
KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Aksam ilân servisi, telefon 24240 
AKSA 

Devlet Nüshası 
Hesap d e f t e r l e r i 

En iyi kâğıda basılmış, hakikî İngiliz prese 
kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kura.| 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 
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Balkan Antantının tebliği 
Türk-Yunan işbirliğini genişletecek 

munzam bir proje tevdi edildi 
Konsey, Habeşistanın ilhakını tanımağa, Franko hükümeti 

nezdme ajanlar göndermeğe karar verdi, Italyanm 
MontreuK muahedesine iltihak edeceği kanaatine vardı 

Misafirlerimizin Ankarada istikballerine aid bir resim: Soldan sağa doğru: Romanya Hariciye müsteşarı B. Com-
nene, BaşvekU Celâl Bayar, Hariciye Vekili Rüştü Araş, Yunan Başvekiü ve Hariciye Naaan B. Metaksas, YugosUy 

Başvekil ve Hariciye Nazın B. Stoyadinoviç 

Ankara 27 (A.A.) — Balkan an
tantı daimi konseyi 25, 26 ve 27 şu
bat 938 tarihlerinde Yunan Başve
kili ekselans B. Metaksasın bajşkanli-
ğında Ankarada toplanmış ve bu 
toplantıya ekselans B. Başkan Sto
yadinoviç, Comnen ve doktor Araş 
iştirak etmişlerdir. 

1 — Antant âzası devletlerin mü
messilleri, umumî politikamn bütün 
veçheleri hakkında umumî bir nok-
tai nazar teatisinde bulunmuşlar ve 

kendilerini hassaten alâkadar* eden 
meseleleri müzakere etmişlerdir. 

Balkan antantının, Avrupaıun bu 
bölgesinde banş ve huzurun muha-
hafazası için en müsmir bir rol ifa 
ettiği ve takibinden hâli kalmadığı 
banş ülküsünün tahakkuku için en 
sağlam bir âmil teşkil ettiği mütte-
fikan müşahade ve tesbit edilmiştir. 

Konseyin müzakereleri esnasmda, 
bütün umumî politika, müşterek 
menfaat ve karşılıklı münasebetler 

meseleleri hakkında her zaman ol
duğu gibi tam bir görüş mutabakat! 
tezahür etmiş ve Antant azasını bir
leştiren tesanüd her zamankinden 
daha salâbetli ve daha sağlam ola^ 
rak tecelli eylemiştir. 

2 — İptidada Milletler Cemiyeti 
paktının mülhem bulunduğu pren
siplere bağU bulunan Balkan antan
tı devletleri, Cenevre müessesesinin 
sadık âzası kalmaya azmetmiş bu-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yugoslav Başvekili bugün 
şehrimize geliyor 

B, Meiaksas ile B. Komnen bugün Ankaradan 
hareket edecekler- Dahiliye Vekili bir ziyafet verdi 

Ankara 27 (Telefonla) — Balkan 
antantı konsesi mesaisini bitirmiştir. 
Toplantı sonunda bir tebliğ neşredü-
ttıiştir. Yugoslav Başevekili ve Hari
ciye Nazırı B. Stoyadinoviç bu gece 
saat 1,30 da hususî trenle İstanbula 
hareket etmiştir. Dost ve müttefik 
devlet Başvekil ve Hariciye Nazın 
İstasyonda merasimle uğurlanmıştır. 
Yarın (bugün) İstanbuldan Belgra-
da hareket edecektir. 

Konsey reisi Yunan Başvekili B. 
Metaksas ile Romanya Hariciye müs
teşarı B. Komnen yarm (bugün) ha
reket edeceklerdir. 

Ankara 27 (A.A) — İç işleri ba
kanı ve Parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya, bugün Anadolu klübünde Bal-
^ n antantı devletleri mümessilleri 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Y u n a n gazete ler in in 
maka le l er i 

Atina 27 (A.A.) — Atina ajansı 

bildiriyor: Gazeteler B. Metaksas ile 
Dr. Arasın nutuklannı tefsire devam 
ediyorlar. 

Katimerini gazetesi, Balkan an-
tantımn ihdasından beri yaratılan 
tesanüt fikir ve ruhundan bahsede
rek diyor ki: 

«Bu fikir ve ruh, B. Rüştü Arasa 
Balkanları banş bölgesi olarak tav
sif etmek ve Başvekil B. Metaksasa 
da antantm besmelmilel sahadaki 
müsalemetleşdirici nüfuzunu kaydet
mek imkâmnı venniştir.» 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Fener • Üçok maçı 
neden oynanmadı? 

Beşiktaş Vefayı 6-0, Ankarada 
Galatasaray Harbiyeyi 1-0 

yendiler 

(TafsUât Spor sahifemizdedir) 

Rasadhanede oturan yıldız 
İrene Dunne'ün başlıca merakı teleskopla 

gök yüzündeki yıldızları seyretmektir 
Artist AKŞAM 1 çok beğendi: "Amerika gazetelerin

den farksız. Hattâ resimler daha güzel„ diyor 
[Muharririmiz Hikmet Feridun Es'in bu mektubımu yarınki nüshamızda 
okuyunuz. Amerika stüdyolan hakkındaki mektubu 7 nci sahifemizdedir.] 

Öğretmenlerin iıaiîidnı 
deriıai vermeiidir 

1935 senesinde terfi eden muallim
ler halâ kıdem zamlarını olamıyorlar. 
Bugünlerde haklarına kavuşacakla-
nru umuyorlardı. Fakat içinden ç»-
ktlmaz kırtasiyeci tdbirlerile izah ve 
isbat olunuyor ki, hazirana kadar 
beklemeleri lazımmış. O zaman inşa-
aUah... 

Sebeb? 
Miüî iktisadiyatımız fena mı gidi

yor? Vergiler tahsil ulunamıyor mu? 
Her zümre, her meslek, her sınıf, her 
tabaka ve vatandaştan bir feragat 
bekleniyor da, bu arada öğretmenle
rin de fedakârlık göstermeleri mi lâ
zım geliyor? 

Eğer vaziyet böyle olsaydı, bu muh
terem insanlar, sabrederler, evdeki 
yan tok çocuklarına, elbise hevesi 
senelerdir tatmin edHemiyen kanla
rına: 

— Ne yapalım? Azıcık hamiyet gös
terin, dişinizi sıkın! telkininde bulu
nurlardı. 

Fakat rakamlar, bir inkişaf, bir 
bolluk ve bir millî refah devresi için
de bulunduğumuzu müjdeliyor. 

Manen her keşten üstün olmalanm 
katiyetle istediğimiz bu mübarek 
meslek mensuplannın mütevazt hak-
lannı maddeten ödemek hususunda 
niçin bu kadar cimri, niçin bu kadar 
ihmalkâr oluyoruz? 

Onlara karşı lâkayıdlığtmız, maa-
nfi iyi bir öğretmen kadrosundan 
muhrum bırakmağa vesile teşkil e-
decektir. Ne büyük hata! 

P A Z A R T E S I KONUŞMALARI 

Türk evi ne zaman 
doğacak ? 

Yazan: Hasan - Ali Yücel 
Altıncı sahifemizde okuyımuz. 

nflSTRBIÎlfflff 

Büyük Önder, Balkan 
gazetecilerine mühim 
beyanatta bulundular 
Her halde heklediğimiz parlak 

günler bizlerden dahi uzak değildir 
Bizden sonra gelecekler ise tabiî o günlerin 

parlaklığını bahtiyarlıklarla tesid edeceklerdir 
Ankara 27 (A.A.) — Reisicum

hur Atatürk, Yunan Başvekili ek
selans Metaksas, Yugoslavya Baş
vekili ekselans Stoyadinoviç ve 
Romanya Hariciye müsteşarı orta 
elçi ekselans Komnen ile diğer 
Balkan murahhaslan erkânını 
bugün Çankayadaki köşklerinde 
çaya davet buyurmuşlardır. 

Bu çayda B. M. Meclisi başkam, 
Başvekil, bütün vekiller, Balkan 
antantı devletleri orta elçileri, t.s-
met İnönü, Balkan ve Türk gsıze-
tecileri hazır bulunmuşlardır. 

Balkan gazetecilerinin vukubu-
lan temennileri üzerine Atatürk 
kendilerine aşağıdaki beyanatı 
lütfetmişlerdir: 

« — Balkan ittifakı bizim öte-
denberi samimiyetle üzerinde dur
duğumuz bir idealdir. Bu idealin 
her gün geniş bir saha üzerinde 
daha ziyade genişlemesini ve me
saha almaşım görmekle bahtiya
rım.' Bu hususta müttefik Balkan 
devletlerini sevk ve idare eden ze
vatın büyük himmetleri ve mu
vaffakiyetleri ve ittifaka bağlılık
ları sayam takdirdir. 

Bugün bu şekilde dahi hepimi
zin memnuniyetini mucip olan 
Balkan birleşik vaziyetinin, bir 
gün bir çok kimselerin hatırların
dan bile geçirmedikleri mütekâ
mil şekli alacağına itimadım ber

ildir. 
Bu yüksek ideale giderken müt

tefik devletlerin başında bulunan 
zevatın himmetlerine matbuatın 
dahi büyük hizmetlerinin sebket-
mekte olduğunu müşahade et
mekteyiz. Balkan milletleri mat
buatının bu yüksek ideali kendi 
idealleri telâkki etmeleri ve bu 
idealin tahakkuku için bütün im
kânlarla çahşmalarını kendilerin
den temenni ederim. Matbuatın 
şimdiye kadar ayni suretle vazife
sini ifa etmiş olduğunu da tekrar 
etmeliyim. 

Dünyada, şimdiye kadar, başka 
başka milletlerin ünyon yaptık
tan ve asırlarca beraber yaşadık
tan tarihde görülmüştür. Bizim 
kurmak istediğimiz ünyonun ta
rihte geçmiş olan ünyonlann 
çok fevkinde olmasını isteriz. 

Tarihi bu kadar yüksek bir 
idealin esas temel taşı yalnız ge
çici politika esaslannda kalmaz. 
Bunun esas temel taşlan lâzım
dır ki kültür ve ekonomi cevher-
lerile dolu olsun. Çünkü kültür ve 
ekonomi her türlü siyasete istika
met veren bazlardır. 

Her halde beklediğimiz parlak 
günler bizlerden dahi uzak değil
dir. Bizden sonra gelecekler ise 
tabiî o günlerin parlaklığmı bah
tiyarlıklarla tesid edeceklerdir.» 

Fransız meclisindeki müzakere 

B. Flandln "Milletler Cemiyetinin kıymeti 
kalmadı, Almanya İle anlaşmalıyız» diyor 
B. Reynaud "Almanya bugün harp edemez 

Almanya ile ancak kuvvetli olursak 
anlaşabiliriz,, diyor 

Başvekil diyor ki: "Müşterek emniyetten vaz 
geçemeyiz. Fransız politikası Milletler Cemiyetine 

dayanmakta devam ediyor,, 
Paris 27 — Fransız meclisinde dış 

politikaya dair cereyan eden müzake-
te çok hararetli olmuştur. Hariciye 
Nazırından başka eski Başvekil Flan-
din, eski Nazırlardan Paul Reynaud 
ve Başvekil Chautemps tarafından 
mühim nutuklar söylenmiştir. B. 
Flandln kürsüye çıktığı zaman sos
yalistler «Heil Hltler» diye bağırmış
lardır. Merkez ve sağcenah ise kendi
sini alkışlamıştır. Eski Başvekil de
miştir ki: 

« — Yegâne endişem millî menfa
attir. Bunun temini sulhun devamlle 
kabildir. Halbuki Versay muahedesi
nin kurduğu sulh ihtizar halindedir. 
Bunun için harekete geçmek lâzımdır. 
İngiliz Başvekili söylediği nutukta 
bu hakikati açıkça anlatmak cesare
tini gösterdi. B. Chamberlain Millet
ler cemiyetinin artık emniyeti temin 
edemediğini söyledi. Milletler cemiye
tinin kıymeti kalmamışsa ona istinad 

1̂ .ederek yapılan paktlarımız ne olacak? 

ANKARA 

B. Flandin B. Reynaud 

Fransa Avnıpada yalnız başına jan
darma vazifesini yapamaz. İngütere 
Avrupa işlerine kanşmıy6u;ak ve artık 
Milletler cemiyetine başvurmıyacak-
tır. Hükümetimiz de İngiliz formülü
nü kabul etmelidir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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I I>nıı G e c e k i v e B u S a b a h k i H a b e r l e r 
S o n d a k i k a 

Chautemps kabinesinin 
istifa etmesi ihtimali var 

Ayan, uzlaşma ve hakem kanununun 6ncı 
maddesini red, 8 inci maddesini 

encümene iade etti 
Paris 28 (Akşam) — Ayan meclisi, 

başvekil B. Chautemps'in bütün ısrar 
ve ricalarına ve mebusan meclisince 
kabul edilen metin Ayan meclisi ta
rafından tadil edildiği takdirde ikti
dar mevkiinde duramıyacağı hakkın
daki ihtarlarma rağmen uzlaşma ve 

hakem kanununun altnıcı maddesini 
reddetmiş, 8 inci maddeyi tahriı- en
cümenine iade etmiştir. 

Ayan meclisinin bu karan, kabine
yi müşkül bir vaziyete sokmuştur. 
Başvekilin istifasmı vermesinden 
korkuluyor. 

Bir ingiliz harp tayyaresi 
esrarh şekilde kayboldu 

ingiliz tayyarecisi, ecnebi bir telsiz istasyonu 
tarafından aldatılarak tuzağ̂ a düşürüldü 
Londra 28 — Büyük bir ketumi

yetle inşa edilmiş olan bir İngiliz 
bombardıman tajryaıesi tecrübe uçu
şu esnasmda esrarengiz bir surette 
ortadan kaybolmuştur. Havacılık 
mahafüinin beyanına göıe İngiliz 
tayyarecisi, ecnebi bir telsiz istas
yonu tarafından aldatılmış ve bu ec-
hebi telsiz istasyonunu İngiliz is-

GÜNÜN HADISELERI 

tasyonu zannederek muhabereye 
girişmiş ve istikametini değiştirerek 
şarka teveccüh etmesi için talimat 
almıştır. 

İngiliz makamatı, kayıp tayyareyi 
aramak için yüz tayyare göndermiş
lerdir. Fakat şimdiye kadar yapılan 
araştınnalardan hiç bir netice alma-
mamıstır. 

Çekoslovakya ile İtalya 
arasında bir hadise 

Çekoslovakya Cumhur 
reisi Mussolini hakkında 

tecaviizkâr bir lisan 
kullanmış 

Roma 27 — Çekoslovakya cumhur 
reisi Benesln, B. Mussolini hakkında; 
tecavüzkâr bir lisan kullandığı du-
yulmuıştur. Ceteka ajansı bxmu tek-
3Sb etmiştir. Giomal d' îtalia bu tek-
rfbi neşrettikten sonra diyor ki: 

«Cet«ka ajansı, tekzib ediyor. Fa
kat bunun hakikate istinad ettiğin
den o kadar az emindir ki bu tekzi
bini Prague'a bildirmeğe cesaret ede-
•üyor. Biz bilâkis reisicumhur Bene-
»'In bu bahtsız cümleyi bilfiil sarfet-
tiğini teyid ve bu sözleri Fransız el
çisine söylediğini tasrih ediyoruz. 

Bu hususta tafsilât verebilecek va
ziyette olduğumuz için icab ederse 
bilâhare bımu da yaparız.» 

İtalyamn Londra elçisi 
Romaya gidiyor 

Calais 27 (A.A.) — İta'yanm Lon
dra elçisi Dino Grandi, Romaya av
det etmek üzere Calais'den geçmiş
tir. 

InöilterMrlaDda 
Konuşmalarda büyük 

güçlüklere tesadüf edildi 
Dublin 27 — irlanda Başvekili de 

Valera Lmıdradan buraya gelmiştir. 
Başvekil İngiltere ile irlanda araisın-
daM müzakerede çok büyük fhtüâf-
l*r meydana çıktığım sc^lemiştir. 

Müzakereye perşraıbe günü Lon-
drada devam edilecektir. Konuşma-
mn hatanm sonuna doğru bitmesi 
İBuhtemeldir. 

Yon Papen vedanamesini 
verdi 

Viyana 27 (A.A.) — Dün Reisicum
hur Miklas'a veda mektubunu veren 
Alman sefiri von Papen, matbuata be
yanatta bulunarak Berchtesgaden iti
laflarının iki memleket arasındaki an-
laşamamazlığa nihayet vermiş oldu
ğunu ve «Alman sulhunu.) perçinleş-
tirdiğini söylerai§tir: • 

Fransız meclisindeki 
müzakerenin akisleri 

italyan gazeteleri memnun 
Alman mahafili iyi 

karşılamadı 
Roma 27 (A.A.) — Son zamanlar

da İtalyamn Fransaya karşı İttihaz 
ettiği tarzı hareket hilâfına olarak 
Chautemps'm parlâmentoda s^le-
diği nutuk burada müsaıd Ur şeîcl-
de karşılanmıştır. 

Gazeteler, Chautemps'm şu cüm
lesini tebarüz ettirmektedirler: 

«Bütün Fransa İtalyan milletine 
karşı dostane bir sempati hissi besle-
mrittedir.» 

Berlin 27 (A.A.) — B. Delbcsnun 
parlâmentoda şiflediği nutuktan 
bahseden siyasî mahfeller, Fransayı 
Avrupada hududsuz müdahale hak-
larma malik olmak istemekle ittiham 
etmektedir. 

Bu mahfeller, B. DeIbo.=i'nun müş
t e r i emniyet ve Fransz - So\7et 
paktımn ibkası taraftarı olduğunu 
yeniden beyan etmiş oln-.asını tees
süfle karşılamaktadu-lar. 

Birçok gazeteler, Berline yaklaş
mak arzustmu izhar etmiş olan Flan-
din'in bu işte muvaffak olamamasın
dan dolayı teessürlerini izhar etmek
tedir. 

Deniz sifâhtarı 
ingiltere, Amerika ve 

Fransa kayıtları 
kaldıracatklar 

Londra 27 (A.A.)r — Ögrenü^ine 
göre, Fransa, İngiltere ve Amerika
nın deniz murahhasları salı günü 
burada toplanarak bu üç devleti 193S 
tarihli deniz muahedesile tesbit edil
miş dan tahdidlerden kurtai'acafc 
olan maddenin tatbikine karar vere
ceklerdir. 

BXL karar, Japonyanm tahdidlere 
riayet etmekten imtina etmesi üze
rine ittihaa edilecektir. 

Türk kodeksinin tadili çalın
malarına devam ediliyor 

1930 tarihli Tüi'k kodeksinin tadilini 
gözden geçiren ve bu kodeksin ye
niden tanzimine çalışan komisyon 
profesör Akil Muhtarın reisliği altın
da çahşmalarına devam etmektedir. 
Komisyonun çalışmalarının daha bir 
kaç ay süreceği anlaşılıyor. 

tngilt erenin maddî ve 
manevî hazırlığı 

Biribirini takib eden Habeş, Uzak Şark, 
Akdeniz, Almanya, İspanya hâdiseleri 
özerine her kafadan bir ses İşitiliyor: 

— İngiltere her şeye boyun eğiyor! 
— İngiltere eskisi gibi değil... Nerede 

mazideki hali!... Hoşuna gitmiyen bir gey 
olunca, hemen donanmasmı gönderir, 
kendini kızdıranın sulannda nümayiş 
yapar, yahud da doğrudan doğruya uma
nında demirlerdi. 

— Yanm asır sonrasına göre düşünfir, 
tedbirler alırdı. Şimdi ise, yanm saat ev
vel zuhur etmiş hâdiseler karşısında afal-
hyor. 

•— MacDonald bir idealizmedir kapıldı, 
İngilterenin silihlaamasını geri bıraktı. 
Büytk Britanya şimdi i* işten geçtikten 
sonra toparlandı amma, teslthat progra
mını tamamlayıncıya kadar ötekiler de 
yapacaklanni yapmış bulunacaklar. 

» » * 
Söylendiler bunlardır ve herkes, dikkat

le tedkik ettiği İngllterede hiç bir kımıl
danma eseri görmiyerek cidden şaşıyordu: 

— Bir şey yapmağa niyetli değil mi? 
Müstakbel harekâtı nasıl olacak? Kuvvet
lenince nasıl bir siyaset takib edecek? 

Son zamanlara kadar bunlara cevab 
verilemiyordu. Fakat Eden'in kabineden 
ayrılarak, malûm olan sert tavrı takın
ması, malûm olan sözleri söylemesi üze
rine mütecessis nazarlar önünde bir man
zara belirdi: 

İngiltere, ihtiyar ve klâsik siyasileri va-
fiitaaile genç rakib devletleri oyalamağa 
(yahud onlarla samimiyetle anlaşmağa) 
çahşacak. Eğer bımda muvaffak olamaz
sa, yepyeni, genç bir kuvvet, ihtiyat hat
tında bekliyor: 

Rencide ola ola kurulmuş zembereğe 
dönen bir ingiliz efkârıumumiyesi Eden'in 
şahsı arkasında hazırlanmaktadır. Şayet 
bu kuvvetin şimdiki haşin prensiplerile 
iş başına geçmesi mukadderse, o güne 
kadar. Büyük Britanyanın sUâhlanma 
programı da tamamlanmış olacaktır. 

Hülâsa, anlaşmalara mail bir iktidar 
mevkiinin arkasında maddî ve manevî 
mücadele istinadgâhları kuvvetlenen bir 
genç İngiliz siyaseti için için tekevvün 
ediyor hissini vermektedir. 

F. Tanur 

Hatay intihabat 
nizamnamesi 

Cenevrede toplanacak 
komisyona iştirak edecek 
heyetimiz yarın geliyor 
Ankara 27 (Telefonla) — Hatay 

intihabat nizamnamesini yeniden 
tanzim için 7 maii;ta Cenevrede top
lanacak komisyon müzakerelerinde 
bulunacak olan • Hariciye Vekâleti 
umumî kâtiİM B. Numan Menemen-
cioğiu yarın (bugün) akşamki eks
presle îstanbula hareket e*cek ve 
çarşamba günü İstanboldan Cener-
reye gidecektir. 

Hariciye Vekâletinden, B. Cevdet, 
B. Tank Emin, Adliye Vekâletinden 
hnhuk işleri ımrum müdürü B. î^-
nasi, hukuk profesörlerinden B. İb
rahim Menemencioğlu, Dahiliye Ve
kâleti şube müdürlerinden B. Meh-
med Alî, Antalya mebusu Tayfm- da 
komisyonda müşavir olarak bulun
mak üzere B. Numan Menemencioğ-
luna refakat etmektedir. 

Y ü k s e k S ı h h a t ş i ı ras ı b u g ü n 
toplanıyor 

Ankara 27 (Telefonla) — Yüksek 
Sıhhat şûrası yarın (bugün) topla
nacaktır. Şûra, tabiblerin sanat icra
sından mütevellid suçlarına aid iki 
dosya fle röntgen lâboratuarlanmn 
sureti tatbikine dair olan nizamna
me projesini tetkik edecektir. 

Ankara numune hastanesine 
Âlmanyadan bir cild mute-

hâ^sıu getirtiliyor 
Ankara 27 (Telefon) —: Ankara 

numune hastanesine Âlmanyadan bir 
cild mütehassısı getirilecektir. Profe
sör martın on beşinde Ankarada bu
lunacaktır. 

Ankarada yalnız üç ilk mek
tep kızamıktan kapabldı 
Ankara 27 (Telefonla) — Bazı ga

zeteler Ankaradaki bütün ilk mektep
lerin tatil ettiklerini yazmışlardır. 
Halbuki yalnız bir ihtiyat tedbiri ol
mak üzere üç mektep kızamık yüzün
den kapatılmıştır. Bütün ilk mektep
lerin kapatıldığı haberi bundan ga
lattır. 

Macar polisi bir çolc 
nazi tevlcif etti 

Tutulanların başında bulunan, 
eski bir komünist imiş! 

Budapeşte 27 (A.A.) — Macar zabıtası, birçok naziteri tevkif etmiştir . Ba
zı resmî Macar şahsiyetleri hakkında tahki râmiz yazı lan mıdı tevi risaleler 
neşretmiş olan 15 kadar nazi dün gizli bir ma tbaan ın meydana ç ıkanlmasmı 
müteak ip tevkif edilmiştir. 

Buı ı l ann şefi, eski Mr komünist t i r . Binbaşı Szalassy ile a rkadaş lannda ı ı 
71 nazi 22 şuba t t a tevkif edilmişlerdi. Bunlar hâ lâ polisin kontrolü a l tmda-
dTTİar, 

Millî müdafaa için GfO milyon pengoeslik bir istikraz akdedileceği şu sı
r ada muzır unsur la ra karşı a b n a n teıiMrler banka mahfellerinılc memnun i 
yetle karşılanmıştır . _ _ ^ 

Muhterem misafirlerimiz dön 
Anl(aradaki maçı taldp ettileı 

B. Metaksas, antant azaları ve milletleri 
adına Türk miIietini,Turk gençliğini selâmladı 

Ankara 27 (A.A.) — Elen Başvekili \ 
ekselans Metaksas ile Yugoslavya j 
Başvekili Stoyadinoviç ve Rumen dış 
bakanlığı müsteşarı Komnen iç işleri 
bakam ve Parti genel sekreteri Şük
rü Kayanın refakatinde Ankara Şe
hir stadına gelerek Galatasaray ile 
Harbiye takımları arasında yapıl-
mak,ta olan maçı bir müddet takitr 
etmişlerdir. 

Muhterem misafirlerimizin stad-
yomun şeref tribününe girişleri stad-
da bulunan halkm ayakta ve daki
kalarca süren alkı.şlarile karşılanmış
tır. 

Ankara halkı ve gençüği. ile bu su
retle karşı karşıya geünek fırsatm-
dan istifade eden Elen Başvekili ek
selans Metaksas gerek kendi ve ge
rek pek muhterem meslefedaşları Yu

goslavya Başvekili Stoyadinoviç ve 
Rumen dış bakanlığı mvöteşan ek
selans Komnen namma mikrofon 
önünde kısa bir hitabede bulunmuş 
•e gençlik arasında bulunmaktan 
duy ' • ' bahtiyarlığı ifade ederek 
kon;.^ ;i ve antant milletleri adı
na Türk milletini ve Türk gençliğini 
selâmlamıştır. 

Atina elçimiz B. Ruşen Eşref Ün-
aydm tarafından türkçeye çevrilen 
bu hitabe stadyomu drtduran on i n 
lerce halk tarafından çok hararetli 
bir surette alkışlanmıştır. 

Maçın sonuna ctoğru dost ve müt
tefik devletler mümessillerinin stad-
dan ayrılışları gelişlerinde olduğu gW 
bi halkın samimî ve içten duyguları
nın bir defa daha te^aljüröne vesile 
vermiştir. 

ingiliz kabinesin-
de değişiklik 

Başvekil yenî tadilât 
yapmağı düşünüyormuş 

Londra 27 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: Lord Halifax, 
Hariciye nezaretinde 9X bir raiiddet 
kalacaktır. Başvekil, B. Edenin çeki
lişinin doğurduğu heyecan yatıştık
tan scMira kabinede yem tadilât yap
mağı düşünüyor. 

Avam kamarası koridoılarında söy
lendiğine göre, şimdilik Ziraat Nazı
rı William Morrison'un Hariciye Ne
zaretine seçilmesi çok muhtemel ol
makla beraber kamara âzasından bir 
Hariciye Nazırı intihabı kolay olmı-
yacaktır, 

Lord Halifax'ın Hariciye Nezaretine 
tayini, İngiliz - İtalyan müzakerele
rinin muvaffakiyetle neticelenmesine 
kadar zaman kazanmak için yapılmış
tır. Böyle bir muvaffakiyet, kabine
nin mevkiini kuvvetlendiıecektir. 

Aynı mahfeller, B. Bcyd Lennox'un 
mesai nezai'eti müsteşarhğına tayini, 
müfrit sağ cenahla birlikte çalışmak 
için gayret sai'fedilmekte olduğuna 
l»r delil addedilmek lâzımgeidiği fik
rindedirler. 

Diğer tahminlere göre, ChurchiU 
kabineye girecektir. B. Chamberlain-
den sonra en muhtemel Başvekil ola
rak da; sir Thomas İnskip'in İsmi zik
redilmektedir. 

tzmit Ticaret odası meclisi 
intihabı yapıldı 

İznıit (Akşam) — Ticaret odası 
meclisi âzalıklan için yapılan İnti
hap bitmiş ve Asrnı Aı-diman, Faik 
Nüzhet Belkin, Zihni Kaman, Sa-
deddin Yalım, Ömer Lûtfi, Ferid 
Aral, Mahir Kjştay seçilmişlerdir. 

Heyet ük toplantısını vali bay Hâ-
mid Oskaym huzurile yapmıştır. 
Vali, yeni azalan tebrik etmiş ve 
günden güne inkişaf eden Kocaeli 
vilâyetinin ticarî vaziyetine işaı-et 
edeı-ek daha şümullü çalışılması icap 
ettiğini bUdirmiş , yeni meclise mu
vaffakiyetler dilemiştir. Bu münase
betle bir çay ziyafeti verilmiştir. 

ingiliz - Italgan 
konuşması 

italyan mahafilî çıkan 
haberleri tekzib ediyor 
Roma 27 — İtalya» mahafili, İn

giltere ile İtalya arasında başlıyaıı 
müzakereleri bozmak için bir çok 
taraflaı-dan çalışıldığını söylüyor. BU 
mahafil Süveyş kanalında İtalyamn 
İsteğine dair çıkan yalan haberleri 
tekzip etmektedir. Trablusta yapı
lacak olan manevralarm Mısır değil, 
Tunus hududunda yapılacağı bildi
rilmektedir. 

Lmıdra 27 — Londi'ada bulunan 
İngilterenin Roma sefiri hariciye er-
kânüe görüşmüştür. Sefir talimat 
aldıktan sonra bir iki. güne kadar 
Romaya hareket edecek ve Romada 
müzakereye başlıyacaktır. 

Nevyorkta 3 casus tevkif 
edildi 

Washington 27 (A.A.) — Federal 
araştırma bürosunun müdürü, casus
luk yapan ve Amerika sahillerile 
panama kanalı sahillerinin istihkâm
larına aid askerî sırları ecnebi bir 
devlete satmağa teşebbüs eden üç 
kişinin New - Yorkta tevkif edildik
lerini bildirmektedir. 

Rumen kabinesi 
Bükreş 27 (A.A.) — Ki'al Carol, 

22 martta Londı-aya gidecektir. Pat
rik Miron Cristea'nm bir müddet da
ha hükümetin başında kalması ihti
mali vardır. Çünkü yeni kanunuesa-
sînin müttefikan kabul edilmiş cu
masına rağmen millî hayata, intihab 
kanununa, bankalara ve matbuata 
taallûk eden esaslı kai'arnameler he
nüz resmen ilân edilmemiştir. ; 

Yugoslav meclisinde bütçe 
müzakeresi 

Belgrad 27 (A.A.) — Pai'lâmento 
dün Adliye nezareti bütçesinin ikinci 
Jnraati müzakerelerine devam etmiş
tir. Celsenin sonunda Adliye Nasırı 
Simonoviç söz alarak muhaliflerin 
bazı itirazlarına cevab vermiştir. Bun
dan sonra reye geçilmiş ve parlâmen
to bütçeyi kabul etmiştir. 
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Etin ucuzlamasıl | 
Yarından itibaren et fiatlerinde 

hissedilir bir ucuzlama oluyor. Dün
kü gazetelerde elbette dikkatinizi cel-
betmiştir; 

Kıvu-cık 50, kuzu ve dağbç 47, ka
raman ve dana 40, sığır 35, keçi ve 
manda 25 kuruşa satılacak. 

Pek çok kimse tereddüdler geçirdi: 
— Acaba mevsim icabı fiat inme

leri oluyor da, bu, hükümet ve bele
diyenin bir muvaffakiyeti diye mi 
gösteriliyor? 

Fakat hayır! Bu son aylar içinde 
kuzunun seksene, kıvırcığın yetmişe 
ve diğerlerinin de bu nisbette fırla
dığı oluyordu. Kıvırcık altmıştan 
aşağı hiç düşmemişti. 

Kilo başına daha şimdiden lâakal 
10 kuruş tenezzül emrivakidir. Eğer 
piyasada mevsim icabı değişiklikler 
olursa, bunlar da, yeni narhlar üze
rinde müessir olacak. 

Şimdiki halde, belediye, kasap 
dükkânlarını madenî fiat etiketle,»-» 
le, muntazam damgalarla, mütem'a* 
dî kontrollerle, bizzat halkı da kon
trole davetle sıkı bir zabıt ve rabıt al
tına sokmuş oluyor. Bundan sonra, 
hilesiz, ucuz et yiyeceğiz. Her halde, 
diğer istihlâk maddeleri de birer bi
rer, medenî, demokıat ve devletçi bir 
memleketin şanına lâyık bir hal ala
caktır. 

Atatürkün nutkundaki hayatı ucuz
latmak fasb ezberimizde. Celâl Ba-
yar. evvelâ etten işe başladı. İstan
bul halkının kâfi derecede gıda ala
madığını, sıhhî istatistiklere daya
nıp, samînüyetle itiraf ettikten 
sonra, bu derde ilk derman olarak, 
fakir fıkaraya et yedirmek emelile 
bu mühim gıda maddesini on kuruş 
ucuzlatmak programını çizdi. 

Belediyenin bu programı aksatmı-
yarak tatbik edebilmesini takdir et
mek - her fırsatta bu müesseseye 
velev samimiyetle, hücumdan geri 
kalmamışlar için! - hakkı insafla 
tanımak olur. 

Celâl Bayar, gazetecileri Yalovaya 
davetinde hayvan istihsal eden vilâ
yetlerimizde birlikler kuracağından, 
Karadenizde bir mezbaha tesis ede
ceğinden ve etleri - içinde soğutma 
ambarları bulutun vapurlarla - ke
silmiş olarak İstanbula naklettirerek 
bize daha ucuz yedirteceğinden bah
sediyordu. Demek ileıisi için ümidvar 
olmakla beraber, şimdiki vaziyetten 
de pek menuıun olduğumuzu söyli-
yebiliriz. 

Fakat bu güzel fikrin başarılı tat
bikatçısı Muhiddin Üstündağ İstan
bul halkına bir tavsiyede bulunmuş
tur ki, hayırlı teşebbüsün katı ve dai
mî muvaffakiyetine erişmesi için, be
hemehal buna herkesin riayet etme
si lâzımdır: 

— Et alışverişinde halkın dikkatli 
ve hassas davranması, resmî makam
larla memurların işlerini kolaylaştı
racaktır. Herkes aldığı etin cinsini ve 
mahiyetini dikkatle aramalı, parasını 
ona göre vermelidir. 

Atatürk'ün tarif ettiği şekildeki 
«Millî tüccar» evsafını benimsemek 
şerefi de bu fırsatla, evvelâ kasapla
ra düşüyor. Onlardan meslekî na
mus, halktan kendi menfaati iktizası 
kontrol, belediyeden yılmaz gayret, 
hükümetten de diğer maddeler üze
rindeki ucuzluk vaidlerini tahakkuk 
ettirmek bekleriz. (Vâ - Nû) 

Tramvay hattının 
geçtiği caddeler 

Şirket yakında esaslı 
tamirata başlıyacak 

Tramvay caddelerinde tramvay hal
imin her iki tarafında yedişer met
relik kısımlann inşa ve toiiiiri tram
vay şirketine aiddir. Evvelce yazdığı
mız gibi Belediye, şirketin bu taahhü
dünü tamamile ifa etmediğini, yapı
lan tamirlerin çok sathî o'.duğunu ile
riye sürerek Nafia Vekâletine şikâ
yette bulunmuştu. Nafia Vekâleti, bu 
müracaat üzerine bir komisyon teşkil 
etmiş ve tramvay hatların m geçtiği 
bütün yolları baştan başa tedkik et
tirmişti. Komisyonun Vekâlete verdi
ği rapora göre, yollarm şirkete aid kıs
mındaki taşlardan mühim bir kısmı 
bozuktur. Bu taşlar, arası iyi beslen
mediği için yağmur sellerinin tesirile 
günden güne biribirinden ayrılmak
tadır. Bu yüzden tramvay caddelerin-
deki çöküntüler çok fazladır. Bina
enaleyh bütün bu taşların kaldınlıp 
yellerine yeni taşlar konmas: lâzımdır 

Nfia Vekâleti bu rapor üzerine şir
ket nezdinde teşebbüste bulunmuş ve 
mukavele mucibince tramvay şebe
kesinin geçtiği yerlerdeki caddelerin 
kaldırımlarını yenileştirmesi lüzumu
nu bildirmiştir. 

Haber aldığımıza göre. Tramvay şir
keti yakında inşaata başlıyacak, eski 
taşlan tamamile sökecek, alelade par
ke taşlan tamamile yetişmediği için 
daha muntazam ve biribirleıine bir
leşmeğe müsaid olan mozayik parke
ler döşeyecektir. 

İki yang ın baş langıc ı 
Şişlide B. Berberyanm 30,000 lira

ya sigortalı apartımam ile, Beyoğ-
lunda Yeniçarşıda B. Panayotun iş
gal ettiği ve 1,000 liraya sigortalı bu
lunan dairede birer yangın başlangı
cı olmuş, iki yangın da itfaiye tara
fından söndürülmüştür. 

Zabıta, her iki ycngınm sebepleri
ni tahkik etmektedir. 

Elektrik şebekesi 
Karanlık sokakları 
aydınlatmak için 

genişletilecek 
Şehrin muhtelif semtlerine kona

cak olan iki bin lâmbadan iki yüzü 
şubat içinde Beyoğlunun bazı sokak
larına konmuştu. Mart içinde de da
ha iki yüz lâmba konacaktır. Bunlar, 
Kocamustafapalşa, Samatya, Beykoz, 
Anadoluhisarı, Çengelköyü ile Ana
dolu yakasının bazı sokaklarma ko
nacaktır. 

Bundaiı sonra konacak olan lâmba
lar, şehrin elektrik şebekesi bulunan 
kısımlarındadır. Elektrik şebekesinin 
bulunmadığı msıhallelerde de bir
çok karanlık sokaklar vardır. Bunlara 
lâmba: konması için şebekenin bu yer
lere doğru uzatümasma ihtiyaç var
dır. Bu maksadla hat tm temdidi İçin 
Nafia Vekâletine müracaat edilerek 
müsaade istenecektir. 

Nafia Vekâleti müsaade verdiği t ı t -
dirde elektrik şebekesi bu semtlere 
de uzatılacak ve mütebald lâmbalar 
buraya konacaktır. 

fsa 
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Haklı şikâyetler 

KiHselerdeki tabutlar 
Kiliselerde, fakir Hıristiyan ö-

liUeri için tabutlar vardır. Cenaze 
naklolunduktan sonra, bunlar, 
hiç bir fennî temizlik görmeksizin 
kilisede bekletilir; ilk lüzumun
da, gene öylece kullanılır. 

Bu suretle, hastalık bulaşık 
mıdır, mikroplar ürüycr mu, gö
zetilmeden, tabutlar, muhtelif 
evlere girip çıkmaktadır. 

Rica ederiz, devletin ve beledi
yenin bu işlerle alâkadar daire
leri şu yolsuzluğa bir nihayet ver
sin. 

Üç hıristiyan Türk 

Görünmez kaza 
Bir kürek kar bir kamyo
nun camını kırdı, şoför 

yaralandı 
Evvelki akşam belediye temizlik 

amelesinden Mustafa, Pangaltı is
tasyonunda karlan bir taraftan di
ğer tarafa atarken bir kürek kar o 
sırada geçmekte olan şoför AbduUa-
hm idaresindeki komyonun ön ca
mına isabet etmiş ve kırmıştır. Kın
lan cam parçalanndan bir kaçı şo
för Mehmedin yüzüne isabet etmiş 
ve yaralamıştır. 

Bu şekilde tam mânasile görün
mez bir kazaya uğnyan şoför kam
yonu durudrarak zabıtaya müracaat 
etmiş, Abdullah tedavi altma ahn-
mış, amele Mustafa da yakalanarak 
hakkında kanunî takibata girişil
miştir. 

Bir çocuk düştü , cebindeki 
çakı a y a ğ ı n a saplandı 

Kasımpaşada oturan 16 yaşlann-
da Orhan isminde bir çocuk, Şişha
ne yokuşundan çıkmakta iken ayağı 
kayarak düşmüş, bu sırada açık ola
rak cebinde bulpnan çakı ayağına 
saplanarak yaralanmasına sebep ol
muştur. 

İşe el koyan polis, Orhanı tedavi 
altına aldırmıştır. 

Bir kiYiIcım bir çocuğun kol 
d a m a r ı n d a yara lar açtı 
Kasımpaşada demirci Kadrinin 

yanında çalışan Reşid, ocak başın
da iken büyük bir kıvılcım sıçramış, 
kolunda büyük bir damara isabet 
ederek kesilmesine sebebiyet ver
miştir. 

Reşid, fazla kan zayi ettiği cihet
le Beyoğlu hastanesine yatırılmıştır. 

G a z lâmbas ın ı yakarken 
etekler i tutuştu 

Klreçbumunda oturan ve fener 
bekçiliği yapan yetmiş beş yaşlann-
da Fatma, yanmakta olan sobadan 
gaz lâmbasım yakmak isterken etek
lerinden tutuşmuş, vücudunun muh
telif yerlerinden yanmıştır. 

Fatmayı civardan yetişenler kur
tarmışlar, Beyoğlu hastanesine kal
dırmışlardır. 

Bay Amcaya Sföre... 

Kadıköy suyu 
ıslah ediliyor 

Bu yaz işe başlanması 
ümid ediliyor 

Kadıköy - Üsküdar Su Şirketi ile 
teçhizatımn satm alınması hakkmda 
tanzim edilen mukavelenin tasdiki 
için hazırlanan lâyiha Millet Mecli
sine verilmiştir. Bu kanun kabul edi
lince, satın alınma muamelesi kati
yet kesbedecektir. 

Su şebekesinin Belediye tarafından 
idare edilmesine başlandığı günden-
beri- Belediye Sular idaresi şebekenin 
pek bazuk olan kısımlarını tamir et
tirmek gibi acele bazı tedbir'er almış, 
fakat su miktarmı arttırmak, tasfiye 
etmek, süzme havuzlarında tertibat 
almak gibi suyun ıslahmı temin ede
cek hiçbir şey yapmamışta-. 

Millet Meclisine verilen mukavele 
tasdik edildikten sonra Sular idaresi, 
şebekenin ıslahı için bir proj*î hazırlı-
yacaktır. Bu münasebetle .şebekenin 
hangi kısmmm bozuk, neresinin sağ
lam olduğu tedkik edilecek, diğer ta
raftan yeni ihtiyaçlar da göz önüne 
almaç aktır. 

Projenin birkaç ay içinde ikmal edi
lerek bu yaz yeni tesisat yapüması 
bekleniyor. 

Üsküdar H a l k e v i Tar ih v e 
edeb iya t şubesi dün bir 

toplant ı yapt ı 
Üsküdar Halkevi Tarih, Edebiyat 

şubesi dün fevkalâde bir kongre ak
detmiştir. Kongre Anadolu klübü baş
kanı bay Vahdet tarafından idaure 
edümiş ve neticede ekseriyetle şu ze
vat idare heyetine seçilmişlerdir: 

Başkanlığa Necdet Ali, sekreterliğe 
bayan Meliha, Yümni Otkan, İdareye 
Orhan Günsan, Münib; 

Tarih, Edebiyat kolu yeni faaliyete 
geçmiştir. 

Kırılmaz cam 
Taksi otomobillerden bu 
tarzda cam takmıyanlar 

işliyemiyecek 
Verilen son karara göre otobüsler, 

sipariş vesikasım gösterdikleri tak
dirde tripleks cam koymak için iki 
aylık mühletten istifade etmektedir
ler. 

Taksi otomobülerine gelince: Ge
çen haziranda yapılan senelik mua
yenede sağlam çıkmıyacak derecede 
bozuk ve çürük olan arabalarm plâ-
kalanmn ahnması, henüz tripleks 
camı tedarik edemiyen otomobülere 
de bir aylık mühlet verilmesi karar
laştırılmıştı. 

Otomobiller, numara sıralarma gö
re muayene edildikleri tarihten iti
baren bir ay içinde tripleks camı ta
kacaklardı. 

Belediye tarafından yapılan ilâna 
rağmen tripleks camı taktığına dair 
muayene edilmek üzere şimdiye ka
dar hiç bir otomobU müracaat etme
miştir. Belediye, bir kaç gün daha 
bekliyecek ve muayeneye gelmiyen 
otomobillerin plâkalanm söktürerek 
bunlarm işlemesine müsaade etmi-
yecektir. 

İSTANBUL HAYATI 

Onu unutmuş ! 
Burun deliklerinden üst dudağının 

kenarlarına yayılan kaba bıyıklannıu 
uçlan simsiyah. Fakat alt tarafa doğ
ru renkler kırmızılaşıyor ve diplerde 
beyaz benekler göze çarpıyor. Şakak
larından, ensesinden sarkan saçları
nın alaca kınalı renklerinden de anla
şılıyor ki, boyanın tazelenmesi ihmal 
edilmiş. Koluna sımsıkı yapıştığı ka
dın, otuzunda ya var ya yok. İkisinin 
de giyinişlerinden, dünyahğm yerin
de olduğu farkediUyor. 

Erkek, dik yürümek için kendini sık-
dıkça ayaklan biribirine dolaşıyor, göğ
sü geriüp ileriye fırhyor. Fakat her 
adım başında beli kendiliğinden bükü
lüyor, zoraki kalkan omuzlan birden
bire sarkıyor. Adım attıkça daracık 
mantosunun dışından vücudunun hat* 
lan belU olan kadın mütemadiyen ba- -
şmı çeviriyor. Erkek, gözlüklerinin 
kubbeli camlan ardında ayak bastığı 
yeri seçmeğe çabalarken kadın, uçla-
n kıvnk kirpikleriıün arasmdan göz
lerini süzerek yavaşça geriye dönü
yor. Dudaktan tath bir tebessümle bü
külüyor. Biri, bakıp farkedemediğin-
den; öteki bakmağa vakit bulamadı» 
ğından, nereye bastıklarım bilmiyor
lar. Adetâ biribirlerini sürüklüyorlar. 

Sendeleye sendeleye vapura girdi
ler. Erkek, kadmm kolunu biraz daha 
sıkıca kavnyarak çeke çeke ileriledL. 
Arka taraftaki boş kanapeye sokuldu
lar. Kadın seri bir hareketle karşıda 
oturan birkaç kişiyi kenara doğru ite
rek köşeye oturdu. Erkek de mecburen 
karşısmdaki boş yere yerleşti. O, ipek 
mendUUe gözlüklerini temizlerken ka
dmm süzgün gözleri kapı ağzındaki 
kalabalık arasında dolaşıyor, dudak-
lan kâh asabiyetle büzülüyor, kâh iç 
gıcıklayın bir tebessümle bükülüyor
du. 

Adam, başım uzatarak öksürüklü 
bir sesle konuşmaya başladığı sırada 
beri köşede oturan şişman, kır saçh 
bir zat elindeki gazeteyi bırakarak 
döndü: 

— Vay, azizim. Maşallah. Şükür gö
rüştüğümüze, nerelerdesin iki gözüm? 

Diye elini uzattı, öteki, bu görüş
meden hiç de memnun olmadığını an
latan bir tavırla başım çevirdi, karşı
sındakinin elini sıktı. Şişman adam 
kısa bir hatır sormadan sonra göz 
ucu Ue genç kadına baktı: 

— Zannedersem kerime hamefendi? 
Berikinin birdenbire rengi uçtu. 

kaşlan çatıldı. Dudaklan titreyerek 
mınldandı: 

— Hayır. Şey... Refikam. 
Şişman zat manidar bir tebessümle 

bahsi değiştirdi. Bir müddet dereden 
tepeden konuştuktan sonra: 

— E, dedi. Gene şiire merak ediyor 
musun? Senin, bundan yirmi sene ev
vel çok sevdiğin bir beyit şimdi hatı-
nma geldi. 
«Sen de mi hâlâ esiri zülfiyar olmaktasın?» 
«Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar 

olmaktasmji 
Öteki, kaşlannı çatarak boynunu 

uzattı ve homurdandı: 
— Ben onu unutmuşum. Fakat şu 

misra hiç hatırımdan çıkmıyor: 
«thtiyar olsam da gönlüm taıedir.» 

Vapur iskeleye gelmişti. Gülüşerek 
kalktüar. 

Cemi Refik 
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D ü n sabah İstanbul c ihet inde 
bir saat kadar elektrik ce 

reyanı kesi ldi 
Dün sabah saat yedi buçuk ile se

kiz buçuk arasmda İstanbul cihetin-
deki tramvay elektrik cereyanı ke-
sUmiş ve bu yüzden bir saat tram
vay münakalâtı sekteye uğramıştır. 

-— Bu iş yeni bir şey değildir Bay 
Amca, eskiden de yapıhrdı... 

... Fakat yalnız bayat palamutla
rın kulaklannı kırmızıya boyayıp ta
ze gösterirlerdi.. 

... Halbuki şimdi havyardan tu t 
da... 

... Portakala kadar birçok yiyecek
leri bayayıp da satıyorlar!... 

B. A. — Sevin bayım sevin!, 
sanatı ileriiyor demektir!... 

Resim 
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iktisadî ve malî hafta 
* * % 

M i ^ ll|l».*XL'tL*tJ".^' 

Beynelmilel piyasada endişe azaldı 
İstanbul borsasında vaziyet 

Her muhasibin bir tek kasası bulu
nur; varidat ve masarifin nevileri ne 
olursa olsun, hep o kasaya girer ve o 
kasadan çıkar. Devlet bütçeleri de bu 

esas üzeıine idare olunur. Buna vahdet 
kaidesi derler ki ilk defa Fransada 
1862 tarihli muhasebei umumiye ka-
ramamesile tatbik edilmeğe başlan
mıştır. 1326 (1910) senesindenberi 
muhasebei umumiye kanunumuz biz
de de bu usulü tesis eylemiştir. Bu . 
usulün iyi tarafı da var, fena tai-afı 
da var. İ3i\arafı, bilûmum devlet va
ridatının bir kasada temerküz etme
si neticesinde hakikî bütçe erkaimnm 
malûm olması; fena tarafı ise muay
yen bir hizmet için, faraza bir istikraz 
akdedildiği vakit elde edilen paranm 
haflteikaten o hizmete tahsis edilip edil
mediğinin belli olmamasıdır. 

Fransa devleti birkaç sene evvel 
amortisman sandığım tesis etmekle 
bu vahdet kaidesine nevima bir dar
be indiı-miştl. Şimdi İse «Milli Müda
faa Müstakil sandığı» namı altmda 
yeni bir teşekkül vücude getirmekle 
ikinci darbeyi vurmuş oluyor. 

Maamaflh Fransa, zaruret karşısın
da buna tevessül eylemiştir. Okuyucu-
İMimız hatırlarlar, geçen sene Blum-
Auriol kabinesi münhasıran Millî mü
dafaaya tahsis olunmak şartile sekia 
milyar franklık, kalnbiyoou garanti
li, bir İstikraz akdeylemişti; halbuki 
sonradan anlaşıldığına göre, bu kabi
nenin içtimaî, iktisadî ve malî sakat 
siyaseti neticesinde bu paranm kısmı 
âaamı heder edildi ve ordu ihtiyacı
na ancak 2 milyar frank sarfclunar 
büdi. 

Fransız milleti para hususunda pek 
cimridir. Fakat millî müdafaası mev
zubahis olduğu vakit kesesini boşaltır. 
Aradığı yegâne şart ta aJdatümaması-
dır. Halbuki geçen sene feci bir suret
te aldatıldığı ve diğer taraftan sosya
list kabinesinin seyyiatı devam ettiği 
için, hükümete artık itimad edemea 
oldu. 

İşte bu itimadı yeniden ihya içindir 
ki şimdiki Maliye Nazırı B. Marchan-
dau bu müstakil millî müdafaa san
dığını ihdas ederek yapılacak istikraz-
Jara karşılık olmak üzere mühim ba-
a varidat membalan tahsis ve istikraz 
hasılatımn - herkesin kontrol ede
bileceği bir şekilde - ordu ihtiyacatı-
na: sarfım temin eylemektedir. 

Bu tedbire müterafik olarak. Maliye 
Nazın, istihsali arttırmak ve serve
tin inkişafına yardım etmek üzere 
Chiffre d'affaires (bunun müteradi
fi bizde bir dereceye ka^ar muamele 
vergisidir) vergisini tenzil için bir lâ
yiha haau:lamıştır. 

Cümhttriyet hükümetimizin progra-
nunda da dahil olduğu üzere, muay
yen bazı elâstikiyetU vergilerin nisbe-
tlnl indirmek - paradoxal görünse de -
bu vergi hasılatım çoğaltmak için en 
iyi usuldür. Şeker istihlâk vergisinden 
sonra ispirto İstihlâk vergisinin de ten-
«Ülne karax vermiş olmakla hüküme
timiz iktisadî ve malî bakımdan ha
yırlı bü- tedbire daha tevessül etmiş 
bulunuyor. 

««• 
Financial Times gazetesinin yazdı-

gına göre, tiyevm Londrada bulunan 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Eti Bank ve İş Bankası müdiri umu
mîleri oradaki malî mahafil ile mü
him müzakerelere girişmiş bulnmak-
tadırlar. Temas ettikaeri daire, «İhra
cat kredileri için teminat departma-
m» dır. Müzakere, Türk maden cev
herlerinin Londra piyasasmda kolay
lıkla satılabilmesi çareleri üzerine ce
reyan etmiştir. Bundan başka Eti 
Bank müdiri umumîsinin, kurşun, 
simli kurşun, çinko, bakır, krom piya-
sasma hâkim büyük müesseselerle de 
temasa girişeceği söylenmektedir. _ 

Piyasalar: Geçen hafta beynelmi
lel siyasî ufukta dolaşan kara bulut
lar ehemmiyetli surette dağılmış ol-
duğımdan piyasalar azıcık nefes aldı
lar. İtalyamn şimdi de Süveyş kanalı 
Üzerine kontrol hakkını istemesi bi
raz endişeyi mucib olmakta ise de hal 
çaresi bulunaX;ağma benziyor. İngiliz 
Hariciye Nazırmm velveleli istifası ne
ticesiz kaldı. Başvekilin metîn izahatı 
efkân umumiyeyi tatmin etti. Bu se
beplerden dolayı hareket merkezi Lon
dra olmak üzere bütün borsalar haft» 
zai'fmda gerek maden, geıel: millî ve 
beynelmilel esham fiatlerinde mühim 
tereffüler kaydettiler. Nevyork borsa
sı da hayli iyileşmiştir. 
i s t a n b u l bof s a s ı n d a v a z i y e t 

Umumî hareketi takiben ve bilhas
sa yüzde yedi buçuk faizli Türk bor
cu tahvilâtınm Paris piyasasmda 253 
faranga kadar yükselmesi neticesin
de İstanbul menkıB kıymetler ve kam
biyo borsası hafta zarfında istekli gö
ründü. Maaraafih hacim itibariîe mu
ameleler mühim değildi. Geçen haf
ta da söylediğimiz veçhile borsa acen
teleri vadeli yeni pozisyonlar almayıp 
mevcudu tasfiye etmekle meşguldür

ler. Röpor muamelâtı gittikçe azalmak
tadır; önümüzdeki mart nihayetinde 
- borsanm Ankaraya nakli dolayısile -
röporda hiç bir kâğıt kalmıyacaktır. 

Ünitürk kâğıtları cumartesi akşa
mı 19,30 lirada kaldı ki geçen hafta
ya; nazaran 30 kuruşluk bir tereffü 
demektir. 

Anadolu grupunda da cüzî tereffü
ler vardır. Son fiatler şunl&rdır: 

Hisse senedleri: 23,75 lira, 
Tahviller: 41,10 lira, 
Mümessiller: 40,40 lira. 
Dahilî istikraz kâğıtlannıızdan Er

gani 98,75 kuruş, Sivas - Erzurumun 
dört tertibi de 95 kuruş etmektedir. 

Merkez Bankası 125 kuruş fırlıya-
rak 100 lirada kaldı. İş Bankaları da 
10,20 toa flatlndediı-. ' 

Endüstriyel kâğıtlarımızda hareket 
yok gibidir. Aslan Çimento 13,05 lira 
etmektedir. 

Diğer nominal fiatler: Tramvay 
11,25 lira, Umum sigorta 12 lira, İt
tihadı millî 24 lira, Terkos 7 lira, Bo-
monti 8 lira, îttihad değlmencilik 
12,75 Ura, Telefon 8,50 lira, Şirketi 
Hayriye 15 lira, Omnium 1 lira, Şark 
Ecza deposu 2,45 lira'. 

Borsa harici muamelât 
Altsn fiati henüz malûm d ^ d i r . 

Kredi FMisiyelerde az tereffü vardır? 
1903 tertibi: 107,50 lira, 
1911 terfih: 97,50 lira ediyor. 

Akşehirde Halkevlerinin yıldönümü münasebetile 
yapılmıştır. Yakanda bundan bir enstantane görünüyor. 

büyük tezanur»D 

Haricî ticaret 
istatistiği 

K â n u n u s a n i d e i t h a l â t a r t m î § , 
i h r a c a t a z a l m ı ş t ı r . M a a m a f ih 

i h r a c a t g e n e i t h a l â t t a n 4 
m i l y o n l i r a f a z l a d ı r 

istatistik umum müdürlüğü 1938 
senesi ikincikânun ayma ait haricî 
ticaret istatistiklerini tamamlamış
tır. Alman neticelerden geçen sene
nin ayni ayma nazaran ithalâtta 4 
milyon lira artış, ihracatta ise 2 mil
yon lira noksanlık vardır. İthalâta 
nazaran ihracat fazlası 4 milyon li
radır. 

ithalât ve ihracat yekûnlarının 936, 937 
seneleriyle mukayesesi aşağıda gösteril
miştir. (Rakamlar üç sıfır ilâvesile). 

1936 1937 1938 

ithalât 6.422 5.902 9.362 
İhracat 9.125 15.284 13.454 

Baçlıca ithalât maddelerinin kıymetle
ri: (Rakamlar üç sıfır İlâvesile). 

1937 1938 

Yün ve kıl iplikler 311 
Pamuk ipliği 139 
Pamuk mensucat 855 
Demir ve çelik mamulâtı 918 
Makineler 074 
Kara nakliye vesaiti 231 

Başlıca ihracat takamlaruıın kıymetleri 
açagıda gösterilmiştir: (Rakamlar üç sı
fır İlâvesile). 

1937 1938 

306 
540 

1.000 
1.403 
1.780 

461 

Tütün 2.700 5.S25 
Fmdılt (kabuklu, kabuksuz) 1.745 1.413 
Kuru üzüm 643 821 
Çavdar, dan ve .saire 602 758 
Arpa «40 443 
Ham deıi 320 391 
Nohut ve saire 379 377 

Harici ticaretin başlıca memleketler İti
barlı» İnkısamı şu veçhiledir: (Rakam
lar üç sıfır ilâvesile). 

İthalât İhracat 
1937 1938 1937 1938 

Almanya 
İngiltere 
Rus3ra 
Amerika 
İtalya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Hindistan 

3.095 
386 
303 
474 
56 
41 
89 

109 

3.374 
1.066 
1.015 
1.405 

541 
264 
208 
247 

9.360 
688 
997 

1.418 
480 
415 
272 
69 

6.871 
530 
221 

1.767 
999 
253 
766 
39 

Z i r a a t kongn^'esi iç in İ z m i t t e 
M ü h i m b i r t o p l a n t ı y a p ı l d ı 
tzmlt ( Akşam ) — Ankarada ya

landa toplanacak büyük ziraat kon
gresi için İzmit ticaret odasında 
çlflik sahipleri, çifçi, tüccar ve oda 
meclisi âzasmm iştirâkile bir top
lantı yapıldı. Ve çok esaslı görüşme
lerden sonra çok mühim bir rapor 
tanzim edilerek Ankaraya gönderildi. 

SoSuja karşı 
tahaffuz 

Talmarlu veya serin bavalarda, TÜ-
cad çok kolaylıkla sotuk alır. Eviııize 
CMer fttmez, ncak su dola Mr kabın 
içine kir kaşık Sloaa's liniment dök««k 
ayaklarınızı bu suya sokunuz. Bu tedbir, 
ehemmiyetli bir soğuk algmlığmm ile-
rflemesine mâni olabilir. Yncndünfizde 
a tn hisaederseniz, uğuştunnaksızm SI»-
rnn's sürünüz. Sloan's bu suretle vâcude 
nüfuz eder ve idareli sarfedllmiş olur. 
Sloan's sfirdüğünüz airıyan mahalle 
yeni kan hücoın eder, sertliği azaltu*, 
»ğrıyı giderir. Slean's dünyada mev-
cad en asri nasekkindir. Soğuk alfin-
lığı, botkulma, siyatik, lumbsgo için 
köründen bit fife Sloan's satm almu. 

SUDANS 
L İ N İ M E N T 

9ehir Tlyatrora Komedi kısmı 
Bu aksam aaat 2030 da 
f d B Ü K K I S A S I 

Komedi 4 perde. 
Yasan: Von Scböthan 

Tttrkçesl: 8. Moray 

Bu akşam : S A K A R Y A sinemasında 
Senenin en büyük Fransız eserlerinden biri 

UYKUSUZ GECELER 
T O L S T O İ'nin eseri — M Ü Ş T E Ş N A B İ R M E V Z U 

Bas rollerde: 

G A B Y M O R L A Y 
PÎERRE RENOİR ve Komedi Fransezden YONNEL 

Hamiş: Bu ölmin musiki kısmı, Paris Konservatuvan konserler aosye-
tesi, CJolonne, Lamoureııx konserleri ve Paris Rus Katedrali tagannl he

yeti tarafından münavebe ile İcrayı terennüm edilmektedir. 
Yerlerinizi evvelden aldırmız. Telefon: 41341 

937 - 938 senesinin iki büyük filmi birden 

1 - LA G A R Ç O N N E 
Ba§ rollerde: MARİE BELL — HENRY KOLLAN 

Asrî hayatın dc^urduğu ve bütün servet ve ihtişamma rağmen 
hayatınm esiri genç bir kızm heyecanlı macerası 

2 - U L D U R E N Z E H İ R 
Baş rollerde: CHESTER MORİS — MADGE EVANS 

Baştan aşağı heyecan filmi 
• U Q Ü U matinelerden itibaren 

Ş I K SiNEMA'da başlıyor. 
^ ^ ^ " Meşhur B O R O W S K Y ' n i n 

YEGÂNE PİYANO RESİTALİ 
Bu Çarşamba C ^ J^ JT^ /V "^y" Sinemasında 

Akgamı ^ ^ A ^ I V A A T verilecektir. 
Programda: Bach - Beethoven . Chopin - Scarlatti • . 

Rachmaninoff > Us zt, v. s 
Biletler gişede satılmaktadır. Telefon: 41656 

1 M A R T S A L I 

MÜNİR NUREDDIN konseri 
FRANSIZ t i ya t rosunda 

Biletler tiyatro gişesinde satılmaktadır. 
Bugün T Ü R K Sinemasında 

iyl aktörler fif{QQQfQ A C İ d m i ' ^ * ™ ' ' " ^ " ^ 
güzel bir filmde BLANCHE MONTEL 

JANET 
GATNOR FREDERlC MARCH 

" r r T A L İ H G Ü N E Ş İ 
Çarşamba akşamı: M E L E K sinemasında 

• Paris gece barlarmm esrarı... 
Zevk ve sefahat kadınları. . ı , 
Bir sefahat gecesinin esrarı 

MÜŞKİL ITIRAF 
ALBERT JENNY 
PREJEAN ^ HOLT 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan bu mükemmel film 
önümüzdeki Çarşamba akşamından İtibaren 

SÜMER SİNEMASININ 
Fevkalâde programım teşkil edecektir. 

Ba sene görebileceğiniz en son 
FAKAT SN Ot̂ ZEL FİLMLSRt 

L O R E L - H A B D İ 

T Ü B K Ç B S Ö Z L Ü 

8EBZADEBA8I TURAN TİYATROSU 
Sanatk&r Nagid v« arka-

da^Ian Hakkı Rufen 
bllUkte 8 ki9UUc mad-
mazel Mlçe - P«nç«f ve 
Macar vaıyetoalnln l«tl-

rakile. Halk f«cwl 
Localar lOe h«i7«r 20 
paredl lO Çeyh Ahmeci 

oparet S p«rde 

^EZIEYJ 
^İH^Al. ETMEYİNİZ.' 

\Z DERHAL 

ITÂKIKİVALDA 
İVVSTİUeRİLE'TEOAVİ OLUNUZ 
,ÖKSÖRÖK,6RİP. BaeAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
J<ORgR, VE TEDAVİ 

% D E R ' 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
ferefli bir yerinde altmda maga-
Bası olan bir bina müsaid şeraitle 
satılıktır. Alâkadar olanlann aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

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

18 Şubat pazartasl B«-
llkta; Suat Paıfcta 

E N A t L B B 
Operet 8 perde 1 tablo 

I Mart perşembe akfanu 
Kadıköy Süreyya sln«-

maöUîclar Opfret, 
komedi, konaer. 

ERTUĞRUL SADt TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Kadıköy 
Süreyya). Yarm gece: 
(Balorköy). Çarşamba: 
(t^akûdar) sinemalarında 

S E F İ L L E R 
8 perde. 

Yazan: Vlktoı- Hügo 

J 



28 Şubat 1938 A K 9 A M Sahife 5 

StYASl ÎCMAL: 
O r t a Av rmpada sByasî 

faıaİDY®t 
Orta Avrupada büyük bir siyasi 

faaliyet devam ediyor. Avusturya 
Başvekili Schuschnig bu devleti te^ 
hl eden dokuz müttehid hükümetin 
tnüşterek meclisinde söylediği nutuk
ta, B. Hitler üe yaptığı arüaşmamn 
mahiyet ve ehemmiyetini izah etti. 
'Almanyada mutlak surette îıâkim 
plan millî sosyalistlerin aynı bvlvr 
nan Avusturyadaki mült sosyalistle-
Tin, bu Alman hükümetinin esas te^ 
hüâtı bulunan vatanperverler cephe-
tinde çalişmakta serbes ölduklannt 
ve iki muhalif zümre olan sosyal de
mokratlara dahi ayru serbesti veril
diğini beyan etmiştir. Bu suretle ar
tık Avusturyada siyasi cereyanlar 
kendi hali üzere btraktlmısttr. Bu ce
reyanların neticesinde milli sosyalist
lerin hareketi genişleyip kuvvet bu
lursa, iki Alman devletinde aynı re
jim kurulmuş olacaktv. 

Mmi sosyalistlerin httreketi serbes 
lyulunTTiast, zaten 1936 senesi temmvr 
st^nda iki Alman devleti arasında 
oJfdolunan anlaşmada tasrih edİU 

misti. İki Başvekilin arasındaki mü
lakat neticesi olarak bu anlaşmanın 
en mühim kısmı tatbik mevkiine ko
nulmuş oluyor. Bu suretle gerek Al
manya He Avusturya arasındaki mii^ 
nasebat, gerek Avusturyamn dahüî 
ahvali tabu bir şekle ifrağ edilmiş 
duyar. 

Macaristanm devlet şefi amiral 
Hortinin Lehistan cuvihurreisini zi
yareti ve akabinde Prusya Başvekili 
ve Almanya hava nazın mareşal Goe-
ringin Leh cumhurreisine misafir 
olmast ve Lehistan Hariciye Nazın 
baron BeckSn İtalyayt ^dyarete ha
zırlanması orta Avrupadaki siyast 
faaliyetin diğer bir safhasıdır. 

Lehistan, Sovyetlere karşı Roman
ya üe olan askeri ittifakım sağlamr 
laştırdtktan sonra bütün siyasî faor 
liyet ve gayretini Macaristan ile ana
nevi dostluğu ve tarihi işbirliği bir 
kat daha sıküaştırmağa ve Almanya 
ve İtalya üe samimî münasebat tesis 
etmeğe hasretmiştir. 

Feyrullah Kazan 
^nıaıııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııınınıııııınıınımıınııııuiiiıııiMiııiMiıiNHiııııuıııııiHiıımıınımnmıtnnnmıımıııı 

Balkan Antantı tebliği 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

lunmaktadırlar. Mezkûr devletler bu 
müessesenin eserinin kendi politik 
istiklâllerine ve Milletler Cemiyeti
nin bütün diğer âzası muvacehesin
de tam müsaviliklerine riayet pren-
sipine uygun bulunması lâzım geldi
ğini bilhassa kaydederier. Diğer dev
letlerin dahili politiloalanna taal
lûk eden meselelere kanşmamıya 
katî surette azmetmiş bulunan Bal
kan Antantı hükümetleri kendi da
hilî işlerine, her ne mahiyette olur
sa olsun, hiç bir müdahaleye karşı 
müsamaha göstermemiye karar ver-
BUş bulunmaktadııiar. 

i 3 —. Balkan Antantının Akdeniz 
politikasına taallûk eden meselele
rin tedkiki esnasmda, konsey, Bal-
k&n Antantı âzası devletlerin daha 
bldayettenberi tamamen mutabık bu-
lunduklan politikamn, Akdeniz hav-
zasma taallûk eden kısımda bu de
nizde sahildar başüca devletlerden 
her birile, yani İngiltere, Fransa ve 
İtalya üe, banş için bir ijri münase
bet ve' işbirliği politikası olduğu ka
naatinde bulunmuştur. 
t Balkan Antantı, bu politikayı azar 
Bi arasında tam bir ahenk mevcut 
01arak takip etmiş ve dört müttefik 
piemleketin yukanda zikredilen Ak
deniz devletlerile olan bağlanm tak
viye için semereli mesai sarfetmiştir. 

{Habeşistan meselesi, malûm saf
halarım geçirdikten sonra, Balkan 
^ t a n t ı için gayri mevcut hale gel
miştir. 

Müttefik devletler, bunun üzerine 
müşterek Akdeniz siyasetlerinin ta
hakkukunu takib eyliyerek, yukanda 
îsmi geçen devletlerin herbiri üe yak
a m a sahasmda ciddi gayretler sar-
fetmişler ve bunlarla dostane müna-
sebetlerile takviyeye muvaffak olmuş
lardır. 

îşte Yugoslavya, İtalya ile bir dost 
luk paktı aktederken ve bu suretle 
jî endi münasebetlerini, antant azasm-
dan olan ve Akdenizde sahüi bulu-
han iki devletin İtalya üe daha ev-
Vel mümasil paktlarla tesis ettikleri 
^Münasebetlerle hemahenk küarken, 
bu düşünce ile hareket etmiştir. 

Diğer taraftan daimî konsey, bu 
j^snada Yugoslavyanın yeni İtalyan 
"^nunu esasisine tevfikan, Romaya 
^ j e s t e İtalya kraU ve Habeşistan 
^paratoru nezdine yeni bir elçi ta-
S'ih eylediğini ve halen ayni vaziyet-
^ bulunan Romanyanm da bilâteah-
hür yeni bir elçi tayin etmeğe ka-
*ftr vermiş bulunduğunu müşahede 
etmiştir. 
. Yukarıda mevzuubahis Akdeniz po-
"tikası hakkında Balkan antantı 
**^ı arasmda mevcut tam fikir mu-
^^bakatini bir kere daha isbat eden 
"U vakıalar karşısmda, konsey Akde-
*|iz havzasında enternasyonal iş bir-
J^i^i kolaylaştırmak için Yunanis-

yapmalan lâzım geldiği kanaatinde-
dü:. 

Konsey, İtalyanm Montreux mu
kavelenamesine muhtemel ütihakı 
yukanda kaydedUen enternasyonal iş 
birliği sahasmda mühim bir adım 
atıldığına da kani bvüunmaktadır. 

4 — Balkan antantı daimi konse-
3ri, Atinada toplanan son ekonomik 
konseyin kararlannı tasvip etmiştir. 

5 — Konsey. İspanya işlerinde ade
mi müdahale politikasım idameye 
karar vermiştir. 

Antant âzası devletler, General 
Franco hükûmetUe temas tesis ve 
bu suretle ekonomik menfaatlerinin 
muhafazasım temin maksadUe, ajan
lar yoUıyabilecekler ve kabul edebile
ceklerdir, 

6 — Ekselans Başkan Metaksas ve 
Dr. Araş, Türk - Elen Antant kordial 
paktmdan doğan işbirliğinin, mev
cut taahhütler çerçevesi dahilinde, 
genişletilmesini mutazammm bir 
Türk - Elen munzam muahede proje
si tevdi etmişlerdir. 

7 — Konsey, önümüzdeki iki içti-
maınm, Eylül 1938 de Cenevrede ve 
Şubat 1939 da Bükreşte yapılmasına 
karar vermiştir. 

kanunu 
Ayan ısrar ederse kabine 

istifa edecek 
Paris 27 (A.A.) — Ayan meclisi bu 

sabah toplanmıştır. Chautemps, ha
kemlik ve uzlaşma usulleri hakkmda-
ki kanun lâyihasım müdafaa etmiş 
ve ayan meclisi parlâmentonun me
tinlerini iki meclisin uyuşmasmı im
kânsız bırakacak şekilde tadü etmek 
istediği takdirde hükümetin iktidar 
mevkiinde kalamıyacağuu söylemiş
tir. 

tan 
îes: ve Türkiyenin Habeşistan mese-

indeki hattı hareketlerini İtalya 
^ idame eyledikleri dostane müna-
^betlere tevfik etmek üzere icabmı 

Filipin adası 
Şimdilik istiklâl verilmesi 

düşünlmüyor 
New - York 27 — New - York He

rald yazıyor: 
Füipin adasındaki Ameıika komi

seri Macnutt, Reisicumhur Roose-
velt üe yaptığı mülakat esnasında, 
Filipin adalanna tam bir istiklâl ve
rilmesi için münasip zamanm gel
mediğini söylemiştir. 

Söylemldiğine göre Macnutt, Fi-
lipine derhal istiklâl verümesinl is-
tiyen halkm Japonlann Çini istilâ 
etmesi neticesinde büyük bir sukutu 
hayale uğı-adığı keyfiyetine Reisi
cumhurun nazarı dikkatini celbet-
mşitir. 

Komiser ajmi zamanda Flüpin or
dusunun tensiki yolunda kaydedi
len muvaffakiyetler hakkmda bir 
de rapor vermiştir.. 

Yugoslav Başvekili 
bugOn şehrimize 

geliyor 
(Baş tarafı -1 inci sahifede) 

Proia gazetesi, başmakalesinde Bal
kan antantı fikrinin bir banş ve te
rakki eseri teşkü ettiği fikrini teşrih 
etmektedir. 

Elefteron Vima gazetesi, Dr. Rüştü 
Arasın nutkımun yalmz Balkan mil
letleri arasmdaki sıkı birlikten şim
diye kadar elde edilen neticeler itiba-
rile değil, aym zamanda müstakbel 
teşriki mesaiden çıkacak neticeler 
hakkmda da iman fışkırdığmı yazı
yor. 
Yugoslav gazetesi Vremenin 

AnkaradjBtki muhabirinin 
bir telgrafı 

Belgrad 27 (A.A.) — Avala ajansı 
bildiriyor: Vreme gazetesi, Ankarada 
Balkan antam konseyinin ilk celsesi 
hakkmda, hususi surette gönderdiği 
muhabiri B. Svetovski'nin telefonla 
verdiği uzun bir makalesini neşret
mektedir: 

Mesul dört Nazır, antant azası üe 
komşulan arasmda mevcut münsuse-
betleri gözden geçirmişler ve Balkan 
antantmm mUletler arasında hakUtt 
bir banş ve dostluk platforma haline 
gelmesi için yeni salâh İmkânlarmı 
tedkik etmişlerdir. 

Daha bu celseden sonra istikbal 
hakkında herkes nücbin görünüyordu. 
Balkan antantmm doğduğlı yer olan 
Ankarada hayatiyetini, elestikiyetiıü 
ve Avrupadaki yeni vaziyetlere uy
mak kabiliyetini teyit etmesine inti
zar edUiyordu. 

Mükemmel dostlar olan dört Nazır 
arasmda gizli celsede cereyan etmiş 
olan görüşmeler, dört sene mevcudi
yetten sonra, Balkan antantı devlet
leri için kendi aralannda hiç bir me
sele mevcut olmadığım göstermiştir. 

Halen mevcut meseleler yalmz an-
tantm Balkanlar haricindeki işler 
karşısında ittihaz edeceği hattı ha
rekete taallûk etmektedir. 

Türkiye, Yunanistan, Romanya ve 
Yugoslavyanm teşkU ettikleri camia-
nm nüvesi o derece mütecanisdir ki, 
camiamn her bir azasınm hududlan 
üzerinde her türlü salâh, her türlü 
şahsî kuvvetlenme, devletlerden her 
hangi birinin prestijinde her türlü 
büyüme ayni zamanda cmianm heye
ti umumiyesinin prestij üıde bir art
ma demektir. İşte, konseyin devresi 
böyle bir itimat havası içinde ve men
faatlerin tıbkılılığmı tazammun eden 
bir idrak ile açılmıştır. 

Gazete, doktor Arasla B. Metaksa-
sm söyledikleri nutuklara tekrar te
mas ederek, Balkan antantmm müm^ 
taz mümessillerinin Balkan politik 
ve ekonomik istiklâli ideolojisine ve 
dünya efkân umumiyesi önünde ya
rım adada hâkim olan yeni realist 
veçheye tercüman olduklarım bilhas
sa kaydediyor. Müstakil icraat ve po
litik realizm Balkan antantmm Av
rupa ile olan münasebetlerinde, iki 
karakteristik unsurdur. Gerisi hayal
dir. Geniş toprakları üzerinde barışm 
teminine çalışan Balkan antantı, bsış-
kalannm işlerine müdahale suretUe, 
hâlen Avrupada hüküm süren esa
sen nazik vaziyeti hiç bir şekilde ka
rıştırmak istemiyor. 
Beş senelik askerî plânımız 

Nihayet, B. Svetovski,̂  Asıkarada 
hissedUen tam itimada bilhassa işa
ret ettikten sonra, Türkiye Başvekili 
E. Celâl Bayar'Ia Türkiyenin beş yıllık 
askeri plâm hakkında yaptığı bir gö
rüşmeyi naklediyor ve diyor ki: 

Bu plân yeni hiç bir vergiye veya 
istikraza müracaat etmedm basanla-
çaktır. Türkiye Başveküi bu münase
betle ezcümle: 

((Milletlerimin kuvvetli hale koy
mak lüzumunu, banşlannı bozmak is
teyecek her hangi bir kimseye karşı 
ittihaz etmeleri icab eden toerjik 
hattı hareket dikte etmektedir. 

Belgrad 27 (A.A.) _ Dikkatlerini 
Balkan antantı konseyinin devresine 
çevirmekte devam eden gazeteler, An
karada görüşmelerin tam bir anlayış 
ve ahenk içmde devam ettiğini kay
dediyorlar. 

Marsilyada Dok amelesi bir 
Japon gemisine yük 

yüklemedi 
Marsilya 27 (A.A.) — Dok amelesi 

Katori Mârtl ismindeki Japon geml-
, siıü yüklemekten imtina etmiştir. 

Fransız meclisindeki müzakere 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

1934 de, Dollfuss'un öldürülmesin
den sonra Hariciye Nazırı Barthou 
tarafından takib edUen politika İtalya 
ile aramızdaki anlaşmazhklara niha
yet vererek bir yakınlık temin ediyor
du. 1935 de ben bu politücaya devam 
ederek Avusturyamn istiklâlini temin 
için İtalya üe anlaştım. Bunu Stresa 
anlaşması takib etti. 

Stresa anlaşmasına İtalya üe yapı
lan askerî itüâf 1ar ilâve edUdi. Bu iti
lâflar Rhenanie'nin işgaline karşı 
Fransayı temin ediyordu. Fakat Ka
lleş işi bütün bunları altüst etti. Ja
ponya Mançukuoyu işgal ettiği zaman 
zecrî tedbirlerin tatbiki düşünülme
mişti. İtalyaya karşı böyle hareket 
edUmedi. Fransamn bu tedbirlere iş
tiraki bir hata oldu. Çünkü Ren sahi
linde ve Orta Avrupada muhtaç bu
lunduğu İtalya üe bozuştu. 

Laval - Hoare plânımn neden akim 
kaldığı şimdiye kadar etraflı bir şekü-
de izah edilmemiştir. 1936 senesi ni-
samnda italya üe anlaşmağa yeniden 
teşebbüs ettim, Fransamn Habeşis-
tanda mühim menfaatleri olduğun
dan bu görüşmenin lüzumu hakkın
da o zamanki hükümetin nazan dik
katini celbettim. Fakat umumî seçi
min neticesi buna imkân bırakmadı. 
Müşterek emniyet Çin - Japon ihti
lâfında, İspanya işinde ve nihayet 
Avusturya meselesinde iflâs etti.» 

Bu sırada sosyalistler, Flandin'in 
nutuklara tahsis edilen müddeti geç
tiğinden bahisle protestoda bulun
muşlardır. Fakat meclis el kaldırmak 
suretile nutkuna devam etmesini ka
bul etmiştir. Eski Başvekil demiştir 
ki: 

— B. Blum Almanya ile bütün me
seleleri müzakere etmek istemişti. 
Fakat B. Şaht ile yaptığı mülakat ko
münist Thorez'in şiddetU teşebbüsü 
üzerine neticesiz kaldı. B. Chamber-
lain İngüterenin Almanya üe müza
kereye girişeceğinden bahsetmiştir. 
Hükümetimiz de bunu takib edecek
tir. Şu halde bu müzakerenin lüzu
mundan bahsediyorum diye neden 
bana Hitlerin ajam deniyor? 

Fransa, Almanya üe müzakereye 
korkmadan iştirak edebilir. Çünkü 
Almanya fatih bir milletse Fransa 
asker bir mülettir. Komünistlerin üeri 
sürdükleri politika üe konuşma poli
tikasından birini tercih etmek lâzım
dır. Fikrimce mütearrizm çenber altı
na ahnması harbe götüren yoldur. 

B. Resmaud'nun nutku 
Eski Maüye Nazın B. Reynaud bun

dan sonra kürsüye çıkmış ve demiştir 
ki: 

« — Almanya bu müzakereden son
ra poUtikamızm tamamen değiştiri
leceğim ümid ediyorsa sukutu hayale 
uğnyacaktır. Fransa sulhu korumak 
için son senelerde müdafaamıza 372 
milyar sarfetmiştir. Zayif değiliz. 
Harb senelerinde Belçikahlara, Ame-
rikahlara top, mühimmat ve tank bis 
vermiştUc Fransa isteyince bunlan 
yapabilir. 

Almanya fırkalan için lâzım gelen 

zabitlerin yansına malik değüdir. 
Fransa karşısmda yalnız bulunmuyor, 
Fransa ezilirse Lehistan da mevcut 
olmıyacaktu. Almanya şu sebeblerden 
dolayı harbedemez: 

1 — Parasızlık, 
2 — İptidaî madde olmaması, 
3 — Yiyecek tedarikindeki güçlük. 
Sovyet Rusyaya gelince, bu hükü

metin harb zamanmda hiç bir yar
dımda bıüunamıyacağım iddia eden
ler vardır. Fakat gariptir ki bunu id
dia edenler Sovyet Rusyanm İspan
yaya yardımmdan şikâyet edenlerdir. 

Demek bu hükümet yardımda bu-
lunabilirmiş. 

Ben daima Almanya ile görüşmek 
taraftarı oldum. Bunun için bu hü
kümetle müzakerenin aleyhinde bu
lunacak değilim. Yalnız unutmama-
hdır ki Garbî Avruparun hududu Ren 
sahilindedir. İngiltere bımu bUiyor. 
Eden'in istifası siyasî bir değişiklik 
demek değîldir. 

Almanya ile ancak kuvvetU olursak 
anlaşabüü-iz. Bımım için müttehid 
olmak lâzımdır. Bütün Fransızların 
birleşmesi kabildir.» 

B. Chautemps'ın nutku 
Bu nutuklardan sonra BaşvekU B. 

Chautemps söz almış ve demiştir ki: 
— Müşterek emniyetten vaz geçe-

meyiz. Fransa, Almanya ve İtalya ile 
anlaşmak için Avrupadaki mevkiiıü 
terkedemez. İdeolojik poUtikaya ta-
raftsu: değiliz. Fransa - Sovyet paktı 
ideolojik esasa dayanmıyor ve kimse
yi tehdid etmiyor. Bu anlaşma harb 
yapmak için değil, sulhu korumak 
için yapılmıştır. 

Biz harbi sakınılması imkânsız hala 
getirecek olan birbirine zıd bloklar 
teşkilini arzu etmiyoruz. Belki harbe 
mâni olmak için milletlerin sulhper-
verane birleşmesini istiyoruz. Fransa 
politikası Milletler cemiyetine dayan
makta devam ediyor ve İngUtere Ue 
birlikte hareketi hedef tutuyor. Em
niyeti yalmz MiUetler cemiyeti paktı
na değU, beynelmUel anlaşmalanmıza 
istinad ettiriyoruz. Bu anlaşmalardan 
en kıymetlisi İngfiltere Uedir. 

İngiliz - İtalyan konuşmalanmn 
muvaffakiyetle neticeleneceğini ümid 
ediyorum. Bütün Fransa İtalyaya 
karşı sempati beslemektedir. İtalya 
yeni anlaşmalar yapmak istiyordu. 
Fakat Uıtilâflar çıktı. Bu ihtUâflann 
hallini Fruısa samimî olarak istiyor. 
Fransa İspanyaya müdahale edilmi-
yeceğine, Akdenizde vaziyetüı devam 
edeceğine dair teminat alırsa İtalya 
ile dostane münasebat tesisinden çok 
memnun olacağım.» 

İtimad reyi 
Bundan sonra radikal sosyalistler 

tarafından verilen şu takrir feye kon
muş ve 2 reye karşı 439 reyle kabineye 
itimad beyan edUmiştir: 

«Meclis hükümetin beyanatım tas-
vib eder ve millî şeref ve haysiyeti 
muhafaza, sulhu devam e t t u m ^ 
müşterek emniyet ve Mületler emni
yeti çerçevesi dahüinde muahedelere 
riayeti temin eylemek için kabineye 
itimad beyan eder.» 

HUM un 11 uımnaııuı 

Adapazarında muvaffakiyetli bir temsii 

Zehiıii kucak piyesini temsil eden gençlerden bir gmp 

Adapazan (Akşam) — Basrramm ikinci günü akşamı Oençay spor klübü 
menfaatine Adapazan gençleri tarafmdan bir müsamere verilmiştir. Halkevi 
salonımda verilen bu müsamerede çok kalabalık vardı 

Çalışma ve kabiUyetlerine güvenen gençler (Zehirli kucak) piyesini temsil 
ettUer. 

Gençlerin az zamanda çalışarak sahneye muvaffakiyetle koyduklan bu 
piyes, salonu doldurmuş seyirciler tarafından derin bir alâka ile karşılanmış, 
gençlerin başarılan seyircilerin mütemadi alkışlarile takdü: edilmiştir. 

i 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI: 

Türk evi ne zaman doSabilecek? 
(Her Ay) m muharriri, BtsfS52£ 

Bruno Taut'a soruyor: 
— Ne vakit yeni Türk evi doğabile

cek? 
Güzel Sanatlar akademisinin mi

mar profesörü derhal cevap veriyor: 
— Mimarlarımız, artık her yerde 

orta' malı üslûb haline gelen kübik 
ümüb fflödâSIhdan kurtuldukları za
man!... 

Ve sözüne devamla, çu fikirlerini 
açıkça bize bildiriyor: 

— İşte ancak o vakit modern tek
niğin terakkileri tam bir fikir serbes-
liğile tatbik edilecek, gerek ev, gerek 
diğer binalarm bir kısmı için de iklim, 
her şeyden önce göz önünde tutula;-
cak ve bu suretle adetâ kendiliğinden 
eski Türk evinin bazı karakteristik 
hususiyetlerine, meselâ eski Türk bi
nalarında gölge veren sundurmalara 
ve paviyon tarzındaki tesjslere ve yük
sekliği fazla olan odalarda iki sistem 
üzerine yapılan pencerelere dönüle
cektir. Bütün bu noktalar için eski
den kalmış güzel Türk evleri elan mü
him birer etüd mevzuu teşkil etmek
tedir. Eski Türk binalarmm birçoğu 
her vakit için elverişli ve itibardan 
düşmiyecek bir takım karakterleri 
muhafaza etmektedir. 

Ne yalan söyliyeyim, memleketin 
muhtelif yerlerinde, orasma burası
na dizi dizi delik açılmış birer sandık 
halindeki binaları gördükçe, yıllardır 
içim üzülüyordu. Hiç te antimodernist 
bir mizaçta olmadığım halde hususi
yet ve mümtaziyet taşımıyan bu taş, 
toprak yığmlarma sevgi duymuyor
dum. Hele bir iki sene evvel, beğen
miş olduğum binalardan birinin da
ha küçük mikyasta bir modelini Ha-
beşistana aid bir resimde gördüğüm 
vakit kendi kendime bir mahcubiyet 
hissettiğimi burada söylemeliyim. 
Yeniliğe aykırı bir ruhta elmadan bu 
(yeni) lere sevgi duymamazlığımm 
sebebini aramadım değil. Esas fikirle
rimden biri her şeyde ve her yerde 
(şahsiyet) aramak olduğıma; ferd-
de, Cemiyette, ferdin ve cemiyetin fik
riyat ve sanatında kendine has bir ci
het oldukça ve bunun İnadreti nisbe-
tince kıymet alacağına' inanmış bu
lunduğuma göre, bu binalarda şahsi
yet ve hususiyet göremiyordum de
mek. Fakat ne olursa olsun, bu mev
zuda nihayet bir amatör derecesini 
aşamadığım için, sesimi çıkaramaz
dım ve öyle yaptım. Fakat bugün, 
salâhiyeti beynelmilel olmuş bir mü

tehassıs mimarm yukarıya naklettiğim 
hükmüne muttali olduğum zaman, 
o kanaatimi, açıkça söylemekte çiz
meden yukanya çıkmamış olduğumu 
sanıyorum. 

Kübik mimarîyi içim çekmediği ka
dar, eski Türk eserîerini taklid eden 
yerli ve yeni mimarî de beni doyur
muyordu. Türbeye benziyen kubbeli 
resmî binalar, minberi hatırlataiı 

merdivenler, mescide benzer içtima 
salonla?}; SSÖİI cephesi gibi ev yüz
leri bir türlü hoşuma gitmiyordu. 
Merhum mimar Kemal beyde Türk 
mimarîsi diye görünen tarafı seveme
dim. Ruhumun kıvamını milliyetçi
likten aldığım halde, bir zamanlar 
(rmiil) adı verilen bu esener bana ni
çin cazip görünmüyorlardı? Bu mu
ammanın hallini profesörün şu sözleri 
içerisinde buldum: 

— Danimarkalı münekkid 
Hansen ilk hamlede «her mUlî mimar 
rî fenadır» cevabmı vermiş ve biraz 
sonra «fakat her iyi mimari millîdir» 
cümlesini ilâve ederek fikrini tamam
lamıştır, 

Falih Rıfkı'nm «çirkinin millîsi ol
maz» sözünü de haşiye olarak alan 
profesör Taut'un şiflemek istediği 
hakikat, hakikaten anlaşılması lâzım 
bir noktadır. Dünün içtima yeri ca
mi idi; bugünün parlâmentotiur, 
Halkevidir, tiyatrodur, operadır. Dün
den kalan Süleymaniye, kendisini do
ğuran ilâhî hakikatin ifadesi olduğu 
için güzeldir, millîdir ve gene ayni se
beple üniverseldir. Ya^pılmış ve yapüa-
cak bir parlâmento, bir Halkevi, bir 
tiyatro, bir opera binası da bugün 
gayelerine uygunluk ifade ettikleri 
takdirde güzel ve millîdirier, güzel ve 
millî olacaklardır. 

Şimdiye kadar tapusu kendimin 
olan bir evde oturmuş değilim. Kırk 
yıl içinde seve seve oturduğum bir 
tek bina hatırlıyorum; Merkezefendi-
deki dadımın evi. Mezarlık karşısm-
da, ruha kasvet verici bir dekorun 
içerisinde, sakinleri de maddî sıkmtı-
lanndan beş metre ilerideki bu ölü
ler ta'rlasma ekilmeğe namzed bir hal
de olan bu ev, geniş Malta taşhğı, sun-
duı-ması, yazm odalara girmekten 
kurtaran biribirine amud iki müsta-
til şeklindeki sofası, pencerelerinin 
küçük, fakat bol camlarından gelen 
ışık ve hava bana ne kurtarıcı, ne em
niyet verici bir sığmak olurdu. Bu ev, 
tahta idi, haraptı. Suyu bahçedeki 
kuyudan çekUip içeri taşmırdı. Elek
triği yoktu, mutfağında odunla, kö
mürle yemek pişerdi. 

Kâfi param olsa, o evin çabuk eski
yecek, yıkılacak cihetlerini ve rahat
sız taraflarmı atar; geriye kalan ye-
rile, yani beni ve ailemi içinde 
rahat yaşatan ruhile alır, ihtiyaçları
ma cevap olacak noktalan da ilâve 
ederek, betondan döktürürdüm ve içe
risine girer, rahat rahat otururdum. 
Arayan onda her modem vasıtayı bu-

'lur ve gene arayan, ona, kuruluşunun 
güzelliği, asra ve iklime uyuşu bakı
mından, millî vasfını vermekte bir an 
tereddüd etmezdi. 

Ev, dışı ve içiyle bir kültürün ifade
sidir. Bir ailenin bilgi, duygu, zevk ve 
anlayış derecesile mütenasip olur. Pa
ra, ancak bunları gerçekleştirecek bir 
vasıtadır. Onun için, yukajıya naklet-

YARIM ADAMLAR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir 

Beş vakitlerini bırakmazlar, bütün 
dhîî ananelere bağü yaşarlardı. Hay-
rînin annesi de kocasile kaynanasma 
uyuduktan sonra evin içi küçük bir 
mescid halini almıştı!.. 

Büyük annenin başmdan yeşil na
maz bezi hiç eksik olmaz, dilinden 
tehlü ve tekbir düşmezdi.. Ramazan 
gee^f^inde semerci baba imamlık 
eden anne, büyük anne ve Hayriden 
mürekkeb cemaate güldür güldür te-
vihler kıldırırdı... 

Hayrinin babası sabah, akşam dışa
rıda her çeşid insanlarla düşüp kalk
tığı için Avrupa, medeniyet nedir, 
mektep medrese nasıl yerdir biflrdi. 
Fakat ötekiler tam birer yobazdı. Her 
şeyi din kantarma vurup ölçerler, her 
sözü taassub süzgecinden geçirip din
lerlerdi.. 

O kadar kî ivin 
bahçesindeki çi
çekleri bile (Mü
min, Münkir) di
ye ikiye ayırırlar-
lardı!.. Meselâ 
kına çiçekleri, 
güller, sümbüller, 
şebboylar, küpe
ler, ıtırlar birer 

müslüman çiçekleriydi!.. Gel gelelim 
Hanımelleri, fulye^er, leylâklar, zam
baklar fasid ve 
kâfir çiçeklerdi!.. 
Hele duvar dip- ' 
lertndeki mor su
samlar!.. Büyük 
anne onlara zın
dık derdi!.. 

Gelinle kayna
na din bahsinde 
çok İ3ri anla
şırlardı. Bazan semerci babaya karşı 
müşterek cephe ahrlar, eve Karagöz 
gazetesi getirdikçe ona cehennem ze-
zanilerinin topuzlanm hatırlatırlar
dı!.. Hattâ baba, oğlunu «Hayri!.. 
Hayri!..» diye çağırdığı zamanlarda 
büyük anne çıkışır: 

«— Hayreddin!.. de de oğlan dinli 
olsun!..» derdi. 

Hayri mektebe gidinciye kadar eve 
resimli bir kitab girmemişti. £vde re
sim olarak büyük annesinin Muham-
mediyesindeki cennet, cehermem re
simleri ve aynanm üstüne yapıştınl-
mış çiçek, dal örnekleri bulunurdu.. 

tiğim fikirlerde kendisile tamamen be
raber olduğum profesör Brımo 
Taut'un yerine bana sorsalardı ve de
selerdi ki: 

— Yeni Türk evi ne vakit doğacak? 
Vereceğim cevap şu olurdu: 
— İçinde oturacaklann bilgi, duy

gu ve hayat telâkkileri orta malı ol
muş zevklerden kurtulduğu zaman!... 

Hasan- Âli YÜCEL 

Büyük anne me
leklerin evin için
de rahatça dola
şabilmelerini te
min için, kibrit 
kutulannm üs
tündeki madal
yon resimlerini, 
çivid paketlerin
deki öküz kafa-

larmı bile kazıdıktan sonra eve so
kardı!.. 

Vakta ki Hayri mektebe başladı, 
elifbeden itibaren her kitabı resimler
le dolu olarak eve girdi. Evin de beti, 
bereketi kaçtı!.. 

Bu felâketin neticesi olarak büyük 
anne şunlan sayardı: 

1 — Büyük oğlan merhum oldu!.. 
2 — Herkes at yerine şeytan araba

sına merak sardı, semecilik tavsadı!., 
3 — Bahçedeki dut ağacı kuruduî.; 
4 Hayreddin evin duvarlarına 

resim asacak kadar çileden çıktı!.. 
Hayri sahiden de gün geçtikçe de

ğişiyordu. Dokuz yaşma kadar elin
den düşürmediği arabca kitablara 
artık yüzünü bile çevirmiyordu. Ona 
varsa yoksa re
sim!.. 

Elinde bir te
beşir, yahut bir 
mangal kömürü, 
durmadan resim 
yapıyordu. Yalnız 
evin değil bütün 
mahallerün ba-
danah duvarları 
insan suratlarile, acayib resimlerle 
dolmuş, taşmıştı!.. 

Hayri, dersleri içinde en çok resim, 
elişi derslerini sevdiğini hiç sıkılma
dan babasına söylerdi. Zavalh semerci 
oğlunun bu haylazlığı karşısında, pa
şalık hıüyasmdem her gün biraz daha 
uzaklaşır, kansma: 

«— Yahu, bu çocuk ne sana ben
zedi, ne bana, ne de ağabeyine!.. Bu 
bir acayib mahlûk olacak!..» diye 
derd yanardı.. 

Filhakika Hayrinin istidadı peda-
goglann iddiası hilâfma ne babadan 
ne anadan geçme bir istidaddı. Onun
ki sadece bir dadı hakti!., öyle bir 
tabiat vergisi idi ki bu, ne nasihatle, 
ne kötekle, ne hiddetle, ne şiddetle, 
ne hoca ile, ne doktorla Hayrinin üs
tünden deflenemedi!.. 

Çocuk ilk mektepten idadiye geç
tikten sonra işi büsbütün azıttı. Kaç 
kereler elinde bir boya kutusu, koltu
ğunda kocaman bir resim defteri ile 
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sokaklarda gezer
ken görüldü!.. 

Bir gün işitil
di ki Hayri idadb^ 
den almıp şunen* 
difercilik mekte
bine verilmiş.. İh» 
tiyar babası oğ-
Iımun saçma sa
pan işlerle ömrü

nü yazık edeceğine vaktile bir balta
ya sap olmasım istemiş.. 

Hayri, beş sene ortadan kayboldu. 
Bu yokluğu sırasmda onu hatırlatan 
yalmz şuna buna hediye ettiği man
zara resimleriydi. Onun sanat istida
dına inananlar bu eserlere bakıp ba
kıp İçlerini çekerler ve; 

«— Yazık etti şu oğlana semerci!..^ 
Yahud: 

«__ Vatan bir Refael kaybetti!..a; 
diyerek hayıflanırlardu 

İşte gözümün ısırdığı makinist 
Hayri efendi bu Hayri idL 

Geçen yaz günlerinin birinde, Ga-
latasaraydaki resim sergisinden çıkı
yordum. Taksime doğru yürürken 
kaldınmm kenarına, duvar diplerine 
sıralanmış resimler gözüme İlişti. Boy 
boy, renk renk resimler!.. 

Bunlarm içinde neler yoktu neler!.. 
Mehtab, grup. 
tulü, ve yangm 
resimlerinden tu
tun da gül de
metlerine, kar
puza, kavuna ka
dar çeşid çeşid 
resimler... 

Şunlara da bir 
bakayım diye 
durdum. Satıcı duvann köşesinde ar-
kasım dönüp çömelmiş, önündeki 
çantayı karıştırıyordu. 

Ben resimlere bakarken omuzuma 
bir el dokundu: 

«— Beyim, bir de bunlara bak!..» 
Başımı çevirdim. 
Makinist İHayri, elinde bir deste 

boyalı mukavva ile karşımda dikili
yordu!.. 

Biran içinde semerci baba, sofu 
anne, mekteb, çini kopyesl, tren se
yahati, kırmızı göl kafamda kovala
ma oynadılar!,. 

Şaşkınlığımı anlatacak bir kelime 
ararken o güldü ve sergi kapısını gös
terdi: 

«— İçeriye giremedik ama kapısına 
kadar geldik şükür!..» dedi. 

c .Beşinci hikâye: 
Elektrik İhsan!.. 

razan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 
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Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Senden bir ricam var. Bir kaç 
zamandır beni Forestier diye çağır
mak hoşlanna gidiyor. Bense hiç hoş
lanmıyorum. Arkadaşlara tarafımdan 
haber vermek lütfunda bulunur mu
sun: Bir daha bana Forestier diyeni 
tokathyacağım. Eğer bu şaka kılıç-
lanmağa değerse onu bilmem, kendi
leri düşünsün. Sana baş vuruyorum, 
çünkü sen fenaya varacak sonuçları 
önliyebiUr soğukkanlı bir insansm. 
hem de benim düellomda şahiddin. 

Boisrenard arkadaşlara söylemeği 
kabul etti. 

Du Roy sokağa gitti, bir saat son
ra geldi. Kimse Forestier diye çağır
madı. 

Eve gidince salonda kadın sesleri 
duydu, sordu: 

— Kim var? 
Uşak: 
— Bayan Walterle bayan Marelle 

dedi. 
Kalbi hafiften çarptı, kendi kendi

ne: «Haydi bakalım» diye söylenip 
kapıyı açtı. 

Clotilde, şöminenin önünde, pencere
den gelen ışığm altında oturuyordu. 
Georges'a kadm kendisini görünce 
«ararmış gibi geldi. Georges evvelâ 

bayan Walterle, iki nöbetçi gibi ana
larının yanında oturan iki kızı selâm
ladı. Sonra eski metresine döndü. Ka
dın elini uzattı. Georges tuttu ve ma
nalı: «Seni hâlâ seviyonmD) demek 
istercesine sıktı. Kadın aym hareketle 
mukabele etti. 

Georges sordu: 
— Son tesadüfümüzün üstünden 

geçen bir asır zarfmda iyiydiniz ya? 
Serbes cevab verdi: 
— Evet; ya siz Güzelim? 
Madelein'e bakıp ilâve etti: 
— Güzelim dememe izin verir mi

sin? 
— Elbette, her istediğiniz izni ve

ririm. 
Bu sözlerde hafif bir istihza gizliy

di. 
Bayan Walter, Rivalin evinde vere

ceği büyük müsamereden bahsediyor
du, müsamerede jrüksek muhite men
sup kadınlar bulunacaktı. 

— Çok enteresan olacak diyordu. 
Ne yazık ki, ben gidemiyeceğlm, yal-
mzım, o sırada kocam burada olmıya-
cak. 

Du Roy kendisine refakat edeceğini 
söyledi. Kabul etti: 

— Kendi namıma ve kızlanm adına 

size teşekkür ederim. 
^ Georges, bayanm küçük kızma bakı
yor: «Hiç de fena değil diyordu, bu kü
çük Suzanne hiç, amma hiç de fena 
değil!» 

Büyük kardeşi Rose çirkindi. 
Anneleri kalktı, Du Roya: 
— Şu halde gelecek perşembe saat 

ikide sizi beklerim dedi. 
— Gelirim. 
O gittikten sonra bayan Marelle 

kalktı: 
— AUaha ısmarladık Güzelim. 
Bu sefer kadm Georges'un elini kuv

vetle uzım uzun sıktı. Georges kendi 
kendine karar verdi: «Yann ona gi
deceğim.» 

Kansile yalnız kalmca Madelein açık 
açık, neşeli neşeli gülmeğe başladı. 
Kocasmm gözlerinin içine baktı: 

— Sayan Waltere kendini pek be
ğendirdin. 

— Haydi canım! 
— Seni temin ederim ki, seıü pek be

ğeniyor, bana senden pek ateşli bah
setti. Onım bu halini hiç görmemiş
tim! Kızlanna senin gibi birer koca 
arıyor. Bereket versin onımla böyle 
şeyler ehemmiyetsizdir. 

Kansınm ne demek istediğini anla
madı: 

— Ehemiyetsiz ne demek! 
Verdiği hükmün isabetine kanî Wr 

kadın kanaatile: 

— Bayan Walter hiç, amma hiç di
le gelmemiş bir kadmdır. Hiç bir ci
hetten ona hücum edUemez. Kocasmı 
benim kadar tamyorsun. Amma kan-
sı başkadır. Bir Yahudiye vardığı için 
çok ıztırap çekti amma sadık kaldı. 
Namuslu kadmdır. 

Du Roy hayret etti: 
— Ben onu da Yahudi samyordum. 
— Değüdir. Cemaat yardım müesse

selerinin reisidir. Dinî merasimle ev
lendi. Patronu mu din değiştirdi, ce
maat mi göz yumdu, orasmı bilmiyo
rum. 

Georges mırıldandı: 
— Demek beni gözüne kestirdi. 
— Tamamile. Bekâr olsaydm sana 

Rose ile değil amma, Suzanne İle ev» 
lenmeği tavsiye ederdim... 

Bıyıklarım burarak cevap verdi: 
— Annede mihrap henüz yerinde. 
Madeleine sinirlendi: 
— Aımesi sana mübarek olsun. Kor

kum yok. İnsan ilk günahım onun ya
şma geldikten sonra işlemez. 

Georges düşünüyordu: «Suzanne Ue 
evlenebilseydim!» Omuz sllkti: «Baba
cı vermezdi ki...» 

Ertesi günü yemekten sonra Ver-
neuil sokağına gitti, kapıyı eski hiz
metçi açtı ve laubali bir tavırla sordu: 

— Nasüsımz bay? 
— İyiyim. 
Salona girdi. Acemi bir el piyanoda 

gam yapıyordu. Iıaurine'di. Çocuk boî" 
nuna sarılacak sandı. Halbuki kalktı, 
merasimle selâm verdi, sonra çıkıp, 
gitti. 

Hakaret görmüş bir kadm tavrı vai* 
di, Georges buna hayret etti. Anne^ 
:^di . Georges elini öptü: 

— Hiç aklımdan çıkmadmız. 
— Siz de benim. 
Oturdular öpüşmek arzusile gözgöa< 

gülümsüyorlardı. 
— Benim canım Clom, sizi seviyo

rum. 
— Ben de sizi. 
— Demek bana... danimadm!. ' 
— Hem danldım, hem danlmadım.* 

Çok müteessir oldum, fakat sana d» 
hak verdim. Sonra: «Nasıl olsa bir güö 
gene bana gelir» dejrip teselli bulduni' 

— Nasıl kabul edUeceğlmi bilmedi* 
ğimden gelmeğe cesaret edemiyordun^" 
Cesaret edemiyordum amma, canım ^ 
gelmek istiyordu. Kuzıım, Laurineln 
nesi var? Şöyle bir selâm verdi ve hid" 
detle ç^up gitti. 

— Bilmem. Edendin evleneli yanu> 
da senden konuşulmuyor. Galiba seni 
kıskamyor. 

— Haydi efendim. 
— Vallahi kıskamyor. Sana artı» 

Güzelim demiyor, bay Forestier diyor* 
Du Roy kızardı, sonra genç kadın* 

sokuldu: 
(Arkası var) 
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Bol para, hesapsız masraf.» 
Amerika stüdyolarında 7 makine birden 

çalışıyor, ayni sahne 40 defa tekrar ediliyor 
. II I I • . . , . • I II • I m » 1 ' ' 1 1 • I .1 

Sinema artistliği muhakkak ki en yorucu iş... BingCrosby bir dans 
sahnesini 40 kere tekrar ettikten sonra boylu boyuna yere serildi 

Amerika stüdyolarında türkçe konuşan bir artist! 
HooUyuvood, ildncikânun —< Bü

yük bir kapının önünde durduk. 
Tam içeriye gireceğimiz zaman önü
müzde 12 tane kırmıza elektrik bir
den yandı. Birdenbire elektrikle yar 
zılmış iki cümle gözümüze çarptı: 
«İçeriye girme, filim çevriliyor.» Ka-
pımn önünde 15 dakika bekledik. Nl* 
hayet 12 elektrik hep birden söndtL 
Ondan sonra kırmızı pasaportlanmı-
n göstererek içinde fUim çevrilen 
•tüdyoya girdik. 

Burası muazzam bir tayyare han
garım andınyor. Her taraf kapalı... 
İçerisi hmcahmç dolu... Benden, 
filimin rejisöründen ve beni buraya 
getiren stüdyo direktöründen ba§ka 
yüzü boyalı olmıyan kimse yok... 
Hem de nasıl boyanma? Görülecek 
çey... Erkeklerde meselâ Clak Gab-
lede takma kirpikler kıvrım kıvrım 
uzanmış... Kadın, erkek hepsinin ya> 
naklan elma şekeri halinde... Hep
sinde hem de bizim eski tabirle ka
zan kulbu sürmeler, sonra Holly-
woodda «sinema artisti» demek ka^» 
sız insan demektir. Kaşlanm kd» 
künden kazıyorlar, bunun yerine oy-
myacaklan role daha ziyade yakışan 
kaşlar yapıyorlar. Bir çok erkekler 
de kaşlarım kazıtmışlar... 

Stüdyonım içi bir güzellik meşhe
ri... Büyük yıldızlarm arkasmda sara, 
sıra duran figüranlar o kadar gü
zel ki bunlarm arasmda bütün dün
yayı kendflerine hayran bırakan ta
nınmış artistler gayet sönük kah-
yorlar. 

Bir çok yıldızlar bu son derece gü
zel, kalbleri heves ve sanat aşkile 
kavrulan: «Aman bana küçük bir 
rol verseler de kendimi adamakıllı 
göstersem...» diye çıldıran genç kız
lara âdeta kinle bakıyorlar. Bu ken
dilerinden çok güzel, çok genç ve 
mesleğe yeni başladıklan İçin heves 
İçinde bulıman insanlar onlann en 
büyük düşmanlan... Bunlarm için
de istikbalin Greta Garbolan, Mar-
leneleri, Jeanette Mac Donaldlan 
var. 

Mae We«t ve figüranlar 
Büyük artistler İçinde figüranlar

la pek dost olan, onlara gayet iyi 
muamele eden yalnız bir kadm var
mış. Meşhur Mlae West... Hakkmda 
bir çok dedikodular dönen bu ma
ceracı kadm ayni zamanda pek ba
bacan, hovarda, cömert, iyi kalbli 
bir insanmış. Figüranlan rejisörlere 
göstererek kendisine mahsus konuş-
masile: 

— Aptalhk etme... Bu büyük ar
tist olabilir... Bir tecrübe edin... 
diye tembih edermiş. Yahut şişman 
Ve yaşı üerlemiş artist genç bir kızı 
yanma ahp stüdyonun en büyük 
direktörüne çıkanr: 

—• Bu kızm güzelliğinden ve sa-
natmdan anlamamak için esgar! 
eşek olmak lâzımdır... diye söze baş-
larmış... Konuştuğum figüranlar 
Mae Westten «figüranlann hamiye-
si» gibi bahsediyorlardı. Mae Westin 
bir âdeti de alıp hiç beğenmediği 
elbiselerini, bir kere sırtma geçirdiği 
kürklerini, iki üç ay kullandığı oto-
öıobUlerfnl figüranlara dağıtmak-
öiış... 

Nihayet her tarafta ziller çaldı, 
düdükler öttü, kırmızı ışıklar yandı, 
füimin çevrilmesine başlandı. Bizim 
Istanbulda da füim çevrilirken pek 
Çok defa stüdyoda bulunmuştum. Fa-

Yukarıda Hikmet Feridun Es Holly-
wood stüdyolarmda. Aşağıda türkçe 
konuşan kardinal Richelieu kıyafetin-

deki aktör Hikmet Feridun Es'in 
elini sıkıyor 

kat burada filim çevrilirken gördük
lerim beni hayrette bıraktı. 

Mevzuu bilmiyorlar! 
Filimin artistleri oymyacaklan fili

min mevzuunu katiyen bilmiyorlar. 
Yalnız bir gün evvelinden kendisi
ne: «Yannki rolünüz için şöyle bir 
elbise giyeceksiniz» diyorlar. Artist 
bu elbise Ue stüdyoya geliyor. Bun
dan sonra rejisör artistin o günü oy-
myacağı sahneyi evvelâ kendisi oy-
myarak aynen gösteriyor. Meselâ bir 
sahnede artist ağlıyor. Fakat ne
den ağladığım bUmiyor. Babası mı 
ölmüş, servetini mi kaybetmiş. Hak
kmda hapis karar mı verilmiş... Belli 
değU. 

Büyük bir artist bana: 
— Çok defa biz de filimde ne oy

nadığımızı seyircilerle beraber seyre
dip anlarız... dedi. 

Amerikan stüdyolarmda haftalar
ca filim çevrilmesini tedkik ettikten 
sonra bizde nîçin son derece güzel 
filimler çıkmadığını anladım. Filim 
çevrilirken aktörler, aktrisler muvaf
fak olsunlar, olmasınlar bir sahne 
20 kere çekiliyor. Bu 20 kere 
filime alman sahnelerin yirmisinde 
de artisüer çok güzel oynasalar büe 
bu şart... Sonra bu 20 güzel sahne 
seyrediliyor. İçinden en mükemmeli. 

en güzeli seçilip asıl filime konulu
yor. Bir sahneye 7 muhtelif yerler
den ışık verilerek ayn ayn filime alı-
myor. Sonra hanki ışık filime ya-
kışmışsa o sahne tercih ediliyor. 
Hollywood stüdyolarmda su gibi 
filim harcamyor. Çok defa yapılacak 
filimin 30 - 35 misli filim sarfettik-
leri oluyormuş. Filimin ziyan olaca
ğı akla bUe gelmiyor. Sesli filim çev
rilirken meselâ aktörlerden biri reji
söre dönüp: 

— Affedersiniz... Gıcık tuttu... 
diyor filimi bozduruyor. Rejisör de 
buna kızacağı yerde gülüyor. 

Bir de bizim filimciliğimizin mü
tevazı ve hesaph bütçesini düşün-

^ düm. Yanm metre filim ziyan etme-
' mek için dökülen terler aklıma gel

di ve «şaheser» denilecek derecede 
güzel filim çeviremediğimiz için ken
di kendimize hak verdim. Amerika-
da güzel filim yapmak demek hadsiz, 
hesapsız para sarfetmek, düşünm©-
den filim harcamak demek ... 

7 makine birden çalışıyor! 
Sonra makine bolluğu... Bir sah

neyi yedi muhtelif ve ayrı sistemde 
makine ile çekiyorlar. Stüdyodaki 
zincir tertibatı üe üç dakikada is
tediğiniz yere 20 - 30 projektörü çe-
kebiliyorsımuz. Burada projektörün, 
sinema çekme makinelerinin hiç bir 
kıymeti yok, yüzlerce projektör 
içinde ameleler yepyeni bir projek
törü stüdyonun tavamndan aşağı 
ftrlatıveriyorlar. 

Amerika sinemacılığı bol makine, 
bol malzeme, bol artist, dünjranm en 
bol ve en güzel figüranlan, dünjra-
ran en bol ve en güzel dekoru içinde 
yüzüyor... 

Buradaki israfa hayretler içinde 
kaldım. Cecü B. de Müle, Francesca 
Gaal'in bir filimi için bir mabed yap-
tınmş. Muazzam masraflara çıkan 
bu mabedi sonradan beğenmemiş. 
Emir veriyor. 

— Yıkm, yeniden yapınız... 
Rejisör için yeni yapılmış bir du-

van, bir evi, bir şimendifer istasyo
nunu yıktınp yeniden yaptırmak âde
ta bir zevk... Bu kadsü: masraf ara
sında çevrilen füim nasü güzel ol
maz? 

Muhakkak ki bir çoklanmn «İyi 
filün yapmak neden para meselesi 

olsun... Az para ile de güzel füim ya
pılır.» sözünün ne kadar çürük ol
duğunu anlamak için insamn Ame
rikan sinemacılığını tedkik etmesi lâ-
am. 

Stüdyonvm iki jrüz makiyajcısı 
vardı. Bunlar her dakika emre ha
zır.;. Çünkü her saniye fUimin de
ğişen ışığma, değişen dekorlara gö
re aktörün maklyajı da ya fazlalaştı-
nhyor, ya eksUtiliyor, haflflendiri-
Uyor. 

Halbuki bizde artist sabahleyin 
makiyajmı yapar, ayni makiyajla ak
şama kadar çalışır... Bunun için 
stüdyonım köşesinde her dakika ma-
klyajcılann, artistlerin yüzündeki 
boyalarla uğraştıklan göze çarpıyor. 

En yorucu i$ 
Muhakkak ki sinema artistliği 

dünyamn en yorucu işi... O beyaz 
perde üzerinde güzel musiki, güzel 
dekor, şiirli bir hayat içinde gördü
ğümüz meşhur 3rıldızlann ne iztı-
raplı çalıştıklarım bir bilseniz on
lara hajrran olacağmız yerde halle
rine acırsınız. 

Hele danslı, şarkılı filim çeviren
ler harap oluyorlar. 

Meselâ meşhm- Bing Crosby... Za-
zallı bir dans sahnesinde ayni dansı 
tamam 40 kere gözümün önünde oy
nadı. Zaman zaman: 

— Aman belim koptu... diye ken
disini yere atıyor, döşeme tahtalan-
nm üzerine boyluboyuna uzamyor... 
Bunun üzerine dünyamn en güzel 
kadınlan ve genç kızları bembeyaz 
ellerüe artistin yorgun vücudunu, 
belini, kollarım kolonya üe kremler
le oğuşturuyorlar. 

Maamafih bu kadar yorucu iş 

arasmda kendüerine eğlence de bul
muşlar. Meselâ ağır, facialı sal. le^ 
lerde birbirlerini güldürmeğe çalışı
yorlar. Meselâ Jeanette Mac Do-
nald'in kocası meşhur artist G. R y-
mon stüdyoya gelmiş, kansmm I.ar-
şısma geçmiş, en hüzünlü bir .sah
nede uzaktan ona işaretler ederek 
güldürmeğe çalışıyor. 

Danielle Daı^eux'nün yanından 
hiç ayırmadığı meşhur «Sen» ismin
deki köpeğini artist çalışırken kati
yen stüdyoya sokmuyorlar. Çünkü 
bu köpek bir çok sahnelerde artis
tin yanına yaklaşarak filimi bozu
yor. Güzel yıldıza rol icabı birisi hü
cum edecek olursa köpek derhal ak
törün üzerine atılıyor ve üstünü ba
şını parçalıyormuş... Böylece şimdi
ye kadar beş aktörün elbisesini par
çalamış. Birinin parmağını, birinin 
de bacağını ısırmış... 

Bunun için stüdyodan çıkınca ar
tistin meşhur köbeği «Sen» i kapı
da bulduk. Bir haftadanberi kendi-
sUe ahbap olduğum için «Sen» etra
fımda dönmeğe başladı 

T a y y a r e g e ç e r k e n . . . 
Stüdyoda, açık havada filim çevi

renler için iyi bir dinlenme fırsatı 
var. Los Anceles Amerikanın tayya
re kaı-argâhı olduğu için sık sık gök
te tayyarelere rasgeliyorsunuz. Gök
te bir tayyare görünce rejisör: 

— Makineye tajryare motörü sesi 
girecek... 15 dakika istirahat!., diyor. 

Gökteki tayyai'enin yüzüsuyu hür
metine 15 dakika istirahat yapılıyor. 
Bunun içuı yOTgun artistlerin gözle
ri gökte kendflerine 15 dakikalık is
tirahat verecek meçhul tayyareyi 
bekliyorlar. Tayyare göründü mü her
keste bir sevinç... Âdeta zor bir 
derste teneffüs zül işitmiş çocuklr^-
gibi tayyare motorunun sesine sev.-
niyorlar. 
M e r h a b a Türk gaze t ec i s i . . . 

Stüdyoyu gezerken bir aralık ye-
mma birisi yaklaştı. Kardinal 
Richelieu kıyafetinde bir adam... 
Bana gayet çetrefil bir türkçe ile: 

— Merhaba... Tüık gazetecisi de
di... 

Şaşırdım. Meğer İstanbulda iki 
sene kalmif eski bir bahriye zabiti 
imiş... Şimdi burada mühim roller oy-
myan bir aktör... İsmi Bül Harry... 
Hollywood stüdyolarmda türkçe ko
nuşmak ta nas^miş... 

tBkmet Feridun Es 

II 

Yukanda her dakika artistlerin makiyajlannı tazeliyorlar, aşağıda stüdyoda 
(ilim çevrUiyor 
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Fenerbahçe dünkü 
maçı oynamadı 

T. S. K - Fenerbahçe 
ihtilâfında kim haklı ? 

Dünkü sayımızda haber venniş, 
Fenerbahçe - Üçok maçının Fener
bahçe stadmda d^i l Taksim stadm-
da yapılmasma; karar verildiği v© F&-
nerbahçenin bu yoldaki itirazına da 
federasyonca veya umumi merkezce 
kulak aşılmadığı için Fenerbahçenin 
bu maçı yapmaması muhtemeldir, 
demiştik. 
Verdiğimiz bu haber teeyyüd etti ve 

Fenerbahçe - Üçok maçı oynanmadı. 
İldstadda 

Maç saati geldiği zaman Taksim 
stadında Üçok takımı ve hakem sa
haya çıktı. Fenerbahçe gehnediğl İçin 
maç yapılmadı. Spor bölgesi Fener
bahçenin gelmemesi muhtemel oldu
ğu için ihtiyaten bilet sattırmamıştı. 

Taksim stadmda vaziyet bu mer
kezde iken Fenerbahçe takımı da so
yunmuş olarak kendi stadında yer al
dı ve bir müddet Üçoku bdcledikten 
sonra çekildi gitti. 

Alâkadarlar ne diyoılar? 
Maç hakemi, T. S. K. dan aldığı di

rektif mucibince maçı Taksim stadm
da yaptırmak üzere sahaya çıktığım, 
Fenerbahçenin gelmediğini, bunu ra
poruna dercedeceğini, üst tarafının 
teşküâta; aid olduğımu söylemiştir. 

Bölge asbaşkam ise bu maçların 
bölgece değü federasyonca idare edil
mekte olduğunu, k^ıdilerinin yalnız 
nezaretle mükellef bulunduklarım i-
fade etmiştir. 

Fenerbahçenin rekibi klüblerden 
bazüannın mensup veya taraftarları, 
Fenerbahçenin Uk iki maçta göster
diği muvaffakiyetsizlikten sonra bir 
kaçamak yaptığını iddia etmektedir
ler. 
Fenerbahçeliler ise, geçen sene yapıl

dığı gibi deplasman maçlarmm pazar 
ra tesadüf edenl^inin oynayan takı-
mm kendi stadmda yapılması icab 
ettiğini ve T. S. K. nun bunun aksine 
bir karar vermekle karakuşî bir hü
küm vermiş olduğımu söylonektedir-' 
1er. 

İhtilâf nasıl çıktı? 
Fenerbahçe, maçmm Taksim sta

d ı n ^ yapılacağı karan üzerine lâzım 
geka itiraz ve teş^büslerde bulunul-" 
muş, bir çok masraflarla idame edi
len staidmm körletilmemesi için pazar 
ra tesadüf eden deplasman maçlar 
rmdan kendisine aid olanlarm kendi 
stadmda yapılmasmı istemiştir. T. S. 
K. kararmda ısrar etmiştir. Bunun 
üzerine Fenerbahçe, gelişi güz^ kar 
karlarla hakkınm yenmesini pro
testo makammda oynamamağa karar 
vermiştir. 

Öğrendiğimize göre, T. S. K. ba 
protesto karşısmda Bu maçm Tak
sim stadmda yapümasuu, ilerideki 
maçlar içm aynca bir tedbir alacağı
nı alâkadarlara bUdirmis veya ihsas 
etmiştir. 

Ne taraf hakh? 
Bu işte Fenerbahçe klübü yerden 

göğe kadar haklıdur. Çünkü binlerce 
Ura ile yapılan ve yüzlerce lira idare 
ve idame masrafı istiyen stadım dü
şünmek mecburiyetindedir. HattA bu 
mecburiyet, yalmz Fenerbahceye d». 
ğU, gayesi klübleri zarara "sokmak 
değil onlara menfaat temin etmek o-
lan T. S. K. una da düşmektedir. 

İstanbulun mUlî kümedeki ve her 
biri ayrı stad sahibi olan klübleri 
mahallî maçlarda gayet iyi anlaşmış
lardır. Aralarındaki bir maç üç stad-
dan herhangi birinde yapıDrsa yapü-
•^1 o stad, diğer stadiaara hisse ver-

ktedir. Bu geçen sene de böyle idi. 
Deplasman maçlarına gelince, klüb-
v itirazsız olarak cumartesi maçlan-
1 Taksim stadmda yapılmasını ka-

-.; etmişlerdir. Fakat pazar maçlan-
n: 1 bir stada hasredilerek diğer stad-
laım körletilmesi doğru değildir. Ni

tekim geçen sene bu dhet böyle dü
şünülerek cumartesi maçlan Taksim 
satadmda, pazar maçlan ise alâkadar 
klüblerin kendi stadlannda oynan
mıştır. 

T. S. K. nun geçen seneki bu mantı
kî mevzuat ilâfma bu sene bütün dep
lasman maçlannı Taksim &tadına has
retmek kararını tepeden inme bir şe
kilde vermesi hakh olarak Fenerbah-
çeyl müteessir etmiştir. 

Yoksa Fenerbahçenin, bazılaiımn 
dediği gibi, şampiyonluğu alamıyaca-
ğı için kaçamak yapmıya kalktığını 
söylemek ,böyle bir şeye tenezzül et-
miyeceği şüphesiz olan bir Mübün 
hakh bir davasmı körletmek gayre
tinden başka bir şey olamaz. Fener- • 
bahçe idarecileri, takımlarını küme
den çekmekle şampiyonluğu kaybet
menin önüne geçmiş olmıyacaklarmı 
pek âlâ takdir ederler, yani bilirler ki, 
şampiyonluğu kazanmak ihtimali çe
kilmekle değU, maçlara: devam etmek
le varittir. Şu halde Fenerbahçenin 
davası böyle hasis bir düşünce değil, 
tamamile haklı bir taleptir. 

Ya saha avantajı? 
Bundan başka, maçm Fmorbah-

çe stadmda değU de Taksim stadmda 
yapılması istenmekle Fenerbahçenin 
bir de saha avanta'jı ihlâl edilmekt»' 
dir. 

Ümid edelim ki, Türk Spor kurumu 
Fenerbahceye yapmak istâliği üç ta-
rafU - hasılat, saha avantajı ve nlhar 
yet mîiçı hükmen kaybettirmek -
haksızhğı tamir etsin. 

Âhmed Bahtiyar 

ikinci küme 
lig maçları 

Anadoluhisan 15 
gol yaptı 

Dün Fener ve Beşiktaş stadmda 
ikinci küme lig maçlarına devam 
edümiştir. Beşiktaş stadmda İlk maç 
Anadoluhisar Ue Doğanspor arasm-
da idL Anadoluhisarlılar bu maçta 
büyük bir üstünlük göstererek 15-2 
kazanmışlardır. Galatagençler de 
Karagümrüğü 3-0 yenmiştir. 

Fener stadmda yapılan maçlarda 
Ortaköy, Altmorduyu 2-1, Hilâl, Bey
lerbeyini 3-2 yemnişlerdlr. 

B. takımları arasında 
Dün Beşiktaş stadmda îstanbul-

spor, Topkapı B. takımlan arasmda 
yapılan lig maçmı 5-0 îstanbulspor 
kazanmıştır. 

Stad »igl 
Dün sabah Taksim stadmda gayri 

federeler arasmda tertip edüen stad-
yom ligine devam edilmiştir. Alınan 
neticeler: 

Pera - Amavutköy: 7 - 0 
Şişli - Kurtuluş: 3 - 1 

«0«^«^« 

K ı r k o ş u s u 
Eminönü Halkevine bağlı gajrrife-

dere klüpler arasmda 15 Martta atle
tizm federasyonu reisi Vildan Aşınn 
nezareti altmda (50) atletin iştka-
kile büyük bir kır koşusu yapüacak-
tu-. 

Millî küme maçlarında 
Hiç yenilmiyenler: 

Beşiktaş 
Günçş 

Hiç kazanmıyanlar: 
M. Gücü 
Harbiye 
F. Bahçe 
Alsancak 

" % 

Puanlar 
Dünkü maçlardan sonra 

kümede puan vaziyeti: 
O. O. B. M. A. 

Beşikta) 3 3 0 0 8 
Güneş 3 3 O O 12 
Üçok 4 2 0 2 3 
O. Saray 3 2 0 1 5 
M. Gücü 4 0 2 2 5 
Harbiye 2 0 1 1 2 
F. Bahçe 3 0 1 2 2 
Alsancak 2 0 0 2 0 

millî 

T. P. 
2 
4 
7 
4 
8 
3 
S 
4 J 

Beşiktaş son 10 dakikada 
dört gol yaptı 

Beşiktaş - Vefa: 6 - O (1 -O) 
Begjiktaş: Mehmed Ali - Nuri. Famk -

Rifa^ Hakkı, Kırsal - Hayati, Muzatfet, 
Nazım, Şeref, Eşref. 

Vefa: Saim - Sefer, Süleyman - Nihad, 
Lütfl, AbdOş - Hüseyin, Mustafa, Muhte
şem, Neclb, Lâtif. 

I 

Güreş teşvik 
müsabakaları 

* 

Güneş klübûnûn Fatih 
bölgesinde devam edildi 

Oûreş teşvik müsabakalarına dün 
Güneş Mübünün Fatih bölgesinde 
devam edilmiştir. Alınan neticeler: 

56 KİLO t 
Cemal (Güneş), Vahdeddin (Bey

koz) a tuşla galib. 
Fehmi (Güneş), Aron (Kasımpa

şa) ya tuşla galib. 
Hamdı (Kasımpaşa), Kemal (Gü

neş) e sayı hesabile galib. 
61 KİLO : 
Necati (Galatasaray), Abdullah 

(Beşiktaş) a hükmen galib. ,-
Kadri (Kasımpaşa), İsmail (Ka

sımpaşa) ya tuşla galib. 
Mehmed (Kasımpaşa), Hakkı (Be

şiktaş) a tuşla galib. 
Hüseyin (Güneş), Muzaffer '(Top

kapı) ya tuşla galib. 
Ahmed (Kasımpaşa), Hamld (Gü

neş) e tuşla galib. 
Ahmed (Galatasaray), İsmail (Gü

neş) e sayı hesabUe galib. 
Sotiri (Kasımpaşa), Hâşim ( B e ^ -

taş) a sayı hesabUe galib. 
Muhtar (Beykoz), Faruk (Doğan

spor) a hükmen galib. 
66 KİLO : 
Semih (Beşiktaş), Kemal (Bey

koz) a tuşla galib. 
Basri (Kasımpaşa), Suad (Beşik

taş) a tuşla galib. 
Ahmed (Beykoz), Mustafa (Kasım

paşa) ya sayı hesabüe galib. 
Nezir (Güneş), Mahmud Beşik-

itaş) a sayı hesabile galib. 
Doğan (Güneş), VasU (Doğanspor)a 

sayı hesabüe galib. 
Aziz (Kasımpaşa), Hasan Tahsin 

(Güneş) e tuşla galib. 
72 KİLO : 
Mehmed Ali (Güneş), Habib (Gü

neş) e sayı hesabUe galib. 
Yahya (Güneş), Halil (Beykoz) a 

tuşla galib. 
Hayri (Güneş), Halid (Kasunp»* 

şa) ya sayı hesabile galib. 
T. Biat (Kasunpaşa), Lütfl (Be

şiktaş) a tuşla galib. 
Faik (Galatasaray), İzzeddin (Ka

sımpaşa) ya sayı hesabile galib. 
79 KİLO : 
Nesim (Kasımpaşa), Cemal (Gü

neş) e tuşla galib. 
87 KİLO : 
Mehmed Ali (Güneş), Şevket (Ga

latasaray) a tuşla galib. 
Rızzık (Kasımpaşa), Ferhad (Ka

sımpaşa) ya tuşla galib. 
AĞm : , 
Salih (Güneş), Ali Taşır JKasım-

paşa) ya tuşla gaUb. 
Üçüncü devre 

56 KİLO : 
Hamdi (Kasımpaşa), Oğuz (Bey

koz) a tuşla galib. 
Fehmi (Güneş), Cemil XGüneş) i 

tuşla galib. 
Vahdeddin (Beykoz), Enver (K». 

sımpaşa) ya tuşla galib. 
61 KİLO : 
Mehmed (Kasımpaşa), Kadri (Ka

sımpaşa) ya tuşla galib. 
Ahmed (Kasımpaşa), Hüseyin (Gü

neş) e tuşla galib. 
Hamid (Güneş), Ahmed (Galata

saray) a tuşla galib. 
Sotiri (Kasımpaşa), Necati (Gala

tasaray) ya tuşla galib. 
Müsabakalara gelecek hafta Sü-

leymaniye klübünün salonlarında 
devam edilecektir. 

Dün Şeref stadmda milli küme 
lideri Beşiktaş takımı, şild maçlanmn 
İkinci turu için İstanbul beşincisi 
Vefa ile karşüaştı. Siyah beyazhlar 
maçı 6 - 0 gibi açık bir farkla kazan-

malanna rağmen çok çahşnuüc mecbu
riyetinde kaldılar. Eğer Vefa muha-
cimleri birinci devrede ellerine ge
çen fırsatlardan istifade etmesini bu
seydiler her halde bu kadar farkh bir 
netice ile mağlûp olmıyacaklardı. 

Oyıma saat 11,40 da B. İzzet Mu
hittin Apak'm idaresinde başlandı. 
İlk dakikalarda Beşiktaş hâkim ojnu-
yor. Birinci dakikada Vefa kalecisi 
topu elinde tutarak dört adımdan 
fazla attığmdan çizgi içinde verilen 
endirekt frikik atışmdan Beşiktaşlüar 
istifade edemediler. Vefahlar mukabil 
akmlarmda bir fırsat kazandılarsa da 
Beşiktaş müdafUeri kolaylıkla korner
den gelen topu uzaklaştırdılar. 

Çamura rağmen iki takımm da yap
tığı güzel akrnlar forvedlerln nihaî ne
tice ahnacak andaki beceriksizlikleri 
yüzünden netice vermiyordu. 

7 nci dakikada Eşrefin bir ortalayı-
şım Vefa kalecisi yumrukla uzaklaş
tırmak isterken top Şerefe geldi. Çek
tiği şüt oyunculara çarptı, tekrar to
pu 3rakahyan Şeref çok müsaid bir va
ziyette yandan avuta attı. Vefanm 
mukabU bir akımnda Muhteşemin 
çektiği sıkı bir şüt gol olmak üzere 
iken Faruk yerinde bir kafa vuruşu 
ile vaziyeti kurtadı. Bu aralık Vefa
lılar oyun üzerinde bariz bir hâkimi
yet tesis ettUerse de biraz evvel dedi
ğimiz gibi tam netice alacak sırada 
yaptıkları hatalar yüzünden sayı çı
karamadılar. 

BEŞİKTAŞIN İLK GOLÜ 
Nihayet Vefanm tazyikinden kur

tulan Beşiktaşhlar Vefa kalesini sı
kıştırmağa başladılar. 32 nci dakika
da soldan yaptıklan bir akmda Şeref 
kalenin yakmma kadar yaklaştı. İki 
Vefa müdafü birden topu almak için 
Şerefin üzerine atıldılar. Hakem bu 
hareketi penaltı ile cezalandırdL Ef-
ref güzel bir vuruşla penaltıyı gole 
tahvil etti 

Devrenin bımdan sonraki kısmı Be-
şiktaşm kaçırdığa bir kaç gol fırsatı 
arasında geçti. 

İKİNCİ DEVRE 
Bu devreye Vefalılar birinci devre 

sonlarında sakatlanan Süleymandan 
mahrum olarak 10 kişi çıktılar. Dev
renin ilk 15 inci dakikası Beşiktaşm 
bariz hâkimiyeti altmda geçtL Bu ara-ı 
da Şeref dört, beş gol fırsatım öldür
dü. 17 nci dakikada Vefanm yaptığı 
ânî bir akmda Muhteşem topu sol ta
rafa geçirdi, fakat Vefa solaçığı kale
nin iki metre ilerisinde önü boş va
ziyette iken topu havalandırdı. 

BEŞİKTAŞIN İKİNCİ GOLÜ 
Bu tehlikeden kurtulan Beşiktaşh

lar artık tek kale şeklnide oynamağa 
başladılar. Nüıayet 22 nci dakikada 
Nazım güzel bir vuruşla Beşiktaşa 
ikinci golü kazandırdı. 

24 üncü dakikada hakem Hayatiye 
favul yapan Abdüşü oyundan çıka
rınca Vefa dokuz kişi kaldı. Buna rağ
men Vefalılarm 32 nci dakikada yap
tıkları bir akmda top 18 pas içinde 
duran Beşiktaş müdafilerinden biri
nin eline çarpı. Verilen penaltı ceza
sından Vefalılar istifade edemedüer. 
Solaçıklanmn çektiği penaltıyı Meh
med Ali kurtardı. 

8 DAKİKADA DÖRT GOL 
Penaltı kaçtıktan sonra Beşiktaş 

tekrar hâkimiyeti tesis etti. Oyım bl-
dayetindenberi sajalamıyacak kadar 
gol fırsatı kaçıran Şeref 35, 36 ve 39 
ımcu dakikalarda üç müsaid vaziyet
ten istifade ederek üç gol yaptı. 43 
üncü dakikada Hakkı yakmdan bir 
sütle takımına altmcı golü kazandır
dı. Biraz sonra maç Beşiktaşm 6-0 
galibiyeti üe bittL 

NASIL OYNADILAR? 
Maçı büyük bir farkla kazanan Be

şiktaş takımı taraftarlarım tatmin 
eden bir oyım oynamadı. Forved hat
tında Şeref fazla fanteziye kaçarak bir 
çok fırsatları öldürerek zaman zaman 
takımı aleyhine çalıştı. Beşiktaş mü
dafaası da sık sık gol fırsatı veriyordu. 

Vefalılara geUnce, bilhassa birinci 
devrede kale önüne gelinceye kadar 
güzel oynadılar, fakat kale önünde 
afalladıkları için elde ettikleri güzel 
fırsatlardan istifade edemediler. İkin
di devrenin son on dakikası Vefa için 
uğursuz geçti. İki tanesi kalecilerinin 
bariz hatası yüzünden son on dakika
da dört gol yedüer. 

Hakem İzzet Muhittin Apak'm ida
resi ijri değildi. Bilhassa ofsayd vazi
yetlerinde çok yamldı. Verdiği penal
tılarda ise biraz sert davrandı. 

T. Kuyaş 

maç 
G a l a t a s a r a y H a r b i y e j r i 1-0 

m a ğ l û p e t t i 

Ankara 27 (Telefonla) — Harbiye-
Galatasaray futbolculan bugün şeiür 
stadmda karşılaştılar. Çok kalabalık 
seyirci vardı. Yunan Başvekili B. 
Metaksas, Yugoslav Başvekili ve Ha
riciye Nazın B. Stoyadinoviç, Rumen 
Hariciye müsteşan B. Komnenln sa
hayı teşrifleri seyircilerin alkışlarile 
karşılandı. 

Her İM takım gayet güzel bir oyun 
gösterdiler. Galatasaray sık sık {don
lara geçiyordu. Tam bir intizam için
de oynanan maç 1-0 Galatasaraym 
galibiyeti ile neticelendi 

Ankarada yaptığı iki maçı da kazanan Galatasaray takımı Ankara stadmda 
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Ş A C 8 K A D I İM 
Necml yeni evlenmişti. Boğazda otu-

ruyogrdu. BİT gün Sanyerdeki bir ar
kadaşıma giderken ona vapxuxla ras-
ladmı. Necmiyl bekârhğındanberl gör> 
lûemiştim. Bunun için ona rasgeliı* 
|elmez sordum: 
i — E Necmi... Evlilikle aran nasıl 
Eakalun?.. Mesud musım bari? 
i Necmi benden hiç birşey saklamaz-
Hı. Bu sualim üzerine: 

— VallaJü kardeşim... dedi. Ne ya
lan söyliyeyim?.. Tam mânasile mesud 
Bejl̂ lim.,. 

Şa§ırmı§tmı. Merakla sordum: 
— Neden?.. Kannı sevmiyor musun? 
— Bilâkis, çok seviyorum.. 
— O halde?.. Yoksa o seni sevmiyor 

mu? 
— O da bana bayılıyor. 
— Kann güzel değil mi?.. Ben da

ha görmedim. 
— Çok güzel... 
— îyi, mazbut, sana sadık bir kadın 

olduğunu zannediyorum... O halde 
Beden mesud değilsin? 

— Evet, iyi kadın, mazbut kadın, 
güzel kadm, genç... Beni seviyor, ben 
de onu seviyorum. Bana son derece sa
dık... Eh kimseye de muhtaç değiliz... 
Buna rağmen tam mânasile mesud de
ğilim... Ne dersin bu İşe?,. 

— Vallahi bilmem... 
— Peki niçin tam mânasile mesud 

değUsln?. 
— Karım çok şakacı azizim.. Şimdi 

sen diyeceksin ki: ĉ Camm bu da derd 
nü? İnsamn karısmm şakacı olması, 
«aadetine halel verir mi?»... Fakat azi
zim karım senin büdiğin gibi cakacı
lardan değil.. Aşın derecede, müthiş 
derecede, tarif edilmiyccek derecede 
şakacı.. Bak sana bir kaç vakasmı an
latayım da dinle... 

Yeni evlenmiştik. Biliyorsun benim 
eski, küçük bir otomobilim vardır, Ka
run da otomobil kuHanmaanı bilir. 
Necla yani kanmla beraber bir gün 
kalktık. OtomobUe bindik. Piâja git
tik. Soyımduk. Dokunduk. Denize gir
dik. Yüzdük. Eğlendik, Karun birden
bire aklma şeytanca bir fikir gelmi? 
libi; 

— Sen yüze dur... Ben biraz soyıu> 
Boa kabinesine gideceğim... dedi. De
nizden çıktı. Ben ne bileyim?.. Yüzüp 
buruyorum. Onu bekliyorum. 

Lftkin bekle bekle kanm yok... Bekle 
keble kanm yok.. Tuhaf şey... Sahile 
baktım. Orada da yok. Denizden çık-
tun. Etrafta Neclâyı aradım. Nafile... 
fielki soyunma kabinesinde idi. Oraya 
gittim ki, kabine bomboş... Ne kanm 
*ar. Ne elbiseler, ne de benim elbise
lerim... 

Yalmz kabinenin tahta duvanna kü
çük bir toplu iğne Ue bir kâğıd İlişti
rilmişti. Aldım. Okudum. Aynen hatı-
fundadır: 

'Karıcığm sana küçük bir şakacık 
yaptı. Elbiselerini, herşesrini aldı. Oto-
ûıobile atladı. Gitti... Bakalım mayo 
Ue eve nasıl döneceksin?,. Ne güzel, ne 
|ık, ne şeytanca bir şaka değil mi? Ya
laklarından bin kere, yüz bin kere, 
^lyonlarca öperim...» 

Düşün azizim. İnsan karışım ne de
rece severse sevsin bunu okuyunca na-
«11 tepesi atmaz? Benrnı gibi ciddi bir 
^amm eve mayo ile dönüşünü bir gö-
*^ün önüne getiı-... 

«Belki halime acır da döner» diye 
«aatlerce boş ümidlere kapıldım. Ne 
gelen var, ne giden.. Yavaş yavaş plftj-
'la akşam olmağa başhyordu. Çüdıra^ 
^%m. Ben ne yaparım bu kıvafetle?,. 

sahiplerine: 
— Kanm elbiselerimi alıp götür-

'̂"'üş... Bana bir şaka yapmış.. Benim 
"alime bir çare bulun... diyemem ya... 

Nihayet baktım, biraz Ueride şöyle 
"^yle tamdığım bir bildik kansüe, ço-
^üklarile yüzüyor. Onun yamna yak
ı t ı m . Utana sıkıla kendisine bir ya-
^n kıvırdım. Güya bütün eşyamı hır-
^z çalmış. Plajda bu yüzden gürültü 
Çıkarmak istemiyormuşum. Bımları 
Söyledikten sonra: 

— Şimdi sizden birşey rica edeceğim, 
^^in plajdan çıkacak elbiseniz var... 
^üradan şehre döndüğünüz zaman ba-
*̂ a bir kat elbise tedarik edip getirme-
^2l istirham edeceğim. Masrafımz ne 
*'*Ursa takdim ederim. 

Bereket versin ki kendisine bu rica-
r* bulunduğum zat beni çok emniyetli 

' .*''adam olarak tanırdı. Dediğimi yap-
• '• Bana bir elbise getirmek iyiliğinde 

•^^undu. Fakat getirdiği elbise o dere-
"̂^ büyük ve genişti ki İçinde kaybolu-

7orum. Maamafih bıma da şükrettim. 
O koca elbisenin İçinde kaybolmuş 

bil halde eve gidince kanm: 
— Ah benim güzel kocacığun,., 

Kancığı ona küçük bir şaka yap
tı.,, diye boynuma sanldı. Eve gelir
ken ona kızıp bağırmağı dtişünüyor-
ûam. Fakat böyle güzel kollarını boy
numa dolayarak yanıma sokulunca kı-
«abilirsen kız., bağırabilirsen bağır... 

Daha bunun gibi ne şakalar azizim, 
ne şakalar... Meselâ hatırmı hiç kıra-
nuyacağim bir âmir beni bir mezuni
yet günümde ava çağırmıştı. Kendisi 
av meraklısıdır. Sabahleyin erkenden 
ben onun evine gidecektim. Oradan 
gene benim âmirlerimden birkaç mü
him zatla beraber avlanacağımız yere 
gideceğiz. 

Kanma: 
— Yavrucuğum... dedim, yarın seni 

yalnız bırakacağım. Babahlejin erken
den ava gideceğim... 

Necla ince kaşlanm çattı: 
— Dünyada olmaz... dedi. seni gön

dermem. 
— Aman şekerim, yapma... Söz ver-, 

aim... Biliyorsun bunlar benim âmirle
rim. Sonra yarm sabah erkenden bek-
Uyecekler. Gitmezsem pek ayıp olur. 

Necla hiç sesini çıkarmadı. Ben de 
ftva gitmeme razı oldu sandım. Erte-
ci aabeh erkenden kalkıp hazırlandım. 
Kedi benimle beraber kalkmıştı. Fa
kat tam odanın kapısından çıkacağım, 
kıçı açılmaz... Şaşırdım. Baktım, ka
pı kilitli... Neclâya sordum: 

— Nonoşum... Kapıyı sen mi kilitle-
<Hn?„ 

Yanaklarım çukurlaştırarak güldü: 
•— Ben kilitledim. 
Baklam olacak gibi değil yalrarma-

İ a başladım: 
-> Haydi fekedm aç kapıyı... 
Ben böyle söyler söylemez Necla 

kalktı. Penc«%yl açtı. Elindeki küçük 
Ur anahtarı pencereden dışarıya so-
kağto furlattı. 

— Kancığm sana küçük bir şaka 
yaptı... Kapuun an^tar ım sokağa at
tım. Şimdi ikimizde burada mahpu-
<uz... 

Gene kan tepeme fışkırdı: 
^^ Aman ciddi mi söylüyorsun Nec

la?. 
— Tabii ciddî... Anahtarı pencere-

<len aşağıya attığımı görmedin mi?. 
Kapıya asıldım, fakat kilid o dere

ce muhkem yapılmıştı ki kırmağa im
kân yok. Deli olacağmı, Kapmm tah
talarını kırmağa kalksam müthiş bir 
gürültü kopacak, erken erken apartı-
znamn alt ve üst katında oturan tam-
idıklara rezU olacaktım. 

Odadaki anahtarları kapmın kilidi
ne birer birer sokarak tecrübe ettim. 
Nafile... Ne yaptığımı bilmeden kapıyı 

tal hizmetçi geldi. Fakat kadıncağız ne 
yapsın... Kapalı kiUdll ksıpıyı nasıl ac
em?. 

Sabalun bu saatinde çilingiri de ne
rede bulacaksın?.. Ben ağrısı tutmuş 
glM oradan oraya koşarken Necla: 

— Karının şakasını beğendin mi?., 
diye fıkır fıkır gülüyor, ara sıra boynu
ma sanhyordu. 

Nihayet saatler böyle geçti, Şefak 
söktü. Dışarıda öteki salonda acı acı 
telefon çalıyordu. Muhakkak ki, bizim 
âmirler beni anyorlar... Aptal hizmet
çim telefonda konuşmasım bilmez. Bir 
türlü beni anyanlara derd anlatamaz... 

Yani senin anhyacağm o günü ava 
mava gidemedim. Ertesi günü de be
ni ava çağıran âmirlerim; 

— Aşkolsun... dediler. Senin yüzün
den biz de ava gidemedik. Bekledik, 
bekledik gelmedin... Telefona da cevap 
vermedin... Lâf anlamaz biri karşımı-
ta. çıktı... diyorlardı. 

Amirlerime nasıl: 
— Kanm beni odaya kilidledi. An

cak öğleye doğru çilingir çağırtıp ka-
jayı açttırmağa muvaffak oldum... di-
yebilü'dim... 

İşte azizim... Ne kadar uğraştı isem 
kanmı bu müthiş şakacıklık huytm-
dan vaz geçiremedim. Şimdi eve gidi
yorum ya... Hem mesudum. Hem bed
baht... 

Mesudum, çünkü sevdiğim güzel bir 
insan beni evimin kapısından karşıh-
yacak... Bedbahtım. Çünkü müthiş 
bir korku içindeyim. Acaba onun tabi
bin Ue - kancığı kocasına gene ne şaka 
hazırladı?.. Yatağıma bile girerken 
korkuyorum: Acaba yastığımın altına, 
şaka olsun diye, kestane fişeği filân 
mı koydu?. 

Velhasıl kanmı son derece sevdiğim. 
o da beni sevdiği halde bu yüzden ne 
rahatım var, ne huzurum.. 

(Bir yıldız) 

yumruklamağa başladım. Bizim ap-
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Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Çlçli: (Dsmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklftl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaidınmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesmde Merkez, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlun-
da Barbut, Eminönü: Salih Necati, 
Fatih: Hamdi, Karagümrük: Ali Ke
mal, Bakırköy: Merkez, Sarıyer: Os
man, Aksaray; Cerrahpaşada Şeref, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Vitali, Kum-
kapı: Aâadoryan, Kücükpazar: Ben-
sason, Samatya: Kocamustafapaz
da Rıdvan, Alemdar: Divanyoluuda 
Esad, Şehremini: Topkapıda Nâzım, 
Kadıköy: Söğûtlûçeşmede Hulû.si Os
man, t^sküdar: Çarşı bojTinda İttihad 
Heybellada: Tomas, Büyükada: Halk, 

Hesr tece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Pa^abahçe ve AnadoluhiBanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

Kıufiyaka HalkeTİnin açılı? iBrenine ait bir resim 
İzmir (Akşam) — Halkevlerinin kuruluş yıldönümü îzmir Halkevinde 

yapılan büyük türenle kutlanmış ve vilâyetin dört yerinde, Bayındır, Çeşme, 
Seferihisar kazalarile Karşıyaka nahiyesinde dört Halkevi açılmıştır. Bu 
Halkevlerinin açılış törenleri yerlerinde bütün gençliğin iştirakile y^ılmıştır. 
Karşıyaka Halkevi açüış töreninde vali ve Parti başkam ile Parti yönkurul 
üyeleri ve Karşıyaka gençleri bulunmuşlardır. îzmirin yüksek münevverleri 
bulunan Karşıyakada bu kültür müessesesinin kurulması muhitte memnu-
lüyetle karşılanmıştır. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Taıan! tıkender F. SertdH Tefrika No. 154 ^—i 

Korkunç Filip, direkte bağb olan Sinana: ** Ben, 
Neronu çok severim, dedi, çünkü o çok zalimdi I „ 

Baf» di(, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

— o halde buralarda İşin ne? Ba
na hakikati löyle.. sana hiç bir fe> 
nalık yapmıyacağım. 

— Dedim ya. Kefalonya panayı
rına gelmiştim. 

»— Ne yaptficaktın orada? 
— Geçen yü gönül verdiğim bir 

km anj^acaktım. 
Püip kahkahayla güldü: 
— Demek geçen yıl da gelmiştin 

buraya, öyle mi? 
— Evet. Fakat, panayır zamanı 

değü. 
'—I Sevdiğin kız güzel mi? 
— ÇSok güzel değUdi. Fakat, ben 

çok sevdim. 
—< Bu gece onu kaçıracaktın de

mek? 
— Zorla alacak değildim. Ona Ce-

zairde dayımın yamna götüreceğimi 
BÖyllyecektim. Razı olursa, alıp ora
ya götürecektim. 

— Senin gibi tanınmış bir kor
san, kansmı Cezaiı-e götürür mü? 

— Oraya götürdükten sonra, kor
sanlık yapmıyacaktım. Dayımın ya-
nmda çahşacaktım. 

— Deniz, martilerinin karada ya-
şajramıyacağmı bilmiyor musun 
aen?... 

— Dizlerim ağnyor. Sular içinde 
daha fazla yaşayamıyacağımı anladjnı. 

Sinan, hasmını kandırmağa çalı
nıyordu. 

— Heie bir ellerimi, ayaklarımı 
çözse., oiidan ötesi kolaydır. 

Diyerek zihninden kaçmak için 
çareler, plânlar geçiriyordu. 

Pilip, Sinam serbes bırakmak ni
yetinde olmadığından, bu cihete ya
naşmıyordu bile. 

— Eğer Kefalonya5ra - böyle bir 
panayır gecesi - sevgilini almak İçin 
geldiğine inansaydım, o kızı sana 
elimle alırdım! Fakat, ben senin ne 
yaman bir tilki olduğunu bUirim! 
Sen öyle küçücük bir yelkenli ile 
Akdenizde korsanlık yapmazsm! Ev
velce dolaştığın teknede iki yüz kişi 
vardı. Bu sefer seni yedi kişi ile ya
kaladım. Bu, ancak bir gözcü ge
misi olabilir. Haydi, saklama! Bana 
Türk donanmasmm nerede olduğu
nu söyle! 

Sinan hakikati nasıl söyliyebüirdi? 
— Bundan başka bir şey bilmiyo

rum. Sen zaten hakikati yalan, ya-
lam hakikat'sanan bir adamsın! Se
ninle konuşulmaz. 

Fillp gemicüerden şaıap istemişti. 
Güvertede çıplak göğsünü okşıyan 

rüzgâra karşı bacaklannı uzatıp 
oturdu. 

Akdenizin bu meşhur korsanı ge
ce gündüz şarap içerdi. O artık şa
rapla aı-kadaş olmuştu. Filip, baş
kalarının içip te kendmi kaybettiği 
gibi sarhoş olmuyordu. Hazan düi 
ağırlaşır, kekelemeğe beışlaı-, fakat 
gene muhakeme ve muvazenesini 
kaybetmezdi. 

Filipin şarap testisini yanına koy
dular. Güvertede korsanlar niSbH 
bekliyordu. 

Gittikçe sertleşen şimal rüzgârı, 
Sinaıun ensesinde ıslık çalıyordu. 

Filip içmeğe başladı. 
Güvertede dolaşan koreanlar Si

nana hakaret etmek için Filipin sar
hoş olmasım bekliyorlardı. Herkes 
Sinana diş biliyordu. 

Filip kendisini Akdenizde daima 
hâkim gördüğü için herkesle alay 
etmesini sever, ve kendisile hiç kim
senin istihza etmesine tahammül 
edemezdi. 

Sinan, Filipi müstehziyane bakış
larla süzdükçe Füip çüeden çıkıyor
du. Bir aralık elindeki şarap kade-
hiıü Slnamn sm'atına fırlattı: 

— Papaya bu yıl Kefalonya pana-
yırmdan hediye götüremiyeceğim 
amma., sinyor Greguvar, seni yaka
ladığımdan pek memnun olacaktır. 

Sinan: 
— Beni Romaya götürmek mi isti

yorsun? 
Diye sordu. 
Füip dişlerini gıcırdatarak cevap 

verdi: 
—. Şüphesiz. Eski Gladyatörlerin 

Roma sokaklarmda sürükledikleri 
esirler gibi, ben de seni Romalılara 
teşhir edeceğim. Papa seni görün
ce, panayu- hediyesinden daha çok 
değerli bir hediye getirdiğimi anlı-
yacak ve benim ahumdan öpecek... 

— Papa, Türkiyeye harp ilân et
miş demek. Bundan benim haberim 
yoktu. 

— Hajar. Ne Papa, ne de Venedik 
senatosu böyle bir şey düşünme
miştir. 

— O halde beni nasıl esir alıp ta 
Romaya götüı*etHİirsin! 

Filip dişlerini göstererek giUdü: 
— Ben ne Papanın, ne de Venedik 

hükümetinin adamıjam. Ben, Ak
denizde dolaşan bir korsanım. Sen 
Kai'a Mihali yakaladığın zaman na
sıl Venedik htikûmeti bir şey yap-
madiysa; seni Romaya teslim edece
ğim için, İstanbul hükümeti de ba
na bir şe5' j'apamaz. 

Artık işkence faslı başlamıştı. 
Koı-sanlann işkenceleri çok feci 

olui"; başka cezalara benzemez. Üs
telik bir de Türk düşmanlığı olur
sa, bu işkencelere insan vücudunun 
tahanonıül etmesine imkân kalmaz. 

Zavallı Sinan, kendisine hazırla
nd ı işkencelerin ne olacağını bili
yordu. 

Tel kamçılar., kum torbalan., kız-
gm yumurtalar., aç farelerin hücu
mu... Daha akla gelrnij-en İMn türlü 
koricunç ve tüyler ürpertici işkence
ler. 

Filip ilk önce: 
—Kamçılar gel&üı... 

Diye bağırdı. 
İki korsan ellerinde kamçılarla 

llerilediler. Bmılar çok heybetli ve 
çok insafsız adamlardı. Kamçıcüar, 
Filipin cellâdlarıydı. Derhal biri 
sağa, öteki sola geçti. Kamçüarmı 
jmkarı kaldutiılar. Reislerinden emir 
beklediler. 

Bu kamçılar Romalılar zamanın
da kıülanılan tel örgülü ve ucu di
kenli bir işkence âleti idi. Neron bu 
kamçılarla esirlerin sırtından kan 
fışkırtır ve mahkûmlann iniltilerini 
zevkle dmler, karşılarında şarap içer
di. Filip gözünün ucile: 

— Başla! 
Der gibi bir işaret verdi ve arka-

smdan: 
— Ben Romalı imparatorlai' ara-

smda en çok Neronu severim... 
Diye mınldandı. 
Sinanm omuzlarina inen ilk kam

çı darbeleri, zavallı Türk denizcisi
ni, sar'aya tutulmuş hastalar gibi 
titretmişti. 

Sinan bu işte ne kadar suçsuz
du! 

Bütün bu felâket ve işkenceleı-e 
Hüsrev reisin tedbireizliği sebep ol
mamış nuydı? 

Ah şu melun sis! Sinanm başına 
ne felâketler getirmişti. 

Sinanın omuzlarından kan akı
yordu. 

Filip gülerek ve iri gövdesini hop
latarak şarap içiyordu. Bu, onun 
en büyük zevklerinden biri idi. 

Türk esirlerine işkence yapmak... 
Fihp bu zevke ne kadar zaman

dır susamıştı. 
Şimdi içinci sahne başhyordu. 
Filip ellerini birbuhıe vurdu: 
— Haydi, fareleri getirin baka-

hm... 
Cellâdlaıdan biri koştu... 
Ambara indi. 
Filip kendi kendine söyleniyordu: 
— Şu kanadı kırık kartalm kam 

boş yere akmamalı. Onun kanından 
zevk alacak mahlûklar da vardır. 

Sonm Sinana döndü: 
— Şimdi neler göreceksin bak! 

Sakın kamm yere akıyor diye acın
ma! Fareler sırtım temizliyecekler 
şimdi... 

Ambaıa koşan cellâd biraz sonra 
güverteye dönmüştü. Korsanlar bir
birini iterek gülüşüyorlardı. Tıpkı 
tribünlerden. aslanla'in ağzında 
can V( ileri seyreden eski Ro
malı ; !• pibi... 

(Arkası var) 
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28 Şubat 938 Pazartesi 
istanbul — 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: İnkılâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt tarafından, 18.30: Çocuklara masal: 
Bayan Nine, 19: İnci: Şan Piyano ve 
keman refakatile, 19,30: Memleket şar
kıları: Malatyalı Fahri, 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Rıfat ve arkadaşlan tara-
fından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafından arabca söylev, 20,45: Belma ve 

, arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: Fa
sıl Saz Heyeti: Okuyanlar: İbrahim, AH, 
Küçük Safiye, kanun Muammer, klarinct 
Hamdi, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâ-
haddin, keman Cevdet, 21,50: Radyo fo-
nik temsil: Stüdyo orkestrası refakatile 
(Per Gynt), 22.45: Ajans haberleri, 23: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları, 
23,20: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23,30: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12.50 - 13.15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: İngilizce ders: Azi-
me İpek, 19 - 19.30: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule Çakar ve arka
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşları), 20,15 - 20,30: Spor konuş
ması: Nizameddin Kırşan, 20,30 - 21: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Salâhad-
din ve arkada.şlan), 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Nesvadba: Paraphrase a la 

O. Fetras: Suvenier de 
Loo Dellbeş: Pas des fleurs, 
Die Rose von Stanbul Ope-
22: Yarınki program ve is-

2 -Loreley 
Chopin, 3, -
4 - Leo Fail 
rette, 21,55 
tiklâl marşı. 

Avrupa proı:ramt 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da eğlenceli 
muzika — Frankfurt 20,10 da radyo or
kestrası — Kömgsberg 20,10 da çeşitli 
konser — Leipzig 20,10 da «Yarasa» ope
reti — Münih ve Hamburg 20,10 da eğ
lence ve dans — Kolonya 20 de radyo 
orkestrası — Stuttgart 20,15 de eğlenceli 
muzika — Radio Toulouse 20 de dans, 
operet ve filim havaları — Orta İngiltere 
20,20 de orkestra konseri — Florans 
20,20 de armonik ve gitara konseri — 
Bükreş 20 de akşam konseri — Peşte 
20 de Çigan muzikası. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de askerî muzika — Königs-

Berg 21 de orkestra konseri — Leipzig 
21 de operete devam — Strasburg 21,30 da 
Marsilyadan naklen konser — Radio 
Toulouse 21,15 de şarkılar ve konser — 
Londra 21,30 da piyano konseri — Florans 
21,55 de askeri muzika — Hilversum 
21,55 de akşam konseri — Sottens 21 de 
salon muzikası — Peşte 21,10 da senfo
nik konser 

Saat 22 de 
Berlin 22 de orkestra konseri ^ Leipzig 

22 de operete devam — Stuttgart 22,15 de 
dans muzikası — Brüksel 22,45 de sen
fonik konser — Lyon P. T. T. 22,30 da 
konser — Nis P. T. T. 22,30 da senfonik 
konser — Radio Paris 22,15 de keman 
konseri — Radio Toulouse 22,45 de akor
deon konseri — Londra 22,30 da rad
yo orkestrası — Orta İngiltere 22,30 da 
keman konseri — Roma 22 de «Yabancı» 
operası — Bari 22 de «Carini» operası — 
Milano 22 de (Tropik macera» opereti — 
Florans 22 de askerî muzika — Varşo
va 22 de dans muzikası — Bükreş 
22,45 de Rumen havaları — Prag 22,05 de 
radyo orkestra.sı — Radio Paris 22,30 da 
«Cvendaiine» operası. 

' Saat 23 de 
Viyana 23,30 da eğlence ve dans — 

Deutschlandsendîr 23,30 da küçük bir 
gece muzikası — Königsberg ve Berlin 
23,30 da gece muzikası ve dans — Breslav 
23,30 da dans muzikası — Kolonya, Ham
burg, Königsberg, Münih ve Saarbrücken 
23,15 de karna'.al eğlencejeri — Paris 
P. T. T. 23 de salon muzikası — Radio 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 
İdare Meclisinden : 

Alelade toplantı davetnamesi 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. hissedarlarının toplantısı 28 Mart 938 pazartesi 

günü saat 16 da Ankarada Işıklar caddesinde Banka merkezinde yapılacaktır. 
Esas mukavelenamenin 24 üncü maddesi mucibince iştirake salâhiyettar 

olan hissedarların 26 ncı maddeye tevfikan toplantı gününden en az iki hafta 
evvel duhuliye varakası almaları lâzımdır. Vekillerin de hissedarlardan olması 
meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka merkezine veya şube
lerine müracaatlarını dileriz. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
- 1 — 1937 senesi muamelâtına aid idare meclisi raporile mürakipler rapo

runun okunması, 
2 — 1937 senesi bilançosu ve kâr ve zarar hesaplarının tasdiki ile İdare 

meclisinin ibrası, 
3 — Müddetleri biten İdare meclisi âzası yerine âza intihabı, 
4 — 1937 senesi mürakipler ücretinin tayini ve yeniden iki mürakip inti

habı, 
5 — İdare meclisi âzalanna verilecek huzur hakkının tayini. 

İDARE MECLİSİ 

Bursa Ticaret ve Zahire 
BORSASI KOMİSERLİĞİNDEN 

Yün. yapağı ve tiftik l/Mart/1938 tarihinden itibaren Borsaya alına
caktır. Bu tarihten itibaren, bu maddelerin Borsa dışında alım ve satum 
yasaktır. Borsa dışında muamele yapanlar hakkında Borsa ve Odalar ni-
zamnamclerile odalar kanunu hükümlerine göre takibatta bulunularak 

^mmmmmmmKmt cezaların tatbik edileceği ilân olunur. • • ^ • ^ l ^ B i ^ B i 

Yüksek Mühendis mektebi satmalma 
komisyonundan 

Mektebin 937 malî senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 17000 kilo ekmek açık 
eksiltmeye konulmuştur. .İlk teminatı 141 lira ve beher kilosunun muhammen 
bedeli «11» kuruştur. Eksiltmesi: 11/3/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmesine 
gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki ko
misyona müracaatlan ilân olımur. (885) 

Benzin Mubayaası 
Ziraî Kombinalar Kurumu Direktörlüğünden: 

l Kurumumuz için açık eksiltme usulile sekiz yüz teneke benzin satın 
alınacaktır. 

2 — Eksiltme günü 11 Mart 938 Cuma günü saat on beştir. 
3 — Beher teneke benzüıin muhammen kıymeti üç yüz otuz iki buçuk ku

ruş ve muvakkat teminatı iki yüz liradır. 
4 — Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurumumuza ve isteklilerin 2490 

numarah kanun mucibince istenilen belgelerile eksUtme günü Ziraat Vekâle
tinde Satmalma komisyonuna müracaatları ilân olunur. (839) 

Toulouse 23,15 de akordeon ve orkestra 
konseri — Roma 23 de operaya devam — 
Milano 23 de operete devam ^ Florans 
23,10 da dans muzikası — Lüksemburg 
23 de filim ve operet havalan — Varşova 
23 de radyo orkestrası — Peşte 23,05 de 
cazbant. 

Saat 24 den itibaren 
Radio Toulouse 24,15 de konser, 1,15 de 

operet havalan, 1,35 de gece muzikası — 
National 24 de salon orkestrası — Lon
dra 24,25 de dans muzikası — Milano 
24,15 de dans muzikası Lüksemburg 
24,30 da orkestra konseri, 1 de cazbant — 
Peşte 24,05 de çigan muzikası — Stuttgart 
ve Frankfurt 1 den 3 e kadar gece mu
zikası — Diğer Alman istasyonlan 2 ye 
kadar karnaval eğlenceleri. 

1 Mart 938 Salı 
İstanbul — öğle neşriyatı: 12.30: Plâkla 

Türk musikisi, 1250: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-

kurt tarafından, 18,30: Ulusal Ekonimi 
ve Arttırma Kurumu namma konferans: 
Ziraat Bankası müdür muavini Re-
şad, 19: Nebil oğlu İsmail Hakkı: İki 
arkadaşmın refakatile, Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 19,30: Konferans: Beyoğ
lu Halkevi namına muharrir Naci Sadul-
lalı (Hayvan sevgisi), 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Klâsik Türk musikisi: Oku
yan Nuri Halil, keman Reşad, kemence 
Kemal Niyazi, tanbur Dürrü Turan, ka
nun Vecihe, Tevfik ney, nısfıye Salâhad-
d n , ut Sedat, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafm
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
(Saat ayan), 21,15: Tahsin ve arkadaşla
rı tarafından Türk musikisi ve halk sar
kılan, 21,50: ORKESTRA: 1 - Riedinger: 
Passe temps, Ouverture, 2 - Tschaikowsky: 
Pique Dame, 3 - Grek: Valse mysterleuse, 

"4^- Schumann: Abendlied, 5 - Wetzel: 
Conte indienne, 22,45: Ajans haberleri, 
23: Plâkla sololar, opera ve operet parça
lan, 23,20: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23,30: SON. 

Sümer Bank Kayseri Bez 
Fabrikası Müdürlüğünden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacını temin 

maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 
anahtarlı kaput fiatları 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fiatiarımız asgarî 
b'r balya içindir. Bu fiatlara yüzde iki zam edilmek 

suretile asgarî bir topa kadar perakende satış yapılır 

]]a] yalar 20 top, 720 metredir. Siparişin bedeli 
Fabrikamıza vâsıl olmadıkça sipariş teyid ve sevkedilmez 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesine ekli listede ebad ve miktarı yazılı 1590 metre yuvarlak 

kıvnlmış ve kayış numuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 7/111/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «939» 

* 
I — Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptırılacak Müdürlük binası 

inşaatı kapalı zarf usulile eksiltemye konmuştur. 
II — Keşif bedeli «22864» lira «97» kuruş ve muvakkat teminatı «1714» li

ra «87» kuruştur. 
III — Eksiltme 7/III/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 te Ka-

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler «1. 15» lira bedel mukabilinde İnhisarlar umum 

müdürlüğü Levazım ve Mübayaat rubesile Ankara başmüdürlüğünden ve Ur-
fa müdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ve fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar umum müdürlğü İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası 
almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, hususî vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parasını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda geçen Ahm ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermiş olması lâzımdır. «B.» (919) 

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

pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 7/III/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Kaba-

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

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

I — Şartname ve numunesi mucibince 5000 kilo baş ipi pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

II — Pazarlık 4/III/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabataş-
ta levaiiim ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazaılık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (864) 

I — Şartnamesi mucibince <10.000)) kilo göztaşı pazarlıkla satın alınacak
tır. 

120 
300 
500 
300 
300 
350 

Adet 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
28 
28 
28 
22 
27 

II — Pazarlık 4/111/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kaba-
taşta levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (865) 
• 

I — Şartname ve numunesi mucibince «300,000» takım üç parçadan mü
rekkep Kulüp rakısı etiketi pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık, 2/III/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat (14) de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (793) 

25 m/m âlâ yaldız uç bobin 
âiâ yaldız uç bobin 
Kâğıt yaldız uç bobin 
Kırmızı ipek taıklidi uç bobin 
Mantar uç bobin 
Reglis uç bobin 

I — Yukarıda cins ve miktarları yazılı (1870) adet uçluk bobin şartna
meleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık ll/III/ '938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komsiyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1005) 
-k 

1 — Cibali bakım evinde sıva tamiri ve badanası, yağlı boya işi (Saat 14) 
2 — Umum muhasebe bina.'-ında hela kanalları tamiri, ahşap tavan ve 

yağlı boya işi (Saat 14,30) 
I — Yukarıda mahiyetleri yazılı tamir işleri pazarlık usuliyle eksiltmeye 

konmuştur. 
II — Cibali bakım evindeki tamiratın keşif bedeli 860,80 lira ve muvakkat 

teminatı 64,56 lira, U. Muhasebe binasındaki tamiratın keşif bedeli 506,90 lira 
ve muvakkat teminatı 38,02 liradır. 

III — Eksiltme 11/III/938 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında gös
terilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo-
nımda yapılacaktır. 

IV — Cibali bakım evine ait şartnameler 2 kuruş mukabilinde ve Umum 
Muhasebe binasındaki tamirata ait keşifler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden almabilir. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 

(1006) 

Tefrikli Sigara Kâğıdı 

» » » 
I — Yukarıda miktar ve eb'adı yazılı 60,000 Top tefrikli sigara kâğıdı pa

zarlıkla satm alınacaktır. 
n — Pazarlık 14/IV 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1037) 
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Nakliye şirketimiz' Valide Hanından 
Hasır İskelesi, Limoncu Hanında 1-46 No. lu 

ARDİYELERE 
nak'etmiştir. 

I İKBAL ŞİRKETİ 
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BAKIRKÖY BEZ ve PAMUKLU 
MENSUCAT FABRİKASI 

T. A. ŞİRKETİNDEN: 
KARTAL Marka XV Tip Kaput Bezimiz için 

Iktisad Vekâletince Kararlaştırılıp 
Hân Edilen Fiatlara Uygun Olarak Tesbit Ettiğimiz 

Satış Fiatleri Aşağıda Gösterilmiştir. 
8 6 santim enlndeklnden 3 6 metrelik topn 7 5 6 kuruş 

ÖO „ „ 36 „ „ 7 8 9 » dw-
Bu f latler iabrık»m»da teslim ve peşin tediye şartile 
muteberdir. 

Bir Ba lyadan Eks i k Satış larda 

Yukarıdaki Fiatlere 7o 2 Zam Edilir. 
Scandinavian Near 

East Agency 
Oal»ta4» Taklr haa t iacl kat 

lU: 44M1 • I • t 
•vMiaka Ortcnt Ualn Gcthcnkug 

Oothenlnırg, Stokholm, Odo, Dantsif. 
CN^la Oop«nhag Abo Reval re Mkttbı 
Baltık llBunUn lark re Kantdenls bMİ̂ -
•ft limanlan anunnda İt gOnde bir aılmet 
>• avdet tcbı munUzam postalar. 

Odynla - Dantıls • Oothenburg T* Oalo-
ibm beklenen Tapurl&r. 

Ootland vapuru 28 şubata doğru. 
Honnand vaınıru 14 Marta dofru 
İM Tvara 25 Marta doğru 
lUbnda lıtantnıklan Hamburg Rotei' 

i m - Kopenhaf , Odanla Octhenberi, 
fiAataig • Btokholm. ve OsloB limanlan 
kbk harekat adceak vaınular. 

Ootland T^^uru S8 Şubata doSru 
Kordland vapuru 14 marta doğru. 
«•a vapuru as Marta doğru 
Vuia tattflit Ifin OaUU'da Tahlı iMua 

I tneft kktte kâin aeentalılına mftn«Ml 
Tel: 44MI - t - I 

I Dr. VkââM Sami 
. ISTAFİLOKOK AŞISI 
Iatafil(Â<^ârdtn mütevellit (ergen
lik, kUi çıbanı, koltuk altı çıbanı 
urpacık) ve bûtûn cilt h&stabkla-
nna karfi pek tesirli bir aşıdır. 

Dlvnvolu No. 113 

İ l 

REKTA 
P A T I 

İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle gifayi temin eder. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

SIRT AĞRISININ 
ŞAYANI HAYRET 

TEDAVİSİ t 

Bütün bir hayatın tecrübesi, 
bu tedbirin kusursuz ve tam 
tesirini ispat eder. 

Bay N. P. yazıyor : " Bundan 60 eeno 
• ^ e ) , pederim bana -delikli ALLCOCK 
yakılarını tanıtmıştı. Bunları, sırt ağns-
^'^ karşı çok müessir bulmuştu. Bu 
7*kılan ihmal ettiğim zaman 8irt ağrısmm 
?jithiş aancılarilo krrranıyordum. Hal-
•^ki en lürekU ağrılarımı bir tek delikli 
•^U^İÎOCK yakısile 2 - 3 günde tamamen 
8*Çİrdi. Bu yakıları karm nezlesi, ro-
•jatizma, mafeal yorgunluğu vesair bu 
Pbi ahvalde do kullandım. Seri ve pek 
••lûeetir semeresini gördüm.,, 

Ç»yet müthiş sırt ağnamdan kıvranıyor 
^•y» liyatik ve iltihabı asaptan iztırap 
Çekiyorsanız yalnız bir delikh ALLCOCK 
y*kı«i]o bir kaç saat zarfında halâs ve 
Î^JÛn bulursunuz. Saçtığı sıhhî sıcaklığı 
"TOMATÎK BİR MASAJ GIBf ağrıyan 
yerin etrafma yayarak kanı tahrik eder vo 
»ötün ağrdarı aniyen defeder. ALLCOCK 
y*kı»ınm terkibinde Capsicum, Frankin-
•enae, Myrrhe vesaire'gibi kıymetli mad
deler vardır. 

pcuz taklitlerinden sakmmak için hakikî 
^«|»kli ALLCOCK yakısmdakj kırmızı 
^ r o vo kartal resmine dikkat ediniz. 
**utün eczanelerde 29 I/2 kuruşa satılır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

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

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir. 

[Büyilk İkramiye: J U I D D O Üi'adıi'"* Bundan başka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 

YAPI İŞLERİ İLÂNi 
Nafia Vekâ le t inden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: An karada Çankaya Jandarma Bölüğü inşaa
tıdır. Keşif bedeli: 26.408 lira 12 kuru§tur. 

2 — Eksiltme 2/3/1938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 132 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1980 lira 61 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci madde de yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (390) (824) 

.^^^r. ihsan S a n ı i ^ _ 

O-onokok aşısı 
I B«İRoğukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek 
I «slHi ve taze aşıdır.DivjmyoIu Sultan 

ilahmut, trir1)esi Xo. İSİ 

Numunesi nıalıfuz 

2500 çift mercan terlik 
satın ahnacaktır. 

Alâkadarların numuneyi gÖmuk vr şeraiti anlamak üzere Yeni postane ci-
varmda (Kızılay hanında) 

Kısılay I^cposu direktörlüğüne 
3 Mart 938 tarihine müsadif perşembe günü akşamına kadar müra

caatları. ^ „ 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
K U M R A L 

S İYAH 
Saçlara gayet tabiî surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyy^en çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyalan arasında bi

rinci gelmiştir. Saçlan ve cüdi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne salıfaf saç boyalarıdır. 

t N G İ L t Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Slvasda Cer atelyeleri müdürlük, kapucu ve kantin binaları elektrik, saat 
ve telefon tesisatmm yapılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeve konmuştur. 

1 — Bu işlerm keşif bedeli 7300 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollannm 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezneleıinden 37 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 — Eksiltme 18/'3/938 tarihinde cuma günü saat 15-de Ankarada Devlet 

Demiryolları yol dairesinde merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için istekllierin teklif mektubiyle birlikte aşağı

da yazılı teminat ve vesaiki aj'ni giin ve saat 14 kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanun ahkâmına uygun 547,50 liralık muvakkat teminat. 
B — Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa vekâletinden musaddak 

ehUyet vesikası. «516» «1055» 
• 

Avrupa hattında Yedikule istasyonımda yıkama ve yemekhane binası ile 
tahtani geçit inşası ve Yeni mahalle istasyonunda iki bekleme mahaHi yapılma
sı işleri kapalı zarf usuliyle eksütmeye konmuştur. 

1 — Bu işlerin keşif bedeli 50,000 liradır. 
2 — İstekUler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet demiryollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 2.50 lira mukabilinde alabilirler. 
3 — Eksiltme 23/3/938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Dev

let demiryolları yol dairesinde merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazdı teminat ve vesa-

Uci aynı gtin saat 14 de kadar komisyona tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 
A — 2490 sayıh kanun ahkâımna uygun 3750 liralık muvakkat teminat. 
B — Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Nafıa vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. (.5x4) <a056)) 

• 
Muhammen bedeli 1774,5 lira olan muhteüf eb'adda Galvanize saç ile yassı 

ve yuvarlak çelik açık eksiltme usuliyle 15/3/938 sah günü saat 15,30 da Sirke
cide 9 ncu İşletme binasında satınalma komisyonu tarafından mubayaa edile
cektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunî vesikalariyle ve % 7,5 nisbetinde pey ak-
çeleriyle komisyona müracaatları lâzımdır. * 

Şartnamesi parasız olarak komisyonca verilmektedir. «1080» 

idro E lekt r ik Santral ı 
Maraş Belediye Riyasetinden : 

Maraş'da yapılacak îdro Elektrik Santrali, malzemesi, yapılması ve mevcut 
şehir şebekesine bağlanması işi kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır 

I — İşin muhammen bedeli KIRK BİN liradır. 
n — İstekliler bu işe ait şartnameleri, projeleri ve sair evrakı (867) kuruş 

mukabUinde Ankarada Belediyeler İmar Heyeti sefilinden alabilirler. 
m — Eksiltme 31/Mart/'1938 perşembe günü saat 16 da Maraşda Beledi

ye dairesinde kendi odasında toplanacak daimî encümen huzurunda yapıla
caktır. 

İV — Eksütmeye girebUmek için aşağıda yazılı teminat ve vesaikin ayni 
gün ve saate kadar Encücen Riyasetine tesUm olması lâzımdır. Aksi takdirde 
hiç bir gûna iddia göz önüne alınmaz. 

A — 2490 sayılı kanunun 16,17 nci maddelerine tevfikan (3200) liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanımvm istediği vesikalar. 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni 

bulunmadığma dair imzalı bir mektup. 
V — Teklif mektupları ihale günü saat 15 şe kadar makbuz mukabUinde 

encümen reisliğine teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek tekhf mektupla-
rımn iadeli teahhütlü olması ve yukanda yazılı saate kadar encümen ri3raseti-
ne gelmesi lâzımdır. Proje ve iş hakkında fazla izahat almak isteyenler beledi
yemiz namına Ankara belediyeler imar heyeti |efllğine müracaat etmeleri. (970)] 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları \ 
Muhammen kıjTneti 
Lü-a Kr. 
881 60 Gala tada Arapcamii mahallesinin Sanzeybek ve Demirci çıkmazı so

kağında'eski 30 yeni 28, 1, 2, S, (6) No. ahşap evin tamamı. 
383 80 Arapcamii mahallesinin Demirci çıkmazı sokağında 7 No. lu ahşap 

evin tamamı. 
465 48 Kasımpaşa Tahta kadı mahallesinin dört kuyu ve dere boyu sokağın

da eski 10-17 yeni 36-21,21/6 No. lu 591 metre 25 santim arsamn tamamı. 
Yukarıda yazılı gayrünenkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışı 23, 2 938 

tarihinden itibaren 15 güu müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
îhalesi 9. o, 938 çaıjamba günü^saat 15 de komisyonda yapılacağından yüz

de yedi buçuk pey paı.uariylc mahlûlât kalehüne gelmeleri. (97:,; 
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Günlük meygaielerinlzin yorgunluğundan kur tu lmak i ç i n R C A radyonuzun kadranını çevirmeniz kâfidir. Bu suretle 
Londrayı, Tokyoyu, New York'u dinleyerek iyice İstirahat edebilirsiniz. 
Radyonuzu seçerken, telsiz tatbikatına mütedair TEKMİL aksamın R C A tarafından imal edildiğini hatırınızdan çı
karmayınız. Ancak bu kabiliyette bir f irma tarafından vücuda getiri len bir ahize İhtiyacınızı tam manasile tatmin 
edebilir. 
RCA'nın harikulade ahengi sizi teshir edecektir. Onun zarafeti zevkinizi okf iyacaktır. 
Hasılı, yuvanıza bir R C A aldığınız gün, hem radyo hususundaki tekmil arzularınız tatmin edilmiç olacaktır. Hem 
bu zevki her gün duymuş olacaksınız. 

BOURLA BİRADERLER İ S T A M B U I . - A N K A R A M İ R 

İktisat MM\ 
istanbul Deniz ticareti müdüriüğü 

Denizcilere ilân 
Türk Anonim Elektrik Şirketinin Arnavutköy (Akıntı 

Burmı) ile Kandilli arasında konulmuş olan Denizaltı Kab
losunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlara 
bildirilir. 

3 Mart 1938 de başlıyacak ve 15 sün kadar sürecek olan 
tamir işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece 
ve gündüz bulunacaktır, bu yerden geçecek gemilerin 'du
banın yakınından geçmemeleri denizcilere ilân olunur. 

r'̂ ^v 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor! 

GRiPlN 
Varken ısturap çekilir mi? 

BAŞ, DİŞ 
Ağnlan 

ve üüşütmekten mütevellid bütün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı 

6RİPIN 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

M 

Şu bembeyaz, pırıl pınl dişli kadın 
1 — Diş temizliğinin güzellikte ilk 

şart olduğunu anladığı için zekidir. 
2 — Ağız hıfzıssıhhasınm ehemmi

yetini takdir ettiği için malûmathdır. 

3 — Beyaz ve temiz dişlere jabBâ 
RADYOLtN kullanmakla sahip oU-
cağını bildiği için görüşü isabetli y4 
takdir hissi kuvvetlidir. 

Kullanınız. 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu şekle girerse 
BRİYANTİN PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder. 

!••••••••••••••••••••••>••••••••••••••••••••••• 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaan 

1 

\ ^sj^"^ GÜIHİHAL 
Lükc gömlek mağazası, 
fevkalâde bir reklim satışı 
tertip etmektedir. 

Harici ve dahilt camekAnlarımızdan se
çilecek 2 gömlek alıcısına, bfrincl gömlek 
esasen gayet makul olan norma l fi at 
üzerinden, İkincisi ise yarı FİATLA hesap 
edilecektir. : 
Bu sergi için husust surette tertip edilen 
camekânlarımıza bir de fa bakan i a ta r 
IsUmez dUkkAna girecektir. 
Bu ftrsatı kaçırmayınız. 
NOT: OS«Mırkr«»aC fflı». pi l»** •« «•»••» ••* • • • 

«akktoUMida MtMn M M " *ff »• ! * « • • «««"«' 

İstanbul, Borsa karşısmda 


