
cad. 47 No. 1. Tel: 42819. — 16 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oasetemiz İdarehanesini adres ola

rak gösteımiş olan karilerimizden 

A R — M R T — Radyo — D N 

namlanna gelen mektuplan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

5. cî Keşide 11/Mart/938 dedir, ' 

[Büyük İkramiye: SOıOOO 
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 kif iyi zengin eden bu piyan-
ifoya iştirak ediniz... 

II inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I — İdaremizce Çamaltı tuzlasında yaptırılacak elektrik santralının şart

namesi değiştirilerek dizel esasına müstenit olarak yeniden tanzim olunan 
şartname ve tablo şeması mucibince tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

II — Bu tesisatm montajı da dahil olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. , 

III — Eksiltme 31/III/938 tarihine rastüyan perşembe günü' saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 

IV — Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel mukabUinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V — Münakaşaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, M. N. A., Atlas, Benz, 
Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmaları girebilir, Bımdan gayri girmek 
isteyen firmalar fennî şartnamede yazıh takatta bir dizel tesisatı yapmış ol-
duklanna dair idarenin isteyeceği evrakı tesmiyeyi İnhisarlar Tuz Fen şube
sine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi h^de münakaşaya iştirs^ edemezler. 

VI — Eksiltmeye iştirak etme^isteyen firmalar şartnameye uygım olmak 
üzere ihzar olunmuş fiatsız son tekliflerini «yedek aksam fiatlariyle beraber» 
ve projeleriıü tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü! Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü
nakaşaya iştirak edebilmek için de münakaşa gününden azami 2 gün evveline 
kadar verilen tekliflerin kabulünü mutazammm mezkûr şubeden vesika alma-
lan lâzımdır. 

VII — Mühürlü teklif mektbunu, kanuni vesaiki ve V inci maddede 
yazıU eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme paraam ihtiva edecek olan ka^ 
palı zarflar aksUtme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alim 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabUinde verilmiş olmalıdır. (B.) ((712) 

• 
500 kilo çekerinde 1 adet baskül 
300 kilo çekerinde 1 adet baskül 
I — Yukarda tartma kabiliyeti yazılı 2 adet baskül şartnamesi mucibince 

pazarlıkla satm almacaktır. 
II — Pazarlık 7/III/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aünabil*. 
rv — İsteklilerin pazarhk için tayin e^üiaıgün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen 'komisyona gelmeleri ilân oltmur. (888) 

Devlet Demiryoilan ve Limarfları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 
16/3/938 çEff̂ amba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare bina-
smda satm almacaktiı. 

Bu işe girmek isteyenlerin 618,78 liralık muvakkat teminat ile kanımun 
ta3rin ettiği vesikalan, ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
da Tesellüm ve Sevk şefliğinden İzmirde Alsancak mağazasından; Adanada 
6. cı İşletme Müdürlüğünden dağıtılmaktadur. (1061) 

• 
Muhammen bedeli 2885 lira 22 kuruş olan muhtelif ebatta 134 adet telli 

camla 1500 adet Marsilya biçimi cam kiremit 10/3/938 perşembe günü saat 
10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme ile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 216 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lâLzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (932) 

Anonim sosyetesi 
Meclisi İdaresinden: 

Esas nizamnamemizin 48 İnd maddesin* 
tevfikan sosyetemiı hissedarlar umumi 
heyet i Sl/S/938 tarihine tesadOf eden 
pergembe gOnû saat 14 de Ankarada Şit-
ket merkezlfln bulunduğu Türkiye tf 
Bankaa blnasmdaU daire! mahsusasmda 
alel&de olarak tojdanacaktır. 

Muhterem hlssedarlanmızm mezkûr 
gûn ve saatte toplantıda hazır bulunma
ları rica oIunoE. ^, 

Esas mukavelenamemizin 53 âncü mad
desi mucibince asaleten veya vek&leten 
100 hisseye sahip olan hissedarlar içtl-
nuula hazin bulunabilirler, tçtimada h a s r 
bulunacak hlssedarlanmız, gerek asaleten 
ve gerek vek&leten temsil edecekleri hla-
se senetlerinin miktar ve nımıaralarmı 
veya bu hisseleri müsblt vesaiki, statümü
zün 59 uncu maddesi hükümlerine tevfi
kan içtima gününden bir hafta evvel Şir
ket merkezine tftvdl ederek mukabilinde 
hisse senetlerinin adet ve numaralarını 
gösterir duhuliye kartı alacaklardır. 

Müzakere rüznamesi bervechiâtidir: 
1 — İdare meclisi ile mürakip raporla-

n n m okunması, 
2 — 1937 bilânçosile kâr ve zaraü hesap

larının tasdiki ile meclisi idarenin ibrası, 
3 — Mahkeme kararlle Şirket mürakip-

llğine tayin edilen Mehmed Erer'ln me
muriyetinin tasdiki. 

YENİ NEŞRİYAT 
Meşhnr Adamlar Ansiklopedisi dört 

cild olarak tamamlandı 
Dört senedenberi büyük bir itina ile 

«Yedi Oün» tarafından neşredilen üstad 
İbrahim Alâaddlnin bu büyük eseri ta
mamlanmış bulunuyor. Bu, Türk irfan 
Aleminde mühim bir hâdise teşkil eder. 

«Meşhur Adamlar Ansiklopedisi» nln 
her kütüphane İçin lüz ı^ lu bir eser ol-
duğımu söylemeğe lüzum yoktur. Bu eser 
en meşhur adamları resimleri, hayatları 
ve eserlerile bir araya toplayan kıymetli 
ve eşsiz bir tedkik mahsulüdür. 

4 nefis cild içinde 1600 sahifeden iba
ret olan bu büyük eserde 9 bin isim v* 
7500 resim ve levha vardır. Dört cildin 
fiati 10 Uradır. 

Fatiîı İcrasmdan: 
Bir deyinden dola3n mahcuz ve paraya 

çevrilmesine karar verilen 1 kanepe, S 
koltuk, 4 sandalye, 2 sigara sehpası, 1 or
ta masası 4/3/938 cuma günü saat 11 de 
Fatihte Fevzipaşa caddesinde Mütercim 
Asım sokağmda 10 No. lı evin önünde 
aleni müzayede ile satılacaktır. Mezkûr 
eşya kıymeti muhammenesini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 11/3/938 cuma 
günü ayni saatte ve ayni mahalde satı
lacağından talip olanlarm yevmü mezkûr 
ve saatte memuruna müracaatları il&n 
olımur. M. 1501 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassuı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
•onra saat ^2,5 tan 6 ya) kadar istan
bulda Divanyolunda ( 1 0 4 ) nım.aralı 
hususi «Jpabinesinde hastalarım kabul 
eder.' Sah, cumartesi günleri aabah 
«9,5 • I2> saatleri hakikt fıkarayA mah
sustur, g Muayenehane ve ev telefon I 
22398. Kandilli 38 — 48. 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

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

B O R S A 
Zİ/i/93» 

(AKŞAM KAPANIŞ PİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstikrazı 93,29 
dahili 
1933 İstikrazı 99,25 
Ünltüık I 19,25 

X n 19,25 
> m 19,25 

MümessU I 40,30 
> n 41.10 

> m *-
t ş Bankası 10,30 

» hamiline 10,40 
» mflessis 90 

Parij 
Londra 
Nev York 
MUâno 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,38,50 
630 

0,79,59 
15,1330 
85,74,60 
3,42,76 
4,69,16 
1,42,34 

Tttı^lye Cüm- 100 
hutlyet MerkM 
Bankası 
Anadolu Hlfl. 83,75 
Telefon 
TMkos 
Çimento 

8,25 
7 

13,15 
tttUıad Değir- 13,75 
menleri 

0 CfarkDeHr-
DMlİMt 

( fUtlari) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid , 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

\ » 

6S,49JZ0 
22,6631 
1,9635 

1238,10 
84,2837 

4,1930 
8,98,75 
106,19 
24,ıa 

tSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRB BORSASI 

28/2/938 
F t A T L A A 

ClNSt Aşağı 
Kr. Pa. 

Tukan 
Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Çavdas 
Mısır beyaz 

» san 
Yulaf 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Mercimek Sıvaa 
Yapak Anadol 

» Trakya 

5 32 6 35 
5 16 5 20 
4 5 —r-
4 31 4 32 
4 35 

4 20 
7 34 7 37 

15 — 
14 — — — 
55 — — 
71 — 

G B L K N 

Buğday 
Arpa 
Kepek 
Yapak 
Çavdar 
Un 
Nohut 
B. Peynir 
Z. yağı 
Tiftik 

484 
158 
60 
10 1/4 
45 

136 
S 

16 
3 
6 

Ton 

1/4 
1/4 

G t D İ N 
Nohut 
Razmol 
Tiftik 

55 1/2 Ton 
100 » 

10 1/4 > 

D I 9 F t A T L A B 

Buğday: Liverpul 6,20 
» : Şikago 435 
» : Vinipek 6,91 

Arpa: Anvers 439 
Mısır: Londra 8,99 
Keten T. : Londra 732 
Fmdık Q. : Hamburg 39(— 
Fmdık L. : Hamburg 38,—; 

Kr. 

938/227 
Sultanahmed 5 inci sulh hukuk hâkim

liğinden: 
İsmail Hakkı vekili Nazmiye Ertekin 

tarafmdan Beyazıtta Parmakkapıda 81-
neklimedrese sokağmda Azak apartımanı 
13-19 No. lujkluhtar Halit hanesinde mu
kim ölü İsmail Hakkı kızı âedriye aleyhi
ne açılan kat'ı nafaka davasmm yapıl
makta olan mahkemesinde müddaaleyhln 
ikametgâhmm meçhul olduğu anlaşıl
makla bermucibi talep ilânen tebligat Ic-
rasma muhakemenin 17/3/938 tarihi saat 
14 e talikine karar verilmiş olduğundan 
o gün v« saatte bizzat veya bilvek&la 
mahkemeye gelmediği takdirde gıyabmda 
karar verileceği ilânen tebliğ olunur. 

M 1503 

İzmJltte Şark Pazan Sadeddin 
• Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep Utoplan latış 
yerL Her nevi kırtastye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoırraf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen bedeli * İlk teminatı 
Lira K. Lira K.* 
1980 80 148 56 Kalorifer kazaıu 

Galatasaray lisesine alımp yerine konacak olan muhammen mikdar ve 
ilk teminatı yukanda yazılı kalörifeı kazanmm 16/3/938 çarşamba günü saat 
15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasmda Liseler Muhasebeciliğinde top
lanan komisyonda açık ekf*tmesi yapılacaktır. Bu işe gireceklerin şartname
yi görmek üzere okul idareslfte Ticaret Odasımn yeni sene vesikasile en aşag^ 
bin liralık bu gibi kalorifer ve mümasili inşaat ve tamiratım yaptığına dair 
resmî müesseselerden alınmış vesika ve teminat makbuzlarüe belli gün Ti 
saatte komisyona gelmeleri. «1099»; 

Hükümetin giriştiği pahalılıkla mücadele çalışamalaıına bir yardım ol
mak üzere, Türk Hava kurumu, 1 Mart 1938 den itibaren îstanbıü mezbaha-
smdan, hayvan borsasından ve kasaplardan et fiatı üzerine tesir yapacak hiç 
bir para almamağa karar vermiştir. (1112) 

İstanbul erkek öğretmen okulu satın alma 
komisyonundan 

Okul talebesi için diktirilecek olan elbise imaliyesi hakkındaki ilân bugün
kü Kurun gazetesinde neşredilmiştir. (990) 

/^. 

i, 

<» 

V 
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Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, İhtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

Cild, bazı hayatî unsurlarını 
kaybeder, bu hayatî ve kıymetli 
nnsurlan İade edince, gençleşir ve 
tazeleşir. tşte, Viyana üniversite
si Profesörü Doktor Stejskal'in 
şayani hayret keşfi budur. <Blocel> 
tabir ve genç hayvanlarm cild hü-
ceyrelerinin merkezinden İstihsal 
•dilen bu kıymetli cevher, ponbe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuddur. Her akşam, yat-
nutzdan evvel kullanınız. Siz uyur
ken, o, cildinizi besleyip genç-
leştirlr ve buruşukluklannm seri-
tttı İzale eder. Bir hafta zarfmda 
on yaş gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüz için cild unsuru olan be
yaz rengindeki «Tokalon» kremi
ni kullanmız. Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri kapatır ve birkaç 
fön zarfmda en esmer ve sert bir 
CÜdi beyazlatıp yumuşatır. 

B A Y A N L A R I N 
Nazarı dikkatine 
Satın aldığınız T<^-

lon kremi yazolarının bü-
yiflc bîr kıymeti vardır. 
Onları bayünize iade et-
tilfinizde beheri için 5 ku-
^İ alacak, ajmi zaman
ca kıymettar mük&fadarî 
»ulunan Tokalon piyan
gosuna iştirak hakkım ve-
>-en bîr bilet takdim ede
cektir. Gelecek nüshalan-
öıızda ilân edeceğimiz. To-
kalon piyangosu ikramı-
j^erinî okuvunur. 

O F ! BAŞI M-

IWA5E 

rlEOKALHİHÂ 
,: GPiP, NEZLE, 
-^VEDİŞ,KIRIKLIK 

^ ' Suri/N AdffiLRKt DINDIRIR . 

Düzeltme 
j^^zekmizln 27/2/938 tarihli nüshası-

İnci sahifesinde İstanbul ikinci Ic-
Oğı^^?!'^^^^*»^ Yorgi HamopuUoya Bey-

»«ûcl noterinin 27/11/937 olarak ya-
5 ise de 27/11/927 oldufunu düzeltiriz. 

Siz tfe lıu kremden şaşmayınız! 

I !#ı1: K İ J \K 
BALSAMIN KREMLERİ 

I • I İstanbul beiediyesî riânlan 

^ ^ ^ 

1 ^ / • 

.i""" :i^;.^^Js 

' ^ İ 

Sıhhat Bakanhğımn resmî ruhsa
tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREIM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak' 

vücuda getirilmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

KREIM BALSAIVIİN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de

ğil sıhhî evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatını^ kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
KANZUK Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tamnmış hususi vazo ve tüp şeklinde 
satıhr. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTATTBUL 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin Pey akçesi Eksiltme tarihi gün ve 
cşyamn cinsi fiatı . saati 

Palto ^ 50 Ta: 26.20 98.25 9/3/938 çarşamba 14 
Elbise 50 Ta.: 

Mektebin 937 malî senesi ihtiyacından olup yukarıda cins, miktar mu
hammen bedel ve ilk teminatı yazüı palto ve elbiseler açık eksiltmeye konul
muştur. Eksütmesl hizasında yazılı gün ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek lateyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte 
Gümüşsuyundaki mketep binası dahilindeki komisyona müracaatlaı-ı ilân 
olunur. (909) 

1 — Şehrin her tarafında satılacak muhtelif et nev'ileri için. Daimî Eı> 
cümenin 28/2/938 tarihli toplantısında, aşağıda gösterilen azamî fiatlar ta
yin ve tesbit olunmuştur. 

Karaman 40 Kuruş 
Dağlıç 47 » 
Kıvırcık 50 » 
Kuzu 47 » 
Sığır S5 » 
Manda 25 > 
Keçi 25 » 
Dana 40 » 

2 — Bu fiatlar 1 Mart 938 tarihinden itibaren ikinci ilâna kadar mute-
beıxiir. 

3 — Her kasap azamî fiatlan dükkânmda büyük harflerle ilân edecek ve 
her nev'i et üzerinde bunların nev'I ve flatlarmı gösterir çinko veya emaye 
etiketler bulunduracaktır. ** 

4 — Her hangi bir et nev'ini azamî flattan yukarı satmak isteyen ve eti
kette gerek etin nev'ini ve gerek flatmı doğru göstermeyen kasap derhal en 
yakm zabıta merkezine veya Nahiye Müdürlüğüne, yahut Kaymakamüğa ha
ber verilecektir. 

5 — Azamî fiattan yukarı et satanlann umuru belediyeye mütealük ah-
kâım cezaiye kanununa tevfikan cezalandırılmaları Daimî Encümenin 28 2/ 
938 tarihli karan iktizasından olduğu alakadarlarca malûm olmak üzere ilân 
olunur. (B.) (1114) 

Preventorium - Sanatorium direktörlüğünden 
Muhammen keşfi Teminatı muvakkatası 

Lira Krş. Lira Krş. 
1005 69 136 

14/Mart/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Yüksek Mektep
ler muhasebesindeki eksiltme komisyonu odasmda 1005 lira 69 kuruşluk keş
fi bulunan Haydarpaşa Valde bağmda Preventorium ve Sanatoriumda yapı
lacak mecra ve temizleme kuyusu inşaatı açık eksütmeye konulmuştur. Mu
kavele eksiltme Bayındırlık İşleri genel ve hususî ve fennî şartnamelerle pro
je ve keşif hülâsası ve buna müteferrl evrak Bayındırlık Direktörlüğünde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 136 liradır. İsteklilerin en az sekiz yüz liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Baymdırhk direktörlü
ğünden almış olduğu müteahhitlik re Ticaret odası vesikalarile gelmeleri ilân 
olımur. (988) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (24,482) lira (78) kuruştan ibaret olan Vilâyet Jandarma 

Komutanhk Mnası inşaatı kapalı val usuMyle eksütmeye konmuştur. Eksilt
me 15/Mart/1938 tarihine rasth3ran sah günü saat on beşde Ankara Vilâyeti 
binası dahilindeki Nafıa komisyonunda yapüacaktır. 

İstekliler teklif mektuplannı, Ticaret odası vesika ve (1836) lira (21) 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafıa VeldUetinden 
1938 takvim yıhna mahsus olarak aldıklan mûtcahhitlk vesikalariyle birlikte 
sözü geçen günde saat (14) de komisyon reisliğine,venneleri. İstekliler buna 
ait keşif ve şartnameyi her gün Nafut müdürlüğünde görebüecekleri. (1019) 

göiOs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Türkiye 1$ Bankası Anonim 
Şirketi tdare Meclisinden: 

Esas mukavelenamemizin 44 üncü 
maddesine tevfikan hissedarlar umu-
aal heyeti 31 Mart 1938 tarihine tesa-
iü l eden perşembe günü saat on beş-
i e kankanm merkezinde alelade ola
rak to^anacağından mezkûr gün ve 
na t te muhterem hissedarlarımızın 
tifltııtıdı hazır bulunmaları rica olu-
mır. 

Bankanuzm stadüsünün 49 uncu 
nmddffB mucibince gerrit asaleten ge-
Fdc vekâleten elli hisseye sahip otan 
hissedarlar umumi heyetine iştirak 
ctfMIirler. Ancak vekilkrin de şaHsen 
•ktaMdar ve rey sahihi olmalan lâzını-

Bizzat ijftirak edecelder malik olduk
ları hisse SMieCIerinin miktar re nu-
matatoniM, vekil gîindermek isteyen
ler 4e aynca fuhelerimizden alabile-
ceUeri fomüle uygun olarak tanzim 
edecekleri vekâletnameyi içtima gii-
niladen en az beş gün evvel Ankarada 
liarei merkeziye müdürlüğüne ve di
ğer mahaDerddd fnbelerimize ihraz ve 
tevdi edarek mukabilinde bir duhuliye 
•arakası almalan icap eder. 

ÜÜZAKERE RUZNAMESİ BER-
.VEÇHtÂTtDİR: 

1 — İdare mechsi ve mürakipler 
n^onmun okunması; 

2 — 1937 büânçosile kâr ve zarar 
hesaplarmm tasdild ve meclisi idare
nin İbrası. 

S — Kânn paylaşma» ve dağıtılma
lı gününün tesbiti 

4 — 1938 yüında meclisi Mare aza-
bnna verilecek ücretin tayini. 

5 — 1938 yılı mtirakiplerinin se-
fUmesi 

• — 1937 senesi mürakiplerine veri
lecek ücretin tayini. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Han, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahlüleH ve (İDRAR VASITA. 
StLE GEBELİĞİN OJC GÜNLERtN. 
DE KATt TEŞHİSİ) yapıUr. 
Beyoğlu t Taksine giderken McfeUk 
•okaiı Feraiı ep&rtunanı TeL 40534 
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KOLONYASI 
Saf ve tabiî limon çiçeklerinden ya

pılmıştır. İngiltere, Fransa, ve Alman-
yanın en meşhur kolonyalarından üs
tündür. Denilebilir ki dünya üzerin
de Hasan Kolon^'ası ve Losyonları 
mükemmeliyet ve nefasette bir kolon
ya yoktur. İnsana hayat veren leylâk, 
yasemin, menekşe, nerkis, mUflör, rev-
dor, bahar çiçeği, çam, origan, lavan
ta, şipr, fujer çiçeklerinden ve esans
larından yapılmış olup her birerleri
nin ıtriyat âleminde menendine tesa
düf edilmez. 

Nesrin kolonya ve losyonları Hasan 
kolonya ve losyonlannm ayni evsa
fına malik olmakla beraber dereceleri 
daha hafiftir. Nesrin markası çok sa-
tihyor. Çünkü onun mükemmeliyetile 
ve ucuzluğile rekabet edilemez. 

ESANSUR 
Lâle, şipr, divinya, nergis, viyolet, 

milflör, leylâk, güller, revdor, origan, 
yasemin, krep döşin, neroli, suar de Pa
ris, aşk gecesi, dağ çiçekleri, zambak, 
anber, fulyalar, gençlik, senkflör, amo-
rita, kadın eli, nadya, fujer, Şânel, 
Muğe, Florami, İskandal, Flördamur, 
çiçek demeti. 

Kokulan insanı cennet bahçelerinde 
gibi yaşatan harikalardır. Bayanlar 
seve seve, bayıla bayıla kullanıyorlar. 
Avrupa kelimelerile süslü ve yalancı 
ıtriyata ve yaldızlı etiketlere aldan-
mayınu. Hasan markasına dikkat edi
niz. 

Krem, briyantin, pudra, sürme, m] , 
allık ve sabunların en iyisi mutlaka 
Hasan markasını taşıyamdır. 

HASAN KOLONYA ve LOSYONLARINDA K A T i Y E N B O Y A Y O K T U R 
Yalnız bir tüb kullandıktan sonra aynaya bakuuzî 

R AD YOL Nln 

Mükemmeliyeti hakkında en son ve 
en doğru sözü o söyliyecektir 

Bembeyaz, pınl pırıl parhyan dişleri, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli diş etleri, 
temiz bir dU, mikrobsuz bir ağız... İşte Radyolinin eseri! 

Bugünden itibaren 

kullanmaya başlaymız! 

Deniz kulübü 
27/2/938 tarihindeki genel toplan

tısında g^nel düsturumuzun 13 üncü 
maddesi mucibince ekseriyet hasıl 
olmadığmdan bu toplantı 6/Mart/ 
1938 pazar günü saat 15 e tehir edil
miştir. 

Genel Kurul Sekreteri 

ASiPiN 
KENAN 

Hakikî tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

Zayi — 935 - 936 ders yılı sonunda 
Edime San'at okulunun 3 üncü sınıfından 
aldığım tasdiknamemi zayi ettim. Yenisi
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok
tur, 

118 Ahmed Özok 

Kendinize acımıyor musunuz? 
Bir tek kaşe 

NEVROZiN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan -
mak ne demek ? 

Baş ağrısı 
DİŞ ağfrısı 
Kırıklık 
Nezle, adale 
Ağrıları 

Bütün bunları en 
seri ve en kat*î 
şekilde 

NEVROZİN 
kaşelerlle geçer. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

K U R T U L U Ş 
Doktorlar, bankacılar, kâtipler, mektepliler velhâsıl bütün mürekkepli 
kalemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasından, kurumasından 

ucun bozulmasından kurtaran yegâ
ne TIKU dolma kalemi Avrupada da
hi tasdik olunduğu gibi, Almanyanın 
bu icadı mürekkepli kalemle yazı 
yazmak mecburiyetinde olan halkı 
hakikaten bu yazı yazmak eziyetin
den kurtarmıştır. 

TIKU ucu aşınmaz, bol mürekkep 
alır kuvvetli basıhr 3 — 4 kopye çı
karabilir ve açık bırakıldığı halde her 
ne şekilde durursa dursun mürekkep 
akmaz ve kurumaz. TIKU en sağlam 
ve kullanışlı mürekkepli kalemdir. 

SDyalhtaını ımsıadla Yeşil, Mavi 
ve Kırniizı renlderide ayni fiaytta saiılmaldadır. 
Her yerde arayınız. Fiati 3 liradır. Deposu: Havuzlu Han No. 1, İstanbul 

Taşraya posta ile gönderilir. 

P O L I S KATILI HRISANTOS DIRILDI 
Bu sırrı anlamak için bugün çıkan 

TÜRKİYE Meciaılü 
Bundan başka yine bu mecmuada: Hüseyin Cahid: Sümer Tarihi, Mu
harrem Feyzi: Siyasî musahabe, Peyami Safa: Modern Türk kızı, Sa
lih Murad: Zehirli gazler, Besim Koşalay: Frakli smokinli sporcular, 
Doktor Âsim: Sıhhî tavsiyeler, Orhan Midhat: 1922 Âbidin Da ver: 
Denizlerde silâhlanma hazırlığı, Suad Derviş: Saç ve kadın; Celâl 
Ergun: Mimar Sinan, Aka Gündüz: Küçük Hikâye, Faik Sabri: Dün
yanın en küçük devleti... Gündelik gazetelerdeki güzel yazılar, bil
meceler, fotoğraf müsabakası ve müsabakayı kazan ı̂:"»^-^ .. 

n 

Sahibi Necmeddin Sadak 

^ / 

Unııuııi neşriyat müdürü Şevket Radü Akşam Matbaası 


