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Balkan antantı daimi konseyi 
dûn ilk toplantısını yaptı 

Toplantıya Elen Başvekili B. Metaksas 
riyaset etti, müzakereler devam ediyor 

Elen, Rumen ve Yugoslav gazeteleri Balkan antantının her 
zamandan kuvvetli olduğunn tebarüz ettiriyorlar 

Ankara 26 
(A.A.) _ Balkan 
antantı daimi 
konseyi bugün sa
at 10,30 da Dış 
işleri bakanlığın
da ilk toplantısı-' 
m yapmıştır. Bu 
toplantıya Elen 
Başvekili ekselans 
Metaksas riyaset 
eylemiştir. 

Konsey öğleden 
sonra da toplana
rak müzakereleri
ne devam eylemiş
tir. 

Ankara 26 
<A.A.) — Muhte
rem misafirleri-
ûüz ekselans Me
taksas, fkselâns B. 
Stoyadinoviç ' ile 
ekselans Komnen 
akşam yemeğini Dış îşlerl Bakanı-
oiızla Ankara Palasta hususi olarak 
Verilen ziyafette yemişlerdir. 
M i s a f i r l e r i m i z î s m e t İ n ö n ü n ü 

z i y a r e t e t t i l e r 
Ankara 26 (A.A.) — B. Metaksas 

Metaksas, B. Stoyadinoviç ve 
istikballerinden 

B. Komnenln Ankara istasyonımda 
bir görünüş. 

ve B. Stoyadinoviç, bugün İsmet tn<>-
nünü ziyaret etmişlerdir. 

Y u n a n g a z e t e l e r i n e d i y o r l a r ? 
Atina 26 (A.A.) — Atina ajansı bil

diriyor: Gazeteler, Ankara telgrafla
rına geniş sütunlar ayırmakta ve bu 

coplantınm Balkan 
antantımn sulh
sever prensip
lerini ve dört müt
tefikin hudud-
larını müdafaa 
azimlerini par
lak bir surette 
tekid eyliyece-
ğini bUdirmek-
tedlr. 

Prola gazetesi, 
Elen, Yugoslav 
ve Rumen dele
gelerinin yolda 
buluşmalarım, An-
karada hararet
li bir surette kar-
şılanmalarmı, Bal
kan delegeleri
nin Reisicum
hur Atatürk ta
rafından ilk gün 

kabul olunmalarını 
tebarüz ettürdikten sonra diyor ki: 

«Bütün bu tezahürler, Balkan müt
tefiklerinin fikir ve hedef birliğini sa
rih surette göstermektedir. Bu sefer
ki toplantı, çok mesud şerait altında 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Kıvırcık 50, kuzu ve dağlıç 47, 
karaman, dana 40 kuruşa satılacak 
Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 

üstöndağın gazetemize beyanatı 
"Vazedilen fiatleri behemehal tatbik edeceğiz, daha 
pahahya satmağa kalkışanlar cezalandırılacaklar,. 
Mezbaha resmi, 28 şubattan itiba- -

**h kasaplık diri hayvanlarm sıkleti ; 
berinden kiloda yüz para olarak tes- . i 
" t̂ edilmiştir. Et fiatlerinin ucuzlatıl
ması ve bu mühim gıda maddesinden 
^tisnasız bütün hemşehrilerin istifa
desini temin maksadüe Belediyenin 
yaptığı bu fedakârhğm kitî ve tam 
™r sanere vermesi için muhtelif nevi 
^̂ •ler için 1 marttan itibaren âzami 
"at tayin edilmiştir. 

Bütün kasap dültkânlan belediyece 
•*yin edilen azamî fiatleri büyük 
*^arfierie yazıp düklcânın göze görü-
^ ^ yerlerine asacaklardır. Her nevi 
®tin üzerinde etin nevini ve fiatini gös 
*®ren çinko veya emaye etiketler bu-
^^durulacaktu:. 

Kaymakam ve Beiediye şube mû-
^^leri, kendi mmtakalanndaki ka-
roplara bu hususta lâzım gelen ten-
^atı yapmışlar ve aksine hareket 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
VaU ve belediye reisi B. Muhiddin 

Üstündağ 

^ol para, hesapsız masraf 
Amerika stüdyolarında 7 makine birden çalışıyor 

ayni sahne 40 defa tekrar ediliyor 
[iflkmet Feridun Es'in mektubunu yannU nüshjunuda okuyunuı] 

Aimanyada yapılan 
gemilerjmiz 

Dûn Etrusk gemimiz de 
denize indirildi 

Berlin 26 (A.A.) — Anadolu jansı-
nm hususî muhabiri bUdiriyor: 

Mersin hattı için «Rostock» ta inşa 
edilmekte olan iki bin tonluk <Etrusk> 
gemimiz, bugün denize indirilmiştir. 
Bu suretle, Almanya'da Krup'ta si
pariş edilen gemilerden (Trsüc), (Efes) 
ve (Etrusk) gemüeri denize inmiş 
bulunmaktadır. 

Bugünkü münakaşa 
münasebetlie 

Büyük (Vnder Atatiirkün Ankarayı teşriflerinden iki intiba 

Fransız parlamentosunda 
hararetli müzakereler 

B. Delbos son hâdiseler karşısında 
Fransanın vaziyetini izah etti 
"Eğer Avrupa silâhlanma yarışma bir had 
koymazsa mahvolması tehlikesi mevcuttur,, 

Paris 26 (A.A.) — Mebusan meclisi 
haricî siyaset müzsıkereleri esnasmda, 
bugün öğleden evvel. Hariciye Nazın 
B. Delbos, uzun bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

Fransanm yalnız kaldığım. Millet' 
1er Cemiyetinin tattıamile mahkûm 

olduğunu ve harbin önüne geçilme* 
bir halde bulımduğunu söylemek ha
tadır. Bazüan, bir istmkâf ve çekilme 
siyaseti taJdb olunmasmı derpiş edi
yorlar. Bunu söyliyenler bümeli-
dlrler İd: Fransamn, maddî servet-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bugün Şişli HâlkeDİnde öğretmen
ler, pedagoglar, okul direktörleri, Hk 
tedrisat müfettişleri, gazeteciler v» 
alâkadar çocuk veUleri saat on beşten 
itibaren toplanarak •okuüarda imir 
bat ve ceza meselesi* etrafında mil-
Tiakaşa etmeğe davetlidirler. 

Fikrimizi bu münasebetle bir kere 
daha söyliyelim: 

SHâhlanmamn, harbin, idam cezor 
smm, insanlar arasındaki müsavat-
sızUğın kalkması, nazariyede hep gü
zel şeylerdir. Cezasız mektep sistemi 
de, tıpkı bunlar gibi, idealist dimağ
larda doğmuş ve müsaid zemin hazır
lanmadan memleketimizde de tatbiJs 
edildiği için maalesef çok zararlar ver
miş bir ütopidir; hayali hamâxr. 

Hayvr, çocuklanmm yaman Mr is-
tfbdad altında ezecek miirtedane bir. 
maarif sistemi istemiyoruz; fakat ottr 
laar\ çetin hayat için haztrltyacak ç** 
Uk fflbi bir dUsipUn^ ve buna varmak 
üzere de, cezasından miikâlatma A»> 
Ğ4ir her türlü vasUaiar.^ i î lai KÜTüPHJf* 

Çabuk söyle, doktor çocuktan ümidi kesti mi?.. 
Hftjnr, bayır, idaha fena: Çok çok meyva yedirüı. dedil. 
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Dîm Creceki ve B u Sabahk i Haberler 
B. Attlee İngiliz Başveldline . 

yeni hücumlarda bulundu 
• • • — • I I I — — — ^ w ^ — ^ ^ — — » ı . ^ ^ ^ — İ ^ — — — M i l I I I 

'̂ Hükümetin tuttuğu yeni istikamet bizi sulha 
değil, anarşiye götürüyor,, diye bağırdı 

Londra 26 (A.A.) — Oxford'da söz 
•öylij'en B. Attlee, İngiliz siyasetinin 
foıi aldığı istikameti şiddetle tenkid 
^lemistir. Hatib demiştir ki: 

«Chamberlaln'in iktidarı ele aldı
ğı gündenberi herkes bir değişiklik 
gördü. Herşeyden evvel Lord Halifax' 
in memurcn Berline gittiğini gördük. 
Yekdiğerine muvazi hatlarda çalışan 
ftkat birbirlerinden haberi olmıyan 
lU Hariciye nezareti mevcut bulun
duğu zamu hftsıl oldu. Maske düştü 
T* hükümetin eski emperyalist politi-
kfty» dönmeğe karar vermiş olduğunu 
förüyoı-uz. İngiliz milletinin, bunun 
«âulh için sarffedilen bir gayret» oldu
ğu tarzmdaM behaneyi kolayca kabul 

zannetmem. Hükümetin edeceğini 

tuttuğu yeni istikainetin bizi sulhe 
değil, anarşiye götürdüğünü biliyo
ruz.» 

B . E d e n l e h i n e v e r i l e n k a r a r 
Heamingtcm 26 (A.A.) - - Eden, so

kaklarda ve içtima salonunda kendi
sini hararetle alkışlıyan büyük bir 
halk kütlesinin arasından geçtikten 
sonra nutkunu söylemiştir. 

Eden'ln siyasetine müntehiplerin 
tam itimadmı beyan eden takrir, 
tbu takılri teyid eden kadınlar kıs-
nunın karar sureti gibi alkışlarla ka
bul edilmiştir. Bu karar suretinde 
Eden, hepimizin takdir ettiği, sevdiği 
T» bize lâzım olan adam» diye tavsif 
edilmiştir. 

Lord Halifax*ın 
siyasî programı 

Programın başında İtalya 
ve Almanya ile 
anlaşmak var 

Londradan Viyana gazetelerine ya-
Bldığına göre, Lord Halifaxin siyasî 
programı şu suretle hülâsa edilmek
tedir: 

1 — Diğer meşelerden çıkabilecek 
müteferri meselelere bakmadan Akde
niz meselesinde İtalya ile derhal an
lama. 

2 — Londra, Paris ve Roma arasın
da vaziyetin tenviri için seri teşeb
büslerde bulunmak ve Almanyamn 
da şeref ve haysiyetini ihlâl etmeksizin 
dahil olabUeceği yeni bir gurup pak
tı vücude getirmek. 

3 —• İtalyamn sanayiini inkişaf et-
tomesi İçin City tarafmdan hazu"la-
nan istikrazın îtalyaya verilmesini 
tenin zımmında îngiliz istikraz mem» 
nuiyetinin kaldınlması. 

4 — İn gil terenin haysiyetini İhlâl 
•tmiyecek ye Alman arzulanm tatmin 
•yüyecek bir surette Almanya ile müs-. 
temleke meselelerinde bir anlaşma 
husule getirmek. 

5 — Alman - Fransız anlaşması le
hine Paris üzerine bir tazyik yapmak. 

6 — Merkezî Avrupada arazi hu-
dudlarmı muhafaza edecek yeni bir 
garanti mukavelesi akdine çalışmak. 

SHveyş kanalının 
mMafaası meselesi 

Mısır başvekiline göre 
kanalın müdafaası 

Mısıra aiddir 
Kahire 26 (A.A.) — Dün öğleden 

ionra toplanan nazırlar Süveyş ka
nalı hakkında İngiliz - İtalyan mü-
«akerelerinin ancak müstakil Mısı-
nn iştiı-âküe kabul edilebileceğini bil
dirmişlerdir. İngüiz makamları bu 
karardan haberdar edilmişlerdir. 

Ahmed Malıir paşa, söylediği nu
tukta, kanahn müdafası hakkının 
yalnız Mısıra terettüp ettiğini kay
detmiştir. 

D e v l e t z i r a a t i ş l e t m e l e r i 
k u r u m u f a a l i y e t e g e ç t i 

Ankara 26 (A.A.) — Haber aldığı
mıza göre, devlet ziraat işletmeleri 
kurumu, teşkilâtını tamamlamış ve 
faaliyete geçmiştir. Kurum İktisad 
Te Ziraat Vekâletlerinden aldığı ikti-
saidl v€ ziraî direktifler dairesinde ça
lışmalarına devam etmektedir. 

Atatürk tarafından hediye edilen 
müesseseler müdürlerinin Ankarada 
kurum merkezinde yaptıkları top
lantılarda bu müesseselerin vaziyet
leri esaslı surette tetkik edilmiş ve 
idare ve işletmeleri hakkında yeni 
karai'lar verilmiştir. 

Gaiatasarayın Ankara 
subesi^açıliii 

Bu münasebetle dahiliye 
vekili Şükrü Kaya bir 

nutuk söyledi 
Ankara 26 (A.A.) — Bugün çok ki

bar ve nezih bir gençlik kütlesi hu
zuru ile Galatasaray klübünün Anka
ra' merkezi açılmıştır. Davetliler ara-
smda içtimaa riyaset eden Dahiliye 
Vekili ve Pai'ti genel sekr-;teri Şükrü 
Kaya, Adliye Vekili ve Fenerbahçe 
klübü reisi Şükrü Saraçoğlu, Millî 
Müdafaa Vekili ve Gaiatasarayın 
fahrî reisi Kâzım Özalp, Gümrak ve 
înlıisarlar Vekili Rana Tai'han, me
buslarımızdan bazıları bulunmuşlar 
•e genç klübe muvaffakiyetler te
menni etmişlerdir. 

R Şükrü Kaya, açılış töreni esna-
smda cidden güzel, derin ve etraflı 
bir nutuk söyliyerek hazu' bulunan-
lann candan gelen şiddetli ahkşlarile 
karşJanmıştır. 

A $ k y ü z ü n d e n c i n a y e t 
Sivas 26 (Akşam) — Bayrak kö

yünde bir köylü sevdiği kadını kıs
kançlık yüzünden tabanca ile öldür
müştür. 

Schuscjıniggin nytku 
Rama, Londra vc Peştede 

iyi karşılandı 
Milano 26 (A.A.) — Şimalî İtalya 

gazeteleri, B. Schuschnigg'in nut
kunda Avusturya istiklâline katiyen 
halel gelmiyeceği hakkındaki parça 
tle Roma protokollannm îtalyaya, 
Avusturya ve Almanya münasebetle
rinde sarsılmaz esas teşkil ettiği 
hakkmdaki fıkrayı ön safta tebarüz 
ettiriyorlar. 

Londra 26 (A.A.) — Gazeteler, B. 
Schuschnigg'in nutkunu tamamen 
neşrediyorlal". 

Daily Telegraph gazetesi, B. Schus
chnigg'in ük vazifesi Avusturyanın 
hüriyet ve istiklâlini muhafaza et
mek olduğu hakkındaki fıkrayı bil
hassa kaydederek: «Federal Şan 
Sölye, politikasım bundan daha açık 
ve daha kuvvetli bir surette izalı ede
mezdi» diyor. 

Budapeşte 26 — Macar gazeteleri, 
doktor Schuschnigg'in nutkunu bü
yük harflerle dizilmiş başlıklar altın
da neşrediyorlar ve istiklâl hakkında
ki kısımları bilhassa kaydediyorlar. 
H a l i f a k s ı n n u t k u v e î t a l y a n 

g a z e t e l e r i 
Roma 26 — Gazeteler, dün Lord 

Ealifax tarafından Lordlar kasnara-
smda söylenen nutku da ehemmiyet
le neşrediyorlar. 

Haberlere konulan başlıklar, İngi
liz muhalefetinin antifaşist delillerini 
ve Lord Halifax'm Milletler cemiyeti 
löıindekl sözlerini tMikid eder ma
hiyettedir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

"Dörtler misakı„ Fikri 
Son vaziyetler dolayısile tDörtler mi-

•ıkı» fikri, yine dünya siyasetinin esaslı 
iMielelerinden birini teşkil etti. 

Demokrat zilıniyetinin kaidelerile, kû-
flC&> büyüğü, ortancayı dammm altında 
liplıytn Milletler Omij'eti, fagist devlet-
Urin yadırgadığı bir teşekküldür, malûm. 
Onun için birer birer çekildiler. B. Mus-
•ollnl'nin hayli zamandır fikri, İtalya, 
Almanya, İhgUtere ve Fransadan mürek
kep dört devletin elele vererek Avrupa si
yasetini idare etmesidir. 

Deveran eden rivayetlere nazaran, İn
giliz Başvekili, Sovyetleri ve Milletler Ce
miyetini kenarda bırakarak böyle bir an-
la^pımya meyletmiş. Edenle aralarındaki 
Ihtil&fın esası da buymuş. İtalya ve Al
manya'yla mutabık kaldıktan sonra, 
Fransa'yı da arkasından sürükliyecekmiş... 

Fakat, Lord Hallfax'm iktidar mevkiine 
gegfti- geçmez İtalyan gasetelerüıi mem-
•on etmiyecek şekilde Milletler Cemiye-
tl&den bahsetmesi, bu tevatürün bir dedi
kodudan ibfiret olduğu hissim kuvvetlen
diriyor. 

Buna rağmen, bazı devletleri,' yeniden 
kuvvetle ortaj^a atılan bu «Dörtler misakı» 
sözü memnun etmemiştir. Meselâ, Lehis-
tMi Haricij'e Naan B. Bek'in yakmda 
IliBaaa'yı ziyaret edeceğinden bahseden 
Mf telgrafta, Varşova'nın fikri şöyle bil-
«Irölyor: 

— Bir «Dörtler misamnm akdedilme-
iUıe veya aj-ni suretle teşekkül edecek bir 
devletler grupunun diğer devletlere hük
metmesine muanzız. 

•izim mensup bulunduğumuz ve artık 
klftaikleşmiş bir tabirle «bir devleti mu
azzama» halinde olan Balkan antantı'nm 
da bütün bu vaziyetlere karşı siyaseti ma
lûmdur: Milletler Cemiyetine bağlüık ve 
devletler arasmdaki bütün anlaşmaların 
Milletler Cemiyeti prensiplerine uygun ol
ması. F. Tanur 

Denizdejırtına 
Aksu vapuru Sinop lima

nında yeniden hasara 
uğradı 

Şehrimizde dün de fasılalı bir suret
te kar yağmıştır. Karadenizde fırtma 
dvvam ediyor. Birçok gemiler yoUa-
rma devam edemiyerek limanlara; sı-
ğmmışlal-dır. Küçük merakib Kara-
denize açılamamaktadır.-

Sinop limanında karaya: oturduktan 
sonra kurtarılarak tamir edilen De-
nizyollan idaresinin Aksu vapuru 
dünkü fu-tmanın tesirile Sinop lima-
mnda hasara; uğramış, zinciri kopmuş 
ve saçları sökülmüştür. Aksu yeniden 
tamir edildikten sonra münasip bir 
havada limanımıza getirilecektir. 

Fırtma yüzünden dün Bartın posta
lı da yapılamamıştır. 

H a v a r a p o r u 
Yeşilköy rasad merke-zinden aldı

ğımız malûmata göre, dün saat 14 te 
hava tazyiki 772,4 milimetre, sühu
net en yüksek 2,6 ve en düşük te O'l 
santigrad olarzık kaydedilmiştir. 24 
saat zarfmdaki kai'in metre murabba-
ına bıraktığı su miktarı 6,3 kilogram 
olarak ölçülmüştür. Rüzgâr şimali 
garbiden saniyede 2-4 metre hızla es
miştir. 

Memleketin doğu, cenu]-» doğusu ve 
Karadeniz kıyıları mıntakalarmda ha
va kapalı ve yağışh, Trakya, Kocaeli 
yer yer yağışlı, diğer mmtakalarda 
kısmen bulutlu geçmiş, rüzgârlar do
ğuda cenubi ve diğer yerlerde umu
miyetle şimalî istikametten orta kuv
vette esmiştir. 

Giresun 25 (A.A.) — Karadenizde 
kar fırtması şiddetli tipi lıalinde de
vam etmektedir. 

S i v a s t a ş i d d e t l i s o ğ u k l a r 
Sivas 26 (Akşam) — Güıüerden 

beri yağan kardan kapanan Sainsun-
Malatya yollan açılmıştır. Şehirde 
şiddetli bir soğuk hüküra sürmekte^ 
dir. 

Haricî tiGaretimiz 
Bir aybk ihracat ithalat 
dört milyon lira fazla 
Ankara 26 (A.A.) — İstatistik 

umum müdürlüğü 1938 ikinci kânun 
haricî ticaret istatistiklerini tamam
lamıştır. 

Alman neticelere göre 1938 ilk 
ayındaki ithalât kıymeti 9 ve ihracat 
kıymeti 13 milyon liraya baliğ ol
muştur. Bu mikdarlar 1937 ük ayı
na nazaran ithalât 4,5 milyon, İhra
cat 2 milyon lira artış göstermekte
dir. İthalâta nazaran ihracat faz
lası 4 milyon liradır. 

Amerika mahafilinîn 
bedbinliği zail oluyor 

Avusturya istiklâlinin korunacağı, B. GlıamberlaiB'iR 
esaslı değişiklikle r yapamıyacağı zannediliyor 
Vaşington 26 — Geçen hafta Berclı-

tesgaden görüşmesinden, B. Hitlerin 
nutkundan, B. Edenin istifasından 
sonra hasıl olan çok bedbinane ak-
»ülâmeli müteakip yan resmî mah
filler, Avrapa vaziyetini daha mü
sait bir tarzda görmeğe başlamıştır. 

B. Chuchnigg'in nutkundan sonra 
Avusturya istUilâlini mulıafaza et
mek hususundaki azmin sarsılmadı-
ğı ve müfrit nazüerin zafer terane
leri yükseltmek hususunda acele 
ettikleri kanaati lıasıl olmuştur. 

B. Chamberlaln'in de, B. Eden,in 
politikasını hissolunacak derecede 
çok değiştirmek niyetinde olduğu da 
tahmin edilmemektedir. 

Salâhlyettar Amerika mahfilleri, 
îngiliz kabinesinin memleketin şid
detli muhalefeti karşısında radikal 
deği-şiklikler yapılabileceğini tahmin 

etmiyorlar. 
B. Rooseveltin siyasetine rrıuana 

olan Amerikalı infiratçüar, «İngilte-
renin ihaneti» ismini verdikleri ha
diseden istfade etmeğe uğraşıyorlar. 
Fakat Hariciye Nezareti İngiltere ile 
Amerika arasında gizli bir itUâf ak-
dedildiğine dair ha^l olan şüpheler 
zail olduğu için deniz progi'anunın 
ciddî bir muhalefete maruz kalma
dan kabul edileceğini talimin eyle
mektedirler. 

İngiliz buhranı bu suretle hükü
metin noktai nazannı daha ziyade 
teshil etmiş bulunuyor. Bunun için 
münhasıran «Pan Amerikanizm» in 
müdafasını ve Japon teşebbüslerine 
karşı memleketin muhafazasını is-
tüıdaf eden deniz programının ka
bul ettirilmesi kolaylaşmış telâkki 
edilmektedir. 

Japon mecl is inde iıl ikûmefs 
ş iddet l i hücumlar yapı ld ı 

I • 1 • * ^ — — — — — ^ 

Büyük partiler, hükümete vatandaşların hakkını 
takyid edebilecek geniş salâhiyet vermek istemiyorlar 

Tokyo 26 (A.A.) — Mecliste «mil
letin umumî seferberliği» hakkında
ki müzakere sırasında, büyük parti
lerin mümessilleri hükümete şid
detle hücum etmişler ve hükümete 
geniş salâhiyetler veren bir kanunun 
memleketin bütün askerî, ekonomik 
ve entelektüel kuvvetlerinin sefer
ber edilmesine imkân vereceğini ve 
bunun da kaıumuesasîye muhalif 
olacağını, vatandaşın ana haklarını 
Uga edeceğini ve hükümetin istedi
ği geniş salâhiyetlerin ancak âcil teh
like halinde impaı-atora verilebilece
ğini büdirmişlerdir. 

Hükümet ise bilâkis kanunuesasî-
rün harp vaziyetinde istisnaî kanun
lar yaplması imkânını verdiğüıi bil-
dinnektedir. 

Harbiye Nazırı general Sagiyuma, 
Japon milletinin, yalmz Çin ihtilâ-
fmdan doğabilecek tehdit ve tehli
kelere karşı silahlanmakla kalmıya-
rak, ayni zamanda çok mühim ve 
fevkalâde vahim hadiseleri de der
piş etmesi lâzımgeldiglni, bunun 
içindir ki memleketin ekonomik kuv-
vetleıinin temerküzü, ayni zamanda 
milletin diğer enerjileri de organize 

edilmediği takdirde, kâfi gelmiyece-
ğini söylemiştir. 

Yeni b i r J a p o n t a a r r u z u 
b a ş l ı y o r 

Tokio 26 (A.A.) — İyi haber alan 
mahfiller, general Hata'nın Merkezî 
Çinde'ki Japon kuvvetlerinin ku
mandanlığına tayin edUmesini aske
rî harekâta geçileceği ve diplomasi 
nüfuzunun sona erdiği mânasını ta-
zanımun ettiğini beyan etmektedir. 

G e n e r a l M a t s u i p a r l a k 
k a r ş ı l a n d ı 

T(*yo 26 (A.A.) — Cinden geri ça-
ğınlan general Matsui'ye Tokyoda 
muazzam bir istikbal yapılmıştır. 

Matbuat, galip generali müttehit 
bir surette selâmlıyor. 

Müşalıidler, general Matsuinin bil
hassa hükümetin daha şimdiden na
zik olan vaziyeti vahimleştiği tak
dirde ojTiıyabileceği siyasî rolü der
piş ediyorlar. Hatırlardadır ki, ge
neral Matsui Çin - Japon ihtilâfının 
«tiratle halline ve genişlememesine 
taraftardır. 

Sovyetlerle ihtilâf tehlikesi karşı
sında Cinde askerî harekâta, siyasi 
hareketîn hâkim olması lehindedir. 

İtalya Brennere 
asker mi gönderdi? 

Londrada böyle bir şayia 
deveran ediyor 

Londra 26 (A.A.) —.Burada dola
şan bir şayiaya göre. Roma - Berlin 
mihverinin teessüsü üzerine Brenner, 
Avusturya hududundan çekilmiş olan 
îtalyan kıtaları, son günler zarfmda 
yeniden Avusturya - İtalya hududu-
na gönderilmişlerdir. 

Schuschnigg'in son şiddetli tarzı 
hareketi bu suretle izah edilmekte
dir. 

Roma 26 (A.A.) — Salâhlyettar 
mahfUler, îtalyan kıtalarının İtalya -
Av\ısturya hududunda tahşid edUdi-
ğine dair dolaşan şayiaları tekzib et
mektedir. 

İngiltere - irlanda 
müzakereleri 

Londra 26 (A.A.) — B. de Valera, 
refakatinde irlanda ziraat, endüstri 
re maliye nazırları olduğu halde bu 
sabah Dublin'e hareket etmiştir. Mu
maileyh, çarşamba akşamı Londraj-a 
dönecektir. 

İngiltere - irlanda müzakerelerine 
perşembe günü devam edilecektir. 

Leli hariciye nazırının 
Roma seyahati 

B, Beck Romada 
dört gün kalacak 

Varşova 26 (A.A.) — B. Beck, 8 
marttan 11 marta kadar Romada ka
lacaktır. Salâhlyettar mahfiller, Po* 
lonya ve İtalya ricalinin bu aralık 
temas etmelerinin pek şayanı arzU 
olduğunu, çünkü B. Beck'in artık Ce* 
nevrede İtalyan mümessilini goi'-
mek fırsatını bulmadığını beyan et
mektedirler. Bvftuınla beraber yai"* 
resmî mahfüler, Polonyanm bir dört
ler misakı akdedilmesine veya »y^* 
Buretle teşekkül edecek bir devletle^ 
grupunmı diğer devletlere hükmet
mesine muanz bulunduğunu tekrar 
etmektedirler. 

Kont Ciano'nun Varşova'ya yap^ '̂ 
cağı seyalıatln tarihi' henüz tcsbit 
edilmemiştir. 

F i n l a n d i y a i n t i h a b a t ı n d a 
h ü k ü m e t k a z a n d ı 

Tallinn 26 (A.A.) — İntilıabat ne
ticesinde hükümet cephesi 80 me-
Imsluktan 60 mı kazanmıştır. İn^^' 
habata iştirak nisbeti yüzde 70 dir. 
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Orta yaşlılık 
Aralarında münakaşa ediyorlardı: 
— İhtiyarlamış... 
— Hayır, daha geoç! 
Sordum: 
— Yahu kaç yaşında bu? 
— Kırk beş! - dediler. 
— Öyleyse ne genç, ne ihtiyar! Or

ta yaşh! - dedim. 
Yepyeni bir kelime işitiyorlarmış 

gibi, yüzüme baktılar. 
*** 

«Orta yaşlıhk»!... Dikkat ederseniz, 
bu tasnif hemen hemen kalmadı. Yal
nız lisanda değil, hayatta da! Zira, 
gençliği tehlikeye uğnyanlar, genç 
üzentiliğine kalkıyorlar. Modanın, 
berberin, perhizlerin sihirkâr koltuk 
değneklerile belli etmeden yürümek
te, bir müddet gözü aldatmakta mu
vaffak da oluyorlar. Fakat sonra, pa
yandaları çürümüş köhne bir bina 
gibi - gürr! - Gençlik gümbürdüyor; 
bu sefer de sindire sindire gelmediği 
için, büsbütün feci olan bir ihtiyarhk, 
ilkbahar çiçeklerini örseliycn mev
simsiz bir kar gibi, baskın veriyor: 
Kötü bir ömür sonu, bütün bedbin-
liğile, ah ve vahile, hüsranile başlı
yor. 

Ne iyidi eskiden: İsterse yirmi be
şinde bulunsunlar, iki çocuk sahibi 
olan insanlar, orta yaşlılığı gönül n-
zalarile kabullenirlerdi! Şimdi ise, 
torununun çocuğunu okşıyan - yok 
hayır, okşamıyan, lâfım bile etmiyen -
bir bayan, herdem taze! Böylelikle, 
giderayak, bir ziyafetin son lokmala
rını da dinmez bir iştaha ile mideye 
indirmek istiyen bir obur sekaleti ar-
zediyor; seyredenlere tiksinti veriyor. 

İyisi mi, şu «orta yaş» mefhumunu 
yeniden diriltsek de, gene evvelki gi
bi, bahan çocukluk ve ilk gençlik, ya
zı gençlik, sonbaharı ılık bir orta yaş
lılık ve ihtiyarlığı da spor eğlenceli ve 
lâtif bir kış saysak,.. (O korkunç, tit-
reyici. odun kömür düşündürücü kış 
değil!) 

— Ölüm tehlikesi yaklaşıyor. 
Kar ve buz sporlanmn da yaman 

tehlikeleri yok mu?... Sporcular bili
yor mu?... 

**« 
Biliyorum, ne kadar mülâyimleş-

tirmek istersek, ihtiyarlık gene de hoş 
görünmiyecekî «Kabahat samur kürk 
olmuş, kimse üstüne almamış!» der
lerdi Şimdi kabahat değil a, nice 
fezayihi iftiharla üzerlerine alanlar 
Var da, şu ihtiyarhk, — kalmamış iti-
barile. el öptüremiyen mevkiile, artık 
»nuhterem ve mergup sayılmıyan tec-
»"übesüc, takdire şayan görülmiyen 
»tîdaîiie, mübarek olmıyan müsama-
hasüe, — uyuzlaşmış bir kötü kürke 
döndü; onu sırtına alanı kimse baş 
Jsöşeye buyurtmıyor: 

— Altmışında mısın? Yallah! 
Her yerde bu! 
Ah bizde o ak sakallıların hüküm-

fatihk devri! Nuranî ak sakal, surat
tan her sabah itina ile yolunup atılan 
^ir utanç lekesine döndü. Sanki bu
gün genç olan katiyen ihtiyarlamıya-
cakmış gibi, ihtiyarhğı prensip itiba-
*ile tehzil ve hiçe sayma zihniyeti.,. 

Bari, orta yaşlılığı ihya ederek bir 
»Mutavassıt şekil bulsak da, gençlik 
Şemailinde gizlenemiyen zavallı asır-
ö'deler, biraz da bu mutedil nikap al-
'»nda bannsalar... ' 

**« 

Fakat buna da asrımızın ifrat - tef-
•^t, «ya hep ya hiç» telâkkisi mani! Ya 
P« sağ, ya en sol! «Bitaraflık yok! Bi-
*'mle olmıyan bize düşmandır!» 

Siyasette bu düşünce hâkim oldu
ğuna göre, ferdî hayatta da aynı şey: 
*a gençsin, ya ihtiyar... İkisinden 
^'^' (Vâ - Nû) 

^ ü r s a d a t ü t ü n p i y a s a s ı a ç ı l d ı 
^ürsada tütün piyasası açılmıştır, 
biatler şimdilik geçen seneye naza
ran düşüktür. Mahsulün fiati 45-62 
^örmezler de 20-25 kuruş arasında
dır. Bursanın tütün rekoltemi de bu 
^^^e geçen yıldan 2,000,00C kilo ka-. 
^ar noksandır. 

Açış fiati düşük olmakla beraber 
^ eride piyasanın bir miktar yüksele-
^ği tahmin olunmaktadır. Çünkü 

^^ni mahsul kalite itibarile fena değil-
/!•• Piyasa yeni açıldığı içijı mütered-
J'idir. Hararetli satışlara mtizar edU-
•^ektedir. 

Vilâyet bütçesi 
4,468,105 lira 
olarak tesbit 

edildi 
Daimî encümen tarafmdan hazırla

nan 938 senesi vilâyet bütçesi, bütçe 
encümeni tarafmdan tedkik ve tasvib 
edümiştir. Bütçe, 4,468,105 lira ola
rak kabul edilmiştir. 2.970,330 âdî, 
903,380 lira da fevkalâde bütç yekû
nunu teşkil etmektedir. 

Encümen, İstanbulun imarma ka
rar verildiği şu sırada yalnız Beledi
ye bütçesile değil, Vilâyet bütçesile 
de imar işlerine yardım edilmtsine ka
rar vermiştir. Fakat bütçe, mevcud 
ihtiyaçlara büyük bir tahsisat ayııa-
madığı için Vilâyet bütçesinin pren
sip olarak imara' yardıınmı kabul için 
ancak 16 bin lira tahsisat konmuş
tur. 

Bundan başka Vilâyet bütçesinden 
her sene itfaiyeye yapılan 25 bin li
ralık yardım da bu seneden itibairen 
40 bin liraya çıkarılmıştır. Bundan 
başka Silivride yapılacak nhtım, ma
hallî belediyesi bütçesile yapılamıya-
cağmdan, VUâyet bütçesinden yardım 
edUecektir. 

Balkanlarda tenzilâtlı 
tren tarifeleri 

Münakalât nizamnamesi 
Bükreş içtimaında 

tanzim edilecek 
Balkan antantı şimendifer kongre>-

sinin mesaisine nihayet verdiğini yaz
mıştık. Balkan antantma dahü dev
letler arasında müşterek bir münaka
lât nizamnamesi tanzim etmeği istih
daf eden kongre, mesaisine ileride 
Bükreşte devam edecek ve nizamna!-
meye esas şeklini verecektir. 

Malûm olduğu üzere, konre, yolcu, 
bagaj ve ticaret eşyası nakliyatma aid 
hukukî meselelerle meşgul olmuş, ta
rife işlerine temas etmemiştir. Bük
reş kongresinde münakalât nizamna
mesine esas şekli verilip tatbikata 
geçüdikten sonra da tarife mevzuu 
ele almacaktır. 

Bugün Balkan devletleri arasmda! 
beynelmilel tenzilâtlı bir şimendifer 
tarifesi mevcud değildir. Ancak Tür
kiye - Bulgaristan gibi iki Balkan 
devleti arasında böyle, fakat husu
sî mahiyette müşterek tedbirler var
dır. Bunlar da son senelerde meydana 
gelmiş ve faydalan görülmüştür. 

İşte bu cihetler göz önünde tutula
rak ilk fırsatta tarife mevzuuna giril
mesi şimdiden kararlaştırılmıştır. Bu 
tarifede yolcu, bagaj ve ticaret eşyası 
nakli ücretinden başka seyj'ahlar için 
da hususî bir kayıd bulundurulacak
tır. Bımdan maksad, turistler için 15 
günlük veya bir aylık azamî tenzilât
lı seyahat biletleri ihdas etmek sure-
tile Balkanlar atasında turistik bir 
hareket doğurmaktaır. 

Bir cürmümeşhud vakas ı 
Dün, Beyoğlımda Asmahmescidde 

bir zina cürmümeşhudü yapılmıştır. 
Gala tada oturan B. İsmail; bir müd-
dettenberi şüphelendiği kansını takib 
etmiş ve dün akşam üzeri Asmahmes
cidde bir eve girdiğini tespit eylemiş
tir. 

İsmail, zabıtaya müracaat ederek 
evde âni bir araştırma yaptırmış ve 
filhakika karısı, Halid ve Mehmed 
isimlerinde iki kişi ile birlikte yaka
lanmıştır. 

Zabıta, iki erkekle kadını mahke
meye tevdi eylemiştir. 

K ö y m u a l l i m kursu 
Orduda çavuşluk edenlerden köy 

muallimi yetiştirmek üzere açılan 
kurslar iyi netice verdiğinden köy 
muallim ihtiyacını karşılamak üzere 
ilk tahsilini ikmal eden kız çocukla
rından da mürekkeb olarak kızlara 
mahsus bir kurs daha açılması mu
vafık görülmüştür. Köylü kızlarının 
dahil olacaklan bu kurslar, köy mual-
Bmi yetiştireceklerdir. 

• ^ 

Haklı şikâyetler 
Kadıköylülerin 

eğlencesi 

Kadıköyünde kışın hiç bir eğlence 
yeri yoktur, denilebilir. Mevcudlar da 
ekseriyetle pistir, hattâ bazıları pire
lidir; oturacak yerleri çivi içindedir. 
Öyle ki elbiseler yırtılır. Binalar ba
kımsız, havasızdır. İçeride soğuktan 
paltosuz oturulamaz. Fosur fosur si
gara içerler. Bunlara karşı bir ma
kamın mevcudiyeti hissedilmez. 

Eğlencesiz bir halde kalan Kadıköy 
halkı akşam oldu mu erkenden yata-
gma giremez ya! Bir çoğu, Beyoğluna 
geçiyor... Lâkin avdet için vapur va
kitleri münasip değil. 

Akay, îstanbuldan Kadıköyüne ge
ce son vapurunu saat 22,30 da ve 24,15 
de hareket ettiriyor. Sinemaya gitti
ğinizi farzedln, 23 de sokağa çıkarsa
nız. Halbuki vapurun hareketine tam 
bir saat on beş dakika vardır. 

Geçenlerde bir kaç arkadaş Şehir-
tlyatrosunun komedi kısmına gittik, 
oyunu yarıda bırakıp çıkmağa mec
bur olduk. Zira bitmesi 24-25 i bulur-
muş. Halbuki bizim vapurumuz 24,15 
te! 

Bu şeraitte barlardaki numaralan 
da seyretmek kabil olamıyor. Onlar rfa 
24,45 de bitiyor. eVlhasü biz Kadıköy-
lüler. bu yakadaki eğlencelerden mah
rum kalıyoruz. 

Aramızda düşündük, taşmdık, bu 
işin tek çaresi şudur: 

Akay idaresi İstanbuldan Kadıkö
yüne biri saat 23,40 da, diğeri 24,45 
te veya 1 de olmak üzere iki vapur 
kaldırmalıdır. 

Bunlar zaranna da işleseler, Kadı-
köylüler, diğer seferleri tıklım tıklım 
doldurdukları için böyle bir fedakâr
lık istemekte haklıdırlar. Hem mede
ni memleketlerde halkm jriyeceğl, 1-
çecegi kadar eğlencesi de düşünülür. 

Maamafih, bu seferlerin ihdası da 
Kadıköyündeki eğlence yerlerinin ıs
lah edilmemesini de İcab ettirmez! 

Diştablbl 
Bedri Gürsoy 

^ 

Deri sanayii 
Müfettişler bir haftaya 

kadar tedkiklerini 
bitirecekler 

Ankaradan gelen iki sanayi müfet
tişinden mürekep heyet, deri sanayii 
üzerindeki tedkiklerini bir haftaya 
kadar bitireceklerdir. 

Şubat nihayetinde bitmesi icab eden 
tedkikatm tamildne lüzum görülmüş
tür. Sanayi müfettişleri büro mesai
sinin ilk kısmım bitirmiş ve mahallin
de tedkikler yapmak üzere Yedikule-
ye gitmişlerdir. Deri fabrikalarmda 
yapılan bu tedkikler de yann akşam 
ikmal edilecek ve raporun hazırlan
masına başlanacaktır. Bu suretle de
ri sanayiinin küçülmesi tedkikatı bir 
haftaya kadar neticelenmiş buluna
caktır. 

Hazırlanacak raporda, sanayiin bu 
vaziyetine karşı almması icab eden 
tedbirler de tesbit edüecektir. 

Hırsız şebekesi 
Dört hırsızm dört vakası 

daha tesbit edildi 
Cavid, Niyazi, Hüseyin ve Mustafa 
isimlerinde bir hırsız şebekesinin po
lisçe yakalandığını ve şehirde muh
telif evler soyduklarım yazmıştık. Bu 
şebeke hakkındaki tahkikat üerletil-
mektedir. 

Son olarak Rumelihisannda bayan 
Eminenin 2 mantosile sofra takımla
rım ve eşyayı, Ayaspaşada iki seyyar 
boyacının boya sandıklarım, Anadolu-
kavağında Umuryerinde Muhiddin 
reisin 17 metre muşambası, halat, yor
gan vesairesini aşırdıkları tespit edU-
miş ve bu eşya satıldıklan yerden 
müsadere edilerek sahiplerine iade 
olunmuştur. Tahkikat derinleştiril-
mektedir. 

Cemal Nadiı 
Yazdığı 

yARIM ADAMLAR 
Hikâye serisi 

mündericatın çokluğu dolayısile 
bugün dercedilememiştir. özür 
dileriz. 

Kıdem zamları 
Ancak haziranda 

tediye 
edilecek 

935 senesindenberi terfi ettikleri 
halde kıdem zamlarmdan istifâde 
edemiyen 371 ilk mektep mualliminin 
zamdan istifade edebilmeleri için büt
çenin muhtelif fasü ve maddelerinde 
münakaleler yapılması muvafık gö
rülmüş ve bu karar, vilâyet bütçesile 
teklif edilmişti. 

Bütçe3d tedkik eden şehir meclisi 
bütçe encümeni bütçede yapüacak 
münakaleleri bu kıdem zamlarının 
verilmesinin devamlı bir tedbir ola-
nuaycağım göz önüne almış ve kıdem 
zamlanm karşılamak üzere bütçeye 
yeniden tahsisat koymuştur. Bu ka
rara göre yapılacak münakaleler ile 
bu ay başmda verilmesi lâzım gelen 
kıdem zamlan ancak haziranda te
diye edüecektir. 

Büyük Ziraat konsres i 
Ankarada toplanacak olan büyük 

ziraat kongresi hazırlıklarına bitmiş 
nazarile bakılıyor. Bu tedkiklere ald 
raporlar da dün akşam Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Dort paket kalem 
ucu dolandırmış 

Mürettip Hırant, Vitaliyi 
dolandırdığını itiraf etti 
Samatyada oturan Hırsuıt admda 

biri sahte bir mektubla bir kırtasiye 
ticarethanesini dolandırmaktan maz-
nunen yakalanarak adliyeye verilmiş, 
dün Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmiştir. 

Suçlu Hırant, hâkim huzıunmda 
suçunu itiraf ederek şunları anlat
mıştır: 

— Bir matbaada mürettlblik yapı
yordum. Boşta kaldım. Babam da ça-
hşmak üzere Anadoluya gitmişti. 
Üvey anam beni eve almadı. Bu vazi
yet karşısmda dolandırıcılık yapma
ğa mecbıu* kaldım. Toptan kırtasiye 
ticareti yapan Vitali adında birine bir 

mektup yazdım. Altma da tamdıklarun-
dan Mehmed Ali adında bir kırtasi
yecinin imzasım koydum. Bu mek
tupla, Mehmed Ali namına dört pa
ket kalem ucu göndermelerini bildir
dim. Mektubu, Cahid adında bir ço
cuğa vererek Vitalinin mağazasma 
götürmesini ve kırtasiyeci Mehmed 
Alinin gönderdiğini söylemesini tem
bih ettim. Çocuk, mağazadan verilen 
dört paket kalem ucımu bana getirdi, 
ben de satıp paralan yedim. Sonra 
çocuğu gene bir mektupla gönderdim. 
Fakat o zaman iş anlaşılmış ve çocu
ğu yakalamışlar. Onun ifadesi üzeri
ne de beni yakaladılar. 

Hâkim B. Reşid, Hırantın tevkifine 
karar vererek tevkifhaneye gönder
miştir. 

İSTANBUL HAYATI 

Ne dinledik?.. 

Ecnebi ve eka l l i ye t m e k t e p 
l er inde tedr isat ücre t inden 

b a ş k a para a l m m ı y a c a k 
Ekalliyet, ecnebi ve hususî mekteb-

lerde tedrisat ücretlerinden başka 
muhtelif vesilelerle talebelerden pa
ra alındığı maarif müdürlüğünce na-
zan dikkate alınmıştır. Taiebe için 
çok ağır bir yük teşkil eden bu gibi 
paralann alınması doğru görülme
miştir. Maarif müdürlüğünden yapı
lan bir tebliğe göre, bu gibi mekteb-
lerde tedrisat ücretinden başka hiç 
bir nam altında hiç bir para alınma
ması bildirilmiştir. Bu karar, mart
tan itibaren tatbik edUecektir. 

Otomobi l çarptı 
Beşiktaşta Serencebey yokuşunda 

oturan Sadık Zadelerden Aslan kap-
tamn hizmetçisi yirmi yedi yaşlannda 
Makbule tramvay caddesinin bir ta
rafmdan diğer tarafına geçmekte 
iken şoför Avninin idaresindeki 2740 
numarah taksinin sademesine uğra
mış, muhtelif yerlerinden tehlikeli 
surette yaralanmıştır. 

Makbule Beyoğlu hastanesine yatı-
nlmış, şoför Avnl de yakalanmıştır. 

Salonda genç, ihtiyar iki yüze ya
kın dinleyici toplanmıştı. Mühim bir 
konferans dinlenecekti. Hatip kür
süye çıkınca salondaki uğultu kesildi 
Konferans başladı. Hatibin kısıkça 
sesi salonun geri tarafından zorlukla 
duyulabiliyor, bir çoldan ellerini ku
laklarının ardına dayıyarak başlarım 
uzatıyorlardı. 

Bir aralık dinleyiciler arasından bir 
öksürük duyuldu. Kesik «öhhö, öh-
hö» 1er süratle etrafa yayıldı. Başlar 
eğUiyor, eller ağızlara örtülüyor, 
«öhhö» 1er zaptedilemiyordu. Konfe
ransın bir kısım bu gürültüler ara- . 
sında kayboldu. 

Eh, kış günü insan öksürebilir. Bu 
müziç gürültüyü kesmek elde değil
dir. Süratle sirayet eder. Hançercmi-
zi tırmalayan öksürüğü zorla durdu-
ramayız. Binaenaleyh bunu hoş gö
relim. 

Fakat, iş bu kadarla kalmıyor ki, 
önümdeki sandalyede oturan şişman 
bir zat çıplak kafasını arkaya doğru 
sarkıtarak gözlerini kapadı, ağzını 
açtı. Çirkin bir horultu başladı. Te
cessüs merakUe sağdan soldan baif-
1ar çevriliyor, sandalyeler gıcırdıyor, 
hatibin sesi yine kayboluyordu. 

Nihayet, iskemle gıcırtıları da ök
sürük gibi sârî, önüne geçilemez bir 
hal aldı. Salonun arka tarafı, kağni-
1ar dizilmiş köy yollarını andırıyordu. 
Cazırtılar, gıcırtılar arasında hatibin 
sesini duymağa imkân yoktu. 

Galiba meraklılardan biri dayana
madı. Keskin bir fıslama duy^uldu. 
«Suuus..» Meğer bu da sâri imiş. 
Sağdan soldan, suyu kesilmiş açık 
terkos muslukları gfibi fısıltılar de
vam ediyordu. cSuuuıu...» Herkes ba
şım arlcaya çevriyor, dönerken iskem
lesinin gacırtıları yetişmiyormuş |;lbl 
dudaklannı uzatıp bir fısıltı basfan-
yordu: Suuus... 

Fısıltılar arasında bir aralık arka
dan bir de boğuk gülüşme sesi bağ
ladı. Gmde, duvar dibinde oturan M> 
kaç delikanlı, ellerindeki kâğıd parça
sına bakarak boğuk bağuk g ü l ü ^ 
yorlardı. 

Derken, ön taraftan bir alkış şa
kırtısı koptu. Hatip reverans yaparak 
bir gölge gibi kürsüden çekfldL Kon
ferans bitmiş, fakat ilk sükûnet es
nasında dinlediğimiz Ur kaç cümle
den maada hiç birşey duymamıştık. 
AUaş gürültüleri arasında, önümde 
horhyarak uyku çeken şişman zat ta 
birdenbire uyandı, tombalak ellerini 
olanca hızile biribirine vurmaya l>aş-
ladı. 

Kapıdan çıkarken düşünüyordum. 
Acaba bu zat neyi allaşhyor ve, bis 
ne dinledik? Kabahat hatipde mi, 
iskemlilerde mi, bizde mi?... 

Cemal Refik 
• ini l I ıtııııııııiHinHiiHiı ıınıniHtHiııiHiıııiHiıınNHiUHiıııiHi lumtmm^ 

U m u m î hapishane 
memurlar ın ın vaz iye t i 

Yeni Adliye sarayı inşa edilmek 
üzere hapishane binası yıktmldıktan 
sonra îstanbulda bir daha hapishane 
binası yapılmıyacağım ve umumî ha
pishanenin lağvedileceğini yazmıştık. 
Hapishane lâğvedilince hapishane 
müdürile diğer memurlann vaziyet
lerinin ne olacağı hakkmda Adliye 
vekâletinden müddeiumumiliğe he
nüz bir iş'ar vaki olmamıştır. 

Hapishanenin lağvından sonra tev
kifhane bina ve teşkilâtımn tevsii ve 
böylelikle kadro da genişletilerek har 
pishanedeki memurların tevkifhane 
kadrosuna nakledilmeleri muhtemel
dir. 

tki su gemisi 
Liman işletme idaresinin Almanya-

ya ısmarladığı iki su gemisi Hamburç-
da denize indirilmiştir. Gemiler nisan 
bidayetinde limanımıza getirilecektir. 
Liman işletme idaresi llmanunızdan 
gelip geçen merakibe bu su gemilerl-
le ucuzca su verecektir. 

Müessif bir îrtihal 
Ankara saylavı B. Rasim Aktar, kı

sa bir rahatsızlıktan sonra dün vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün ikindi na^ 
mazından evvel Kadıköyünde, Mühür
darda Rızapaşada Leylâk sokağında 
eniştesi Ajtıkarah B. Mehmed Aktarın 
evinden kaldırılarak namazı Osman 
ağa camiinde kılınacak ve Sahrajace-
did mezarlığına defnedilecektir. Ke-
derdide aüesine taziyetlerlmizi sunı^ 
nz. 
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Kıvırcık 50, kuzu ve dağlıç 47, 
karaman, dana 40 kuruşa satılacak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
edenlerin tunuru belediyeye müteal
lik ahkâmı cezaîye kanımunun birin
ci maddesi hükmüne göre cezalandı-
nlacaklarmı bildirmişlerdir. 
K o m i s y o n u n k o y d u ğ u f i a t l e r 

Et komisyonu dün de toplanmış ye 
X mart 938 tarihinden itibaren satılal-
cak olan et fiatlerini katî olarak tes-
bit etmiş ve Belediye reisi tarafmdan. 
tasdik edilmiştir. Bu karara göre 1 
malrttan itibaren kıvırcık 50, kuzu 
47, dağUç 47, karaman 40. dana 40, 
nğır 35, keçi, manda 25 kuruştan «a-
taİBcaktır. 

Komisyon tarafından tesbit edilen 
flatlere riayet etmiyen kasaplardan 
birinci defa için 50 lira para cezası 
alınacak, ikinci defa İçin de dükkânı 
nuvakkat bir müddet için seddedile-
«jcktir. 

IComisyon, et fîatlemi tesbit etmek 
Hzeue piyasayı müstemlren kontrol ede

cektir. Bu suretle piyasada esaslı bir 
değişiklik olursa fiatler de bu esasa 
göre değişecektir. Ancak kuzu, mev-
•Im itibarüe her gün geldiğinden ku
zu fiatlerinin sık sık değişmeleri ih
timali vardır. 

M u h i d d i n Ü s t ü n d a ğ ı n 
b e y a n a t ı 

Dün, et meselesi hakkmda arka-
daşlanmızdaü birüe göı-üşen İstanbul 
valisi ve belediye reisi B. Muhiddin 
ÜBtündağ demiştir ki: 

— Şehrimizde et fiatlerinin on ku
ruşa indirilmesi hakkında ittihaz edU-
mlş olan karar, martm birinci günün
den itibaren fiüiyat sahasmda ta
hakkuk edecektir. 

Halkımızm iyi beslenmesi bakımm-
dan büyük ehemmiyeti haiz olan bu 
gıda maddesine hükümetimizce cid
di surette el konması, kasaplık hay-
•anlainn istihsal mmtakalanndan 
istihlâk mahallerine gelinceye kadar 
bütün seyr ve hareketleri göz önünde 
bulundurularak ilk hamlede et fiat-
lerinden on km-uş düşürülmesini, İs
tanbul müstehlikleri hiç şüphesiz 
aünnet ve şükranla karşılayacaklar
dır. 

Bu tenzilât, kasaplık hayvanların, 
muhtelif kademelerden geçerken, is
tihsal maliyetine inzimam eden un
surlar üzerinden, en başta hüküme
timiz olmak üzere, İstanbul belediye
si ve bu ticaretle alâkadar vatandanş-
larm yapmış olduklan fedakârlıklar-
Isf elde edilmiştir. 

E t i n u c u z l a m a s ı t a b i î 
b i r n e t i c e m i ? 

Bu tenzilât işinin tahakkukuna 
çalışüırken, ötede beride söylenen ve 
ttlhayet benim de kulağıma gelen bir 
dedikoduyu burada bilhassa mevzuu-
bahis etmek isterim. Bazı menfî rulılu 
adamlar: «Et fiatleri muayyen bir 
•amanda esasen düşecekti, bunun 
İçin iddia edilen ucuzluk, bu fiat su
kutunun tabiî bir neticesi sayılmalı
dır» yolunda sözler sarfetmektedirler. 
Halbuki vaziyet hiç de böyle değil
dir. Bizim yapmış olduğumuz tenzi
lât, istihsale ve normal arza yükle
nen ve bu itibarle, bunlarla peraken
de satış fiati arasmdaki mesafeyi açan 
unsurlar üzerindedir. 

Bu tenzilât pajT daimi olduğundan 
1 malttan sonra Uân edilecek fiatler, 
tenzUâttan önce teşekkül etmesi lâ- , 
«mgelen fiatlerden daima on kuruş 
•sağı bulunacaktır. 

E t f i a t l e r i b i r s e v i y e d e 
d u r a m a z 

Et fiatlerini daimî surette muay
yen ve mtlstakar bir had ve seviyede 
tutmak maksadını gütmüyoruz; mü
dahalemiz bu maksada matuf değil
dir. Her malm tâbi olduğu fiat t». 
Biev\-üçleri vardır. Bu temevvüçler, 
mevsime, arz ve taJep şartlarma, 1». 
tlhsal flatlerine göre et fiatlerinde de 
•an olacakta-. Bizim müdahalemiz, 
bu normal temevvücatm muhassalaaa 
plan fiat üzerinden, her mevsimde ve 
bütün şartlar altmda Mlo başına on 
kuruş İndirmek esasına dayanmaktar 
dır. 

E t n e v a k i t v e n e d e n y ü k s e l i r ? 
Çok kuvvetli bir İstihlâk merkezi 

dan İstanbula, memleketimizin çok 
uzak yerlerinden kasaphk hayvan 
scvkoîımduğu malûmdur. Muht^if 
İstihsal mmtakalan, muhtelif mev

simlerde tstanbulu beslerler. Meselâ 
mart ayı koyun bakımından bilhassa 
Kaa-adenlz müvaridatmm hâkim ol
duğu aydır. Bir müddet sonra kuzu 
ve bunu takiben nisan ortalarına doğ
ru da diğer mmtaka mahsulleri gel
meğe başlar. Bu intikal devreleridir; 
yani bir mmtaka mahsulünün azal
mağa yüz tuttuğu ve diğer mmtaka-
İjardan kasaplık hayvan sevkiyatmm 
tamamen bollaşmadığı devirlerde, et 
fiatleri yükselmeğe meyleder. Mart ve 
nisan aylannda et fiatleri böyle bir 
vaziyet gösterir. 

A z a m î f i a t n a s ı l t e s b i t 
edildi 

îstanbulda tatbik olunacak et 
fiatlerini tayin eden komisyon, bu 
fiatleri hayvan borsasile mezbaha, 
toptan satış fiatleri esası üzerinde 
tesbit etmiştir. Bu komisyon her haf
ta toplanarak fiatlerde bir değişiklik 
olduğu takdirde tekrar flat tayin ede
cektir. İlân edilen fiatleri behamehal 
tatbik edeceğiz. Tesbit edilen fiatlere 
et vermiyenler veyalıut nevi üzerinde 
oynamak istiyenler cezalandırılacak
lardır. 
B e l e d i y e r e i s im iz in h a l k t a n 

b i r r i c a s ı 
Bu noktayı izah ederken, halkı

mızdan da bir ricamız vardır. Bu ha
reket sırf halkın doğrudan doğru
ya menfaatini istihdaf ettiğinden, et 
ahşverişlnde halkımızın da dikkatli 
ve hassas davranması resmi makaln-
larla memurların işlerini çok kolay
laştıracaktır. Herkes aldığı etin cin
sini ve mahiyetini dikkatle arahıası, 
parayı ona göre vermesi, kasaplardan, 
üân edüen fiatlere göre et araması 
bu davayı esasından halledecektir. 

D a h a u c u z s a t a n l a r a 
m ü d a h a l e e d i l m i y e c e k 

Bizim tesbit ettiğimiz fiatler fezâmî 
flattir. Tesbit edilen fiatten pahalıya 
et satümasma izin vermiyeceğiz. Böy
le bir harekette bulunanları cezalan
dıracağız. Bizim tesbit ettiğimiz, fi
atten daha ucuza satanlara müda
hale edilmiyecektir. 

E t m u r a k a b e k o m i s y o n u n u n 
b i r t a v z i h i 

26/Şubat/1938 cumartesi nüsha
nızda! (Et fiatleri kararlaşıyor ve ko
misyon verüen listedeki fiatleri mu
vafık bulmadı) başlıklai'i altındaki 
yazı münderecatı komisyonumuzun 
mesaisine ve müzakeratma uyrmyan 
bir şeküdedir. Komisyonumuzun ça-
hşmasınm efkân umumiyeye böyle 
hakikate uygım olmıyan şekillerde 
aksettlrilmesi yerinde bir hareket ol-
mıyacağmdan sureti kafiyede tekzi
bi ve heyetimizin vasıl olacağı netice
nin belediyece tebliği lâzım geleceği 
hususunun lütfen neşri suretile ga
zetenizden her zaman beklediğimiz 
hakseverliğin ibrazını rica ederim. 

Et murakabe komisyonu reisi 
umumî meclis azasîndan 

Feridun Manyas 

M E L E K 
Aşk 

Byglln 

I BRODWAY 
sinemasında hayatınızın en güzel iki 
saatini yaşayacaksınız. 

Neşe — Zevk — Eğlence — Musiki ve Dans filmi 

IMELODI 1938 
Başrolde: ELEANO^E POWELL — ve ROBBRT TAYLOR 

Seanslar: 11 de tenzilâtlı matİTie 2—i 1/4 — 6 1/2 suvare 9 da 

Bugün T Ü R K sinemasında fevkalâde bir film 
Fransanm meşhur romancısı ] \ ^ A / ^ J7^ T^ A A /~) A ] \ ^ T 

A. KAPUS'ün (Aventurier) eserinden 1VL XX. V / 12j I \ J L \ . JLJLJLJ JIJLİ VI JL 

VICTOR FRANCEN ve (Srif,J:^ri^ 
Baştan başa merak, zevk ye heyecanla görülen - bütün dünyada alkışlanan muazzam film. 

İlâveten: MİKİ'mn BAHAR SERENADI Renkli komedi Bv^ün saat 11 de tenzilâth mxıtine 

OfomobiLJ(azası 
Araba patinaj yaparak 

ağaca çarptı, şoför 
yaralandı 

Evvelki akşam Şişli Zincirlikuyu 
yolu üzerinde bir otomobil kazası ol
muş ve şoför ağır surette yaralanmış
tır. 

Ortaköy Dere içinde oturan şoför 
İbrahim, 2925 numaralı taksisile Zin-
cirlikuyudan Şişliye gelmekte iken 
Tuğla harmanları önünde araba pa
tinaj yapmış ve bir kenardaki büyük 
ağaca çarpmıştır. 

Bu çarpma şiddetli olmuş arabanın 
ön kısmı hasara uğramış, şoför İbra
him de direksiyonun göğsüne çarp-
masile ehemmiyetli surette yaralan
mıştır. Hâdiseyi müteakib tahkikata 
el koyan zabıta, yaralı İbrahim! Şişli 
Çocuk hastanesine yatırmıştır. 

VEFAT 
Zırhlı donanma kumandanı merhum 

«mini Mehmed kerimesi bakteri«Iogr gmt-
rai Hamdl Aziz refikası, hâriciye memnr-
larmdan Muammer Hamdi Daubel'iu TE-
Bdetl, yüksek mühendis mektebi elektılk 
profesörü Bürhaneddin Sezarar re elektrik 
lirketl mütercimlerinden Fazıl Suad Ge-
lenbcTÎ'nin kain Talideleri bayan Rain Te-
fat etmiştir. 

Cenacesi, 28 ;ubat pazartesi günü, Tak-
Kİın, TaUmhane, Lamartin caddesi Nssar 
apartımanmdan saat 11,30 da kaldırıla
rak, namazı Aia. camiinde kılmacak Te ai
le kabrlstanma defin edilecektir. 

K o n f e r a n s 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 — 1 Mart 838 salı günü saat 18,30 da 

ETimizin Tepebaşmdaki merkez binaan-
da fals Mitat Cemal tarafından (Edeb!) 
mevzuda konferans verilecektir. 

a — Herkes gelebilir. 

M a k i n e n i n k o l u b a ş ı n a 
ç a r p m ı ş 

Mecidij"e köyünde oturan ve Be-
yoğlunda bir çorap fabrikasında ça
lışan Avni, bir aralık makine kolunun 
başına çarpmasile yaralanmış ve te
davi altma alınmıştır. 

Yarın akşam S A K A R Y A sinemasında 
G A B Y M O R L A Y ' m 

En büyük temsili vt fevkalâde zaferi 

UYKUSUZ GECELER 
Muhteşem filminin İlk büyük iraesidir. 

TOLSTOİ'nln eseri • BEETHOVEN'in musikisi 
Biletlerinizi evvelden aldırınız. 41341 

Milyonerlerin hayatı... Çılgınlıkları... Aşkları... 
Bütün dünyayı hayrette bırakmış olan emsalsiz bir film.... 
Paris ve Londra'da bütün hasılat rekorlanıu kıran şaheser... 

B O R S A 
26 2,938 

(AKŞAM KilPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve T.4HVİLAT 

İstikrazı 93,25 
dahUI 
1939 istikrazı 99,25 
tfnltürk I 19.27,50 

» II 19,27,50 
» III 19,27,50 

Mümessil I 40,30 
« n 41,10 

> m — 
U Bankası 10,30 

» hamiline 10,40 
> müessis 90 

Türkiye Cum
huriyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttilıad Değir
menleri 
Şark Değir-
menltri 

100 

23,75 
8,25 

7 
13,05 
12,75 

1,05 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para 
24.39 

630 
0,79,60 

15,13,80 
86,74,60 

3,42,72 
4,69,16 \ 
1,42,34 i 

(Çek fiatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

LÜKS HAYAT!. 
Baş rollerde: 

W l L L İ A M C A R O L E 
P O W E L L L O M B A R 

Baştan sonuna kadar güldüren fransuca sözlü bir komedi. 

Bu hafta: S Ü M E R sinemasında 
Bugün saat 11 de tenzilâth matine 

• • 

D 

En fantezist filmleri yaratan 
Bütün genç jönprömiyelerin en Parislisi 

A L B E R T P R E J E 
E N N Y H O L 
M ü ş k l D 

Filminde pek yakında § | J 

A N 
T ile beraber çevirdiği 

İ t i raf 
^ £ 1^ sinemasında 

63.49,20 
22,66,82 

1,96,86 
1338.10 
34,28,57 
4,19,50 
3,98,75 
106,19 
24,12 

28 Şubat pazartesi Be
şiktaş Suat Paltonda 

E N A t L E R 
Operet 2 perde 1 tablo 

3 Mart perşembe akşamı 
Kadıköy Süreyya sine

masında: Operet, 
komedi, konser. 

EKTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Yann gece: (Kadıköy -
Bûreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba: (Üskü

dar) sinemalannda: 
S E F İ L L E R 

8 perde 
Tazan: Viktor Hügo W 

İKİ FÜlrtJK ESER 
» BİRDEN: 

Ş E N 
Y U M U R C A K 

SHİRLEY TEİVIPLE 
ve: R A M O N A • 

LORETTA YOVSG 
KAMİLEN RENKLİ 

A L E M D A R d a 
Şehir Tiyatrosu dram kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da 
(BİR ADAJVI TARATMAK) 

Dram 8 perde. 
Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 

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

Von Bchön tahan, türkçesi: S. Moray. 
Son hafta 

Pazar günleri 16,39 da matine 
ŞEHZADEBAŞI 

Pek sevdiğimiz: 
Bay Tordan Köseoğiunun Tefat ettiğini 

teessürle bildiririz. Cenazesi bugün aaat 
13 1/2 da Gedikpaşada Neviye caddesin-
â» 52 numaralı haneden kaldınlafbk 
KsHkapı Aya Kiriyaki mm killsesiııde 
BMcaNUi diBiyesi ifa edileceğinden, bUû-
mnm ebibba re akrabalannm t««rUleri 
rica olımur. 

Zevcesi: Anasto Köseoğlu, kızı: Sofya 
Baadalciotlu, kızı: Elisavct Hanazotlu, 
km: Viktoria Köseoğlu, eflu: Gavrll Kö-
•eoğlv, otlu: Tervanimos Köseoğla, da» 
auttan •« torunları. 

TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve arka

daşları Hakkı Ruşen 
btrUkte 8 kişilik madma-

ECİ Miçe-Pençef ye Macar 
varyetesinin î tir&kile 
Gündüz: Binnaz millî 
komedi 3 perde. 
Gece: Düğünde mahkû
miyet komedi S perde 

Bu sene görebileceğiniz en son 
FAKAT EN GtJZEL FİLMLERİ 

L O R E L - H A R D İ 

F A K A BASMAZ 
T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 

uf 
1 MART S.\LIİ 

MÜNİR NUREDDiN 
K O N S E R İ 

Fransız 
Tiyatrosmıda 

Açık teşekkür 
FavU Karadelioğlunun vefatı mü-

nasebetUe gerek Una t ve gerekse 
mektup ve telgrafla teessürlerimize 
Iftirâk ve bizleri teselli eden saym 
dost ve akrabaya borçlu olduğumuz 
minnet ve şükran lıislerimiıiıı İUIâ-
ğma muhterem gazetenizin ddâlet»-
ni rica ederiz. 
Müteveffamn kansı Tetsemanl ve çe-
cuklan ve kardeşi Mlhal Karadelloğlu 

Biletler tiyatro gişesinde 
satılmaktadır. 

Evlenme merasimi 
Eski hariciye memurlanndan tof^^' 

hum Fatin İhsanın kızı Nejadc ''* 
Antalya eşraf ve tüccarmdan Tek^^ 
oğlu Ahnıedin evlenme merasinJ^''' 
perşembe akşamı Park oteli •«''^ 
mmda yapılmıştır. Bu münaseb*^' 
venlen süvare sabaha kadar gamJ»'̂  
Mr hava içinde devam etmiştir. G^^^ 
evlilere ebedî saadetler dileriz. 

K i a 

BUGÜN 

İPEK 
sinemasında 

KARA ALTİN 
10 bhılerce figOran — Müdhiş sahneler — Agk — Heyecan — Sergüzeşt — ve macera şaheseri. 

İlâveten: AMERİKADA yapılan CİM LONDOS — JOHN SÜLLİVAN güre? 
^ ^ ^ ^ ^ ^ B . H i ^ ^ ^ B i [ ^ ı ^ g ^ ^ i l B Bugün saai 11 de tm^lâfh matine 

İRENE DUNNE 
RANDOLF SKOT 
DOROTHY LAMOUR 
Reji: R. MAMOULİAN 

maçı. 



SİYASI ICMALt 

İngiltere - İtalya 
ingiltere üe İtalya arasındaki Ak-

denize aîd ihtüâf ve gerginliği berta^ 
raf etmek için derhal müzakereye 
başlanıp başlanmaması ve daha doğ
rusu müzakerenin başlaması evveldetı 
bazı şartların tahakkuk eylemesine 
bağlanıp bağlanmaması hakkında 
İngiliz Başeveküi He Hariciye Nazın 
arasında çıkan fikir mübayeneti B. 
Eden'in kabineden çekilmesi ile niha
yet bulduktan sonra iki büyük devle
tin ciddî olarak müzakereye girişme
lerine bir engel kalmanuştır. 

Müzakereler Romada yapılacaktır. 
Buradaki İngiliz sefiri talimat almak 
üzere Londraya gelmiştir. Müzakere
nin başlamasına bir mânı kalmadığu 
na bakarak kolayca cereyan edeceği
ne hükmedilemez. Çünkü müzakere 
fnevzulan iki tarafın da hayati bir 
ehemmiyet verdiği meselelerdir, tn^ 
gütere Akdenizl ortasından ikiye bö-

(•HOiMr — 

len ve bu denizi en dar yerinde şed
deden ve İngiliz donanmasının başlı
ca üssü Maltantn ehemmiyetini stfv-
ra indiren PanteUaria adasındaki 
İtalyamn ahiren vücuda getirdiği 
modem tahkimatın ve tahtelbahir 
ve tayyare üslerinin sökülmesini isti-
yecektir. Bu, yapılmadıkça îngütere-
nin nazarında Akdenizde sevkülcey^ 
cihetinden muvazene hasıl olnuyor 
çaktır. 

Diğer taraftan İtalya Eabeşistaru 
istilâya başlamazdan evvel Cibuti üe 
Adis Ababa arasındaki Fransız de
miryoluna ortak olduğu gibi ekseri 
eshami İngilterenin elinde bulunan 
Süveyş kanalına ortak olmağı tasmim 
etmiştir. İngütere ise böyle bir ortak' 
hğa razı olnuyacaktır. Yalnız bu iki 
mesele İngütere üe İtalyamn anla^ 
malan ne kadar güç olduğunu anlat
mağa kâfidir. Feyzuliah Kazan 

•iiıuıııııımıııııııraıııınnınunııuımııımiiiıuûıittiııiimııııımiMimHmımıuıııııııııuııııııııranıımııııuınumnıiHHiıııııiMim^ 

Fransız parlamentosunda 
hararetli müzakereler 

(Baş tarafı 1 inci salıifede) 
ten başka, müdafaa edilecek 
manevî serveti de vardır ve bu, 
taahhütlerine hürmet Avrupa te-
sanüdüne imându:. Fransanm bu var 
Kifelerinden i&tifası, kendisinin bu
tlun akabinde tehdid edileceği de
mektir. Hükümet, bu siyaseti kati su
rette bir tarafa bırakmaktadır. Fran
sa, sulhu organize etmek istiyen mil
letlerin ilk safmda kalmahdır. 
' B. Delbos bundan sonra Fransu -
fcıgiliz münasebetlerinden bahset
miş ve Fransa - îngiltere antantı, 
bütün siyaset değişmelerinin fevkin-
Üedir, dedikten sonra B. Eden' i met
hetmiş, fakat Fransa hükümeti il« 
B. Chamberlain arasmda da; daima 
tam bir anlaşma mevcut bulunmuf 
Olduğunu İcaydeylemlştir. 

İtalya île anlaşma 
' îtalya ile olan münasebetler mes»-
fesine gelince, bu mesele, İngiliz na
sırlan ile uzun uzadıya görüşülmü^^ 
tür. Eğer İspanj^ya İnsan ve silâh 
gönderilmesine Ijir nihayet veriUrse 
•Ve Akdenizde dürüst bir işbirliği tees
süs eylerse, Habeşistan meselesi de 
Öahü olduğu halde umumî bir liki
dasyon imkân dahiline girebilecek ve 
bu, Mületler Cemiyeti tarafmdan da 
kabul edüecektir. Hükümet, teklif 
Olunacak hal suretinin tatbiki bah
sinde müessir garantiler temin lüzu
munu hiç bir zaman göz önünden Or 
yinmyac aktır. 

B. Delbos, bundan sonra, Fransa -
Sovyetler Birliği paktını mevzuu ba
his ederek demiştir ki: 
' Mületler Cemiyeti paktlarımız çer
çevesine dahil bıüunan Fransa - Sov
yetler Birliği paktının sulhperver mü-
essirliğe itimadım vardır. Fransa, bu 
paktı, ihtiraslann ve siyasî propagan-
öaiann haricinde ve üstünde tuta-
*^ , dürüst bir surette tatbik edecek
tir. 
f^ransa Milletler cemiyetini 

müdafaa edecek 
B. Delbos sözlerine şöyle devam et

miştir: 
' HatEdann en büyüğü, bir memle
ketin infirad halinde bir tarafa çe
kmekle kendismi her türlü tehlike-
*̂ ı̂ den mâsun bir vaziyette bulundu-
f^^ğmı düşünmektir. Bıma emin ol
duğundan dolayı dır ki, hükümet, 
"aletler Cemiyetini müdafaada de
ltam eyliyecek ve Cenevrede lüç bir 
Saman sıismuş bir vaziyette kalmıyar 
.Çaktır. 
r Milletler Cemiyeti, güçlüklerle kar-* 
JJlaşmıştır. Fakat Fransa hükûmeti-
* ^ fikrince, bütün bu güçlüklerin 
^^r birinde işlenmiş hatalar vardır. 
!^^ı diğer büyük devletler. Milletler 
Cemiyetine aleyhdar bulunuyorlar. 
''J^aıisa hükümeti, bundan, bu devlet-

I ®''le bir anİEişma zemini bulunmıya-
j^gı neticesini çıkarmamaktadır. Fa-
'f '̂'> bir anlaşma olması için, Avrupai 
\^ ^^^disini tehdid eden badireden 
T^rtarmak hususımda müşterek bir 
.̂ 2im lâzımdır. 

Avrupa, tehlikeli bir silâhlanma 
f^^^şına giı-miş bulunuyor. Eğer AV' 
J^Pa, bu silâhlanmıya bir had koy 

yorsa, birbirine girmeğe ve ayn grup
lar teşkil eylemeğe de bir nihayet ver
melidir. 

B. Delbos, bundan sonra Tuna mm-
takası statüsüne ve Avrupa muvaze
nesine temas etmiş ve demiştir ki: 

Avusturya meselesi 
Fransa, bugün, Avusturya istiklâ

linin Avrupa muvazenesi ve Avrupa 
sulhu için elzem bir unsur olduğunu 
teyid eder. Tuna havzasmda herhan
gi bir hegemenia tesis imkânı yoktur. 
Hiç bir şeyin muhik gösteremiyeceği 
bir müdahaleyi meşru göstermek için 
ırkî bir hısımlık meselesinin ortaya 
atılması ise katiyen kabul olunamaz. 
Fransa, üç küçük antant devletine 
karşı hususî teahhütlerle bağhdır. 

B. Delbos, sözleriıü şöyle bitirmiştir: 
(cFransanm haricî siyasetinin esas 
hatlarmı bir kere daha tekrar ediyo
rum: 

((Fransa harici siyaseti, Fransanm 
ittifakları, Milletler Cemiyeti ve kuv
vetli bir milli müdafaa üzerine mües-
sesdir. 

Fransa, sulha aşıktır, fakat her ne 
bahasına bir sulha değU. 
Hükümet, parlâmentosunım itimad-

h müzaheretinin kendisine bahşede
ceği otoriteye hiç bir zaman bugün
künden daha ziyade muhtaç olmamış
tır.» 

Kabine itimad kazandı 
Paris 26 (A.A.) -L Saat 24 de B. 

Chautemps'i dinliyen mebusan mec
lisi hükümete Ud muhalife karşı 439 
reyle itimadım bildirmiştir. 

Ekalliyet mektepleri 
Biri evkafa, öteki maarife 

verilmek üzere iki 
bütçe yapacaklar 

Vandatı bir cemaat veya cemiyeti 
hayriye tarafından idare edUen ekal
liyet mekteplerinin her sene ild bütçe 
tanzim etmeleri takarrür etmiştir. 
Bu bütçelerden biri melrtebe, diğeri 
de o cemaatin kilisesine talik edecek
tir. KUisenin iadresine taalluk eden 
bütçe evkaf idaresine, mektebin ida
resine aJd bütçe de maarif müdürlü
ğüne verilecektir. Bu bütçelerin mart
tan evvel hazırlamp evkafa ve maa
rife verilmesi kararlaştırıldığından 
bu bütçeler hazırlanmıştır. 

Btmdan başka hususî mektepler 
de ayni surette birer bütçe hazırhya-
cakl ardır. 

Avrupadan Amerikaya yedi 

maz 
tur 

ise mahvolması tehlikesi mevcut-
Eğer Avrupa mahvolmak istemi-

Lokantalarm teftişi 
Eminönü belediye zabıtası, dün 

mmtakada yaptığı bir kontrolda lo
kantalardan birini pis bularak kapat
mış, diğer bir lokantada da bir tence
re fasulye sıhhate muzır görülerek 
döcülmüş, 59 ekmek de küodan nok
san bulunarak müsadere edilmiştir. 

İ s p a n y a h a v a b o m b a r d ı m a n ı 
Barselon 26 (AA.) — Dün Franko 

tayyareleri Sagoute'u bombaıdıman 
ettikleri sırada «Brenden» ismindeki 
İugUie vapuru mürettebatmdan bir 
kaç kişi yaralanmıştır. Bunlardan bi
rinin ba;jmdan aldığı yara) ağırdır. 

saat zarfında gidilebilecek 
Fransanm meş

hur tayyare inşa
atçılarından Je-
rome Toutain Pa
ris civarmdaki lâ-
boratuvannda ge
ce ve gündüz yeni 
tayyare modelleri hazırlamakla meş
guldür. Geçen gün kendisini ziyaret 
eden bir gazeteci ona yakm istikbalde 
tayyarenin nasıl bir şekil alacağmı 
sorduğu zaman, mühendis Toutain 
demiştir ki: 
«Bugün bizi meşgul eden başUca me

sele, iki kelime Ue izah olunabilir? Faz
la sürat! Uçarken emniyete halel gelme 

den azamî sürati temin etmek en son 
sistem tayyarede aranılan en mühim 
ve en birinci vaisıftır. Burada rekor 
kırmak mevzuubahis olamaz. Çünkü 
zamanm rekor kumadan ziyade haki
kate ve sürate ihtiyacı vardır, öyle ol
masaydı tayyarecilik bu kadsü: terak
ki etmezdi, demiryolundan ve vapur
dan şaşmazdık.» 

Toutain bu sözlerini Isbat etmek is
tiyormuş gibi bir tavır takınarak, ga
zeteciyi lâboratuvardaki uzun bir ma-
sanm başına götürmüş ve orada du
ran bir tayyare modelini göstererek 
demiştir ki: 

«— Bu gördüğünüz model sizi ve 
sizinle beraber iki yüz elli yolcuyu 
pek yalan bir istikbalde Paristen Nev-
yorka yedi saatte götürecektir. Bu 
sözlerim airtık bir hayal değU, htüd-
kattlr. Tabiî bu yeni model bugünkü 
tayyawlere benzemiyecektir. Motör-

Saatte 1000 kilometre süratle seyredecek 
tayyarelerin inşası yakmdır. Bu tajryareler 
ferah ferah 250 yolcu taşıyabileceklerdir 

ler meydanda değUdir., tayyarenin iç 
taraima yerleştirilmiştir. Pervaneler 
de görülmiyecektir. Yirmi beş metre 
uzunluğımda bir koridor makine da
iresi olacaktır. Tayyarenin havalan
ması su üzerinde yüzen sabit terti
batla temin edüecektir. Tayyarenin 
içinde 250 yolcu rahat rahat oturabi
lecektir. Stratosferde tedkikat yapan 
Piccard gibi âlimlerin elde ettiği ne
ticelerden, uzak uçuşlarda 11000 me1>-
reye kadar jrükselinebileceği anlaşddL 
Tabii bu irtifada yolculara sunî suret
te hava vermek lâzım gelecektir. Fakt 
ayni zamanda o irtifa sayesinde elde 
olunacak sürat bizi Avrupadan Ame
rikaya; yedi saatte götürecektir. İşte 
bugünkü fen adamlarmm meydana 
getirmek istedikleri müstakbel tayya
re tipi bundan ibarettir.» 

Mühendis Toutain, elde edUecek 
âzami süratin kaç kilometre olabile
ceği sualine şu cevabı vermiştir: 

<— Kehanet pek nankör bir şeydir. 
Çünkü şimendifer ve otomobU icad 
olımduğu zaman 30 kilometre sürat
ten bahsedilince, bunu pek gülüng 
bıüanlat olmuştu. Bugün havada o 
süratin on misli çoktanberi geçUdL 
Şimdi tecrübe uçuşlannda yedi, sekia 
yüz kilometreye kadar irişUlyor. Mal

zemenin bu sürat» 
tahammülü için 
lâzım olan baa 
ıslahat yapüdık-
tan sonra bu 
tayyarelerin se
ri halinde in

şasına başlanılacaktır. Tabiî her şey
den evvel emniyet mevzuubahistlrl 
Fakat her halde yakmda saatte 1000 
kilometre süratle giden tayyare artık 
hayalden hakikate intikal etmiş sayı
labilir. 

Tayyarelerin alacağı âzami sürat 
hududu da bugün taajryün etmiş gibi

dir. Tayyarenin süratinde mevzuubahis 
olan nokta, tayyare süratinin şada 
süratini tecavü etmemesidir. Aksi tak-
dirke motorun kontrol edilmesi müm^ 
kün olamaz, motor sadası kaybolur. 
Onun için 1000 kilometrelik sürat hu
dudunun pek aşılamıyacağmı zanne
diyorum. Çünkü 1200 kilometre sürat 
ayni zamanda sadanm da sürati de
mektir. Tabiî bu hududun da fişek 
tayyarelerüe aşılması mümkün ola
caktır. Fakat bımlar için mevzuubahif 
olan faaliyet sahası atmosfer haricina 
çıkıyor. 

TayyarecUiğin irişmek İstediği bit 
gaye de herkes için elverişli, küçük 
tipte emniyetli bir tayyare tipi vücu-
de getirmektir. Tayyare de otomobU 
gibi hususî eşhas tarafından meselâ 
tanesi 1000 dolara satm alınabilmeli-
dir. İstikbalde tayyareciliği inkişaf 
ettirecek olan tip işte bu küçük tip
tir.» 

Menemenli talısilılar 
Zimmetine geçirdiği 480 
lirayı cebinden kaybetti-

gmı iddia ediyor 
Mustafa admda biri Salihlide ma- , 

liye tahsUdarhğl yaptığı sırada mü
kelleflerden tahsU ettiği 480 lirayı 
zimmetine geçirerek İstanbula kaç
mış ve burada yakalanmıştır. 

Mustafa dün Sultanahmed birinci 
sulh ceza hâkimi tarafından sorguya 
çekilmiştir. Suçlu Mustafa mahkeme
de dedi ki: 

— Her zaman tahsUât yapar ve 
topladığım paralan günü gününe 
sandığa teslim ederdim. Geçen ay 
içinde gene köylerde tahsUât yaparak 
480 lira toplayıp Salihliye geldim. 
Aym son günü idi. Paralan teslim et
mek üzere irsaliyeleri hazırladım, 
öğle tatüi olmuştu. Parayı öğleden 
sonra teslim etmek üzere daireden 
çıktım. Sonra daireye dönüp parayı 
yatırmak üzere elimi cebime soktu
ğum zaman paralann cebimden kay-
bolduğımu gördüm. Fena halde şa
şırdım. Sokağa fırladım. Ne yapaca
ğımı düşünerek dolaşırken kendimi 
kaybetmişim. Farkına varmadan Sa
lihlinin biraz üerisindeki Şart istasyo
nuna gitmişim. Oradan hareket et
mek üzere olan fcrene atlamışım. Yol
da giderken memurlar bUet istediler. 
Trene biletsiz bindiğim için cezasüe 
beraber bilet parasmı vererek kasaba
ya kadar bUet kestirdim. Aklım ba
şımda değildi. Kasabada trenden in
memişim. Hareket edince gene bilet 
istedüer. Bu defa da İzmire bilet kes
tirdim, tzmirde şuursuz bir halde bir 
müddet dolaştıktan sonra Karşıyaka-
ya geçtim. Oradan Menemene giden 
bir otomobUe binmişim. Bir müddet 
te Menemende dolaştıktan sonra ge
ne otomobUle Bergamaya gittim. Ora
da ne yaptığımı bilmiyorum. Bir de 
baktım ki İstanbula gelmişim. Zanne
dersem burada da on gjin kadar do
laştım. Artık param tükeniyordu. Za
ten paradan da nefret ediyordum. 
Bir gün cebimde kalan iki lirayı boz
durup sokakta fakirlere dağıttım. On
dan sonra gidip polise teslim oldum. 
Burada tanıdığım, bUdiğim bir yer 
yoktur. Rasgelen yerde yatıyordum. 

Hâkim sordu: 
— Mademki, devlete ait 480 lirayı 

kaybettin. Buraya kadar geldin. Bir 
aydanberi dolaşıp para sarfediyorsun. 
Bu paraları nereden aldm? 

Suçlu Mustafa bu sual karşısmda 

Balkan antantı daimî konseyi dûn 
ilk toplantısını yaptı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
açılmış bulunuyor. Dört memleket 
arasmdaki işbirliği zihniyeti ve mev-
cud dostluk, bu konferanstan yeni bir 
Icuvvet alacak ve aym zamanda, bu
günkü enternasyonal endişeler orta-
smda Balkan sulhu daha ziyade re-
sanet kesbedeoektir. 

Eleftron Vima, B. Metaksasm Türk 
gazetecUerine yaptığı beyanatta söy
lediği <(Konsey, Balkan antantınm 
kuruluşundaki iman Ue toplanmak
tadır ve âdU bir sulh ideali ile müte
hassistir» cümlelerinin yüksek mânâ
sım kaydettikten sonra diyor ki: 

Balkan antantımn mazideki, hal
deki ve istikbaldeki hedefleri bundan 
daha iyi bir surette anlatılabilir mi? 
Balkan mUletleri, "Balkan antantm-
dan, Balkan antantınm âza devletle-
rile âza olmıyan devletler ve diğer mü
masil teşekküller arasmdaki müna
sebetlerini tanzim edecek ve Milletler 
arası münasebetlerinin esasım teşkü 
eyliyecek sulh ve adalet beklemekte
dir. 

Bir Belsrrad gazetesinin 
makalesi 

Belgrad 26 (A.A.) — Baş makalesi
ni Balkan antantı konferansına tah
sis eden Sloven gazetesi diyor ki: 

Avrupamn ekser kısmında bir çok 
kargaşalıklar hüküm sürmekte iken. 
Balkan konferansı, güzel ve ferahü 
bir hava içinde Ankarada toplanmış 
bulunuyor. Bugün Balkanlarda sulh 
sürmektedir. Halbuki dünyanın diğer 
kısımlan bir ateş yuvasıdır, Balkan 
antantı, bütün dünyanm memnuni
yet Ue telâkki ettiği bir neticedir ve 
Balkanlar muhadeneti eserini vücude 
getirenler, hakh bir surette bundan 
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gözlerinden yaşlar akarak anlattı: 
— Trene bindiğim zaman bir ara-

Uk kendime gelmiştim. Elimi cebime 
sokunca şahsıma ait otuz sekiz lira 
altmış kuruş bıüunduğunu gördüm. 
İşte bu para üe buralara geldim. Nü-
f\ıs tezkerem de yanımda yoktur. Da
irede paranm kaybolduğunun farkı
na varınca oradan çıkıp doğruca tre
ne bindiğim için evime uğrayıp bir 
jey alamadım. Bay Hâkim. Ben müc
rimim. Bana ne yapacaksamz yapı
nız. 

Halcim B. Reşid, Mustafanm tevki-
fUe mahfuzen Salihliye gönderilmesi
ne karar verdL 

İftihar duyabilirler. Dört müttefik 
memleketten her biri, Balkanlann 
bugünkü sükûneti!, muvaffakıyetU ve 
heyecanh vaziyetinde ajm a3m pay
lan bulımduğunu hakküe ileri süre-
bUirler. 

Müttefik Balkan memleketleri ara
smdaki sadakat ve karşılıklı itimad 
hisleri yalnız fazlalaşmakla kalma
mış, fakat aynı zamanda tesanüd de 
kuvvetlenmiştir 

Gazete, bundan sonra, Yugoslavya-
mn komşularile uzlaşma eserini bahis 
mevzuu jrapmakta ve Yugoslavyamn 
bu suretle Balkan antantınm liyakat
li bir âzası bulunduğunu isbat eyledi
ğini tebarüz ettirmektedir. 

Gazete bundan sonra sözlerine şöy
le devam ediyor: 

Balkan antantı, enternasyonal bir 
teşekkiU olarak semereler vermekte
dir. Dört devlet arasmdaki dostluk, 
gittikçe resanet bulmakta ve dört 
menüeket devlet adamlan arasındaki 
iş birliği gittikçe daha sıkı bir hale 
gelmektedir. 

Rumen gazetelerinin neşriyatı 
Bükreş 26 (A.A.) — Rador ajansı 

bUdiriypr: Tarihî plebisitin uyandır
dığı fevkalâde alâkaya rağmen, bü
tün gazeteler, Ankara konferansına 
geniş sütunlar tahsis eylemekte re 
Balkan antantı azalan arasındaki mtU 
tekabU münasebetlerin çok samimi 
mahiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Balkan antantınm diğre devletler
le münasebetlerini tahlü eyUyen Unl-
versul, İtalya ile olan münasebetlerin 
iyüeşmesi üzerine İsrar eylemiştir. 

Atatürk'ün büyük bir portresi İle 
zinetlenmiş bir halde çıkan Cuvantul, 
diyor ki: 

İngilterenin yeni bir haricî siyaset 
tutması, İngiliz - İtalyan gekrüşmde-
rinin başlaması ve nihayet Orta AT-
rupada bazı hadiselerin vukua gelme
mesi, Balkan blokunu yeni bir vazi
yet karşısma koymaktadu:. Bugünkü 
içtimam iyüiği, bütün meseleleri son 
hadiselerin aydmlatışı altmda ted-
kik eyliyebileceğindedir. Konferans, 
Balkan antantınm Sovyetler birliği 
Ue olan münasebetleri meselesini 
unutmıyacaktır. 

Curentul gazetesi ise, hususî mu
habirinin, İtalya - Yunanistan mü
nasebetleri Ue Balkan antantmın Bul-
garistana karşı vaziyetini lahlU eden 
uzun bir makalesini neşreylemektedir. 
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Berlin mektupları 

Berlin otomobil sergisi 
18 şubatta açıldı 

Lüks arabalar yanında 500 liralık 
ucuz arabalar pek çoktur 

Berlin 22 (Akşam) — Berlinde her 
sene büyük bir otomobil sergisi açı-
br. Seı-giyi görmek üzere her taraf
tan binlerce ziyaretçi gelir. Memle | 
ket dahilinden gelenler de hesaba 
katıhrsa ziyaretçilerin yekûnu mil
yonu aşar. 

Sergi bir çok siparişlere, satışlara 
vesile olur. Bu bakımdan Berlin oto
mobil sergisi, diğer merhleketlerdeki 
sergileri fersah fersah geçmektedir. 

Berlin beynelmilel otqmobil ve mo
tosiklet sergisi bu sene ayın on se
kizinci günü B. Hitler tarafından 
açıldı. DavetUler arasında hükümet 
erkâm, sefirler, generaller, yerli ve 
ecnebi gazeteciler ve sanayi erbabı 
vardı. B. Hitler, dört bini aşan bü
yük samiin kütlesi karşısında mü
him bir nutuk söyledi. Otomobil ser-
güerine dair küçük bir mukaddeme 
yaptıktan sonra son iki, üç sene zar
fında otomobil sanayiinde görülen 
terakkUerden büyük sitayişle bah
setti. Yanm saat süren ve çok alâ
ka uyandıran bu hitabeden sonra, 
sergi resmen açıldı. Bir kaç gün 
içinde sergiyi ziyaret edenlerin mlk-
dan yüz binleri buluyor. 

Sergiye ecnebi memleketlerin işti
raki hissedilecek derecede artımştır. 
Bilhassa Alman firmalan geniş su
rette iştirak etmişlerdir. Almanyada 
otomobil ve motor sanayiine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Burada 
şimdi günde bin otomobil yapılıyor. 
Sergide teşhir edilen otomobillerde 
bir çok yenilikler vardır. Yirmi, yir
mi beş bin marklık lüks otomobille
rin yamnda küçük model ve ucuz 
arabalar da bulunmaktadır. 

Bilhassa bir iki bin mai'k yani 
500 - 1000 lira kıymetinde ucuz, far 
kat zarif otomobiller çok nazan dik
kati celbetmektedir. 

Bundan başka uzun yollarda nak
liyat işlerinde kullanılan ağır kam
yonlar, üç tekerlekli yük otomobille
ri, motosikletler, otobüsler, traktör
ler ve saire teşhir edilmektedir. Ka-
roserilerde, âlât ve edevatta büyük 
terakki görülmektedir. 

Bu seneki sergi geçen seneden da
ha büyüktür. Mevcut salonlara ye
nileri ilâve edilmiştir. Sergi 18 şu
battan 6 marta kadar devam edecek
tir ve görülmeğe lâyıktır. — Z. B. 

İngiliz • İtalyan müzaiceresini bugüni(ü 
İngiliz Başveidllnin yengesi lıazırlamış 

<^v 

Yukarıdaki resim B. Muasoliniyi 
eski İngiliz Hariciye Nazın mütevef
fa Austen Chamberlalnln esi üe bir 
arada gösteriyor. Bu resim Roma so-
kaklarmda ahnmıştır. B. Mussolini 
bugünkü İngiliz Başvekilinin birade
rinin eşini sokakta görünce otomobi

lini durdunntış ve eskiden tanıştıkları 
için sokakta kendisile konuşmuştur. 
Bu resim Daily Ekspressin Boma mu> 
habirine Lady Chamberlain tarafın
dan verilmiştir. 

Rivayet edildiğine göre B. Musso
lini ile İngUiz Başvekili araamda mek-

Tütün eksperleri 
imtihana giren 16 namzed-
den yarısı muvaffak oldu 

Serbes tütün eksperlerinin imti-
hahlanna devam ediliyor, Son dev
re imtihana 60 eksperin girmesi lâr 
zımken, 16 kişi müracaat etmiştir. 
Dün nihayet bulan imtihanda 16 eks
perden ancak sekizi muvaffak olabil
miştir. Diğerleri ileride tekrar imtiha
na tabi tutulacaktır. İmtihana girip 
ehliyetname almadan çalıştığı görü
len eksperler cezalandmlacaklaTdır. 

Diğer taraftan imtihan komisyonu
nun iki sene olan müddeti de bu son 
imtihanla bitmiştir. Tüccardan B. 
Hüseyin Hüsnü Kavalalı, Türkofis tü
tün raportörü B. Mümtaz Kavalcıoğ-
lu, İnhisarlar idaresinden B. Avni ve 
Nureddin Esaddan mürekkep olan im
tihan heyeti yemden seçilecektir. Hu
susî eksperlerin amelî ve şifahî imti-
hanlanna devam oluna;caktjr. 

HEKlM ÖĞÜTLER! 

Bir h a f t a d a y a k a l a n a n 
k a ç a k ç ı l a r 

Ankara 26 (A.A.) —. Verilen mar 
lûmata nazaran geçen bir hafta için
de gümrük muhafaza teşkilâtı, 59 
kaçakçı, 169 kilo gümrük kaçağı, 2 
silâh, 4 mermi, 27 altın lira, 37 Türk 
lirası ile 16 kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. 

N o t e r G a l i b B i n g ö F ü n 
b i r t a v z i h i 

Mahkemede otobüs işleri hakkında
ki dava münasebetile geçen ifade ve 
şehadetim, 25/2/938 tarihh muhte
rem gazetenizde bu baptaki beyanı
ma tetabuk etmemektedir. 

Noter Daireleri memleketin emni
yetini muhil ve umumî ahlâk ve âda
ba muhalif olmadıkça tebliğ için ha
riçte hazırlanıp getirilen evrakı oldu
ğu gibi kabul ve sevkederler. 

Ancak maznun avukatının şahsî 
kanaatimi öğrenmek isteyen talebi 
üzerinedir ki, muhterem mahkeme 
reisi benden bahsi geçen protestoyu 
kanuna mutabık bulup bulmadığımı 
sordu: 

— yazıhşmdaki üslûbun bu baptaki 
mutad üslûba muvafık olmadıguu 
söyledim ve aynen: (Böyle bir protes
toyu bizzat ben yazmazdım ve tebliğ 
etmezdim. Alâkadarından tadil ve ıs
lahım isterdim.) Suretinde şehadette 
bulundum. 

Şu bir kaç satıra değerli sütunları
nızda yer verilmesini rica ederim. 

İstanbul: 6 ncı Noter 
Galip Bingöl 
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tup teati edilmesine Lady Chamber-
Iainıi> sebeb olmiıştur. Şimdiki İngiliz 
Başvekilinin yengesi olan Lady Cham
berlain İngiltere ile İtalya arasında 
sağlam bir anlaşma husule geleceğine 
kani olanlardandır. Gazete muhabiri
ne bu hususta demiştir ki: «Realist 
esaslara müstenid bir sulh teessüs ede
ceğine eminim. Kayınbiraderimin 
realist bir yol takib ettiğine de ka
niim.» 

Ikğrı, sızı 
Her zaman böyle oldu: Hekim ölü

mü durduramadı, bütün gücünü ağ
rıyı, sızıyı dindirmeğe verdi. Onu da 
yaparsa ne mutlu bize!... Gücü buna 
yeterse halkın gözünde Tann İşlerin
den bir iş yapmış olur. Hiçbir zaman 
hekimin elinde bugün olduğu kadar 
ağnya, sızıya karşı silâh bulunmadı. 
Hem ne keskin silâhlar.. Ağrılan yen
mek için bugün bu silâhlar da yetiş
miyor. Ne oldu bize? Sinirlerimiz mi 
gevşedi? Eskilerin hiçe saydıklan ağ-
nlara, sızılara dayanamıyoruz, şimdi 
biz... 

Bir zamanlar ağrıdan, sızıdan kuv» 
vet alırlarmış. Zekâ kaynağı ağrüar-
la, acılai-la dalaşmadan fışkmr, diyen
ler olmuş. 

Ağnyı, eıcıyı duymak için şuurumu
za dokunması lâzım. Dokunmak için 
de, iyice kerteriz edilmiş yollar var. 
Ağrı duygusu, çok kere derideki sinir 
uçlarından başlar, sinirlerle belkemi
ği iliğinden geçer, beyindeki merkez
lere lıadar çıkar. Ağrıyaiı noktayı o 
merkezde duyarız. Artık kolayca an
larsınız; ağnyı, sızıyı kesmek İçin ya 
o sinir nâkillerine, ya bu beyin mer
kezlerine yüklenmeliyiz. 

Bu işi göı-mek için elimizde şimik 
maddeler var.Bımlar da iki türlü: Be
yine dokunaiılar, sinirlere dokunan
lar... Birinciler, umumî anestezikler 
duyguyu giderir, ağrıyı keser. Bunla-
nn başlıcaları kloroform, eter, kloriir 
detil, protoksit dazottur. Gün geçtik
çe bunlann yenileri bulımuyor. 

Etraftaki sinirleri uyuşturarak duy
guyu gideren şimik ilâçlann her gün 
bir yenisi bulımuyor. Ağrıları kesmek 
için doğrudaiı doğruya tabiatten al-
dığmız kinin gibi, kokain gibi, afyon
dan çıkarılanlara, kimya kendi yarat
tıklarım kattı: Aspirini, antipirini 
yarattı, Stovain'i, novokain'i alokain'i 
kokain'e eş yaptı. 

* ** 
Bizi saran çeşid çeşid fizik eleman

lar var. Bunların içhıde ağrılanmızı 
kesecek şeyler yok mu? Adem oğlu ilk 
önce bunlara çekinerek el attı. Bugü
nün hekimliği bu ta:rladan çok başak 
biçiyor. İçlerinde çok eskileri var: So
ğuk ve sıcak gibi. Soğukla sıcağı ilâç 
gibi her zaman kullandık ve kullanı
yoruz. Soğuk, sinirlerin nâkıliyeti üze
rine iki suretle tesir eder: Fizik, buz 
koymak gibi., ya şimik eter, klorür 
detil püskürmek gibi. Sıcakhk ta tür
lü türlü usullerle tatbik olunur: Sı
cak su, sıcak hava, sıcak lapa gibi. 
Bir takımı da yenidir: Diyatermi gibi, 
kısa dalgalar gibi. 

Masaj da hafifçe el sürer gibi yapı
lırsa burkulmala:ra, yanm baş ağrıla-
nna iyi geliyor. Alışık ellerle yapıl
mazsa ters netice verir. 

Elektrik perisi., işte giriyor sahneye 
şimdi... Gerek adile, sanile radiyasi-
on olarak, gerek yonizasion İle uyuş
turucu ilaçlan ten örgüleri içine so
karak. 

Şimdiye ka^ar tanınmış, ölçülmüş 
reyonlarm cedveline bakınız. En kısa 
herç dalgalarmdan reyon kuzmiklere 
kadar hepsini göz önüne getiriniz. 
Bunlardan hekimlikte kullandıkları
mız cedvelin en aşağısında kalır. Kul
lanılan reyonlar enfraruj - kırmızı 
altı - ndan başlar, radyom reyonlaıı 
ve X. reyonları ile biter. 

Şunu da söylemeli: Bu radiyasion 
zincirlerinin pek azını duygulanmızl» 
seçebiliyoruz, çoğu duygumuzdan ka
çıyor. X. reyonları ı-adiyasion gam-
lannm temelidir. Tamamile ok
tavlara aynlmış bir gam. X. reyonlan 
ve radyom reyonlaü yeni yetişmiş ten 
örgülerini harab ederler. Bir dokun
dular mı, yerinde yeller esiyor. Bir 
yerde yeni marazı bh- nesç peyda olur, 
oradaki siniri sıkıştıraral; ağrılar, sı
zılar yapar. Reyonlaıla: o nesci kaldn--
dmız mı, ağrı da kesilir. Bildiğimiz bu 
kadar., ondan ötesini bilmiyoruz. Si
nirlerle damarların birleştiği yeri X. 
reyonlaı-ma tutunuz, ötede, uzaklarda! 
gangren olmuş yerde ağnlaı- duruyor. 
Neden?., Radyom ve onun yerini tu
tan gibUer de böyle tesir ediyor. Ne 
için?.. Bu henüz bir sır, bir kördü
ğüm... 

Ültra viyole - menekşe üstü - de ağ
rı kesen reyonlardandu-. Ak ve mavi 
ışık banyolan da yeni başlıyan sifiir 
ağnlanm durduruyor. Enfraruj - kır
mızı altı - reyonlan da iltihaplardan 
ileri gelen sinir ağnlanm kesiyor. 

* * * 
Cerrah, bıçağı ile ağnyı yapan kayna

ğı kaldırıyor, ağnyı kökünden kesiyor. 
Bir de ağnyı nakleden sinir tellerini 
keserek ıztıraptan kurtarır. Kalb san-
cüarmı, derindeki uzuvlardan gelen 
ağnlan kesmek için elimizdeki en ye
ni çîCre bu., en yeni ve en son. Hepsine 
baş vurduktan sonra yapılacak en son 
çare. Bakınız neden?.. Bir kere bu kes
mek çok ince ve zor bir iş. Sonra kesi
lip atılan yerde bir eksiklik kalacak. 
Hekimlik öyle mi? Ağrıyı kesmek için 
türlü türiü ilâçlar vai:. Kuliamrsm; 
biri olmazsa öbürünü., az mı geldi, artr 
tınrsm; çok mu geldi, eksiltirsin mik-
tannı. Ağnyı keser, ilâcın izi kalmaz. 
Bıçak öyle mi? Dokımduğu yerde bir 
d^şiklik yapar. Bıçak vurmak için 
çok düşünmeli. 

İnsan, asırlai-la ağrıyı, sızıyı yenmeM 
için uğraştı, savaştı. Hex' gün onu 
biraz daha yendiğini görerek umut
landı. Arada bir ona diyenler oldu: 

— Ses çıkarma, katlan acıya, yük
selirsin. 

Şair loıruldu, çalım sattı, kahra-
ramanhk gösterdi: 

itZevki kederde, rahati mihnette 
göı-müşüz, 

Birîbirine ayinedir suphû şanumız» 
Âdem oğlu ne ona, ne buna aldır

madı. Acı, ağrı, sızı ile uğraşnjağı da
ha onurlu buldu, ona baş eğme-
dense... Dr. Rusçuklu Hakkı 

[ Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No: 55 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Gazetede bir iki kere Forestier hi-
tabma maruz kalmca eve dönüp 
hmcını karısından çıkarıyordu. 

— Made, hani bir gün o hıyar Char
les bize, şişman adamların zayıflar
dan daha sağlam olduğımu ispata 
kalkışmıştı, hatırhyor musım? 

ölenin hususî hayatı, mahremiyeti 
hakkında en ince teferruata kadar 
öğrenmek istiyor, sıkılan karısı cevab 
vermiyordu. Fakat Du Royda bu sabit 
fikirdi, ısrar ediyordu: 

— Haydi haydi anlat... 
Kadm mmldanıyordu: 
— Onu rahat bırak artık. 
— Hayır, söylemeği istiyorum... O 

salak herifi yatağında görmek ister
dim. 

Ve nihayet hükmünü verirdi: 
— Çok hayvan şeydi! 
Du Roy bir akşam, haziran sonla-

rındaydı, penceresinin önünde sigara 
İçerken, biraz dolaşıp hava almak is
tedi, çok sıcaktı. 

Karısına sordu: 
— Mini mini Made, ormana kadar 

gelir misin? 
— Gelirim ya. 
Açık bir arabaya bindiler. Boulogne 

ormanma gittiler. Rüzgârsız bir 

geceydi, yolda arabaları biribiri ardı-
sıra yürüyordu. 

Georgesla Madeleine arabalarla, or
mana giden çiftlere bakıp eğleniyor
lardı... 

Nihayet onlar da sevişenlerin hale
ti ruhlyesine kapıldılar, öpüştüler. 
Madeleine âdeta mahcub olarak söy
lendi: 

— Rouena giderken de böyle çocuk-
laşmıştık! 

Georges sıkı sıkı sanlarak: 
— Benim minimini Madun I dedi. 
Kadın sordu: 
— Senin ormamm gözlerinin ünü

ne getiriyor musun? Ne ıssızdı. Sanki 
korkunç hayvanlarla doluydu, uçsuz 
bucaksızdı. Burası ise ne güzel. Rüz
gâr inşam okşuyor ve Severs'ln, or-
mamn öte tarafında olduğunu bili
yorum. 

Georges biraz sonra dedi ki: 
— Arada sırada, geceleri buraya 

Charles ile beraber gelir miydin? 
— Evet, sık sık... 
Birdenbire eve dönmek arzusu kal

bini kemirmeğe başladı. Forestiemln 
hayali gene gözlerinin önündeydi, bu 
hayale esirdi, bu hayali onu sıkıyor
du. Artık ondan başka bir gey düfü-

nemez, başka şeyden bahsedemezdi. 
Kötü bir niyetle sordu: 
—Doğruyu söyler misin Made? 
— Neyi camm? 

— Zavallı Charles'a ihanet ettin mi? 
Kadın dudak büktü: 
— Bu nekaratla budalalaşıyorsun. 
Georges fikrinden caymıyordu: 

•— Ne olur doğru söyle Made?.. Onu 
boynuzladm mı? Haydi itiraf et. 

Bu kelime Ue sinirlenen her kadm 
gibi adnMendi, susuyordu. 

Georges inadında devam etti: 
— Boynuzlanmağa da müstahaktı 

ha; herifin boynuzlamp boynuzlan
madığını öğrenmek laterdlm... Bir 

çift boynuz, ona amma da yaraşırdı 
Kadın bir şey düşünüp gülümsü

yor gibi göründü, Georges israr etti: 
— Kuzum söyle. Ne çıkar? Bana 

bunu itiraf etmen hoş olur. 
Nefret ettiği, telin ettiği ölünün, o 

melun Charles'in bu lekeyi taşumş 
olması ümidile ürperiyor, bir yandan 
da öğrenmek istiyordu. 

— Kuzum Made, minimini Madım 
söyle bana. Yakışırdı da doğ'rusu. Eğer 
ona taşıtmadmsa yazıktır... 

Bu İsrar artık hoşuna gidiyor, ke
sik kesik gülüyordu. 

Dudaklanm karısının kulağına yak
laştırdı: 

— Söyle... Haydi söyle... Haydi... 
Kadın hızla uzaklaştı ve tok bir 

•esle: 
— Aptal olma, dedi, böyle şeyler 

•öylenir mi? 
Bunu öyle acayip söylemişti ki, koca-

smm damarlarmda soğuk bir ürperti 
kırıştı, şaşkın, biraz soluksuz durdu, 
Sanki maneviyatı sarsılmıştı. 

Araba göl boyu yol alıyordu. Geor
ges arabacıya seslendi: 

— Dönelim. 
Araba döndü. Karısı ne tuhaf söy

lemişti! İtiraf mı etmişti? Şimdi, İlk 
kocasma ihanet etmiş olması onu 
hiddetten kudurtuyordu. Karışım döv
mek, boğmak, saçlarım yolmak isti
yordu. 

Eğer kadın: 
«Kocama ihanet etseydim, seninle 

ederdim» demiş olsaydı onu öpecek, 
ona sarılacak, perestiş edecekti! 

Dalgalanan müfekkiresile düşüne-
meden, gözleri havada, kollarını ka
vuşturmuş, hareketsiz duruyordu. 

Kocasının iç duygularım sezen Ma
deleine sordu: 

— Ne düşünüyorsım canım? Yarım 
saattir tek kelime söylemedin. 

Dişlerini gıcırdatarak cevab verdi: 
— Bu öpüşen sersemleri düşünüyo* 

rum, hayatta yapılacak daha çok baç* 
ka şeyler var. 

Mırıldandı: 
— Doğru... Amma bazan iyi şeydir* 
Madeleine kocasmm sükûtımdan 

şüphelendi. Dedi ki: 
oturup bir dondurma yesek. 

— Eve girmeden evvel Tortonid* 
Göz ucile baktı. Düşündü: «Güze* 

kadm! İsabet. İki cambaz bir ipte oy
namaz arkadaş. Eğer senin için beni 
üzerlerse Şimal Kutbunda hararet 
kırka çıkar.» Sonra cevab verdi: 

— Yiyelim canım. 
Ve kadm bir şey sezmesin diye öptÜ« 
Kocasmm dudaklan buz gibi geldi. 
Georges her zamanki gibi gülüne* 

süyor, elini uzatmış, kansma inmesi 
için yardım ediyordu. 

— 3 — 
Du Roy ertesi günü gazeteye gelin

ce Boisrenard'm yamna gitti: 
fArVocı vrr) 
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B. Edene karşı gösterilen 
sempatinin sebebleri nedir? 

Eski hariciye nazırı, müdafaa ettiği politikadan zigade 
şahsının sevimli olması yüzünden İngiltere halkının 

teveccühünü kazanmağa muvaffak olmuştur 
Bir çok gazeteler B. Edenin politikasının tam bir 
muvaffakıyetsizlikle neticelendiğini iddia ediyorlar 

İngiltere hariciye nazırı B. Edenin 
İstifası yalnız îngiltere ve Avrupada 
değil, büttin dünyada büyük bir al&-
ka uyandırmıştır. İngilterede bu latl-
'a üzerine kopan fırtına henüz tama^ 
men sükûn bulmamıştır. Bir çok ce
birlerde B. Eden lehinde tezahürat 
yapılıyor. Londrada da halk eski ha
riciye nazırma teveccühünü göster
mektedir. B. Eden istifasından sonra 
parlâmentoya giderken caddede top
lanan halk tarafından hararetle al
kışlanmıştı. Eski hariciye nazın sa
bah gezintisi için Hyde parkına gittl-
|1 zaman bir çok çocuklar kendisini 
takib etmekte, etrafmda dolaşmakta, 
B. Edeni selâmlamaktadır. _ 

Şu kadar var ki bu alkışlar, bu jpu-
pati B. Edenin müdafaa ettiği politi
kadan ziyade şahsımn cazib olmasın
dan ileri geliyor. Henüz 41 yaşmda 
olan eski hariciye nazın yakışıkh ve 
«evimli bir adamdır. İngilterenln en 
lyl giyinen erkeklerinden biridir. Ha
il, tavn çok cazibdlr. Bütün bunlar 
halk üzerinde tesir yapmaktadır. Şar-
lo> gibi büyük sanatkârlar, Oandl gibi 
liderler halk üzerinde ne kadar alâka 
te teveccüh uyandırmışsa B. Eden de 
o derece halkm teveccühünü temin 
etmiştir. 

Bu sebebler bir tarafa bırakıhrsa 
B. Edenin harici politikasının parlak 
neticeler vermediğini söylemek lâzım
dır. Hattâ bazı gazeteler bımu mu-
vaffakiyetsizlik üzerine muvaffakiyet* 
«İzlik suretinde tefsir ediyorlar. Bu 
gazetelerin mütalealarma göre B. 
Kden evvelâ Habeşistan meselesinde 
îngüterenin şeref ve itibarım kesre-
decek bir hezimete uğradı. Arkasın
dan Uzak Şarkta İngiltere politikası
nı iflâsa uğrattı. 

Daha sonra Akdenlzde ve bütün 
Avrupa politikasında İngiltere gerile
di. İspanya ihtilâfmda Edenin noktai 
nazan tamamUe iflâs etmiştir. Niha
yet Orta Avrupada Avusturya mese
lesinde İngiltere eski davasımn şid
detli bir darbeye uğradığına şahid ol
muştur. Yanhş ata binen bir adam 
gibi Eden hangi siyasi meseleye yapıl
mış ise sonunda nedametle karşılaş
mıştır. 

Eden genç, ateşin, atılgan ve faal 
bir devlet adamıdır. Böyle adamlann, 
l>ahusus tecrübeleri az olursa araara 
bir frene tâbi tutulmalan mecburiye
ti vardır. Bu vazifeyi de başvdEİl 
Ifeville Chamberlain bir çok defalar 
yapmıştır. Başvekil bir çok defa fev
kalâde salâhiyetini kullanarak Ed»> 
niQ rey T« malûmatı olmaksızın ta»> 

B. Eden njuu layafetindfl̂  ymn reaml kıyafette, bir seyahat esnasmda 

rlcl politikaya ait mühim hareket ve 
teşebbüsler yapmıştır. 

Bu cümleden olarak tnglltere ile 
İtalyanm arası Akdenis annlyeti me
selesinden fena halde açıldığı vakit 
Nevllle Chamberlain B. Muasollnlye 
doğrudan doğruya mektub göndere
rek İki tarafm gaye re maksadlarmda 
esaslı bir tezad olmadığmı tavzih et
tirmişti. Bundan sonra iki devlet ara-
smdaki münazaalı mesele ve nokta-
lann halli İçin müzakereler yapıla
caktı. 

Bu İşe memur B. Eden işi son dere
cede güçleştirmiştir. B. Mussollniden 
teferruata ait işlerde musırrane ta-
leblerde bulunan Eden İtaljramn his
siyatım rencide etmiştir. Neticede İn
giltere İle İtalya arasındaki eski ger
ginlik tekrar kendisini göstermiştir. 

Başvekil Nevllle Chamberlain vazi
yeti kurtarmak İçin teferruatı bir 
tarafa burakmış ve doğrudan doghıya 
meselenin esası üzerinde İtalya Ue 
müzakereye başlamıştır. B. Eden ha
rici politikayı başvekilin tekrar eline 
aiTTigjnnfl. bu defa muhalefet etmek 
istemiştir. Başvekil de kabineyi top
layıp bir karar İstemiştir. Kabinenin 
toplantısında Eden ekalliyette kal-

^. VAf-r% «f«1>Rh r<^Titfsf Taparken etrafında dolsun çocuklar 

nuştır. Netice üzerinde ağır basan, 
l̂ urblye nazm Hore Belishamn baş-
nkilin noktai nazarım İltizam eden 
reyi olmuştur. •«: * ^ 

f e n d e n evvel hariciye nazırı olan 
Slr Samuel Hoare ile Sir John Simon 
da B. Edenin aleyhine rey vermişler
dir. Nazırlardan Duff-Cooper, Edeni 
zayıf olarak müdafaa etmiştir. Lâkin 
bu nazınn sözü hiç müessir olma
mıştır. Çünkü çoktanberi vazifesin
den çekilmesi kararlaştınlmış oldu
ğundan bir ayağı hususi hayatta bu
lunuyor. 

İngilterenln İtalya ile anlaşmağa 
taraftar olmasmda Amerika politika-
sınm büyük tesiri olmuştur. 

Bir zaman Amerika Berlin - Roma 
mihverine karşı Londra - Vaşington 
mihverinin kurulacağım gürültülü bir 
surette ilân etmişti. Lâkin daha son
ra Amerika bu mihverin kurulması 
ve iş birliği yapılması için iki memle
ket arasmda muallâkta duran bir 
çok meselelerin ve" bahusus ticaret 
muahedesinin halledilmesini şart 
koymuştur. 

Dahası var: Amerika İngiltereye 
Akdenlzde yardım etmek şöyle dursun 
İngilterenln daha evvel Akdenlzde 
İtalya ile anlaşmadıkça İngiltere ile 
hiç bir zaman iş birliği yapamıyaca^ 
ğmı ihsas etmiştir. 

Bu ahval ve şerait İngiliz başvekili 
Nevllle Chamberlaini İtalya üe mü
zakere için bizzat haricî politikayı 
İdareye sevketmiştir. 

Londranm Roma ile anlaşması, 
İngUterenin Almanya Ue anlaşması-
m kolaylaşturacaktır. îngütere Ue Al-
manyamn yakınlaşması Almanya Ue 
Pransayı blriblrine yakmlaştıracak-
tur. Bu suretle Avrupanm dört büyük 
devleti arasmda mühim bir mesele 
kalımyacaktır. 

Avrupa sulh ve emniyetini muhafa
za ve idare işi dört devlete hasredü-
mekle gerek MUletler Cemiyeti, gerek 
Sovyet Birliği hariçte kalacaktu-. İn
giliz başvekili Neville Chamberlain 
Avrupanm mukadderatı vaktUe B. 
Mussolininin Utizam ve müdafaa ey
lediği dört devlet misalu esas üzere 
tanzim ve idaresi zarurî olduğtou fibn 
nutkunda beyan etmiştir. 

Edenin hariciye nazırhğmdan ay
rılması Ue İngUterenin haricî poUti-
kası mühim surette değişmiş oluyor. 

F. 

Adana mektupları 

Adana ve havalisinde pek 
çok eski eserler vardır 
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Bunları meydana çıkarmak için 
mutlaka hafriyat yapılmalıdır 
Adana (Akşam)] *— Akdenizln byı-

lannda uzanmış Çukurova yalnıa 
liral, üctlsadl, coğrafi cenglnlUderUa 
değU tarUı varlığUe de aynca öğüne* 
bilir. Ovanm etrafmı çeviren Torof 
ve Anti Torosım ovaya nazır sarp te
pelerinde hemen birbirini takib eder 
denecek derecede kaleler ve burçlar 
Tardu-. Hattâ Çukurovayı İkiye bö
len Kozacı kaleeUe Toprakkale arasm-
dakl Dumlukale, Yılankale, Anavar-
sa kalesi gibi eserler, bütün buradan 
gelip geçenlerin nazan dikkatini ca* 
lip bir mahiyette muhteşem ve muaz-
n m eserlerimizdoıdir. 

Uzunca Burç'ım Cambadı tepesin
den şarka doğru Çukurovayı çeviren 
dağ çenberinde, koyun geçidi, Oözne, 
Namnm, GiUek, İncirlik, Kızıldağ, 
Felek, Kozan ve Anti Toroslardan 
Kâvıırdağmm her hâkim burcundaki 
Sur ve kalelerin losmıâzaım çok eski 
bir temelin üzerinde, muhteUt mima
ri eserler halindedir. 

Bu âbidelerin en güzeU Ceyhanm 
Sirkeli köyünün garbinde ve Ceyhan 
ırmağmm cenup sahUinde Yılankale-
nln tam karşısmdaki Eti kabartmaln-
dır. Bu kabartma, sakalh bir Kral
dır. Sol elinde kırbacı vardır. Sağ eli 
cenubu işaret eder. Tam omuzu hiza;-
nnda 14 Hiyeroglif kabartması var-
du-. 

Seyhan şehri, yani Adana, ar
keoloji durum itibaılle yeknazarda 
yeni bir şehir zaimedilir. Halbuki iki 
büyük yolun yegâne geçidi üzerinde 
kurulmuş olan Adana, tahmin edUe-
miyecek kadar eski bir şehirdir. Yal
nız, istUâ kuvvetlerinin Uk merhalesi 
ve müdafaa noktası olmak hasebUe 
yüzlerce defa yıkılmış ve yapılmış ol
duğu İçin, herdem taze bir şehir ha
linde görünmektedir. Bıma en iyi bir 
delil «Tpebağ» höyüğüdür. 

Adanamn'kalesi içinde teşekkiU et
miş olan bu höyük, Çukurovanm en 
büyük höyüklerinden biridir. Şehir 
bu höyüğün üzerinde teşekkül ettiği 
için, arkeoloji bakımmdan Çukurovar 
nm en bakir höyüklerinden birisidir! 
Şimdiye kadar şark kısmmm aşağı 
tabakalarmda tesadüfen ufak bir ka
sı 3rapümış ve yukanda eski Roma 
deviririni andınr beş on parça kuyu 
bUedğl, seramik işler üzninde oriji
nal bir tip meydana çıkmıştır. 

Bugün Adarûula tarihi eser olarak. 
Yavuzdan sonra yapılmış bir kaç ca
mi, han ve hamam gibi eserler göze 

Adanada Eti eserierlnden bfr sur kapta 

çarpmaktadır. Yavuzun Çaldıran ve 
Mısır seferlerinde misafir olduğu ev 
her ne kadar harap ise de yattığı oda, 
nlsbeten saUanmıştır. Bizzat Selimin 
yaptırdığı Kervansaray şimdi bir 
«Tuzlmnı» adı altmda hâlâ mevcud-
dur. 

Adanalı piri Paşanın gösterdiği ya
rarlığa mükâfatan Adanada yapılnuş 
olan Ulucami, Yağcamisi, Hasanağa 
camisi, gezUecek ve görülecek mima
rî eserlerdaıdir. Hasatıağa camisinin 
cümle kapısınm sağ sütununda E\ It-
ya Çelebinin eski sabit mürekkebile 
attığı tarih ve imzası da bunlar ara
smda sayılabüir. Ulu caminin garp 
kapısile minaresi şaheser denecek kar 
dar güzel birer yapıdır. 

Adananın Uk camisi Ağca mesci
didir. Şimdi bu cam-i muhafaza edi
len küçük tarihî âbidelerimizden sa
ydır. 

K a r a m a n d a e k m e k mese les i 
KaramAn (Akşam) — Ziraatle uğ

raşan 170 köyün ortasında ve bir zi
raat yurdu olan kazamızda ikide bir 
ekmek buhranı baş göstermekte, ba
zı günler fırınlar kapanmaktadır. Ek
mek fiatleri pahalıdır. Birinci ne\i 
ekmek 10, ikinci 8,5 kuruştur. Çıka
rılan ekmekler de ekseriyetle bozu': 
ve hamurdur. Ekmek buhranmm bir
an evvel önüne geçilmesi ve lâzım O1;J» 
tertibatm alınması için alâkadar ma
kamlara baş vurulmuştur. 

izmir ticaret odası seçimi 

İzmir (Akşam) — İzmir Ticaret ve 
sanayi odası meclisi azesınm seçimi 
yapılmış, İzmirde mevcut tüccM Ü3re 
sayısı nazan dikkate almarak (30) 
meclis azası seçilmiştir. Seçim heye
tine bizzat vaU B. Fazü Güleç riya
set etmiştir. Reylerin tasnifi netice
sinde oda meclisi azalıklanna şu ze
vatın seçUdikleri anlaşılmıştır: 

Cumhuriyet Merkez bankası mü
dürü B. Mecit, Ziraat bankası mü
dürü Aşki Eren, İş bankası müdürü 
Haki Erol, tüccardan Hakkı Balcıoğ-
lu, Ahmed Ragıp Üzümcü, Şerif 
Remzi Reyant, Kâzım Taner, Palar 

mutcuiar şirketi müdürü Fuat, Şerif 
Rlza haleflerinden Salâhaddin, Sab-
ri Sülenmanevlş, İzmirli Talât Erboy, 
Cevdet Alanyah, Süleyman Ferit ec-
zacıbaşı. Şükrü Cevahirci, doktor 
Memduh Say, İsmail Hakkı, Muar.ı-
mer Lûtfi Demirkut, Nafiz Mustai 
D«len, Nuri Çolakoğlu, Mehmed Nı: 
rl Sevil, Mazhar İzmiroğlu, Mehme •, 
Vahidettin Özmalkoç, Şerafeddin St. 
bes, Ahmed BorovaU, Ömer Lûr 
Akad, Mehmed Tahir Bor, Ahmed 1. 
limci, Mustafa Dâbanoğlu. Mec i 
azalıklanna seçilen zevatı tebri) 
riz. 
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Güneş, çamur ve tekmeye göğüs 
gererek oldukça iyi bir netice aldı 

G ü n e ş - Üçok: 4 - 1 ( 2 -1 ) 
GÜNEŞ: Clhad - Faruk, Reçad - Yusuf, 

Rıza, Ömer - Melih (Selâhaddln), Niyazi, 
Selâtıaddin (Melih), Murad, RebU,̂  

ÜÇOK: Nejad - Zijra, Necdet - Halim, 
Âdil, Mustafa - Kemal, Said, Namık, Ham
dı. Namık, 

Milli kümenin üçüncü haftası: î»-
tanbulun Güneş ve İzmirin Üçok ta-
kımlan sahada karşı karşıya... 

Bir gün evel yağan kar erimiş: Tak
sim stadınm toprak sahası vıcık vıcık 
çamur. Hele sahanın şişli tarafma 
düşen kalesinin önü kolay futbol oy
namağa pek müsaid değil. 

Hava soğuk olduğu için tribünleri 
doldurmağa kâfi gelmiyen seyircile
rin sayısı da bin bin beş yüzü geçmi* 
yor. 

Takımlar biraz sonra sahanın çar 
murile bulanmağa namzed tertemiz 
byafetlerile yerlerini aldılar ve Ad
nan Akilim hakemliği altmda oyuna 
başlandı. 

Maç GüneşUlerin birbirini kovaU-
yan ve Üçok kalesini saran alnnlarile 
başladı. Daha ilk dakikalardaki oyun 
tarzı, Güneşin katî bir üstünlükle gâ  
libiyeti temin edeceğini gösteriyordu, 

— Güneşin flk sayısı — 
İzmirliler Şişli tarafma düşen önü 

çamurlu kalede bulunuyoriardı. Gü
neşliler, İzmir kalesini tazyik etmek
le beraber topla hareketi güçleştiren 
çamunm fazlahğmdan istedikleri gi
bi oynıyamıyorlardı. Buna rağmen, 
Güneşin bu tazyiki beşinci dakikada 
ilk meyvasmı verdi. 

Sağdan inkişaf eden bir akmda 
Niyaziden iyi bir pas alan Selâhaddi-
nin güzel bir sütü Güneye ilk golü 
kazandırdı. 

— tUnci gol — 
tzmirlüer Güneşin tazyikinden kur<ı 

tulamadılar. Fakat Muradın, biras 
da çamur tesirile, çahma kapüıp ağır 
davranması Rebitnin iyi ve hesapU 
oynamasma rağm^ı hücum hattınm 
sol tarafınm sağ taraf kadar insi
camlı olmasma İmkân vermiyordu. 

Üçokun Güneş müdafaa hatları 
tarafından kolayhkla kesüen münfe-
rid akınları arasmda Güneşin tazyi
ki on beşinci dakikaya kadar sürdü. 

Onbeşinci dakikada sağaçık 3rerin-
de müsaid bir pas alan Melih, mutad 
süratle topu kaleye doğru sürdü v» 
yandan çok sıkı bir sütle Güneşin 
ikinci sayısmı yaptı. 

tnnirliler canlanıyor — 
On beşinci dakikadan sonra İzmlıv 

l'erin daha canh oynamağa ve bira» 
c sert hamilerle bu canlüığı idama 
e rmeğe başladılar. 

Güneş muavin hattı oyunculannm 
sahanm tesirile işi çalıma dökmeleri, 
ağır davranmaları, verilen paslara 
çamuru pek hesaplamıjrarak kısa vu
ruş yapmaları İzmirlilerin işini ko
laylaştırdı. 

Güneş hücum hattı da ayni şekil
de harekete başhyarak gol çıkaramı-
ymca İzmirlüerin cesareti arttı. Hat
tâ bir aralık Güneşe hâkim olduklan 
bile görüldü. 

— Üçokun saym — 
İzmirlüer bilhassa solaçıklan Na

mık tarafmdan lyl işleyerek Güneş 
kalesini sıkıştırıyorlardı. Yirmi beşin
ci dakikada Üçok hücum hattınm en 
muvafık oyuncusu solaçık Namıkm 
ortaya gönderdiği topu merkez mu
hacimleri Namık yakaladı, şüt çekti. 
Güneş merkez muavini Rıza bu çütü 
önlemek isteriden top eline çarptı: 

Penaltı: 
Penalti3n mericez muhacimleri Na

mık güzel çekti. Cihad blonjon yap
tığı ve dokunmağa muvaffak olduğu 
halde ıslak topun sıyrılıp ağlara takıl-
masma mani olamadı. 

devrenin geri kalan kısmı, daha 
fazla Güneşin hâkimiyeti altmda ol
mak üzere iki tarafın tesirsiz akınlari-
le geçti ve ilk devre 2-1 Güneş lehine 
bitti. 

— Tek kale — 
İkinci devreye Güneş takımı, çok 

ıkı bir tazyilde başladı. Üçokun he-
• ên on bir oyımcusunım kale önünde 
: ıplanması ve bazen bir muhacimin 
t stüne üç kişinin birden gitmesi Gü
neşlilerin hareketini çok güçleştiri
yordu. Buna rağmen altmcı dakika

da soldan gelen topu sağiç Niyazi Gü
neş hesabma üçüncü defa Üçok kar 
leşine soktu. 

— Gazvei Bedir — 
Güneşin üçüncü golünden sonra 

oyun oyunluktan çıktı. Üçok müda
fi ve muavinlerinin çok sert çıkışları 
karşısmda adetâ canbazlık yapmak 
mecburiyetinde kalan Güneş futbol-
cüieri için bir Gazvei Bedir halini al
dı. Bir taraftan hareketleri güçleşti
ren sahanm çamurile uğraşmak, bir 
taraftan da yapılan favüllerden za
rarsız kurtulmak cidden GüneşUlerin 
gösterdikleri kadar maharet istiyen 
bir keyfiyetti. 

— Havada yaylanan kaleci — 
Güneş muhacimleri, ojrunu sıkıştı

ran bir müdafaamn tehlikeli hücum-
lan karşısmda fazla bir iş göremedik
çe Üçkolulann arasıra canlanarak 
gene sol taraftan tehlikeli hücum 
yaptıkları oluyordu. Bunlardan bi
rinde Fanıkun lüzumsuz bir şekUde 
taç hattı dışmda kalmasından istifa
de ederek Güneş kalesi önüne kadar 
sokulaJbiien İzmir muhacimlerinden 
biri üç metreden sıkı bir şüt çekti. Bu 
vaziyette gol muhakiuüctı. Fakat ha
vada harikulade bir yaylanışla topu 
göğsünde bloke ederek yere düşen 
Cihad aricadaşmm hatasınm fena bir 
netice vermesini önledi. 

— Güneşin dördüncü sayın — 
İzmirlüerin bu ara sıra akınlan «r 

rasmda Güneşlüer daima hâkim oy
nuyorlardı. Otuzuncu dakikada Gü
neş geri haOarmdan koparak gelen 
seri bir inişte Melih aldığı topu daha 
müsaid vaziyette olan Murada eşape-
llk bir pasla verdi. Murad topu süre
rek kalecinin çıkmasına rağmen Gü
neşin döı*düncü sayışım yaptı. 

— Çok güzel bir kurtarış — 
Bundan sonra, gene FaruİE. Daha 

yukanda anlattığımız hatayi tekrar-
hyarak taç hattı dışmda kaldı. Bunr 
dan istifade ederek Güneş kalesi 0-
nüne kadar gelen bir akmda Üçok 
muhacimlerinden birinin gene üç 
metreden çektiği sıkı şüt muhakkak 
goldü. Fakat Cihad fevludâde bir çe
viklikle topu göğsünde hapsederek 
buna mani oldu. 

— Son dakikalar — 
Oyunun son daMkalannda biri 

Melih, biri Selâhaddin tarafmdan gol 
yapılması hemen hemen muhakkak 
sayüabUecek Güneşin iki müsaid a-
kmı, bu oyunculann tekme yememek 
İçin biraz acele davranmalarmdan 
neticesiz kaldı. 

— Nasıl oynadılar? — 
Güneş umumiyetle iyi, hâkim ve 

klas farkı gösteren bir'oyun çıkaıv 
makla beraber böyle bir takımdan 
beldenilen derecede iyi oynamadı. 

Takımda Cihad, Faruk - iki hata
sı müstesna -, Reşad, Yusuf, Rebü, 
Niyazi, MeUh, Selâhaddin iyiydiler. Di
ğerlerinin bilhassa Muradm çok ça
lım yapmalan ve ağır davranmalan 
ojrunun ahengini bozdu. 

Üçok takımına gelince ilk devrede 
fena değUdi. Fakat ikinci devrede oy
nadığı oyuna futbol diyebilmek fut
bolun ne olduğunu bilmemek olur. 

Merkez muavinleri Adil, solaçıklan 
Namık ve soliçleri Hamdi ile sağiçle-
ri Said en temiz oymyan ve muvaffak 
olan futbolcülerdi. 

Ahmed Bahtiyar 

Puanlar t 
Dünkü maçlardan sonra milli 

kümede puan vaziyeti: 
O. G. B. M. A. Y. P. 

Beşiktaş 3 3 0 0 8 2 9 
Güneş 8 3 O O 12 4 9 
M. Gücü 4 O 2 2 S 8 6 
Üçok 3 1 0 2 8 7 5 
O. Saray 2 1 0 1 4 4 4 
F. Bahçe 2 0 1 1 2 5 8 
Harbiye 1 0 1 0 2 2 2 
Alsancak 2 0 0 2 0 4 2 

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA : 

Fenerbahçe, Üçok millî küme 
maçı, saat 15,30 da. 

BEŞİKTAŞ STADINDA : 

1 — Topkapı - tstanbulspor B. 
takımlan lig maçı, saat 9,30 da. 

2 — Beşiktaş - Vefa şUd maçı, 
saat 11,15 de. 

3 — Doğanspor - Anadoluhisar 
ikinci küme lig maçı, saat 13 de. 

4 — Karagümrük - Galatagenç-
1er ikinci küme lig maçı, saat 15 de. 

FENERBAHÇE STADINDA : 

1 — Altmordu - Ortaköy ikinci 
küme lig maçı, saat 13,30 da. 

2 — Hilâl - Beylerbeyi iküıci 
küme lig maçı, saat 15,15 de. 

GÜREŞ 
Güreş teşvik müsa'bakalan. Gü

neş klübünün Fatih şubesinde saat 
19 dan itibaren. 

Fe-erbugû., " 
oynamıyacak mı? 

Bugün mili! küme fikstürO muci
bince Fenerbahçe - Üçok maçuun 
yapılması lâzımdır. 

Umumi merkez ve federasyon bu 
maçm Taksim stadında yapdmasmt 
istemiştir. Haber aldığımıza göre, 
Fenerbahçe de bunım bir haksızlık 
olduğunu, cumartesi gününe tesadüf 
eden maçlan Talcsim stadmda oynar 
mağı makûl bulduğunu, fakat stadı
nı körletmemek için kendi takımının 
pazar günü yapacağı maçı geç«ı se
ne olduğu gibi kendi stadmda yap
mak istediğini ileri sürmüştür. 

Spor teşkilâtmca, bu talep kabul 
edilmediği için, Fenerbahçenln bu
günkü maçı oynamıyacağmı hal>er 
aldık. Fenerbahçe idarecilerinden bar 
Dlarile görüştük. Bu haberi teyid et
tiler. Bu itibarle bugünkü Fenerb^-
çe - Üçok maçına Fenerbahçenln 
iştirak etmemesi kuvvetle muhtemd-
dlr. 

Bu mesele hakkmdaki düşünceloi-
mizi aynca yazacağız. 

Ankaradaki maç 
Galatasaray Muhafızgucû-

nü 3 - 2 yendi 
Ankara 26 (A.A.) — MUll küme 

maçlarına bu hafta da devam edUdL 
Bugünkü maç muhafızgücü İle Gala
tasaray arasmda idi. 

Oyuna Muhafızm soldan kornere 
kadar uzıyan fakat neticesiz kalan 
bir hücumu Ue başlandı. Ankara ikin-
cisi bugün cidden telaıik ve yerden 
bir oyunla kuvvetli rakibine karşı çok 
muvaffakiyetli bir oyun gösteriyor. 
Sankırmızı kaleye jrapmış olduğu hü
cumlar tehlikeler ihdas ediyor. 

22 inci dakikada Rızanm ve 25 inci 
daldkada da İbrahimin ayağUe An-
karahlar iki gol kaydettiler. Galata^ 
sarayhlar bu gollere 44 üncü dakika^ 
da Necdetin firikikten gönderdiği topa 
zamamnda yetişen Faikm yaptığı Wr 
golle mukabele ettUer. Biraz sonra 
da devre 2-1 Galatasaraym aleyhine 
neticelendi. 

İkinci devreye Galatasaray ta!kı-
mmda isabetli bazı tadilât yaparak 
Süle3anam solaçığa, Bülendl santır 
forvede, Haşimi de sağiçe getirmişti. 

Galatasaray çok geçmeden çalıç-
masınm semeresini Haşimin ayağil* 
yaptığı iki gol Ue gördü. 2-1 mağlû
biyetten 3-2 galip vaziyete yükselen 
Galatasaraylüar Muhafızi. daha ziya
de tazyike başladılar. Fakat netice de
ğişmedi. Galatasaraylılar oyunu 3-2 
galip vaziyette bitirdiler. 

B a k ı r k ö y ü n d e y a p ı l a c a k 
m a ç l a r 

Bugün Barutgücü alamnda yapıla
cak maçlar: 

Davudpaşa Gençler birliği - Barut
gücü A takımlan saat 15 de. 

Davudpaşa - Barutgücü B takım
lan saat 13 de.. 

Davudpaşa Gençler birliği - Barut
gücü genç takımlan saat 11 de kar|i-
laşacaklardır.., 

f*_ • • 

SARAY ve BABIALININ İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNÎ İRTEM —Tercüme, ikübas hakkı mahfuzdur 

^ Tefrika ^̂ o. 97 

Cemiyetin fedaî şubeleri ve 
muhtelif cezalar 

Nizamname mucibince merkezi 
umumî heyeti âzasüe cemiyete en son 
dahU olan ferd arasmda vazifeden 
başka hususlarda zerre kadar fark 
yoktu. Fedayi şubeleri idare heyetle
ri marifetUe idare olunurdu. Bunların 
isimlerini hareketlerine nezaret eden 
idare heyetinden başlcası bilmezdi. 

Cemiyete intisab eden her ferd icar 
bı halinde cemiyetin maksadı uğruna 
can fedasma mecbur ise de hususi ic
raat için sırf vicdan arzusUe fedayi 
olarak yazılmak istiyenler mensup 
bulunduklan şubenin rehberi mari-
fetile isimlerini idare heyetine ihbEur 
ederlerdi. 

İcra edilecek fedayiliğl bir kişinin 
hünmeti kâfi ise talihler arasmda 
kur'a çekilirdi. Birden fazlası lâzım 
İse şubece münasipleri seçilirdi. Feds^ 
yüer lüzum görürlerse kendüerine ta
yin olunan icra müddetinin temdidi
ni istiyebilirlerdi. Fedayi şubesi bir 
işle muvazzaf fedayinln hareketlerini 
talcib ederdi. Feda3d şubesi yapılması
na lüzum gördüğü İcraat hakkmda 
heyeti merkeziyeye teklif ve ihtarda 
bulunabilirdi. 

Fedayinln vazifesinde tek&sülü gö
rülürse «heyeti hâidmece» baklanda 
24 saat içinde karar verilir, karar ida
re heyetince tayin olunacak vasıtalar 
ile icraya konıüurdu. 

Cemiyetçe fedayinln ianeye muhtaç 
ailesi efraduun maişetleri temin edi
lirdi. İcraatı hakkmda kardeşlere mar 
lûmat verilirdi. Canım feda etmiş ise 
arada bir medfenine gidilerek naou 
hatırası tevklr edilmek de lâzımdL 
(Fedayllik yolunda ölen olmamıştır.) 
Nizamnamenin feda3riler fash kadar 
mühim bir de muhakeme ve nriicazat 
fasU vardı. 

Cemiyete ait vazifeleri iteda tekâ-
8Û1 ve betaet göstermek, kardeşler 
arasmda muhadeneti bozacak kavga
lara, bürudetlere sebeb olmak, tedbir
sizlik eserile cemiyetin vücudu hak
kmda harice serrişte vermelc, nefsini 
ve cemiyeti tehlikeye koyacak boşbo
ğazlıkta bulunmak, sarhoşluk (kabar 
hat) sayılırdı. 

Vermeği taahhüd ettiği ianeyi vak
tinde ödememek, felâkete uğnyanla-
ra elinden gelen yardımı diriğ etmek, 
cemiyeti malen ızrar eylemek, cemiye
tin namus ve haysiyetine mugajrir ha
reketlerde, hallerde, sözlerde bulun
mak, sarhoşluğu bırakmamakta ısrar 
eylemek (cünha) idi. 

Cemiyetin sırlarım, âzasmdan hat
tâ birinin ismini gerek vehim ve havf 
sebebUe, gerek suiniyetle hükümete 
ifşa ve İhbar etmek, cemiyetin vücu
dunu tehlikeye yahud maksadım aka
mete duçar edecek şeyleri ihaneten 
yapmak, uhdesine verilen vazifeyi mar 
kul bir sebeb olmadan yapmaktan im
tina eylemek, devlet memurlan tarar 
fmdan cemiyet efradına eza ve işken
ce edilmek, zalimlere yaranmak mak-
sadile tahkikat esnasmda yalan ve 
mübalâğalar irtikâb etmek gibi efal 
de (cinayet) addolunurdu. 

Kabahatin cezası tevblh ve tekdir, 
cünhamnki fiilin derecesine göre ya
rım liradan elli liraya kadar nakdi 
ceza, cinayetin cezası İse idam idi. 

Cinayetler vaki olan ihbar ve teklif 
üzerine heyeti merkeziyelerce muha
keme edilirdi. Heyeti merkeziyeler ce
miyetin menfaatierine ve kendi vic
dani kanaatlerine göre müttehim 
hakkmda ittifak veya ekaeriyetle 
mahkûmiyet ve beraet karan veriıv 
lerdl. Sadır olan hüküm merkezi umu
miye gönderilir, oraca tasdik vejra 
nakzolunur. tasdik halinde heyeti 
merkezlyece tenflı ettirilirdi Nakı 
halinde müttehim yeniden muhak»-
me edilirdi. 

Ancak hükmün İcrasmı tehir cemi
yetin menfaatlerini ihlâl edecek bir 
mahiyet arzeylediğine heyeti merke
zlyece kanaat hasü olduğu takdirde 
maddi manevi mesullyetier heyeti 
merkeziye azasına ait olmak üzere 
hüküm merkezi umuminin tasdikine 
iktiran etmeden icra edUebillrdl. 

(Heyeti hâkime) muhakemeyi maz
nun ve müttehimln gıyabmda icra 

ederdi. Lüzum görürse kendisini celb 
dahi edebilirdi. 

Heyeti merkeziyeler ile merkezi 
umumi âzasımn muhakemeleri dahU 
olduklan heyetler tarafmdan yapıl
mak nizam icabmdandı. Bunlar hak* 
landa verilen hükümler derhal icra 
olunmak lâzımdı. (Ben böyle bir hâ
disenin vulnıunu tahattur edene ta* 
sadüf etmedim.) 

Bu yolda bir muhakeme icrası lâ
zım gelse vüâyet heyeti merkeziyesl-
nin üç mülâziminden evvelce hejrete 
ahnmıjrarak haricde kalmış ihtiyat 
âza mülâzimi Ue ve merkezi umumi
nin bulunduğu mevkiin vilâyet heye
ti merkezlyesinden celbedeceği âza Ue 
hâkimlerin milrtanm ikmal eyleme
leri icab ederdi. 

Cünha ve kabahat derecelerindeki 
cürümlerde heyeti merkeziyeler hük
mü vermekle beraber hemen icraya 
korlardı. 

Meşrutiyetten sonra bu ilk nizam
nameyi müteakıb tertib olunan diğer 
dahilî nizamnamelerde bu fedayUer 
fash ile muhakeme ve mücazat faali 
kaldırılmıştır. Bu nizamnamelerde 
en büyük cezanm (Tel'in ile cemi
yetten tard) olduğu görülüyor. 

Cemiyetin ilk kongresinden sonra 
neşredilen 25 teşrinisani 324 tarihli 
nizamnamesinin birinci maddesine 
dikkati celbeden şu fıkra ilâve edil
mişti: 

(Zatı hazreti padişahî kanunu esa
sinin muhafazasına yemin etmiş oi-
duklanndan usulü meşrutiyete riar 
yetleri baki kaldıkça hayat ve huku
ku hümayunlan Osmanh İttihad vt 
Terakki cemiyetince her türlü taar* 
nızdan masundur.) 

Cemiyetin muayyen reisi olmadığı 
da bu nizamnamenin on üçüncü mad
desinde şu suretle tasrih edUmişti: 

(Merkezi umuminin her içtimain-
da müzakerata şüru olunmazdan ak
dem ekseriyetiâra ve reyi hafî ile bit 
reis intihab olunacaktir.) 

Diğer maddelere göre de: 
Her sene eylülün beşinde - on se

kizinde - merkezi umuminin davetUe 
umumî bii: kongre akdolunur. Kongre 
azalan müzakereleri hafî tutacaklar 
nna dair din, namus, vicdan üzerine 
yemin ederler. Kongre âzası dokuza 
iblâğ olunan merkezi umumî heyeti
ni intihab eder. Vüâyetlerde de kon
greler akdolunur; ittihad kulübleri 
açılır. 

Gerek merkezi umumî, gerek sait 
merkezler âzasımn şahıslarUe mahal 
ve'zamam içtimalan katiyyen mek-
tum tutulacaktır. 

(Buna imkân olamamıştır.) 
Cemiyetin hükümet umuruna, me-

murlann vazifelerine müdahale etme
si katiyyen memnudur. Ancak bir 
memurun vazifesinde devarm mah
zurlu görülürse kaza heyeti merkeiri* 
yesi vüâyet heyetine bUdirecek, vUâ-
jret heyeti kanaat hasü ederse o me-. 
murun en büyük âmirine müracaat 
eyliyecek, müsmir olmazsa merkezi 
umumiye bUdirecekti. 

İttihad ve Terakki cemiyetinin da
hilî nizamı ve nizamnamelere göte 
te^dlâfa kongreden kongreye tadllA* 
ta uğramıştır.' 

31 mart vakasmdan ve Sultan 
Mehmed Reşadm tahta cülusundan 
sonra yapüan ve Selânlkte İttihad ^ 
Terakki matbaasmda basılmış olaO 
ruml 325 tarihli nizamnamesinde 
(HUâfet ve saltanat makamına hadi
mi meşrutiyet olan zati hazreti P** 
dişahiye zevalnapezir bir hissi büf 
metle merbut olduğımu) beyan sure-
tile Abdülhamlde karşı koyduğu ib^ 
tirazl kaydı tahfif eylemiştir. 

Bu nizamnameye göre merke*! 
umumî biri umumî kâtib olmak ûz»* 
re üç, ruml 326 tarihU diğer bir ni
zamnameye göre de yedi kişiden »Û^ 
rekkeb olmak lâzım geliyordu; tneC' 
lisi mebusanda bulunan İttihad v* 
Terakki fırkasile münasebette bulun
mak merkezi umumiye aitti. 

^Arkası var) 
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I R K I INI C I N 3 
- Necmi ile Hayriye evleneii yedi se-
pt olmuştu. Evliliklerinin ilk zaman-
brmdaki eski heyecaı:ılı, ateşli gün
lerin yerine şimdi onlar için sakin, 
frkadaşça bir hayat başlauuştı. Bir 
tok kimseler evlileri iki kısma ayırır
lar: «Yeni evliler», ceski evliler»... 
Otolar da kedilerini bu ikinci smıf-
t tn «eski evliler» den addediyorlar-
iöl. Hattâ bir gün Necmi: 

-—. Evliler için en samimi yaşamak 
•yn ayn odalarda yatmaknuş... İn
gilizlerin çoğu böyle yapanmş... 

Diyerek yatak odalannı ajnrmıştı. 
İfte tam bu esnada Necmi çok 

MVdiği amcasmdan bir mektup al<-
di. Amcaa m^tubunda diyordu ki: 

«Gelecek çarşamba yengenle cv-
loıdiğimizin tamam kırkıncı senesi'-
td kutlayacağız. Bir arada kırk se
ne... Yani yanm asırdan 10 aenc 
eksik. Bizim için pek tarilü olan bu 
lünde sevdiklerimizi etrafımızda gör
mek istiyoruz. Seni ve geUnimi ne 
tadar sevdiğimi bilirsin. Bunun için 
çarşamba gününden evvel sizi aı-a-
nnzda görmek istiyoruz...» 

Necminin amcası Bursada oturu
yordu. O günü eve gidince Necmi 
kansına: 

— Bursaya gidiyoruz... dedi. 
lAmcamla yengem evlenmelerinin kır-
iancı yıldönümünde bulunmak üzere 
Wzi Bursaya çağırıyorlar... Hem kaç 
(Rne var ki burnumuzun ucunda 
rturduğu halde amcamı görmedin, 

Hayriye: 
— Peki, dedi, gidelim... 
Ertesi günü hazırlandılar. Bursa

ya hareket ettiler. Necminin amcasi-
!• yengesi onlaıı Mudanyadan kar-
Ifladılar. Amca pek şakacı tabiatli 
İdi. Onlara: 

—I Hey çapkınlar hey... dedi, kim 
Mir ne heyecanlı bir deniz gezinti-
il yaptımz. Hele, başbaşa denizi sey
retmeler, daha kim bilir neler de 
Baler... 

Kecmi güldü: 
— Amcacığım... Biz artık eski

lik... Eski evlilerden oMuk... dedi. 
Necmiyi elinde büyüten amca ona 

ktr baba tavrUe çıkıştık 
— Sus bakayım külhanı... Bir da-

ISa ağzmdan böyle lâflar çıktığmı 
ttaymayayım... Sonra ağzma biber 
kpjanm, tiz kim, eskimek kim... 
DOnkü çocuklar... Hele durun baka
lım siz daha dün evlendiniz... Eskl-
İ&ek te ne demek? Bak bize tam kırk 
üne oldu, hâlâ eskimek nedir aklı
nıza getirmedik... 

Amca bunu söylij'erek Necminin 
yuıgesinln koluna girdi: 

— Değil mi, Nadideciğim, daha 
ttün evlenmiş gibi değil miyiz... Biz 
*etid evli» değüiz değü mi kancığım?. 

Bayan Nadide kocasının gözleri
nin içine bakarak: 

— öyle Fikret... Sanki daha dün 
•vlenmiş glb^iz... Kırk sene nasıl 
feçti, farkmda bile değüim... Biz ye-
Bl evlijaz. 

Mudanyadan Bursaya giderlerken 
Hecmi üe HajTiye bu kırk senelik 
<yeni evlilere» bakıyorlar, onlan ted-
lük ediyorlardı. Hakikaten kırk se
nelik evli değil, blrbirlerile sevişen 
Ikl genç nişanlı gibi konuşuyorlardı. 

Sonra o kadar ihtiyarlamamışlardı 
jfltaı... Ç!ok genç kalmışlardı. Hattâ 
Jfecmi bir aralık: 

— Amca, dedi, İkiniz de ne kadar 
tenç kalmışsmız... 

— Ben şimdi tam 60 yaşmdayım... 
Nadideyi aldığım zaman jrirmi ya-
pnda idim. Nadide de o zaman JS 
^aşmda olduğuna nazaran şimdi el-
*i sekizinde... Fakat o en aşağı 10 
yaş genç gösteriyor. 48 - 50 yaşm-
'8*n fazla göstermiyor... Ben de 55 -
"ö yaşında kadar gösteriyoııım değil 
*0l?.. Tam birbirimize dengiz işte... 

size ne diyorum ben? Biz 
t*Dç evliyiz... Genç evli... İhtiyarlar 
*öamamızm bir sebebi de bu 40 se-
* • içinde sürdüğümüz gayet mımtar 
•*m hayat... 

lîrtesi günü çarşamba idi. Necmi 
*i« Hayriye yol yorgunu olduklan için 
"*raz geç kalkmışlardı. Necmi pen
ceresini açtığı zaman amcasile yen-
**slni bahçedeki büyük kestane ağa-
^^iiu altma kurduklan masada 
**^valtı ederlerken gördü. 

Necmi bir aralık karısına seslendi: 
- - Hayriye, Hayriye... Gel l»ak... 

Hayriye pencerenin kenarına koş
tu. 

Necmi yengesini işaret ederek ka
rışma: 

— Yengeme bak, yengeme bak... 
Şimdi elindeki küçük francalaya re
çel sürecek ve amcamm ağzına ve
recek... Demin de dile onun ağzına 
reçelli ekmek verirken gördüm... 

Hakikaten Necminin dediği doğru 
idi. Nadide elindeki francala pai'çasma 
biraz reçel sürdü. Ondan sonra 
amcasınm ağzma doğıu uzattı. Fa
kat amca bu reçelli francalacı ısı
racağı esnada Nadide elini çekti. Bu 
suretle kocasına küçük bir cilve 
yapmıştı. Som-a gülerek reçelli el». 
meği bir daha uzattı. Bu sefer amca 
atik davrandı. Ağzüe reçelli ekmeği 
kaptı. Fakat bu esnada hızla ekme
ği kaparken Nadidenüı pamıağını da 
ısırmıştı. Nadide bir genç kızın tath 
funarıkhğüe kocasına: 

— Yamyam... dedi. 
Amca şimdi oturduğu yerden fır

lamış: 
— Vah kancığım... Panngağının. 

ucu acıdı nu?.. diyerek Nadidenin 
parmaklannm uçlanm birer birer 
öpüyordu. 

Necmi kansına: 
— Vallahi adamakıllı sevişiyorlar... 

dedi. 
Hayriye güldü: 
— Öyle... 
Bahçeye İndikleri zaman amca 

meşhur neşeli kahkalıalariîe: 
— Külhaniler... dedi, tabu dünkü 

evliler böyle geç kalkarlar... 
Necmi bu sefer amcasına «biz es

ki «vMyiz..» diyemedi. Sofrada on
lara yer verdiler. Amca: 

— Ehhh.. diyordu, kırk sene ev-
rel bugün... Tuhaf değil mi bu sa.-
bah yatağımdan kalkınca ayni heye-
cam duydum. Güvey gireceğim gü
nün sabahı duyduğum hej-ecanı his
settim. 

O günü amca İle yenge iki genç 
nişanlı gibi birbirlerinin dizleri di
binden aynlmadılar. 

Akşam yemeği çok neşeli geçtL 
Amca: 

— 40 dakilîa gibi geçen 40 mesud 
ienenin şerefine içiyoram... diye ka
dehini kaldırdı. Hep birden içtiler. 
Yemekten sonra amca: 

—* Ben kanmla dans edeceğim... 
Haydi bakalım sen de karim dansa 
kaldır... diyerek radyoyu açtı... 

Necmi ile Hayriye belki 3 - 4 se-
nedenberi beraber dans etmemişler
di. Amca ile yenge dansa kalkınca 
onlar da oynamağa başladüai'. 

Bir arahk kırk seneiüc genç evli
ler yavaşça balkona çıkıvermişleı-di. 

Necmi balkon kapısının önünden 
geçerken gözleri onlara İlişti. Derhal 
Hayriyeye koştu: 

— Hayriye... Hayriye... Gel... Sez
dirmeden balkona bak... 

Hayriye balkon kapısına yaklaştı. 
Şöyle bir baktı. Kırk seneilik yeni 
evliler ayni kanapeye oturmuşlardı. 
Nadidenin elleri Fikı-etin a^•uçları 
içinde idi. Başlarını bü'birine daya
mışlar, mehtabı seyrediyoıiapdı... 

Neden sonra amca balkondan ses
lendi: 

— Çocuklar... Balkona gelsenize... 
Onlar balkona çıkmca amca: 
— Biz bu balkon safasmı her se

ne yapanz. Evlendiğimiz gece de 
böyle bir fırsatım İmlup balkona 
çıkmış yanyana otuiTûuştuk. 

Ertesi günü Necmi ile Hayriye î»-
tanbula döneceklerdi. îkisi de ken
dilerinde I bir değişiklik hissediyor
du. 40 senelik evliler âdeta onlan 
gençleştirmişlerdi. 

Mudanyadan vapur kalkınca Neo
nu kansmm ellerini avuçlanmn !çi-
na aldı. Ona: 

— Kancığım... dedi, amcamla 
yengemi gördün mü?. Kırk s«ıe ol
duğu halde... 

Hayriye gülümsedi: 

— Amma ne güzel şey değil mi 
Necmi? Sevişerek beraber ihtij'arla-
mak... 

— Biz de öyle olacağız yavrum... 
Hem biz kendimize niçin «eski evli» 
diyoruz... 

Hayriye omuzlarını kaldırdı: 
— Bilmem ki... 
Genç kadın sonra: 
— Ha bak aklımda iken söyliye-

yim Necmi... dedi... Ben odamda 
yalnız yatmağa korkuyonım. Htele 
fırtınalı gecelerde ... 

Necmi avuçlanndaki eli sıktı: 
—, "Peki kancığım... Gene eskisi 

giİM yapanz. Odamızı birleştiririz. 
(Bir yıldu) 

E s i r g e m e D e r n e ğ i n i n 
s e n e l i k b a l o s u 

Bu martın 12 nci cumartesi «ünü 
aksamı. TokatUyan salonlannda Esir
geme Derneğinin senelik balosu par
lak bir şekilde verilmek üzere bütün 
tertibat şimdiden alınmıştır. Bu ba
loya şehrimizin en nezih ve münev
ver tabakası iştirak edecektir. Ko-
tiyyonlar pek güzeldir. 

Varidatın yüzde beşi veremle mü
cadele cemiyetine ait olacaktır. 

Biletler bir liraya, yemek kartları 
iki liradır. 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
§mda Nihad. Abdullalı. Beyoğlu: Kan-
zuk. Dairede Güne.ş, Galata: Topçu
lar caddesinde Sporidis, Kasımpaşa: 
Mûeyyed, Hasköy: Aseo, Enıinönü: 
Agop jVünasyan, Fatih: Vezneciler
de Üniversite, Karagümrük: Mehmed 
Aril, Baku-köy: Hilâl, Sarıyer: Asaf, 
Aksaray: Nuri. Beşiirtaş: Halid, Fe
ner: Halatta Hüsameddin, Kumka-
pı: Lâlelide Haydar. Küçükpazai". Ne 
cati, Bamatya: Yedfeulede T-eofilos,, 
Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Ah-
med Hamdi, Kadıköy: Aitıyolda: Mer
kez, Modada Nejad Bezer, Çarşıbo-
yunda Ömer Kenan, Heybeliada.: 
Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, -Emirgân, Sumelihisarı, Or-
taköy, Arnavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuru» 2700 kuru» 
6 AYLIK 750 > H50 . 
• AYLIK 400 > 800 I 
1 AYLK 160 > — » 

Posta Itüh&dma dabU olnuyan 
ecnebi memkkttler. «eneliftl 

5600, alU ayîifı «00, ûç 
aylı^ 1000 kuruftor. 

Adres tebdili için ylcot ^ ş 
ktu^Sİuk pvl t&ndennelc ItzimAır. 

2Sfiıirce 26 — Ruzııkasîm IIS 
C. ItamA: C^tt Ofla Jbnil A f̂aa T*lıı 
E. 11,04 12,40 6,a0 9,38 12.00 1,30 
Va. 5,01 6,37 12,27 15,34 17,58 1»,28 

idarehane: Babıâli civan 
Acunualuk So. 

No. 13 

İŞ bulmak için 
Uzan nzmn düşünecek yerde 

AK^AM gazetesine bir 
KÜÇÜK İLAN koydurunuz. 

S defası 100 kuruş 

NEVROZİN 
Baf, dif, nezle, grip romatizma ve bütün agrılanmzı derhal 

keser, teabmda flfünde 3 kaşe alınabilir. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^mm Yazan: İskender F. «••*-'" Tefrika No. 153 — ı — . 

Sman hiddetinden çıldıracaktı. Kendisini niçin 
aramadıklarını \Âr türlü anlamıyordu 

— Hayırlı bir haber mi var, Doğan? 
Dc^an derhal güverteye çıktı: 
— Gece yansmdanberi meraktan 

ölüyoruz. Şuradaki küçük yelkenli
nin denizcileri meydanda yok. 

Hüsrev reis gülümsedi: 
— Panayırda sızıp kalmışlardır. 

Elime geçerlerse, alacakları olsun. 
— Yerli kayıkçılar, gece yana Fi

lipin limana geldiğini ve küçük çek-
tkmenin tayfalarmı esir alıp gö
türdüğünü söylüyorlar. 

Bu haber Hüsrev reisi şaşırttı. 
— Ne diyoı-sun.. Korkunç Filip ge

ce yansı nu gelmiş limana? 
— Evet. Bize gece yarısı haber 

verdiler. Sahile koştuk., yelkenliye 
gittik. Gemide kimseler yoktu. 

Hüsrev reisin çehresi birdenbire 
balmumu gibi sarai'dı: 

— Biz, nasü oldu da gönnedik Fi
lipin geldiğini?... 

Doğan reis vaziyeti anlatınca çok 
müteessir olmuştu: 

— Çektirlde kim vardı? diye «or
du. 

Hüsrev reis: 
— Sinan vardı. Fakat, ne yank.. 

evdeki hesap çarşıya uymadı. Denizi 
saran sis, bizi aldattı. 

Ve donanmaya derhal hareket 
ftrnrini verdi. 

Türk donanması şimdi Sinam kur-
tMinak için, enginlere doğlu yelken 
açıyordu. 

Zavallı Sinan, bir sis tabakasınm 
yaptığı muziplik yüzünden Korkunç 
Filipin kucağına düşmüştü. 

Hüfii'ev reis hiddetinden dudakla-
nnı ısınyor ve: 

—( Keski böyle bir tehlikeli tedbi
re başvurmasaydım... 

Diye dövünüyordu. 
Denizi kaphyan sis Kefalonya sa

hilinin cenubundan geldiği İçin, 
adamn aı-kasmdaki donanma, Filipin 
geldiğini görememişti. 

Filip sisten istifade ederek engin
lere doğru açılmıştı. 

Berekt versin ki, Korkunç Fildin 
düşmanı olan yerli kayıkçılardan bi
ri, türklei'e bu azılı koi'san gemisi
nin hangi istikamete doğru gittiğini 
«öylemişti. 

Türk donanması batıya doğru dü
men kırarak Kefalonyadan aynldı. 

* • * 

Z a v a l l ı S i n a n , k o r k u n ç 
F i i i p ' i n e l i ne d ü ş ü n c e . . 

Korsan gemisi sisleri geride bıra
karak limandan açılırken, Sinanm 
gözleri deıüzdeki Türk kadırgalanm 
ara^^nyordu. 

Dakikalar saatlere kalboldukça K-
naıun endişesi artıyordu. Adanm 
arkasını sis kaplamıştı. Fakat, Si
nan bunu nereden bilsindi? 

Kjefalonya artık görünmüyordu. 
Enginlere «çümışlardı. 
Korsan gemisini ne çç^âren vardı, 

ne de karşahyan. 
Sinan hiddetinden çıldn-acaktı. 
(Kara Mlhal) gibi azılı bir fcor-

»am kolayca avlıyan Türk kartalı 
fimdi ne kadar - sessiz ve gürültü
süz olarak - hasmmuı eline düçmü ;̂ 
tü. - Hüsrev reis neden onu aıruna-
mıştı?. 

Yoksa Sin anı çekemedikleri İçin 
mi ona bu oyunu oynamışlardı? 

Sinan bu muammayı bir türlü 
halledemiyordu. 

(Filip) tereddüt içinde idi Baş 
forsa anibardaki kürekçüeri müte
madiyen kamçıüyordu. Korsan ge
misi havayı da bulmuştu. Hem kü
rek, hem de yelkenlerin yardımile 
yıldırım gibi, dalgalan yararak gidi
yordu. 

Bir amUk güvertenin baş tarafın
dan korkımç bir ses yükseldi: 

— Arkadan bir gölge geliyor. Oa-
üba bizi kovaüyoriaı! 

Sinan bu sese sevindi. 

— Bizimkiler geliyor demek... 
Biraz sonra baş taraftan jrükselen 

bu »es neşe ve emniyet ifade eden 
bir ahenkle tekrar Sinanm kulakla-
nnda çınladı: 

— Bir bulutmuş.. şimdi kayboldu. 
Türkler artık bizi bulamazlar. 

Binan dişlerini gıcırdatarak lıo-
murdanıyordu: 

— Ne talihli herifmiş bu! Ve ben 
ne talihsiz bir adammısım... 

Sai»aha karşı Sinanı şanoca di
reğinin dibine bağlamışlardı. 

Denki fcaplıyan esmer gölgeler ya-
va^ j^avaş sıj-rüıyordu. 

Korkunç Filip iri dişlerini uzata
rak güldü: 

— Kara Mihal budalamn biri idi. 
Onu kolayca ele geçirdin amma ben 
her ökseye basmam. Kurduğunuz 
tuzağa dü.şmedcn nasıl yakamı sı
yırdığımı gördün ya! Şimdi söyle 
bakalım: Amiraliniz nerede idi? Ve 
neden senin imdadına yetişmedi? 

Siı^uı gözlerini yere indirdi: 
— Hangi amiralden bahsediyor

sun? 
— Hüsi'ev reisten.. 
Ve yumruklarını sıkarak güldü: 
—. Ben, Çanakkaleden AloJenize 

çıkan donanmanın başında kimin 
bulunduğunu senden iyi biliyorum! 

— Benim haberim yok ... 
— Türk donanmasının Kefalonya-

ya geleceğini duydun., onlarla te
mas etmek için oraya koştun, değil 
mi? 

Filip. bereket versin ki, Sinanm 
dûnanma ile geldiğinin faikında de
mdir. O, Sinanm, küçük bir yelkenli 
İle korsanlığa: çıktığmı ssınyoröu 

Sinan, tehlikeyi görünc6, vaziyeti
ni kurtarmak istedi ve Hüsrev reise 
atıp tutmağa başladı: 

—f Hüsrev reisle benim ai'aııı açık
tır. Ben buraya panayır için gelmiş
tim. 

—^Benim her yıl panajıra geldiği
mi bilmiyor muydun? 

— Biliyoı-dum. Fakat, benim gibi 
bir korsanı, bir başka korsanm ya-
kalaj'ip götüreceğini aklımdan bile 
geçirmemiştim. «Korsan, kOTsanı ko
rur!», «korsan, korsana yol ve kolaj'-
lık gösterir!» gibi sözlere Akdenizda 
eskidenberi riaj'et ediüi'di. 

— Sen hâlâ bu kafada mısın? 
— Bu kafada olmasaydım Akde-

nlzde dola-^' ^ Cezair sularına gi
derdim. 

Füip, Sinanm kendi başına kor
sanlık yaptığına inanmıyordu. 

— Sen geçen sefer de böyle yal
nız ba^ma dolaşırdın bu sularda. 
O zaman da kaptan paşaya isyan 
ettiğini söylerleMi. Fakat, Kara Mi-
hali yakalayınca İstanbula g-ötür-
dün. Şüphesiz ki, padişah ta, kap
tan paşa da seni derhaî affettiler. 
Bana verdiğin öğütleri sen tutmuş 
olsaydın, sözlerine inanırdım. ZavaiU 
Kara Mihal... Onu bir gece kahbe-
ce bastırdın, eğlenirken, elini kolu
nu bağlayıp - hem de bütün adam-
larile beraber - İstanbula götürdün! 
Bu yaptıkların korsanlığa yakışır 
mıydı? Şimdi benden ne yüzle ve 
ne hakla meriıamet umuyorsun? 

Sinan birdenbire gözlerini açarak 
bağırdı: 

— Ben kimseden merhamet düen-
nalyorum. Padişaha bile boyun eğ-
mlyen benim gibi bir denizcinin kim
seden korkusu yoktur. 

Bumımun delikleri demirci körü
ğü gibi açılıp kapanıyordu. Kolları 
seıbes olsa, Filipin üzerine atılıp, 
hasmını dişlerile didikliyecekti. 

— Elini, ayağını bağladığın bii" 
adama, İstediğini yapabilirsin! Yai-
mz şuna bü ki, ben İstanbulun da, 
Hüsre\' reisin de ebedî düşm -

(Arkası var) 
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KvÇ 
KÜÇÜK ILANLAR 

AKŞAM okuyuculan arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
TECRÜBELİ BİR MUHASİP — Gayet 

müsait şeraitle: Günde bir kaç saat hiz
met arıyor. Akşamda, «Bil» rumuzuna 
müracaat. — 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — Res
mî mekteplerde muallim vekilliği yapmış 
lise derecesinde tahsili olan daktilo ve 
eski türkçeyi ve yeni türkçeyl bilen bir 
Türk bayan müesseselerde ve buna mü
masil yeflerde iş arıyor. Taşraya da gide
bilir. İsteklilerin aşağıdaki adrese mek
tupla müracaat. Adres: Kumkapı Küçük 
Ayasofya Çardaklı Fu:m Aralığı 16 sayılı 
evde Beyhan. — 3 

BİR DİPLOMA MÜHENDİS — BÜro 
veya şantiyede iş arıyor. Akşam (Mü
hendis) adresine mektupla müracaat. — 3 

i TEMİZ BİR SÜTANNE İSTİYENLE-
. ı RE — Aşağıdaki adrese müracaat: Fatih 
[ İtfaiye caddesi Refah sokak 2/1 No. lı 

«ve. 
[ -
' HUKUKÇU — Her nevi kanunî takibat 

fıkaraya parasız ve umuma müsait şe
raitle yapmaktadır ve istişare ücrete tâbi 
değildir. Galata Eski Gümrük caddesi 
Bava (Mitakidis) hanı No. 32. 

2 - İŞÇÎ ARIYANLAR 
İZMİRDE — 20 yatakh hususî bir 

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

— 4 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Az kullanılmış 

lüks bir piyano, içi demir, boy büyük ucuz 
satılıktır. Beyoğlu, Aynalıçeşme caddesi 
No. 36 ekmekçi dükkânına müracaat. — 

SATILIK PİYANO — Alman M. Ritter 
mariıalı pek az kullanılmış üç pedallı bir 
piyano içi hep demir telleri çapraz bü
yük formalı acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokak 
26 numaralı dükkânda. 

SATILIK YENİ FOTOĞRAF MAKİNESİ 
İHAGE MARKA — Çift körüklü 18x24 
ebadmda, 0,30 C. M. fuvayyeli çays tessan 
1: 6,3 objektifli, poz ile çalışır ve lüzu
munda 1/100 kadar enstantane yapan 
optüratürlü ve üç şasisi ila beraber bir 
adet yeni atelye fotoğraf makinesi 28 
şubat 938 pazartesi günü saat 13,30 da 
Sandal Bedesteninde satılacaktır. İstekli
lerin görmeleri. 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Şeh

rin her semtinin şerefli yerlerinde peşin 
para ile satılık mağaza, apartıman, han 
ve köşkü olanların tafsilâth mektup ve 
son fiatlarüe Ankara Posta kutusu No. 
471 e müracaatları. — 7 

SENEVİ 600 LİRA GELİRLİ — Beyog-
lunda tramvay yoluna 2 dakika. Mektep 
sokağında 28 No. lı 10 odalı kagir ev 4500 
liraya satılıktır. Müracaat: Abideihürri-
yet caddesi No, 14. Osmanbey, Şişli. — 2 

KELEPİR FİATİNE — Satıhk 2 ev ve 
büyük bir bina. istifade etmek istiyenle-
re: Şişlide Halaskar Gazi caddesinde bü
yük bir bahçeyi havi ve arka sokağa da 
nazır 2 ev ve büyük bir bina kelepir fia-
tme .satılıktır. Tafsilât almak için İstan
bul 176 No. h posta kutusu adresine (D. 
S.) rümuzile mektupla müracaat olun
ması. 

SATILIK EV - Kadıköyde Kuşdili cad
desinde 23 Nisan sokağında 26 numaralı 
evuı 4 oda, bahçe ve her türlü konforu 
vardır. Sahibi taşraya gideceğinden 1300 
liraya acele satılıktır. ._ 2 

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

_ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ — « 
BEYOĞLUNDA İ3TİKLÂL CADDESİN-

DE — En işlek yerinde bir dükkân dev
redilecektir. Almak istlyenler Sirkecide 
Paris oteli yanında berber bay Mehmede 
müracaat etsin. ı 

SATILIK DÜKKÂN VE EV — Beyazıd-
da Okçular caddesinde 56 numaralı dük
kân ve üzerindeki 16 numaralı 5 odalı 
kagir ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, su 
vardır. — 8 

SATILIK APARTIM.AN — İki daireli 
üçer oda maktuan 3750 liraya, semti Lâ
leli Hayriye Tüccarlye sokağı No. 30/1. 
^:a^^caat yeri: Lâleli Şair Haşmet sokanı 
No. 41. 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasmda Hastane bahçesi karşısm-
da 56 No. lı her katta banyo ve sair kon
foru mülcemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

— 1 
ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ

RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. lı müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevî 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısındaki bak
kala müracaat. — 1 

SATILIK EV — Kadıköyde KuşdiU ci-
vannda 23 Nisan sokağında 26 No. ev 4 
oda, bahçe, her türlü konforu var. Sahi
binin taşraya gitmesi dolayısile 1300 lira
ya acele satılıktır. — 1 

5 - MÜTEFERRİK 
İSTANBULUN MARUF AİLELERİN

DEN BİR GENÇ — Aile nezdlerinde Piya
no, Fransızca ve İngilizce dersleri ver
mek arzusundadır. H.^İbrahim Mardin 
P. K. 600 İstanbul. " — 2 

LİSAN DERSLERİ — Kısa bir zaman
da, muvafık bir şerait ile Fransızca ve 
İtalyanca öğrenmek istlyenlerin, ger gün 
öğleden sonra Akbaba mecmuasında (A. 
S.) rumuzuna müracaat etmeleri. — 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu sınıfa dahil 
talebelere ders verir ve İhzari smıflann 
taleDelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 28 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 10 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanları
na hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenjeliğine malik ijri Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. — 1* 

HUSUSÎ RİYAZİYE VE FİZİK DERS-
LERİ — Yüksek riyaziye tahsilli bir mu
allim orta mektep ve lise talebelerinin 
bulundukları smıflarm programlarını seri 
ve kuvvetli bir şekilde kazırlar. Hariçten 
İmtihana girecek olanları da emin me-
todlarla az zamanda hazırlar. Akşamda 
R. T. rumuzuna yazı ile müracaat. — 6 

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

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
Radyo — D. N. — M. R. T. — M.S. 

R T — A K 
namlarına gelen mektupları İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Devlet Demiryoilan ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demiryoilan 2 nci îşletme Komisyonıından: 
Ankara İstasyon Büfe ve Gazinosu ile müştemilâtının kiraya verilmesi 

için 28/2/938 tarihinde icrası mukarrer bulunan pazarlığm görülen lüzum 
üzerine iş'an ahire kadar bırakıldığı ilân olunur. «1074» 

İstanbul Belediyesindne: 
1 — Şehrin her mmtakasmda satılacak muhtelif et nevileri için tajdn 

olunan âzami satış fiatlan aşağıda gösterilmiştir: 
Karaman 
Dağlıç 
Kıvırcık 
Kuzu 
Sığır 
Manda 
Keçi 
Dana 

40 
47 
50 
47 
35 
25 
25 
40 

Kuruş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 — Bu fiatlar 1 Mart 1938 sabahından itibaren muteber olacaktır. İşbu 
fiatlar hayvan borsasile mezbaha toptan satış fiatlan essası üzerine tesbit 
edilmiş olup et murakabe komisyonu her hafta toplanarak fiatlarda bir 
değişiklik olduğu takdirde yeniden fiatlan ilân edecektir. 

3 — Her kasap azamî fiatlan dükkânında büjrük harflerle ilân edecek ve 
her nevi et üzerinde bımlann nevi ve fiatım gösterir çinko ve emaye etiket
ler bulunduracaktır. 

4 — Her hangi bir et nevini azamî fiattan yukan satmak isteyen ve eti
kette gerek etin nevini ve gerek fiatmı doğru göstermeyen kasap derhal en 
yakın zabıta merkezine veya Nahiye Müdürlüğüne, yahud kaymakamlığa 
haber verilecektir. 

Mastarcı Tesflyeci Alınacak 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkki?lf-de Topçu mühimmat fabrikası için beş birinci smıf Mastarcı 
tasfiyeciye ihtiyaç vardır. Yol masrafla n kendilerine ait olmak üzere yapıla
cak imtihand.ı takdir olımacak gündelikle çalışma3a kabul edenler imtihan 
için nüfus ve askerlik, tahsil ve sanat vesika ve bon servisleriyle doğruca fabri
ka müdürlüğüne müracaatları. (748) 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHtRK BORSASİ 

26/2/938 
r t A T L A • 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır san 
İç fmdık 
Tiftik mal 
Yapak Anadol 
Pamuk yağı 

AıaBı Yukan 
Kr. Fa. Kr. P«. 

5 27 i 5 38 
5 15 6 28 
4 6 4 7 
4 32 i 
4 30 6 — 

33 — 
123 20 
56 — 
33 _ 84 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Kuşyeml 
Mısır 
Yapak 
Zeytinyağı 
Yulaf ' 
Nohut 
Un 

305 
120 
45 
36 1/2 

22 
105 1/4 
81 1/4 
27 
8 

30 1/4 
D I | r t A T L A B 

Buğday: Llverpul 
> : Şikago 
» : Vlnlpek 

Arpa: Anvera 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fmdık 0 . : Hamburg 
Fmdık L. : Hamburg 

6,22 
4,32 
5,92 
4,84 
3,97 
7,7» 

39,— 
8 8 ^ 

26/2/938 Cumartesi günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan ya« sebze 

ve meyva fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı Bn yüksek 

flatı Fiatı 
Kr. S. Kr. S. 

Bakla Kilo 55 — 60 — 
Pırasa » 4 — 5 — 
Ispanak » 7 — 8 — 
L&hana » 3 50 4 50 
Havuç » 7 — 8 50 
Kereviz kök » 7 — 9 — 

» yaprak Demet 3 50 4 — 
Pancar > 3 — 3 50 
Enginar Adet 8 — 12 — 
Karnabahar » 6 — 18 — 
YeşU salata 100 » 100 — 120 — 
Taze soğan Demet 1 — 1 26 
Maydanoz » — 60 — 76 
Turp » — 50 — 75 
Elma Amasya Kilo 17 — 40 — 

» Ferik -• » 8 — 22 — 
> İneboln » 10 — 22 — 

Armud Ankara » 18 — 40 — 
CerİJi » 6 — 10 — 
Kestane » 6 — 8 — 
YerU Umon 100 Adet 180 — 300 — 
Ecnebi limon 100 > 126 — 160 — 
Portakal: 

> Dörtyol 84 lOk sandık 300 — 860 — 
» » 80 İlk > 260 — 276 — 

» 100 lük > 200 — 226 — 
> Alanya 64 lük » 350 — 376 — 
» » 80 Uk > 300 — 328 — 
> » 100 lük > 220 — 260 — 
» Rize 64iak > 140 — 160 — 
» > 80 ilk » 110 — 130 — 
> » 100 lOk » 65 — 80 — 

3 ayda bir 
tekrar edilen 

Daimî Fotoğraf müsabakamızın 
2 el neticesi 

1 Nisan 1938 de iiân edilecektir 
Yeni şekilde daha zengin ve bol hediyeler vardır 

Yalnız amatörler için yapılan 
fotoğraf müsabakası üç ayda bir 
defa tekrar edilecektir. Yani her 
mevsimde bir defa olmak üzere bir 
senede dört müsabaka yapılacak 
demektir: 

1 — 1 Kânunusani 
2 — 1 Nisan 
3 — 1 Temmuz 
4 — 1 Teşrinievvel. 
Yeni şekle göre her müsabakada: 

(200) eser arasından 
(50) esere 

Hediye verilecektir. Verilecek he
diyelerin mikdan da şöyledir: 

1 inci gelen eser sahibine 20 lira 
2 nciye 10 lira 
3 kişiye 5 er lira 
5 kişiye 3 er Ura 
15 kişiye 2 şer liralık akçam 
neşriyatı kitapları 
25 kişiye 1 er lira. 
(Eğer her seçimde, aranan ev

safı haiz 200 den fazla resim top
lanmış ^̂ e fazlası ertesi müsaba
kaya iştirak hakkım muhafaza 
eder.) 

Bu yeni müsabaka ve hediye 
şekli fotoğraf merakhsı karileri
miz için iki noktadan faydalı ola
caktır: Hem iyi eser hazırlamak 
için vakit bulacaklar, hem de 
eserlerinin değerine göre hediye 
kazanmış olacaklandır. 

Yeni şekle göre 2 ci müsabaka 
neticesi: 

(I Nisan 1938 tarihîn
de ilân edilerek hediye 
kazanan (50) eser sahi
binin isimleri neşredile
cektir* 

Müsabakaya iştirak etmek İçin 
karilerimizin şu noktalara dik
kat etmelerini rica ederiz: 

1 — Gönderilecek fotoğraflar 
(6x9) dan küçük, (13x18) den 
büyük olmamalıdır. 

2 — Fotoğraflar mutlaka siyah 
olarak basılmalıdır. 

3 — Eser sahibinin isim ve ad
resi behemehal fotoğrafın arka
sına yazılmalıdır. 

4 — Bu şartlara uygun olmı-
yan eserler muvaffak dahi olsa
lar müsabakaya giremezler. 

5 — Müsabakaya iştirak etmek 
İstlyenler birden fazla eser gön
derebilirler. 

6 — Evvelce müsabakaya gön
derilmiş resimler tekrar kabul 
edilmez. 

Dikkat: 
Müsabakaya gönderilecek resimlerin 

negatif film veya camlarmı itina 
ile saklaymız. Çünkü hediye kazan-
dığmız takdirde hediyenizi alırken ka
zanan resmin sizin eseriniz olduğu
nu Isbat etmek için negatifini gös
termek lâzımdır. Aksi takdirde hedi
ye verilmez. 

Eserlerinizi her zamanki gibi gene 
5U adrese gönderiniz: 

.(Akşam gazetesi daimi fotagraf 
müsabakası memurlugıma) 

Taşra karilerimiz de aradaki geniş fasılalardan istifa
de ederek ba müsabakalara iştirak edebilirler. 

Martın 31 ci günü akşamına kadar gelen resimler seçime girebilir. 
• Ondan sonra gelenler (1 Temmuz) a kalacaktır. , 

w?ffrf 
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tstanbnl — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Stüdyo Çigan orkestrası, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Nihal ve arkadaşları tara-
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
19,30: Konferans: Prof. Salih Murat (Rad
yo dersleri), 20: Muzaffer İlkar ve ar-
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Müzeyyen ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, (Saat 
ayan), 21,15: Cemal Kâmil ve arkadaş-
lan tarafından Türk musikisi ve halk 
•şarkıları, 21,50: ORKESTRA: 1 - Keler 
Bela: Ouverture Espagnole, 2 - Zelweker: 
Wienerwald, 3 - Planquette: Les cloches 
de Comeville, 4 - Learsi: Revell des 
Sources, 22,20: Keman konseri: Orhan 
Borar Violonlst piyano Valântln Taskin, 
1 - Adagio: Und Allegro, Corelll, 2 - Un-
garischer Tanz No. 2: Brahms: 3 - Aus 
Wien: Kreisler, 4 - Walzer: Brahms, 5 -
Adajiove Presto: Mesut Cemil, 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalan, 23,20: Son haber-

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: PlâK 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklara masal: 
Kureddln Artam, 19 - 19.35: Türk musi
kisi ve halk sarkılan (Servet Adnan ve 
arkadaşlan), 19,30 - 19,45 Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19.45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Mahmud Karın
daş ve arkadaşlan), 21,15 - 20,30: Cemal 
Arıtman: (Köy kalkınmasmda hayvan 
yetiştlricUlgl), 20,30 - 21: Plâkla dans mu
sikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15: -
21,55 Stüdyo salon orkestrası: 1 - Franz 
Lehâr: Dle Blaue Mazur Oparette, 2 -
Amold Wilke: Soljanka Potpourri, 3 -
J. Gilbert: Das Spiel um dle liebe tnter-
mezzo, 4 - Maurice Yvaln: Ta Bouche 
Operette, 21,55 - 22: Yarınki program 
ve istiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 20,30 da askerî muzika — 
Deutschlandsender 20,10 da askeri mu-
zlfca — Berlin 20,25 de orkestra muzika-
sı — Breslav 20,40 da piyano konseri — 
Kolonya 20,10 da dans muzlkası — Mü
nih 20,30 da, «Yarasa» opereti — National 
20,30 da hafif orkestra muzlkası — Lon
dra 20,30 da orkestra konseri — Lüksem-
burg 20,30 da orkestra konseri — Bero-
münster 2 de orkestra konseri. 

Saat 21 de 
Viyana 2İ30 da karnaval eğlencele

ri — Deustchlandsender 21 de a.skert 
muzikaya devam — Berlin 21 de dans 

muzlkası — Hamburg 21 de halk konse
ri — Kolonya 21 den 1 e kadar karnaval 
eğlenceleri — Königsberg 21 de Monik» 
opereti — Münih 21 de operete devam — 
Stuttgart ve Saarbrücken 21 de karna
val eğlenceleri — Radio Paris 21,30 d» 
orkestra konseri — Strasburg 21,30 d» 
maskeli balo, konser — Toulouse P T T 
21 de konser — Radio Toulouse 21,10 d* 
askeri muzika ve orkestra konseri — Mi
lano — 21,30 da Vikanadan nakil — Lük-
semburg 21,15 de orkestra konseri — 
Prag 21,30 da Viyanadan nakil. 

Saat 22 de 
Viyana 22,55 de dans muzlkası — 

Deutschlandsender 22 de askeri muzika
ya devam — Breslav 22 de radyo orkes
trası — Hamburg 22 de konsere devam — 
Kolonya 22 de karnaval eğlencesine de
vam — Münih 22 de operete devam —• 
Lyon P T T 22,10 da solistler konseri —• 
Radio Paris 22,30 da senfonik konser — 
Strasburg 22,30 da konsere devam -— 
Toulouse P. T. T. 22,30 da orkestra kon
seri — Radio Toulouse 22 de operet ha
valan ve orkestra konseri — Roma 22 d« 
orkestra konseri — Varşova 22.30 da danS 
muzlkası — Prag 22,10 da radyo orkes
trası — Bükreş 22,10 da operet havalan. 

Saat 23 de 
Viyana 23,35 de dans muzikasma de

vam — Deutschlandsender 23,30 da dan* 
muzlkası — Berlin 23,30 da dans muzl
kası — Breslav 23,30 da dans muzlka
sı — Hamburg 23,40 da karnaval eğlen
cesi — Kolonya 23 de kamal eğlencesin» 
devam — Diğer Alman istasyonlar» 
Deutschlandsender'den nakil — National 
23,25 de Offenbach eserleri — Londra 
23,05 de salon muzlkası — Orta İngilter» 
23,30 da salon muzikası — Roma 23,10 da 
askerî muzika — Milano 23 de kematt 
konseri — Florans 23 de dans havaları -— 
Lüksemburg 23 de orkestra konseri — 
Hilversum 23,25 de hafif muzika — Var
şova 23 de dans muzikasma devam — 
Prag 23,35 de dans muzlkası — Peşt« 
23,20 de Çigan muzlkası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman Istasyonlan 24 de dans muzika

sma ve karnaval eğlencelerine de
vam — Frankfurt ve Stuttgart 1 den 3 • 
kadar gece konseri — Brüksel 24 de caz
bant — Lyon P. T. T, 1 den 2 ye kadaf 
dans muzlkası — Radio Paris 1 de BouiHo* 
orkestrası — Radio Toulouse 24,15 d« 
konser — Roma 24,15 de dans muzlka
sı — Bükreş 24 den 1 e kadar konser — 
Peşte 24,20 de cazbant. ^ 

Kızılay Unkapanı k a m u n u n d a n 
Kamunumuzun 937 938 yıllık kongresi 

28/2/1938 pazartesi günü akşamı saa* 
20 de C. H. P. Unkapanı .semt ocağı ku
rağında toplanacağından kamunumuz» 
üye olan Kızılaycılann buyurmalanm d^' 
leriz. 
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Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususî mad
deyi hayatiye dolayısile cildi 
besler, teravetini arttınr. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği
nin bir tılsımıdır. 

Venüs Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın krenüi 

24 saat havalandınlmış 
fevkalâde ince ve hafil Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanın en tara
vetli güzdliğini ifade eder. 

Allığı 
Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de t ^ i î bir renk verir; teni 
bosonaz; güzelleştirir. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananlan hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan-
dıklan yegâne rujdur. 

Venüs ! Venüs 
Kolonyası Sürmesi 

Asla yayılmaz ve göllere 
zai"ar vermez. Venfis sürme-
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve küzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

Çam ve limon çiçeği ko
lonyaları hususî bir tiptir. 
O kadar ki; en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesent ol
makla tamnmış kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

T. İ S BAHKA Î 

Pi anı 

193Ö 
Kuçüh Carî Hesaplar 

İKramlue 
4 adet 1000 
8 „ 500 

16 „ 250 
76 „ 100 
80 „ 50 

200 ,. 25 

» 

ff 

95 

19 

384 
JJ 

33 

[ - 4000 lira 
- 4000 „ 
•4000 „ 
- 7600 „ 
-4000 „ 
-5000 „ 
28600 „ 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylûl, 1 j 
H Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. I 

9S9m ^gftii^e! 

En az S © lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

1 « i ^ - ^ ^ ^ 

intihanla Muhakemat Amir ve Memuru Alınacaktır 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
A — Ta§ra teşkilâtımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri âmir 

Te memurlukları için imtihanla memur aünacagmdan agağıdaki evsaf ve şe-
J»iti haiz olanlarm evrakı müsbiteleriyle ve üç adet fotograflariyle birlikte 
8/8/938 tarihine kadar idaremiz memurin şubesine müracaat etmeleri. 

1 — Lâakal orta tahsUini bitirmig olmak. 
2 — Yirmi bir yaşmdan aşağı olmamak. 
3 — Askerliğini «Fiili veya kısa hizmetli» yapmış olmak veya müeccel 

bulunmak. 
4 — Siyasî haklara sahip ve hüsnü ahlâk esbabından ohnak, haysiyeti mu-

bll bir cürüm ve alelitlâk ağlr hapis veya o derecede cezayi müstelzim bir 
fiille mahkûm bulunmamak. 

5 — Sıhhatli olmak, sarı hastalıklara ve bedenî ve aklî arizalara müptelâ 
^mamak. 

6 — Hukuk mezunu olup hâkimlik yapmış olanlar. 
7 — Adliye Meslek mekteplerinden mezım olmakla icra memuıluğu. 

*0Ü6tantiklik veya zabıt kâtipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanlar. 
8 — Adliye Meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maddede gös-

^rilen tahsili yapmış bulunmakla adliyenin muhtelif- hizmetlerinde müddei-
'önumilik kalemlerinde zabıt kâtipliğinde ve icra işlerinde tatbikat görenler. 

B — Hukuk Fakültesinden mezun olup da bilfiil hâkimlik yapmış olanlar 
«ntihana tâbi tutulmıyarak bu gibilerin müracaatları ayrıca tetkik edilecektir. 

C — İmtihan 7/3/938 pazartesi günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar me-
*vırin kursu binasında yapılacaktır. 

D — İmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine göre 
•iTasile peyderpey muhakemat âmir ve memurluklarına tayin edilerek keyfi-
î«t adreslerine tebliğ olunacaktır. 

İMTİHAN MEVZUU 
İmtihan Mevzuu şunlardır: 

1 — Kara ve deniz ticaret kanunlannm nakliyat, avarya ve haşarat ve 
ticaret taahhütleri. 

2 — Borçlar kanununun umumî hükümleri «İcar teminat ve hizmet akit
leri,, 

3 — 
•Uçlar. 

4 — Ceza muhakemeleri usulü, memurin mulıakemat ve talisili evmal ve 
*cra ve ^<'-

Ceza kanununun esasları: Devlet malları aleyhinde irtikâp olunan 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesi mucibince Faşabahçe MOsklrat fabrikasmda yapılacak 

üç demir çatı ve diğer tamirat işi kapalı sarf usuliyîe eksiltmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli 20919 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1569 liradır. 
m — Eksiltme 14/3/838 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 19 de 

Kabataşda levazmı ve mübayaat şubesindeki alım fcomJayonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar ayni günde nihayet saat 14 de kadar verilmeUdir. 

rv — Şartnameler 53 kuruş bedel mukabüinde İnhisarlar levazım va mü
bayaat çubesiyle Ankara başmüdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaücini lnlit> 
şarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 6 inci maddede yaaılı 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat paraaını veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların yxtkanda yazıldığı veçhile eksiltme fünû 
en geç saat 14 de kadar alım komisjtDnu başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olması lâzımdır. «1090» 

MÜTEKAİD DUL VE YETİM 
MAAŞLARI HAKKINDA: 

Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden: 
1 — Haziran, Temmuz, Ağustos/1938 üç ayUklanmn Iskontosuna Mar

tın birinci günü başlanacaktır. 
2 ilk iki gün harb malûllerine tahsis edilmiştir. Bugünlerde müracaat 

eden malûllerin Iskonto muameleleri eyni günde yapıhr; Martın üçünden iti
baren malûller de umumî sıraya tâbi olur. 

3 — Cüzdanlar 28 şubattan itibaren kabul edilecektir. 
- 4 — Cüzdanlarını yatırarak nmnara fişi alanlara ancak bu fişler üzerinde 

gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapılacağından bu tarihlerin değiştirilmesi 
için vaki olacak müracaatların kabul cdilmiyeceği ilân olımur. .(^084) 

istanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Satm Alma komisyonundan: 

Okul talebesi için almacrk olan elbiselik kumaş hakkındaki ilân bu günkü 

Ooyçe Levante Linye 
HAMBURG 

OlBtacht'UvtKtt-iini* I âOM La«ıııt«-t.rııl( I . -C , 
MMury. 4.-C. «Mrtufl | • '««•« 

H&mbursr, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasında aıimet ve 

evdet muntazam postalar 
Larrlsa vapunı S marta doğru. 

Bmyma vapuru 9 marta doğru. 
Burgas, Varna, Köstence, İçin 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Akka Tapum 1 marta doğru. 
Talnnda Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanlan İçin 
hareket edeck vapurlar 

Larlssa vapuru 5 marta doğru. 
Faıla tafsilât için Galata'da Ova-

klaır»n aammda DOYÇB LKVANTE 
LtNYE Tapar acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Dr. Ihaan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksûrOk T« uefe» dariığı boğma, a 
T« kıyamık OkGOrO'̂ Ieri için pek te-
•iril üâçur. Her eczanede ve ecza 

depo!arüda bulunur. 

Q M A M A 
Dr. H. Şinasi 

Güçlü, kuvvetli to
sun mama çocuk
ları hele diş ayların
da babalannı güler 
yüzle karşılar. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy Topçular cad. 43 

İst. asliye mahkemesi 1 ci Ticaret dai-
realcden: 

fST500 
tst. muhakemat müdürlüğü tarafından 

Rızapoşa yokuşunda bay Necibin mağa-
tUBXi6& Dunıhi Zade Hüsnü aleyhine 
937/500 No sile açılan alacak davasuıda 
Oturduğu yer belli olmıyan borçluj-a teb
ligatın 114nen yapılmasına karar verile
rek mahkeme günü olan 31/3'938 persem-
b* eûnü %aat 14 olarak tayin ve daveti
yesi mahkeme divanhanesine asılmış ol
duğundan borçlu Durtıhi Zade Hüsnünün 
muayyen fünde malıkemeye gelmediği 
veya vekil göndermediği takdirde d.ıva-
ya gıyaben bakılacağı ilân olunur. M. 1497 

İstanbul tklnci İcra Memurluğundan; 
Dosya numarası 938/418 
Beyoğlu İstiklâl caddesinde 108 No. lı 

Lüktemburg apartmuuımm 2 No. h dai
resinde KSZA BAK ve Beyoglunda Kul-
oğlu sokağmda 13 No. Iı Dul Bekyan 
apartamanmda 4 No. lı dairede TEODOR 
DUKAS'a: Yorgi Jlamopuioya Beyoeiu 
ikinci Noterinin 27/11/937 tarih 20732 ve 
İstanbul Dördüncü Noterinin 2S/1/928 ta
rih ^162/77 numaralı iki kıta senediyle 
borcunu» tian 1810 liranın tediyesi hak
kında tebliği muktezl 938 418 No. h icra 
emirleri ikametgâhınunn meçhul olnifi-;! 
dolayısile mercice bir ay müddetle ila-
sen tebliğine karar verilmiştir, tl&n tari
hinden İtibaren bir ay içinde borcu öde
meniz İlamdır. Veya bu müddet İçinde 
tedklk merciinden veya temyiz veya ia-
del muhakeme yolu ile ait olduğu mal:-
kemeden icranın geri bırakılmasma dair 
bir karar getlrmedlfcçe cebri icra yapıla-
«Mğı ve bu müddet İçinde mal beyanın
da bulunmaz İseniz hapisle tazyik olun a-
eağmız hakikate muhalif beyanda bulu
nur İseniz hapisle cezalandırılacağmız ic
ra emri makamma kaim olmak üzers 
llftn olunur. M. 1500 

. - ' ' , n 1 1 > '•ı ı -tf̂  V (8F7) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâ
kimliğinden: 

Erenköy Bağdat caddesinde 317 
No. da mukim Ferit Keskinin akıl 
hastalığına müptelâ olması hasebiy
le aym hanede oturan Mevhibenin 
kendisine 5/2/938 tarihli kararla vasi 
tayin olımduğu ilân olunur. «1077» 

Or. Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassısı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 
İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-

aga daireleri, öğleden sonra 
Telefon: 23563 
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G R i P İ N 
E n inatçı baş v e d i ; ağrı larını e n k ı sa zamanda: 

geçir ir . O n u n bu yüksek tesirini m i l y o n l a r c a 
kişi tecrübe etmij t ir . 

Bütün g e c e süren m ü t h i ş b a ş ağr ı lar ından sonra 
bir t ; . k a ş e G R 1 P t N a larak rahat 

rahat ye mışı l mışı l uyudu . 

İcabında g ü n d e 3 k a ş e a l ı n a b i l i r . 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakmımz. 

NERVİN 
Sinir ağrı lar ı , asabı ö k s ü r ü k l e r , u y k u s u z l u k , b a ş 

yar ım b a ş a ğ r ı s ı , b a ş d ö n m e s i , b a y g ı n l ı k , ç a r p ı n t ı 

s i n i r d e n i l e r i g e l e n b ü t ü n r a h a t s ı z l ı k l a r ı g i d e r i r . 

I : f j : K İ j 'A 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili* 

yetini artırarak «açlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

I. KARON, BEYOĞLU. TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satış yerL 

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

5 . ci Keşide Jl/Mart/938 dedir. 

İBüyük İ k r a m i y e : SOıOOO 
l i r ad ı r . . . B u n d a n b a ş k a 

1 5 . 0 0 0 . 1 2 . 0 0 0 . 10 .000 l i r a l ı k b ü y ü k i k r a m i y e l e r l e 
( 2 0 . 0 0 0 v e 1 0 . 0 0 0 ) l i r a l ı k iki a d e t m ü k â f a t v a r d ı r . . 

Ş i m d i y e k a d a r b i n l e r c e k i ş iy i z e n g i n e d e n b u p i y a n 
g o y a i ş t i r a k e d i n i z . 

Niçin her genzekten sonra 

RADYO UN 
Ç ü n k ü m ü t e m a d i y e n v e m u n t a z a m a n t e m i z l e n m i y e n 

diş ler ç ü r ü m e ğ e m a h k û m d u r . 
Dişler mikroblann ve hastalıkların vücuda İlk hücum hattıdır. Bizzat 

ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri a^mdırır, çürütür. 
Çürük dişlerin diş etlerindeki Utihabların çıkardığı irinlerle ve müteaffin 

havaların ise, mide kanserinin de dahU olduğu birçok hastalıklara yol açtığı 
sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan itiba
ren dişlerine azami İtina göstermeğe ve hergün fırçalamağa mecburdur. 

R A D V O I. i 
Sıhhatiniz i garant i e d e n e n müess ir , e n saf v e e n u c u z d i ş m a c u n u d u r . 

I 1 Mart 

I 3 Mart 

T O K A T L I Y A N OTELİNİN BUYUK BALALARI 
Salı akşamı NtCE'de KARNAVAL HAZRETLERİNİN TEŞRİFİ İLE büyü KOSTÜMLÜ ve MASKELİ 

Kotiyonlar - Konfeti ve Serpantin muharebesi. 
Perşembe akşamı KÖY MÜSAMERESİ Riviera sahilindeki değirmenigösteren dekor. İki fevkalâde 

Müsameresi. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A BALO. I 

de Gala I 

H A Y A T I M I N 

En büyük 
Heyecanı 

HELLA 
PITT 

YENt StNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzüm «makyajlı» bir şekü 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim, ve havalandırılmış 
ve krema; köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra âleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük malî redakâr-
lıkla:rla hemen Tokalon müessesesi 
tarafından satın alınmıştır. Şimdi To
kalon pudrası namile ve her gün da
ha taze, dciha nermin, daha güzel gö
rününüz. 

Silka 
Romatizma, lûm-

bago, siyatik, sinir 
ve soğuk algmliğın-
dan ileri gelen şid-
detü ağrıları teskin 

I ve izale eder. 
Sahibi Necmeddin Sadak 

Umıuni neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 

BİÇKİ, DİKİŞ YURDU 
T e s i s Müdürü: E L E N İ Ç O R B A C I O Ğ L U 

Beyoğlu Akşam Kız Sanatlar 
okıüunda 24-28 İkinci Kânımda 
mümeyyizler huzurunda yapüan 
imtihanlarda erkek tayyör tama-
mile ve son usul metod üe vermiş 
olduklaü ropları da ayni modsl 
üzerine yapmışlar ve muvaffak 
olup diploma almışlardır. Dersle
rimiz 1 Nisanda başlar. Aders: 
Kumkapı, Kadırga Limam cad
desi No. 93. 

Betonarme Köprü İnşaatı: 
Nafıa Vekâlet inden: 

1 — Sivas vilâyeti dahilinde Sivas - Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve 
Kelkit ırmağı üzerindeki Yukarı kale ve Aşağı kale köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapalı zarf usıüiyle münakaşaya çıkarılmıştır. Bu iki köprü
nün yeni keşif bedeli 85500 liradır. 

2 — Eksiltme 10/3/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Nafıa 
Vekâletinde şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 428 kuruş mu
kabilinde Şose ve Köprüler Rei.s.iiğinden ahnabUir. 

4 — Eksiltmeye g.'rmek isteyenlerin 5525 lirahk muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekâletimizden alınmış müte
ahhitlik vesikasiyle Ticaret odasına kayıth olduklarına dair tescili hüviyet 
varaka.«'i ibraz etmeleri lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi-
dir Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «440» «948» 

İstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden 
Evvelce Eminönünde İzmir sokağmda 20 No. da icrayi ticaret eden ve 

halen Yunanistan'da olduğu anlaşılan Dimitriyadis'e: 
20474 sayı 8/10/929 günlü beyanname ile Gümrükten geçirdiğiniz pirinç 

unlarından istihlâk resmi olarak sizden aranan iki bin lira hakkında hazine 
aleyhine İstanbul Hukuk mahkemesinde açtığmız dava, vazife noktasından 
reddedilmesi üzerine vekilleriniz tarafından Devlet Şûrasında idarî dava açıl
mış ve Şûrayi Devlet birinci daavi dairesince istenen resme muadil banka 

• teminatı mukabilinde dava sonuna kadar icramn tehirine 30/12/937 gününde 
karar verilmiştir. Bu karara göre teminat mektubunun başmüdürlüğümüze 
getirilmesi, getirilmediği takdirde hakkınızda icraî takip yapılacağı bilinmek 
ve tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân suretile bildirüir. (1086) 

Resmi Hükümet Binası Eksiltmesi 
Malatya Nafıa Direktör lüğünden: 

14/3/1938 pazartesi günü saat 15 de Malatya Nafıa Dairesinde (9849,01) 
lira keşif bedelli Resmi hükümet konağı inşaatı kapah zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri 
proje, keşif hulâsası ile buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlü
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (739) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları bu işe girebilecekleri hakkında Malatya 

Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları vesika ve Ticaret odası vesikasını 
havi kapalı zarflarını 14/3/1938 pazartesi günü saat 14 de kadar Malatya 
Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (1041) 

İstanbul Bölge San'at Okulu Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

Nevi Miktarı M. B. Eksiltmenin T. G. S. İUc tenünat Şekli 
L. K. L. K. 

Haricî elbise 240 16 75 14/3/938 Pazartesi 14 301 50 Açık 
İstanbul Bölge sanat okulu talebesi için haricî kostüm eksiltmeye konul

muştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. Cağaloğlvmda Yük
sek Mektepler muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 
Ticaret odasmm 937 vesikasım taşımaları ve 2490 numarah kanunun emret
tiği evsaf ve şartlan haiz olmaları lâzımdır. İstekliler belli gün ve saatte sözü 
geçen muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek için de okula başvurmaları ilân 
olunur. «1040» 


