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Avam kamarasında dûn de 
hararetli münakaşalar oldu 

işçi partisinin ingiliz hükümetini 
takbih kararı ekseriyetle reddedildi 

Italyanın Londra sefiri B.Grandinin notası meselesi 
mevzuubahs edilince başvekil çok hiddetlendi 

' Londra 22 (A.A.) — Bugün Avam 
kamarasında, haricî siyaset müzake
relerine devam olunmuş ve ilk söa 
»lan işçi mebuslardan Green Wood, 
hükümet aleyhinde bir takbih takri
ri vererek ezcümle şu beyanatta bu
lunmuştur: 

işçi partisi bu takriri vermezse, 
vazifesini yapmamış olacaktır. Dün 
Chr.mberlaüıin sözlerini dinlerken, 
1938 de bir İngiliz Başvekilinin ağ
zından nasıl olub da bu gibi sözler 
çıkabileceğini düşündüm ve hayret 
ve dehşet içinde kaldım. Başvekilin 
metodu, harbe sürükler. Başvekil MU» 
letler cemiyetinden ve kollektif em
niyetten hiç bahsetmemiştir. Eden, 
bir iman müdafü idi. Chambelain 
ise kör bir iman taraftandır. İtalyaya 
istikraz verileceği hakkında ileri sü
rülen fikirlere karşı Başvekil, böyle 
bir şeyin yapılamıyacağmı açıkça bil
dirmelidir. Zira, İtalyaya istikrazda 
bulunulduğu teıkdirde, bu para, İngil
tere ve bütün demokrat milletlere 
karşı silâhlanma işlerine «larfoluna-
caktır. 

B a ş v e k i l i n b e y a n a t ı 
Green Wood'dan sonra cevab ver

mek üzere Başvekil Chamberlain ayar 
ğa kalkmış ve işçi partisi mensuplan-
nm aleyhte tezahürleri ile karışık 
umumî alkışlar arasmda söze başla
mıştır. 

Dün bana karşı yapüan müteaddid 
tenkidler, B. Edenin nutku üzerine 

Londrada Avam kamarası 

haksız bazı düşüncelere istinad et
mektedir. Aramızda suitefehhüm bu-
lunmasım istemem. 

Burada, B. Edenin huzurunda şunu 
söylemek arzusundayım: B. Edilin 
enternasyonal hüsnünlyeH meselesi
nin İtalya veya; Almanya ile görüşme
leri üzerine bir ambargo konulması 
demek olduğtmu her hangi bir zaman 
bana söylemiş bulunduğunu hatırla
mıyorum. 

Kollektif emniyet hakkmdaki fik
rimi de tasrih etmek isterim: 

Bu, müteaddid devletlerin, tecavü
zün önüne geçmek ve eğer tecaVüs 
başladı ise mütecavizi tedib eylemek 
için kollektif hareketler yapmaları 
sistemidir. Burada, Milletler Cemiye
tinin bugünkü teşkilâtı ile, böyle bir 
kollektif emniyet verebilmekte oldu
ğuna inanan kimse var mıdır? 

(Devamı 8 inci sahifede) 

ingiltere faşistlerle anlaşırsa 
Ameril(a politikasını deOiştirecelc 

Itaig 

' I I 

a güvenilecek teminat vermezse 
ingiltere anlaşma yapmıgacakmış 

ingiliz Başvekili diyor ki: Biz her ne pahasına olursa 
olsun sulh demiyoruz. Itatyanlann bir çok esaslı 

tavizlerde bulunmaları lâzımdır, 
Vaşington 22 (A.A.) — İngiliz buh-

ram hakkında resmî tefsirlerde bulu-
nulmuyorsa.da, hâdisenin Amerikan 
efkân umumiyesine nasıl arzedilmek 
istendiğini gazete başlıklan açıkça 
gösteriyor : «Faşist blöfü karşısmda in
giltere teslim oldu», «İngiliz hüküme
ti tehlikede» ve saire. 
. Siyasî müşahidlerin kaydettiklerine 

göre, Rooşeyelt'in şimdiye kadar takib 
ettiği siyaset faşist devletlerle dem(A-
rat devletler arasında katî bir fark gö
zetmek olmuştur. Eğer İngiltere fa
şistlerle anlaşacak olursa, Roosevelt 
artık böyle sarih bir fark gözetmiye-
çektir. 
İ ng i l i z b a ş v e k i l i n i n s ö z l e r i 

Londra 22 (A.A.) — Avam kamara
sındaki izahatı sırasında Chamberlain, 
İtalya ile yapılacak müzakereler esna
sında İtalyan hükümetinin teminatı
na güvenilemiyeceği tebeyyün ederse 
anlaşma ^ aktedilmiyeceğini bilhas
sa tasrih etmiş ve demiştir ki: 

«Biz, her ne pahasına olursa olsun 
sulh demiyoruz. Her hangi bir anlaş
mayı yapmadan evvel İtalyanların bi- İngiüz Başveküi B. Chamberlain 

(Devamı 8 inci sahifede) nutuk verirken 

Vekiller heyetinin 
dünkü toplantısı 

Toplantıda mareşal Fevzi 
Çakmak ta bulundu 

Ankara 22 (Telefonla) — Başveldl 
B. Cdâl Bayar, Hariciye VekiU B. 
Tevfik Rüştü Araş, Maliye VekiU B. 
Fuat Ağralı bugün Istanbuldan bu
raya döndüler. Vekillerimiz istasyon
da Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab-
dülhalik Renda, vekiller, mebuslar ve 
vekâletler erkâm tarafmdan karşı
landılar. 

öğleden sonra Başvekâlette vekil
ler toplandı. Başvekil B. Celâl Baya-
rm riyaset ettiği bu toplantıda GtntA 
kurmay başkam mareşal Fevzi Çak
mak da bulundu. Müzakere geç vak-
ta kadar devam etti 

. « l i 

öğretmenler 
ve Türkçe 

Act, fakat söylemesi zaruri bir. hOr 
kikat: , 

Gazetelere her sınıf halktan mek
tuplar gelir; bu meyanda münevver 
meslek erbabından da ve öğretmen^ 
lerden de.... Bir sahifelik bir ihuaXUm 
mektubunda beş, on, hattâ daha faz
la imlâ ve ifade yanlışı dikkate çarp
tığı sık sık vakidir. 

Meselâ altı aylık, haydi diyelim ki 
bir senelik mühlet verip bu müddet 
bitince öğretmenlerden kusursuz türk^ 
çe istemek, bu milletin 
na zaruret değü midir?. 

Müthiş bir vaka 

3 ve 4 yaşında iki çocuğa 
afyon yutturmuş! 

Çocuklardan biri öldü, biri ağır 
yaralıdır. Katil yakalandı 

Kasımpaşada Kulaksızda bir yav
runun ölümü, bir çocuğun da ölüm 
haline gelirilmesUe neticelenen bir 
facia cereyan etmiştir. Vaka şudur:' 

Kulaksızda bir evde 55 yaşlannda 
Asiye isminde bir kadınla 30 yaşla
nnda kızı Meryem ve Meryemin iki 
çocuğu oturmaktadır. Merjrem dul 
bir kadmdır. Salih adında biri kendi
sini görmüş ve anasma müracaatle kı
zım istemiştir. Asiye muvafakat ce
vabı verdiğinden, bir müddet sonra 
nikâh kıyılmak üzere Salih eve daS-
mad sıfatUe girmiştir. 

Salih her nedense biri 4, diğeri 3 
yaşmda olan çocuklara kin bağlamış-
tır. İki gün evvel Meryem evde bulun
madığı bir sırada evvlâ çocuklardan 
Cevada, sonra Nej ada ilâç diye afyon 
yutturmuştur. Çocuklar yatağa seril
mişler ve sabaha kadar ihtilâçlar için
de çırpmmışlardır. Yapüan tedbirler 
para etmemiş ve Cevad ölmüştür. Bu 
sırada Salih ortadan kaybolmuştur. 

Meryem ile Asiye polise müracaatle 
keyfiyeti bildirmişlerdir. Derhal gden 
doktor Nejadm da ağır zehirlenmiş va. 
ziyette olduğunu görmüş ve çocuk Be
yoğlu hastanesine nakledilmiştir. Ce-
vadm cesedi de görülen lüzum üzo> 
rine morga kaldırılmıştır. 

(Devamı 8 inci sahifede) 
Yakalanan suçlu Salih, ağır hasta 

Nejad ve annesi Moyem 

İki ahbap çavuşlar», 
Hardi şişmanlığından son derece 

memnun: '^Muvaffakiyetimin yüzde 
ellisini buna borçluyum,, diyor 

Hesap muallimliğinden niçin vazgeç-
nnlş? - En ziyade ne zannan gülnnüş? -

Ağlatmak mı kolaydır, gülmek mi? 

ANKARA^ 

Hardi, Hikmet Feridun Es ve Laurel 

HolIywoodda bulunan muharririmiz, iki meşhur 
komikle uzun birer mülakat yapmıştır. Şişman 
ardi ile mülakatını yarınki nüshamızda okuyunuz. 
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Dîm Creceki ve Bu Sabalıki Halberler 1 
S o n dla»lcilca> 

Temel nihayet düştü 
Asi kuvvetler dûn sabah şehre girdiler 

Farla 23 (Akşam) — İspanyadan gelen haberelere göre âsi kuvvetler, dün 
sabah Teruel şehrine girmişlerdir. îki saat süren şiddetli sokak muharebeleri 
Olmuştur. Şehir baştan ba§a harata olmuştur. Hükümet kuvvetleri Teruel'in 
garb ve cenub istikametinde ricat ediyorlar. 

Fransa da italya ile 
müzakereye girişecek 
B. Delbosa göre ingiliz - Fransız itiiâîı tıer 

zamandan daiıa ziyade Ituvvetli buiunuyor 
Paris 23 (Akşam) — Fransız hariciye nazın B. Delbos, hariciye encüme

ninde son siyasî hâdiseler hakkında izahat verirken İngiliz - Fransız itilâfının 
her zamandan ziyade kuvTCtli olduğunu söylemiş, B. Flandin'in bir sualine de 
İngUiz - İtalyan müzakereleri muvaffakiyetle neticelenirse Fransanm da İtal
ya ile anlaşma müzakerelerine girişebileceğini kaydetmiştir. 

Londra 23 (Akşam) — İngiliz - İtalyan müzakereleri gelecek hafta Ko
mada başhyacaktır. Romadaki İngiliz sefiri hükümetinden bu müzakereler 
hakkında talimat almak içüı bugün Londraya hareket edecektir. 

Fransa millî müdafaa için 3 milyar 
200 milyon frank daha ayırdı 

Paris 23 (Akşam) — Fransız hükü
meti mülî müdafaa için yeniden 3 
milyar 200 milyon frank tahsis et
miştir. Bu yeni tahsisat şöyle taksim 
edilmiştir: Tayyareler için 1 milyar 
800 milyon, 35,000 tonluk üti zırhlı 
inşası için 800 milyon frank, müteba
ki tahsisat millî müdafaanın diğ'er şu
belerine ayrılmıştır. 

Fransanm bu yeni kredilerle millî 
müdafaaya ayırmış olduğu krediler 
15 milyar franga baliğ olmuştur, 

Fransız kabinesi, bir marttan iti
baren millî müdafaa masrafları için 
bir sandık kurmağa karar venniş, 
hava erkâmharbiyei umumiye reisi
ni değiştirmiş, bu nezaretin erkânı 
arasında da daha bazı değişiklikler 
yapmıştır. 

GÜNÜN HADISELER! 

Tahtaravalli 
İngiltere, ötedenberi «muvazene siya-

ietl» (omamakla meşhurdu: Avrupada 
yahut bütün dünyada, Ikl cephe hasıl 
oldu mu. Büyük Britanya, hemen tahta-
nvaUlnln ortasına çıKardı. Hangi taraf 
afır basarsa, İngiliz, kendi slkletlni ma
kûs kefeye koyardı. Böylelikle dünya si
yaseti, kâh o tarafa, kâh bu tarafa filler 
jrüa göstererek devam edip dururdu. 

Şimdi de İngllterede ajmi tarza devam 
etmek me3rilleri var. Bir gün bakıyorsunuB 
Fransa'yla, Milletler cemiyetile ve bütün 
demokrasi cephesile birlik... Aralarmdan 
gu sızmıyor... «Vaziyet takarrür etti!» di
yorsunuz. Çünkü İtalya'da da, Almanya'
da da matbuat Londra'ya ateş püskürü
yor. 

Fakat aradan kısa bir zaman geçiyor: 
Albion Uücablle meşhur olan İngiliz, karşı 
cepheye kayıvermekle, bütün bir tarihte 
meşhur rolünü tekrarlıyor... Kâh bir dip
lomatı seyahate çıkıyor, kâh bir nazırını 
değiştiriyor; böylelikle Berlin ve Roma'ya 
mülayim oluyor. 

Son günlerde de yine böyle: italyan 
düşmanlıgile meşhur olan Eden iktidar 
mevkiinden düştü; yerine Almanya ve 
İtalya İle anlaşma taraflısı bir hariciyeci 
geçiyor; İngiltere sikleti otoriter devletler 
kefesine yükliyor. 

Bunun hakikî sebebi, İtalya ile samimi 
•urette anlaşma mıdır? Yoksa anlaşma 
bahanesile totaliter devletlerinin hızmı 
bir miktar olsun azaltarak vakit kazan
mak mıdır? 

Sebeb her ne olursa olsun, hep o eski 
oyun... Fakat tahtaravalli şekli, İngUtere'-
ye artık eski feyizli neticeleri vermiyor; 
bilâkis onu, mütereddid bir adamın ka-
rarsızhkianndan hasıl olan zararlarla 
karşılaştırıyor. Totaliter devletler. Büyük 
Britanya'nın her siyaset degiştirişinden 
yeni bir İstifade temin ediyor, kefelerinin 
ağır basan vaziyetini kuvvetlendiriyorlar. 
öyle ki, galiba, günün birinde, İngilizler, 
bütün samimiyetlerile sıkletlerini demok
rasi kefesine koymak isteseler de, iş işten 
geçmiş olacak; ağırlıkları kâfi gelmiye-
cek... F. Tanur 

M Fransız vapuruna 
mitraiyözie tecavüz 

Tayfalardan biri atılan 
kurşunlarla yaralandı 
Paris 23 (Akşam) — Fransız ban

dıralı Prado vapuru, Valensiyanm 15 
mil uzağında meçhul iki tayyarenin 
mitralyöz tecavüTüne uğramıştır. Bir 
tayfa yaralanmıştır. 

Gene Fransız bandıralı Regina va
puru da Valensiyanm 12 mil şarkmda 
tay\'are tecavüzüne uğramıştır. 

Chamberlainin 
Frrnsaya teminatı 

Paris 22 {AJLT—B. Delbos, Pa-
rlate Amerika ve Sovyet sefirleri ile 
yaptığı görüşmelerde B. Hitleıln 
nutkundan ve B. Edenin istifasm-
dan sonra hadis olan beynelmilel va
ziyeti tedkik etmiştir. 

B. Chamberlain'in dün akşam B. 
Chautemps'a bir telgraf göndererek 
İki memleket arasındaki anlaşmada 
bir gûna değişiklik yapümamış ol
duğunu ve bütün meselelerin iki 
memleket arasında tamamUe mutabık 
kalınmak suretile müzakere ve hal
ledilmesine devam edileceğmi ve dai
mi bir zarurete tekabül eden iki 
menıüeket teşriki mesaisinin hiç bir 
v e ^ l e haleldar olmadığını teyid et-
njlftir. Siyasî mahafil böyle bir tel
graf çekilmesüıl dikkate şayan bul
maktadır, 

Başvekil, Lord Halifx'ın 
bu vazifeyi kabul 
etmesini rica etti 

Londra 22 (A.A.) — Resmen bUdi-
riUttğine göre, Başvekil Chamberlain 
Hariciye Nezaretini kabul etmesini 
İor^ Hallfax'tan rica etmiştir. 

İçndra 22 (A.A.) — Siyasî mahafil-
de B. Cranborn'un muhtemel halefi 
ı^latak deniz aşırı Ticaret Nazın B. 
kutlson ile Mesai Nazın B. Butler'in 
isimleri ileri sürülmektedir. Binaen
aleyh hariciye işlerini bizzat Başveki
lin deruhte etmesi beklenilmektedir. 

Mısır kralı 
magısta geliyor 

Hariciye Vekili 19 martta 
Kahireye hareket ediyor 

Ank«ra 22 — Hariciye Vekili 
B. Tevflk Rüştü Araş, Kahireyi ziya
ret etmek için ağlebi ihtimal 19 mart-' 
ta hareket edecektir. 

Mısır kralı Faruğun memleketimi
zi mayısta ziyaret edeceği anlaşıl
maktadır. Kral Faruk, Yalovada 
Atatürkün misafiri olarak bir müd
det itoınjet edecekleı-dir. 

ingiltere Italgaya 
kredi açıyor 

Londra 22 (A^.) — Daily Herald 
gazetesi yazıyor: İngiliz Ticaret Neza
reti, İtalya ile gizli bir itilâf akdetmiş
tir. Bu itüâfname mucibince İtalya, 
îngiltereden mühim bir kredi alacak
tır. 

Bu kredi, bir ikraz olmayıp ihracat 
kredüeri gairantisi departmamnm ya
pacağı bir garantidir. Bu departman 
İtalyanlar tarafmdan İngiliz malla-
nnm mubayaası neticesinde uğranıl-
mailsı muhtemel ^^rarlar için İngUiz 
ihracat tacirlerine tazminat verecek
tir. Bu garanti, beş ilâ on milyon İn
giliz lirasma şamil olacaktır. 

Belediyeler eşhasa para 
verelıiiecekier 

Ankara 22 (Telefonla) — Belediye
ler kanununun bir maddesi belediye
lere, meaıkul eşya mukabilinde eşha
sa ikrazat yapmak vazifesini tahmil 
etmektedir. Alâkadar makamlar ka
nunun bu hükmünü yerine getirmek 
üzere tedkikat yapmaktadırlar. 

İşe evvelâ büyük şehirler belediye
lerinde başlanacak ve asgarî 25, ku
ruş, âzami 25 lira ikı-azatta bulunmak 
tizere belediyelerde teşkilât vücude 
getirilecektir. Bu teşkilâtm seiTnayesi 
Böediyeler bankasuıdan ayrılacak bar 
para ile temin edilecektir. Bunun için 
bir kanun projesi haıırlanacaktır. 

Amerikada hayret ve 
endişe devam ediyor 

Gazetelere göre tutulan yol bütün dünyada 
ingiliz nüfuzunun düşmesine sebep olacak 

Haiitevlerinin yıidönümö 
Parti genel sekreterinin 

telgrafı ve Atatürkün 
cevapları 

Ankara 22 (A.A.) — Halkevlerinin 
altmcı yıldönümü doiayısile bütün 
Halkevlerinin sarsılmaz bağlılığını ve 
gönülden saygısmı Yüce Şefe sunan 
telgrafla Atatürkün lütfettiği cevabı 
aynen neşrediyoruz: 

Kemal Atatürk: Cumhur Ba^ıkant 
İstan'bul 

Yarattığınız büyük idealler içinde 
çalışarak gösterdiğiniz yüksek hede
fe bir an evvel varmak istiyen Halk
evleri bugün altıncı yüdönümünü te
zahüratla kutladılar. Bu güzel vesile 
ile de Büyük Şeflerine inan ve bağlı-
üklarmı bir daha coşkunluklaıia tek
rarladılar. Halkevlerimizin bu cahdan 
bağlılıklarım ai'zederken yüce tazim
lerimin kabulünü rica ederim. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. genel sekreteri 

Ş. Kaya 
Şükrü Kaya: Dahliye Vekili ve 

C. H. P. genel sekreteri 
Ankara 

Kiütür sahasındaki inkişafımızda 
mühim bir vazife gören. Halkevleri
nin yıldönümü münasebetile gönder
diğiniz telgraftan çok mütehassis ol
dum. Teşekkür eder ve Halkevlerine 
şuurlu ve nurlu çalışmalarmda başa
rılar dilerim. 

K. ATATÜRK 

Karadeörzde fırtına 
Bir çok vapurlar 
limanlara sığındı 

Birkaç gündenberi havalar s t ^ k 
geçiyor. Dün sabahtah akşama kadar 
şehrimize vakit vakit kar yağmıştır. 
Öğleden sonra kar dolu şeklinde ola
rak şiddetlenmiş, fakat çok devam et
memiştir. Akşam üzeri tekrar başla
mıştır. 

Karadenizde fu-tma şiddetlenmek
tedir. Maıamarada da fırtma vardır. 
Bu yüzden vapur seferlerinde ufak te
fek aksakhklar oynaktadır. Karade-
nizden dün gelen Cumhuriyet; vapuru 
büyük fıı-tınalar atlatmış ve güçlük
le gelebilmiştir. Yolda olan yolcu ve 
yük vapurlarmdan bazılan da Sinop 
limanma sığmai'ak fırtınamn sükû
net bulmasma intizaı- etmişlerdiı*. Li
manımızdan da bazı vapurlar Kai'a-
denize açümağa cesai'et f-•'"•---•'̂ .•ejç 
Büyükd'-vp önlerinde d f leı--

.dir. 

Vaşington 22 — Amerika ga
z i l e r i , «Ingüiz siyasî buhranı şid
detleniyor, İngilzler faşist bloku önün
de teslim oluyorlar» başlıklan altında 
togilterenin müstakbel haricî siyase
tinin ne olacağını araştuıp meydana 
çıkarmağa uğraşmaktadırlar. Ameri-
kanm Avrupaya karşı ittihaz edeceği 
hattı hai'eket, bu siyasete bağlı ola
caktır. 

Ayandan B. Adams, gazetecüere 
çu beyanatta bulunmuştur: cB, Hit-
lerin nutku, kongrenin mesaisini ve 
bahriye bütçesinin kabulünü teshil 
edecektir.» 

Nevyork Herald Tribüne, 20 şubat 
tarihinin bir dönüm noktası teşkil 
edeceğini yazmaktadır. B. Eden, Ame
rika efkârı umumiyesince, diktatörlük 
prensiplerinin istilâsına karşı demok
rasi fikirlerinin müdafaasını temsil et
mekte idi. 

- Amerika efkârı umumiyesi, îngi-
üz kabinesinin B. Hitler tâi'afmdan 
kendisine karşı yapılan hücumdan 

bir kaç saat sonra B. Edenin istifası
na meydan vermiş olmasına hayret 
etmektedir. 

İngiliz kabinesi aleyhindeki ten-
kidler, acı istihza ile endişe ve telâş 
arasında tenevvü göstermektedir. Res
mî malıafil, son vekayiin B. Roosevel-
tin siyasî ve B. Cordell HuU'ün iktisa
dî sahadaki demokratik cephe fikirle
rine bir darbe indirmiş olduğunu be
yan etmektedir. 

Bu mahafil, İngiliz kabinesinin is
tihalesini dikkatle takib etmektedir. 
Zira, bundan ortaya bir dörtler rmsakı 
çıkması ihtimali vai'dır. Amerikalılar, 
bu dörtler nıisakınm muvakkaten sul
hu ve fakat ayni zamanda Alman -
İtalyan satvetinin ai'tmasım ve İngi
liz nüfuzmıun bütün dünyada; zafa 
düşmesini temin edeceği mütaleasm-
dadırlai'. 

Resmî mütalâaların mefkudiyeti, 
îngüiz hai'icî siyasetinin yeni istika
metinin tefsiri hususunda büyük bir 
müphemiyet hüküm süi'mekte oldu-
ğımu göstermektedir 

Yeni 100 ilralıkiar 
Aybaşından itibaren 100 liralıklar da 

tedavüle çıkarılacak, ayni mikdar 
eski para tedavülden çekilecek 

Ankara 22 (Akşam) — 1 Mart 938 
tarihinden itibaren yeni «100» liralık 
kupüıier tedavüle çıkanlmaya baş
lanacak ve 5 liralıklar için yapıldığı gi
bi çıkarılacak miktarlar mukabilinde 
mütedavil banknotlardan ayni miktar 
tedavülden çekilecektir. 

Gene öğrendiğimize nazaran 30 
maı-t 1933 tarihinde ilân edUdiği veç
hile sahteleri zuhur ettiğinden Merkez 
bankasmca esasen kısmı azamî top
lanmış ve piyasada mevcudu pek az 
kalmış olan halen mütedavil eski yüz 
hralıklar mezkûr 1 mart 938 tarihin
den itibaren ancak altı ay müddetle 
mecburî olarak tedavüle devam ede
cek ve bu altı aydan som-a kanunî mü
ruru zaman müddeti bakiyesi olan 9 
sene 6 ay kadar da Merkez bankası gi
şelerinde tebdil edüecektü". 

Diğer kupürlerin tebdiline başlan
ma tarihleri ayrıca bildirilecektir. 

Yeni yüzlüklerin eb'adı: 8 1/2x18 
1/2 santimdir. 

Yeni yüz liralıklann ön yüzü, çi
kolata rengi olup orta zemin hafif 
pembedir. Ortasında portakaü, mor. 

pembe ve yeşil renklerden mürekkep 
çiçekli bir rozet vardır. 

Kenar çerçevesinin üst ortasında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez banka
sı ibaresi iki üst köşede ufak madal
yonlar içerisinde «100» Türk lirası ya
zılı ve alt iki köşesinde daha ufak iki 
madalyon içinde yalmz «100» rakam
ları vardır. 

Orta zeminin sağ tarafında «Ata-
türkj* ün resimleri vardır. 

Arka yüzü, ön yüz renginin ay
nidir. Tezyinat çerçevesinin üst or-
tasmda iki satırda «Türkiye cumhuri
yet merkez bankası» ibaı-esi ve bunun 
iki yan aşağısmda daû-e içerisinde 
«100» rakamı altında da «Tüı* lirası, 
yazılan vardır. 

Çerçevenin ortasuıda Çanakkale bo
ğazının bir kısmının resmi ve sağ tara-
ftnda hafif pembe renkte bir daire 
vardır. Banknot ziyaya tutulduğu za
man bu daii'enin içerisinde Atatürkün 
filigran şeklinde baş resimleri görül
mektedir. Çerçevenin alt ortasında 
«100 Türk lirası» ibaresi yazılıdır. 

Banknotun her iki tarafı taydus «çe
lik;) tabıdu*. 

Mercan yoiıuşunıla 
feci lıir cinayet 

Bir sabıkab, araya giren bir 
arkadaşını tabanca 

ile öldürdü 
Dün gece Mercan caddesi üzerin

de bir cinayet işlenmiş ve bir genç 
sokak ortasında öldürülmüştür. 

Hasan, Afir ve Rıfkı isimlerinde 
bellibaşlı ve mazbut bir işle iştigal 
etmiyen üç arkadaş gece biraz eğlen
mek üzere Beyoğlu tarafına çılanış-
1ar, yiyip içip eğlendikten sonra 
Eminönü - Mercan yolUe Beyazıda 
gelmek üzere yola çıkmışlardır. Yol
da aralaıında bir para meselesin
den kavga çıkmıştır. 

Arif, Rıfkı ile lıavgaya tutuşmuş, 
Hasan da bunlan ayınnak istemiş ve 
muvaffak da olmuştur. 

Buna fevkalâde kızan Aıif bu se
fer bir fırsatmı kollamış ve ansızın 
Hasanın üzerine arkasmdan taban-
casile ateş ederek yere sermiştir. 

Arif, bu cinayeti işledikten som-a 
kaçmış, yaralı derhal hastaneye kal
dırılmış ise de az sonra ölmüştür. 

Arifi aramağa memur zabıta me
murları iki saat sonra Beyazıd civa-
• nnda yakaiamışlardır. 

Yeni meclis iıinası 
Mimarlar arasında açılan 

müsabakanın neticesi 
belli oldu 

Ankara 22 (Telefonla) — Devlet 
mahallesinde yapılacak yeni Meclis 
binası plânı için yerli ve yabancı mi
marlar arasında açüan beynelmilel 
müsabaknm neticesi belli olmuş ve 
müsabakayı 14 matripül numaralı 
plân kazanmıştır. Büyük Millet Mec
lisi inşaat komisyonu reisi ve Meclis 
reis vekili B. Fikret Sılay demiştir ki: 

— Uluslararası jüri heyetinin seç
tiği üç plândan birini tercih etmek 
Türkiye Cühuriyeti hükümetine aid 
idi. Cümhuıiyet hükümeti 14 matri
pül numaralı plânı tercih etti. Bu 
plÂn dünyaca tanmmış mimarlardan 
Viyanalı Holzmeister'e aiddir. Diğer 
iki plâmn bilisi Çekoslovak, diğeri de 
bir Fransız mimarma aiddir.» 

Müsabaka talimatnamesine göre, 
plânı kabul edilen mimara binanm in
şasına nezaıet etmek hakkı verilmek
tedir. İkinciliği ve üçüncülüğü kaza-
nanlai'a da üçer bin lira nakdî mü
kâfat verilecektir. Mimar Holzmeister 
binanın detaylarmı hazırlamak üzere 
bugünlerde Ankai"aya davet edile
cektir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Şair Necip Fazıl 
Kısakûrek 

Gazetecileri tahkir mi etti? 
Şehir tiyatrosu, şair Necib Fazü'm 

«BtR ADAM YARATMAK» isimU pi
yesini oynıyor. Ben, eseri «oynanma
dan evvel» seyrettim dersem hayret 
edeceksiniz. Fakat, hakikat bu! Sey
rettim işte... Ve Ertuğrul Mushin baş 
rolde olarak... 

Bilmem dikkatmızı celbetti mi? 
Son günlerde, bir dedikodu dolaşı
yordu: 

— Necib Fazd, eserinde gazeteciliği 
tahkir etmiş. Bu meslek erbabmm 
patronundan muharririne kadar şu 
şu şu fana hoylu insanlar olduğunu 
iddia etmiş... Dava etmelL.. Hattâ, 
piyesin oynanmasma mâni olmalı... 

Babıâli caddesinde böyle bir heye-
canh hava esiyordu. Bir mecmuada 
neşrolunan yanlış tefsir buna sebe
biyet vermiş. Necib Fazıl, tevatürler 
karşısmda şöyle söylemişti: 

—I Benden bunu nasıl beklersiniz?... 
Ben ki sizin aramzdayım... Gazete
lerde bilfiil emeğim var... 

Matbuat cemiyeti reisi Hakla Ta
n k Us üstadımız da demişti ki: 

^ — Piyesi okudum; mahzur gömü
yorum; zira umumiyetle mesleğe ta
amız yok. Mücerred bir hadise alın
mış; bunda fena ahlâklı bir patronla 
bir muharririn bulunması her mes
lektaşa şamil bir tahkir değildir. 

Buna rağmen, gerek Şehir tiyatro
su, gerek muharrir arkadaşlar, ara
larından mutabık kalarak. Selim 
Ragıb'dan, Selâmi tzzet'ten bir de 
benden mürekkep bir heyetciğin 
umumî provada piyesi seyretmesine 
karar vermişler. 

Biz de, evvelki gece gittik; tiyatro 
kapatan eski zaman hovardalarının 
yaptıkları gibi, bomboş salonun üç 
koltuğuna, «çim kammda üç nokta» 
gibi kurulduk. 

Doğrusu bir cihetten de azab du
yuyordum: Ertuğrul Muhsin'in hakh 
bir titizlikle senelerdenberi kapah 
tuttuğu bu sanat hazırhğı mah
remiyetine girmek... Hem, ben ki, 
onun münasib göreceği her yazmm 
altına okumadan imzamı koyacak 
kadar kendisine itimad ederim; bir 
nevi mürakib gibi orada bulumnak... 
Sonra, ne de olsa, sahneden ahnan 
zevk, seyirici sandalyalannın nok
sansız dolu olmasUe mebsuten nfüte-
nasiptir; eski zaman hovardaları ile 
ayni telâkkide birleşemiyordum... 

Uzatmıyalım, seyrettim: Başmdan 
sonuna kadar kesilmeden, ciddiyetle 
oynanan bir piyes... Fakat sanatkâr
lar icab eden makyajları yapmamış
lar... Meselâ, 70 yaşmda olduğunu 
söyliyen uşak Osman, siyah saçlı, bı
yıksız bir delikanlı!... Ve Ertuğrul 
Muhsin başta olmak üzere, bütün ar
tistler, rollerini «surdinli» oymyor-
1ar... Yalmz Cahide, bariz mimikle
rini frenUyemiyecek kadar heyecanh 
bir genç ruh... 

Hani yağlıboya bir tablonun kara 
kalemle röprodüksiyonu olur, işte 
tıpkı öyle, entonasyon, jest, makyaj 
hazinesi bertaraf edilmiş bir tiyatro 
seyrettiki ki, sırf bu hususiyeti, inti
baının ebediyen kalması için kâfidir. 

Belki bu sebeble cümlelerinin, ha
reketlerinin, felsefesinin özünü de, 
süslü elbiselerinin örtüsünden sıyrıl
mış bir vücudu seyreder gibi göre-
büdik. 

) 

Otobüs işi 
B. Sahur Saminin 
davası diğr dava
larla birleştirildi 

Tan gazetesinde otobüs münakaşa
sı etrafında yazılan yazılarla kendisi
ne hakaret edildiğim ileri sürerek B. 
Sabur Sami tarafından Ahmed Emin 

yalman aleyhine açılan ve tevhid edilen 
iki hakaret davasına* dün asliye birin
ci ceza mahkemesinde devam edüdi. 

Bundan evvelki celsede Ahmed Emin 
Yalmanın veldli B. Nazmi Nuri, dava-
nm bir neşriyattan tahaddüs ettiğini 
ve binaenaleyh bu muhtelif davaların 
bir dava şekUnde rüyet edilmesi ceza 
muhakemeleri usulü kanımunun üçün
cü ve 230 uncu maddeleri İcabatmdan 
bulunduğunu ileri sürerek davalarm 
birleştirilmesini istemiş, mahkeme, 
muhakemeyi başka güne bırakmıştı. 

Dün yapılan muhakemede mahke
me, Ahmed Emin Yalman tarafmdan 
Recai Nüzhet Baban ve Avni Bayer 
aleyhlerine açılan davalarla onlar ta
rafmdan Ahmed Emin Yalman aleyhi
ne açıhp tevhid edilmiş olan davala-
Tin Sabur Sami tarafından açılan da
valarla alâka ve münasebetli olduğu
nu ve meselenin esasım otobüs yolsuz
luğu teşkil etmesi itibarile davalann 
tevhid yapılmasını muvafık görerek 
bu davanın da diğeılerile birleştirilme
sine karar vermiş ve muhakemeyi önü
müzdeki perşembe gününe bırakmış-
Ur. 

Azgın manda 
Mezbahadan Kumbaracı 

yokuşuna kadar koştu 
Dün mezbaıhaya kesilmek üzere ge-

tirUen bir manda birdenbire kudur
muş ve kaçmıştır. Azgın manda Süt
lüce, Halıcıoğlu, Hasköy, Okmeydam, 
Kasımpaşa, Şişhane yolunda koşa ko
şa ilerlemiş, Beyoğlunda Kumbaracı 
yokuşuna kadar gelmiştir. Bu semt ka
labalık olduğu cihetle manda sağa so
la saldırmağa başlamış, hâdiseden ha
berdar olan zabıta memurları lâzım 
gelen tertibatı alarak tabanca kullan
mak suretile mandayı itlaf etmişlerdir. 
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Şair Necib Fazıl Kısakûrek, bu pi-
yesUe türkçeye en güzel, en işlenmiş 
eserlerinden birini daha kazandır
mıştır. 

Necib, «ölünce yok olmağı» kabul 
etmiyen telâkkinin mensubudur. Mis
tik cihana imanı o dereceyi bulmuş
tur ki, piyesindeki muharrire, bu 
kahramanın dimağmdan evvelce do
ğan bir akıbeti yaşatıyor. 

Yalnız edebiyata, sahne hayatına 
değü, fevkattaibiî şeylere inanmak 
meyli ve tereddüdü olanların da bu 
eseri alâkayla seyredeceklerinden emi
nim. 

* 
Gazeteciliği tahkir cihetine filân 

gelince, bunun vand olmadığım ar
kadaşlarıma açıkça söyliyeyim... Hem 
canım, bana kalırsa, işin içinde tahkir 
bUe olsa, biz çok müsamahalı, çok ge
niş düşünceli ve deryadil olmahyız... 
Çuvaldızı bUe kendi üzerimizde dene^ 
mek cesaretini göstersek ziyanlı değü, 
kârh çıkarız. 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Kahvelere giden talebe 

Geçen sene çok yerinde dan bir 
kararla mektep çocuklarının kah
velerde oturmaları m.enedümiş, 
ve bu karar ana ve babalan çok 
memnun etmişti. Ne yazık ki şim-
di mektep talebeleri, kahvelerde 
geç vakte kadar kâğıt oyunları oy
namakta ve derslerini ihmal et
mektedirler. Bu hususta merdi
nin dikkat nazarını çekerek tale
belerin gene eskisi gibi kahveler
de oturmalarının yasak edümesi 
hakkında delâlet etmenizi sevgili 
gazetemizden bekleriz. 

Boyacıköyünde berber 
H. Hilmi Manavoğlu 

Heroinciler 
Polis kaçakçılık bürosu 
memurları iki şebeke 

meydana çıkardılar 

Kumkapıda oturan sabıkalı heroin 
satıcılarından Artinin yeniden faaliye
te giriştiğini haber alan kaçakçılık bü
rosu memurları tertibat alarak ken
disini yakalamışlar. 

İlk aramada üzerinde 2 gram 
heroinle 5 gram afyon bulmuşlardır. 
Ayni evde Dimitri ve Münir isimlerin
de iki heroin müptelâsı da yakalan
mıştır. Bunlara heroini nereden teda
rik ettikleri sorulmuş, evvelce heroin 
satıcıüğmdan bir sene hapse mahkûm 
olan Halil isminde birinden aldıklarım 
söylemişlerdir. Bımun üzerine HalUin 
evine gidUmiş, yapılan aramada 25 
gram heroin, 15 gram afyon bulun
muş ve heroin müptelâlarından Mu
ammer ve Said isimlerinde iki kişi da
ha yakalanmışlardır. Şebeke bu su
retle meydana çıktıktan sonra hepsi 
Emniyet direktörlüğüne getirilmişler 
ve haklarında kanuni muameleye giri
şilmiştir. 

Diğter bir şebeke de şu suretle yaka
lanmıştır: 

Tahtakale civarındaki kaçakçılık 
bürosu memurları tarafından yapılan 
aramada bir kahveden şüphe edilmiş 
masaların taşları kaldınUnca heroin 
paketleri bulunmuştur. Bu sırada kah
ve içinde şüpheli şekilde dolaşan, ön
ce adam öldürmek suçundan mah
kûm olup müddetini bitirip çıkan 
Battal yakalanarak üzeri aranmış 9 
ateşli bir brovnig tabancası bulun
muştur. Bu adam delâletile de Meh-
med Rauf isminde biri ele geçirilerek 
üzerinde afyon ve heroin paketleri tu
tulmuştur. Bvmdan başka da Şevket, 
Hikmet, Ali Osman ve Celâl isimlerin-
deki heroin müptelâlan birer birer ya
kalanmıştır. 

Kaçakçılık bürosu bu iki a3rn şebe
ke hakkındaki tahirikatı ikmal ettik
ten sonra hepsini adliyeye teslim ede
cektir. 

Arnavut luk başkonso losunun 
bir tekzibi 

Arnavudluk başkonsolosluğımdan: 
Amavudluk müstakbel kraliçesi tara
fından söylenmiş gibi neşredilen muh
telif beyanat muhayyel ve bazen mak
sadı mahsusla: uydurulmuş mahiyette 
olduğundarv Amavudluk Başkonsolos
luğu resmen tekzibe salâhiyettardır. 

Geçim masrafı 
iptida amele 

arasında tedkik 

tstanbulda aile geçimi hakkında üni. 
versite İktisad fakültesi talebelerinin 
tedkikler yapacaklarını evvelce yaz
mıştık. İktisad vekâleti, hayat pahalı-
hğma sebep olan âmillerin tesbiti ba
kımından bu tedkiklere büyük ehem
miyet vermektedir. 

Bu maksadla İktisad fakültesi tale-
belerile birlikte diğer alâkadar bazı 
dairelerin de bu etüdle meşgul olma-
lan tekarrür etmiştir. Vekâlet tedkik-
lerin iUc önce amele üzerinde yapü-
masmı münasip görmüştür. Ayda 30 
liradan 70 liraya kadar ücret alan ame
leler nasıl yaşıyorlar? Nasıl geçiniyor
lar?. 

Ameleler için matbu birer defter ha
zırlanmıştır. Bir ayhk d a n bu def
terlerde varidat ve masraflarla satın 
alman herhangi bir maddenin yazıl
masına mahsus haneler mevcuttur. 
Defterlerin amelelere dağıtılmasına 
başlanmıştır. Ameleler bu defterlere 
aile efradmın adedile beraber eve alı
nan yiyecek, giyecek, yakacak ve kul
lanılacak eşyayı günü gününe yaza
caklardır. 

Amelelerin defter tutma usulü gö
ründüğü kadar kolay olmadığı için 
emeklerine mukabil bunlara tedkikat 
sonunda mükâfat verilecektir. Tedld-
kat neticesinde hazırlanacak olan 
rapor, hayat pahahhğına sebep olan 
âmilleri ortadan kaldırmak için ted
birler ahnmasma esas teşkil edecektir. 

Şehİr~meclisi 
Belediye zabıtası nizam
namesinin müzakeresine 

devam^dildi 
Şehir meclisi dün ikinci reis vekili 

B. Tevfiğin reisliği altında toplandı. 
Belediye vergi ve resimlerinden borç
lu olanlar hakkmda Tahsili emval 
kanununun tatbiki için makamdan 
gelen teklifler Kavanin encümenine, 
bazı münakale taleplerine dair teklif
ler de Bütçe encümenine havale edil
di. Mebus ve Belediye seçiminde kul
lanılacak olan nüfus fişleri hakkm
da hazırlanan talimatnamenin mu
vafık görüldüğüne dair Mülkiye en
cümeni mazbatası kabul edüdi. 

Bundan sonra Belediye zabıtası ta
limatnamesinin müzakeresine devam 
edüdi ve yangm tehlikesile umumî 
mecralara aid maddeler okunarak ka
bul edüdi. Meclis cuma günü toplana
caktır. 

Deri sanayi i hakk ında tedkik
ler i ler ledi 

Deri sanayiinin küçülmesi üzerinde 
yapılan tedkikler Uerilemiştir. Müfet
tişler bu husustaki raporu ay sonuna 
kadar hazırlıyacaklardır. Diğer taraf
tan muamele ve istihlâk vergisi ver
memek için fabrikalarım beş ve daha 
aşağı beygir kuvvetine indiren fabri
ka sahipleri dün sabah kendi arala-
nnda bir toplantı yaparak bu mevzu 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

Müfettişler maliyet fiatleri üzerin
de tedkiklere başlamıştır. Deri fabri-
kalannda maliyetin yüksek olmadığı 
meydana çıkarsa küçülme keyfiyetine 
vergi kaçsÜEçılığı nazarile bakmak icap 
edecektir. 

İSTANBUL HAYATI 

Hava bize uymazsa .» 
işimize gelen şeylere ne de kolay 

inanıyoruz!.. Kânunların çdgm fır
tınaları geçip te hava biraz güler yü» 
gösterince keyfimizden ağızlanınız 
Iculaklanmıza kadar açıldı. Büyük 
üstad B. Fatinin sözleri kulaklart-
mızda tatlı tatlı çınladı. «Kışın er
ken ve şiddetli olması, baharın çok 
güzel geçeceğine delildir.» 

Kavurucu soğukların acüan altm-
da bizi avutarak gönüllerimizi okşı-
yan bu hoş vadi, B. Fatinden sened 
almış gibi benimsedik ve inanıverdik. 
O derece ki; şubatın aldatıcı güneşi
ni görür görmez, KandUli tepelerin
den vadolunan lâtif bahara kavuş
muş gibi sevince düştük. - Kendim 
de dahil olduğum halde • bir çokla
rımız: 

— Kış çok şiddetli geçti. Odun kö
mür pek erken tünkendi amma, çok 
şükür hava da düzeldi. Artık bun
dan sonra da karh buzlu fırtınalar 
olmaz ya... diye avunup gidiyorduk. 

Velâkiiiin... Evdeki pazar çarşıya 
değil, kapınm önüne bile uymadı. 
Cami avlularmdaki servilere topla
nan kargalar, havayı bizden daha 
çok iyi anladılar. Ummadığımız bir 
zamanda karşımıza dikilecek kışı he-
saplıyarak hep bir ağızdan kahka
halar attılar. Lodos, karayel, gün-
batısı derken; g^ne başladı. Hem ne 
kar!... Gözlerime saplanan buz par
çalan altında Babıâli yokuşundan 
inerken yüzükoyun kapaklandım. 
Homurdanmamı duyan yaşh bir 
adam, bıyık altından gülerek; 

— Ne sinirleniyorsun evlât? dedt 
Şubatın boyu kısa diye gücü, kuvveti 
de yok mu samyordun? Bu kadarla 
da geçirebiUrsek bin şükredelim. 

Bereket versin; tabiate karşı aczi
miz, onun tekmelerine de bizi pek 
çabuk ahştınveriyor. Havanın değiş
mesi, çılgın neşelerimiz arasına an
cak kısa bir fasıla sokabiliyor, tki 
gün evvel bahar güneşine karşı çm-
lıyan kahkahalarımız, ertesi gün 
kann karşısında attığımız kahkaha-
lann ayni idi. (Bükemediğin eli öp) 
diyen atalann sözünü yerine getiri
yoruz. Arzumuza göre kışı yaza çe-
viremeyince, dertıal onun da hoşu
muza gidecek taraflanm bulup zevk 
almağa çalışıyoruz. 

Cemal Refik. 

M a a r i f i m i z e s k i b i r e m e k t a 
r ı n ı k a y b e t t i 

Maarifimize 43 sene hizmeti geçmiş 
bay Hayri Ülküsel'in vefat ettiğini 
öğrenmekle müteessiriz. Bu kıymetli 
münevverimiz, 1306 senesinde mülki
yeden mezun olduktan sonra birçok 
idadilerde müdürlük yapmış, Galata
saray lisesinde türkç6 muallimliğin
de bulunmuş ve mülga Maarif Neza
reti tedrisatı âliye şube müdürlüğün
den tekaüd olmuştur. Bunu mütea
kip ecnebi mekteplerde türkçe mual
limliği yapan bay Hayri Ülküsel bü
tün bu mesaisi esnasmda vatana pek 
çok gençler yetiştirmiştir. Mütevazı, 
faziletli ve çok çalışkan bir zattı. Al
lah rahmet eylesin. Merhumım oğlu 
bay Suphi Ülküsel de kendi mesleğine 
intisab etmiş olup hâlen Fatih orta 
okulunda fransızca muallimidir. 

Cenazeye dair tafsUât dördüncü sa-
hifemizdedir. 

P a r a m e s e l e s i n d e n k a v g a 
Bir fırmda hamurkârlık eden Halü 

ile Ali bir para meselesinden biribiri-
le kavga etmişler, Halil, Aliyi bıçakla 
arkasmdan yaralamıştır. 

Polis HalUi yakalamış. Aliyi de Gu-
reba hastanesine yatırmıştır. 

Bay Amcaya göre 

— Musiki!.. Ah musiki büyük bir 
gıdadır bay Anıca... 

... Ekmek de inşam besler., Su da, hava da besler amma... Musiki, gıdaların en güzelidir!- B. A. — Anlaşılan sizin apartıma-
nm alt katmda bir radyo meraklısı 
yok!.. 
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İki y a ğ l ı müfter i y a k a l a n d ı 
Nihad ve îsak isminde iki kişi Pan-

galtıda bakallık eden Vaıvara İsmin
de bir kadmm dükkânma gitmişler, 
18 liralık alışveriş etmişlerdir. 

Sıra para verm^e gelince, bu İki 
arkadajş o civara yeni taşındıklarını, 
yanlarmda para olmadığını, caketle-
rlni bırakarak paraları getirecekleri
ni söylemişler ve eşyayı alıp gitmişler
dir. " 

Filhakika az sonra iki arkadaş gel
mişler ve caketleri istemişlerdir. Ma
dam Varvara parayı verecekleri zeha-
blle caketleri bu iki arkadaşa uzatmış, 
onlar da alur almaz kaçmağa koyul
muşlardır. Madamm feryadı üzerine 
İki arkadaşın peşine düşenler, az son
ra onlan yakalamışlardır. Zabıta, bu 
yağlı müşterileri Beyoğlu müddeiu
mumîliğine teslim eylemiştir. 

A d l i y e d e teft iş ler 
Adliye müfettişlerinden B. Cemil 

evvelki gün Ankaradan îstanbula gel
miş, bazı adlî muamelât üzerinde tef
tişlere başlamıştır, 

B. Cemil dün de müddeiumumîlik 
tebligat kaleminde tedkikatla meşgul 
olmuştur. 

B. Cemil tedkikatım bitirdikten son
ra tanzim edeceği rapom Adliye Ve
kâletine verecektir. 

Eminönü Halkevi DU, Tarih ve 
Edebiyat kongresi 

Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 
Bubesi kongresi dün toplanmış ve iki yıllık 
Biesal raporu okunduktan sonra, İdare 
heyetinin faaliyeti takdir edilerek seçime 
geçilmiştir. 

Seçim sonımda şube reisliğine eski reis 
Hallt Bayn re İdare azalanna Naki Tezel 
Ue Edebiyat fakültesi doçentlerinden En-
Ter Ziya Karal, Sabrı Esad Siyavuşgil ve 
Babahaddin Rahmi seçilmişlerdir. 

Emekdar bir maarifçimizi 
daha kaybettik 

Fatih orta okulu fransızca muaHi-
n û Suphinin pederi mülga Maarif 
nezareti tedrisatı âliye şabe müdürü 
re kırk iki s e n ^ k eski bir hoca olan 
bay Hayri maalesef vefat etmiştir. 
Merhum hilmiyetî ve tevazuile her
kese kendisini sevdirmiş, çok halûk 
ve hayırperver bir zattı. Cenaze na
mazı bugünkü çarşamba günü öğle 
vakti Aksarayda Valde camiinde eda 
edildikten sonra Merkezefendideki 
aile makberine defnedilecektir. Eski 
bir maarifçîye karşı son vazifesini 
yapmak istîyenlerin gelmeleri rica 
olunar. 

Tokaibyan'da Venedik Gecesi 
Beyoğlunda ikamet müddetini üçüncü 

defadır uzatan Gregor, ba münasebetle, 
gelecek perşembe için «orijinal» vasfmm 
mefhumunu kat kat geçen bîr Venedik 
Gecesi hazırlamaktadır. 

Bu işleıde iradesi kadar cüreti de fev-
kalide «lan Gregor, otekllik tarihinde 
İlk defa olarak, Pojlar beldesinin meşhur 
kanallarından birini Tokatliyan salonla
rına, nakletmek sımnı bulmuştur. 

Burada vücude getirilecek 30 metro 
uzunluğundaki bir kanalı dolduran 20 
ton suyun özerinde, tabii cesamette gon-
dollar yüzecektir. Bu kocaman su kitlesi
ni boşaltıp doldurmak için iki büyük 
elektrik tulumbası işletilmiştir. 

Venedlgin meşhur «İniltiler köprüsü», 
Ban Marko meydanından tatr köşe ve 
Danieli lokantasuun İskelesi aynen teces-
süm ettirilmiştir-. 

... Ve nihayet, Küçük Çekmece gölün
den sureti mahsusada getirtilerek kana
lın içine atılan 20« tane tatlı su balığı, 
neşeli bir balık avcılığı müsabakasına ve
sile olacaktır. 

Her hakie, önümüzdeki perşembe ge
cesi, Tokatliyanm sajın müşterileri İçin 
unutulmaz bir gece olacak ve bu güne 
kadar, eğlence namı İle ne ki yapılmıı İse 
hepijüii gölgede bırakacaktır. 

B O R S 
22/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ PİATLERİ) 
ESHAM Te TAHVİLÂT 

istikrazı 93 
dahili 
1833 İstikrazı 08,50 
tJnltürk I 19,02,50 

» n 19.02,50 
> m 19,92,50 

MümessU I 40 
> U 40,70 
. m — 

tg Bankası 10,20 
> hamiline 10.25 
> müessls t5 

Türkiye Cum
huriyet Morkea 
Bankası 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 7,75 
Terkos 7,25 
Çimento 12,85 
Ittihad Değir- 12,50 
menleri 
Şark Değir- 1,05 
manlart 

Yarın akşam 

İ P E K 
S İ N E M A S I N D A 

t R E N E D U N N E 
D O R O T H Y LAMOUR 

R A N D O L F S K O T 
REJİ: RUBEN MAMOLİAN 

Paris 
Londra 
Mev York 
Mllfino 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatlerl) 
Sofya 24,23 

630 
0,79,50 

15,13 
M,74,00 
3,42,75 
4,68,60 
1,42,33 

Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,63,80 

1,96,94 
12,38,10 
34,24,60 
4,19,60 
3,98fiO 
10640 

23,73.75 

KONFERANS 
Eminönü Halkevinden: 
26/Şubat/938 cumartesi akşamı saat 21 

de Evimizin Cağaloğlundaki merkez salo
nunda Bay Aziz Çorlu tarafından (Garp 
musikisi) hakkmda bir konferans verile
cek ve bu konferansı Konservatuar Şan 
muallimlerinden Paris Konservatuarından 
mezun Bayan (Ren Gelenbevi) nin kon
seri takib edecektir. DavetiyeleK hes gün 
Evimiz bürosundan alınabilir. 

K A R A A L T I N 
10 binlerce figüm — Müdhiş sahneler AŞK ~ HEYECAN >- SERGÜZEŞT ve MACERA ŞAHESERİ 

Doğum 
Adapazarı Sabiha hanım okulu baş

öğretmeni «Zeki Tanil» in bir kız ço
cuğu dünyaya gelmiştir. Ana ve har 
basmı tebrik eder, yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya yavru
nun adım «Çetincan» koyarak değerli 
bir alâka göstermişlerdir. Bu yüksek 
iltifat aile topluluğunda derin bir 
şükranla karşüannuştır. 

Kızılay Beyazıd şubesinden: 
Nahiye lubemizin 1938 meclisi umumisi 

26/2/1938 cumartesi günü akşamı taat 
20 de Vezneeilerdeki şube salonunda top
lanacaktır. 

ESTUÖRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece 

(Üsküdar - Hale) 
Sinemasında 

M Ü R E B B İ Y E 
Vedvil 3 perde 

8EHZAD1BAŞI TTRAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr NAŞİD ve ax-
kadajılan Hakkı Ruşen, 
Rıfkı, Eyüp Sabri birltk-

te Alnan ve Macar 
VARYETESİ 

M A S K E L İ S U R A T 
Komedi 3 perde 

2S 3ubat cuma akşamı 
saat a da ve 26 şubat 
cumartesi matine Şehza-
detoaşı Turan tiyatro
sunda 2a şubat pazarte
si akşamı Beşiktaş Suat 
Park tiyatrosunda ve 1 
mart sah gecesi Pangal-

tı Kurtuluş tiyatrosunda E N A t L B R 
büyük operet orkestra - Bale 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altında mağa
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satılıktır. Alâkadar olanların aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UaiUM EMLÂK ACENTASI: Ga

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

Bütün şehri koşturan emsalsiz film 
TİNO ROSSİ — MtREİLLE BALİN — MİCHEL SİMON 

\ e senenin yeni inkılâbı 
Yıldızlann en işvebazı 

tarafmdan 
yaratılan ViViANE ROMANCE 

YAKAN PUSELER 
Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

Parlak bir muvaffakiyet kazanmaktadır. Bu fihn başka hiç Beyoğlu sinema-
smda gösterilıniyeeeğinden son günlerinden istifade ediniz. 

Suvareler için yerlerinizi evvt^en aldırınız. Td. 41341, 

BÜTÜN ÜNİVERSİTELİLERİN GÖR»IESİ LÂZIM BÜTÜK FİLM 
Btiyük artist PAUL BfUNY'nhı fevkalâde bir temsUi 

SARI ESIRLER 
Esrarttfigiz. Çinin Garp halkmca meçhul, akıllara hayret veren ve hakiki hayat İçinde bergün f ecen IHT 
kudreti 

facianın 

Aynca: K O R S A N L A R A D A S I 

BUGÜN 
Baş rolde: JEAK HOALT Heyecan ve kahramanlık filmi. 

Matinelerden 
itibaren M t L L Î sinemada 

başbyor. 

Bu akşam Sinemasında 
Aıaml neşe., 

Mevsimin en büyük muvaffakiyeti..., 
Azami zarafet 
Zengin, orijinal ve emsalsiz bir flfan. 

LÜKS HAYAT!... 
A M P BaşroDerde: W I L L I A M P O W E L L 

C A R O L E L O M B A R D 
Paris, Londra, ve Amerika sinonalannda bütün rekorları kıran ve cidden 
t^rar görülecek bir fihn. İlâveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri 

1 

AZAK SİNEMASI 
Bugün matinelerden itibaren: Yddızlar yüdm MARLENE DİETRtCH'in son fihni 

— Ç İ P L A K M E L E K 
Bu scnmin en göıel fifani 

2 — A M E R İ K A N I N K U R U L U Ş U 
GEORGE (yBRİEN tarafmdan 

Pek yakrnda ÜÇ SİLÂHŞORLAR 
İstanbulda yabuz sinemamızda gösterilecektir. 

Türkçe sözlü 

Yarın akşam T Ü R K sinemasında 
MACERA ADAMI 

ALFRED KAPUS'ün (Avcntuler) romanuıdan 
V İ C T O R F R A N C E N ve 

Komedi Fransez'in meşhur artisti B L A N C H E M O N T E L 
Aşk, macera, güzelHk, zevkle ve merakla gSrtilecek şaheser 

^ " ^ • • • • • • • • i M Ü J D E ! . . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

YILDIZ S INEMA'da 
Jeanette Mac Donald, Nelson Edy'nln ölmez şaheseri 

GARDENde 
Tarm akşam: Büyük 

JAPON SUVARESi 
YENİ NUMEROLAR 

3 Mart perşembe akşamı 

MİS BÜRON 
idaresindeki 

BENNY P E Y T O N 
ZENCİ GAZİ 

Tabldot 150 kuruş 

İKİ BÜYÜK ESER BİRDEN 

ŞEN YUMURCAK 
SHİRLEY TEMPLE 

ve : Tamamen renkli 

LORETTA YOUNG 

ALEMDAR'da 
B U G O N 

•% 
Bu 

MELEK'te 
Hayatmızm en güzel iki saatini yaşa

yacaksınız. 
AŞK - NEŞT — ZEVK — EĞLENCE 

MUSİKİ ve DANS fflmi 

BRODWAY 
MELODİ 
1938 

Baş rollerde: Dans kraliçesi 
ELEANOR POWELL 

ve en güzel sinema yıldızı 

ROBERT TAYLOR 
Aynca: Paramount dünya haberieri 
Dikkat: Nmnarah koRuklann erken

den aldırılması rica olunur. 
Tel^on: 40868 

LEYLÂKLAR AÇARKEN filini 

Bugünden itibaren bir hafta daha gfistermeğe karar vermiştir. 

gelılı Tiyatrovn dnun kısmi 
Bu akgam saat 20,30 da 
(BtB ADAM TARATMAK) 

Dram 3 perde. 
Tann: Necip Fazıl Kısakürek 
KoBMdl kısmı: Bu gece saat S0,30 da 
(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schfin tahan, tOrkçesl: S. Morar. 
OOndüs saat 14 te Çoonk Ttyatton 

(MAYİ BONCUK) Yazan: IıCflmtaa Ztkl 
Tafin. Mfizik: F. Eg». 

EDWİGE FEUİLLERES 

ve 
Pierre Richard Wilm 

Yann akyam 

SARAY 
Sinemasında 

gibi Fransız sinemasınm en büyük lU yıldızı tarafmdan yaratılan 
FRANG|0 DE CROİSSET'nin meşhur romanmdan alınan 

MALAKALI KADIN 
Eengin filminde en büyük ve meşhur şahsiyetlerin rollerini yaşatacaklardır. 
Lttks ve muhteşem bir mizansen... Hindistanm bütün sihir ve füsunu... Aş-
km bütün asamet ve İhtişamı... 

Yann akşam için yerlerinizi e\-velden alchnmz. 
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SÎYASl tCMAL: 

;DENOINI SSTfiFASO 
B, Hitlerin müstakbel politikası-

ntn esaslarını izah ve ilân eden nut
kunu söylemesini müteakip İngiltere 
Hariciye Nazın Eden'in istifa eyleme
si bütün dünyayı heyecana getirdi. 
Mumaileyhle beraber Hariciye müste
şarı Lord Cranboume dahi istifa eyle
miştir. 

İngilterenin haricî politika^nda bü
yük bir değişiklik olacağını anlatan bu 
istifalar o kadar mühimdir ki, İngüiz 
imparatorluğunun müstakil \ domino 
yanlardan biri olup coğrafi mçvkit tti-
barüe nefsi İngilterenin müdafaası 
ve sevkülciyş noktasından sotı. derece
de mühim olan İrlanda ile devamlı vs 
esaslı bir hnlaşnuı yapT'nahîçiiı Londra^ 
da tekrar toplanan konferans büe 
başka bir zamana tehir edümitşir. 

İngiliz kabinesinde harid ipolltika 
işlerinde çoktanberi iküîk t?f müba-
yenet vardı. İstifa eden nazır ile bOr 
zı arkadaşları ve bahusus Haniciye Ne
zaretinin erkânı bu cihan d^letinin 
hem kendi kuvvetine, hem dâ demok
rasi zümreden sayılan Franianın ve 
Amerikanın ittifak ve müzaheretine 
dayanarak devletin mutlak hâkimiye
ti taraftan otoriter devletlere karşı 
metin ve hattâ şiddetli bir politika 
takib ederek bujılann yola getirilme^ 
sinde ayak diremekte idiler. 

Hiç olmazsa İtalya ile Alrhanyaya 
birden değil, yavaş yava^ve muayyen 
şeraite bağlı olarak müsaadeler gös-

terilmesinde son derecede ısrar gös
termekte idiler. 

İngiliz Başvekili Neville Chamber-
lain ise, İngilterenin tamamile silâh-
lanmadığınive kahir mukabil taarruz 
kuvveti bulunmadığını ve hSr taraf
tan kabili cerh ve açık olan İngiliz im
paratorluğunun bütün dünyâya ya
yılmış olduğunu ve dünyanın en bü
yük üç askârî' ve bahrî devleti Alman
ya, İtalya ve Japonyanın her hal ve 
kârda aynlmamak üzere kam bir it
tifak yaptıklannı göz önündk bulun
durup son derecede ihUyatkâr ve uz
laşıcı bir siyaset takib edilmesinin 
imparatorluğun selâmetine uygun 
olduğuna sarsılmaz bir iman a kana
at hasıl etmiştir. Bu kanaatin şevki-
le B. Hitler ve B. Mussolini ile defa
larla, B. Eden'i k&narda bırakarak te
masta ve fikir teatisinde bulı\nmuştu. 
Fakat Akdenizdeki sevkulceyşi müvor 
zenenin temini, Habeşistan İtalyamn 
bir imparatorluğu olmasının tasdi
ki ve Almanyanın Orta Avrupa poli
tikasında ve müstemleke meselesinde 
tatmini gibi işleri Eden'in arzusuna 
göre geciktirmeğe artık imkân bulun^ 
•madığından, İngiliz Başvekili, bir za
man, vatanını malî ve iktisadî nokta
dan muhakkakı bir felâketten kur
tarmakla kazandığı nüfuza 'dayana
rak haricî politikadaki muhaliflerini 
bertaraf etmiştir*. 

Feyzullah Kazan 

Filistinde 100 bin sene evvel 

Terkos suyunun sık sık 
kesilmesine nihayet vermelidir 

Çürük borular biran evvel değiştirilmeli, halkın 
susuz kalmasının önüne geçilmelidir 

Sön günlerde şehrin • muhtelif 
semtlerinde - evvelce haber Verilmek
sizin ve ilân edilmeksizin - birdenbi
re Terkos suyu kesiliyor ve l̂ oca mar 
halle bir kaç saat susıc kalmağa 
mahkûm oluyor. Bu, biri defaya 
münhasır geçici bir kaza değUdir,' t ^ 
tanbulun bir çok semtleri bu susuz
luk nöbetine uğruyor. 

Nitekim, üç dört gün evvel Maçka 
ve Nişantaşı civan, hiç bekfenmiyen 
bir saatte susuz kaldığı gibi dün de 
Taksim Talimhanesindeki apartı-
manlaJnn musluklannda bir katre 
su bulunamadı! 

Halk, suyun böyle apansız kesile
ceğini bUemediği için çok tedariksiz 
bir vaziyette kalmıştı. 

Terkos su şebekesi, belediyeye geç
tikten sonra şehrin bu gibi arıza
lardan kurtulacağı muhakkak görü
lüyor ve bu hususta esash teminat 
verilyordu. Filhakika, şehre akıtı
lan su mikdan, eskisine nlsbetle, çok 
artmıştır. Bunu inkâr etmek hak
sızlıktır. Fakat son günlerde teker
rür eden bu ânzalar da pek çoğaldı. 
Öyle zannediyoruz ki - ne yapılacak
sa bir an evvel yapıhp - hafiu ıztıra-
ba, müşkül vaziyete sokan bu arıza
lara nihayet verilmelidir. 

Sular idaresinden yaptığıpıız tah
kikata göre bu gibi arızalar» "suyun 
tazyiki yüzünden bir mahalleye, bir 
semte ait bir borunun birdenbire 
patlamasından ileri gelmektedir. Bu 
borunun tamiri ve yahut değiştiril
mesi için sarfedüen zaman'içinde o 
semtin suyunu kesmek lâzımgeiiyor. 
Doğrusu bu izaîıat, bir ma:Seret teş
kil etmekten çok uzaktır. I 

Çünkü diğer taraftan yip tığımız 
tahkikata göre Terkos su şebekesinin 
şehre ait kısmımn çoğu çürük, eski
miş borulardan ibarettir, ; 

Belediye sular idaresinin elinde 
şebekenin bütün teferruatı^ göste-
i'ecek mükemmel bir plân v»rdır. Bu 
plân, mevcut borulaı-dan hangisinin 
tabiî ömrünü ikmal etiğinii göstere
cek vaziyettedir. i 

Sular idaresi, suyım mikdanm ve 
tazyikini arttırdığına göre, ' bu 'eski 
boruların yeni tazyik ve kuvvete mu
kavemet edemiyecrfderi de muhak
kaktır. 

Şu halde sular idaresi, halkı böy
le apansız olarak susuz bırakmamak 
için, artık hiç bir İşe yaranuyan çü
rük borulan .bir an evvel!değiştir
meli ve bu değiştirme ameliyesine 
başlamadan evvel de bunu ^azet^er-
le ilân ettirmelidir. O zaman halk, 

yaşıyan insan ve hayvanların 
müstehaseleri bulundu 

musluğımda ne kadar zan^n için 
su bulunamıyacağmı düşüjnür ye 
icap eden tedbirleri alır. : 

Yeni bir süzme haVuzu 
yapılacak . 

i Belediye Sular idaresinin Terkos gö
lündeki fabrika tesisatmı yenileştir
mek üzere İngiltereye sipariş ettiği 

'makinelerin ilk parçalan gelmiş ve 
fabrikadaki esM makinelerlei değişti
rilmeğe başlanmıştır. Son sistem olan 
bu makineler, su isale kudretinin sür
at ve tazyikini arttıracaktır. Sular 
idaresi ayni zamanda Kâ^thanedeki 
süzme havuzlarının şehre verilen su
yu tamamile tasfiye edecek vaziyette 
olmadığını görmüş ve bu sene yeni bir 
havuz daha yaptırmağa karar vermiş
tir. Bu yeni havuz, şimdiki havuzun 
bir misli büyüklüğünde olacaktır. 

Hastanelerimiz 
Heybeliada sanatoryo^ıuna 

bu sene 100 yatak ilâve 
edilecek 

Ankara 22 (Telefonla) — Bu sene 
Heybeliada sanatoryomımda 100 ya
taklı bir pavyon açılataktır^ Bunım 
için Sıhhiye Vekâletinin bü s^neM büt
çesine lâzun gelen tahsisat konmuş
tur. Vekâlet sanatoryormun, kadrola-
rmı yeni baştan hazırlamakt^ır. 

Mühendis B. Abdürrahman Natoi tar 
rafmdan Divrigide yapılmakta olan 
hastanenin idaresi devletçe deruhte 
edilecektir. Bunım için de Sıhhiye Ve-
kâletinin yeni sene bütçesine tahsisat 
konmuştur. 
öldürdüğü metresini odası

nın altına gömen katilin 
mıihakemesi 

Ankara 22 (Telefonla) — Bir müd
det evvel metresi Kezibam elektrik te
li ile boğarak öldüren ve cesedini d^ 
oturduklan odanm altma gömen Kes* 
kinin Safra köyünden Ali î e Alinin 
ikinci metresi ve suç ortağı dungurlu-
lu Ayşenin muhakemesine; bugün 
ağır cezada devam edildi. 

Geçen celsede müddeiumumi. Ali
nin idamını, Ayşenin de beş sene hap
sini istemişti. Bugünkü celsede Ali, 
bıT cinayeti sarhoşlukla: işlakiğini ve 

. esasen sinir hastalığma müptelâ bu
lunduğunu söyledi ve Tıbbı adlîce mu
ayenesini istedi. Ayşe de henüz müda-
faasım hazırlıyamadığım bildirdi. 

Mahkeme, Alinin Tıbbı adlîde mü
şahede altma ahnmasına karar vere* 
rek muhakemeyi 1 marta tîoik ettt 

Meşhur ingiliz 
âlimlerinden sir 
Keifh Londrada 
mühim bir kon-
feraiıs vermiştir. 
Konferansta Fi-
listinin tarihten 
evvelki zaman
larda yaşıyan halkma aid vuku bu
lan yeni keşiflieri izah etnüştir, 

Filistinde yapılan araüştırmada bu 
memleketin eski sakinlerine aid bir 
çok müstehaseler yani taş haline gel
miş vücudlar bulunmuştur. Sir Keift 
bu adamlarm ya insanlarm doğru
dan doğruya büyük ecda:dı oldukla-
nnı yahud beyaz ırkm doğmasma 
sebeb olan bir ırk olduğunu söylemiş 
tiK. Çünkü esfa Filistinliler bugünkü 
insanlara hiç benzememektedirler. 
Bu adamlar Avrupa kıtasım son de
fa dımudiyeler istilâ etmezden evvel 
Filistinde Kannel dağınm mağarala-
nnda yaşamışlardır. Bu mağaralar 
şimdi müstehaseler ve eski insanla
rm kullandıkları âletlerle doludur. 
Mağaramn birinde müstehase, eşya 
ve kemikler seksen ayak kalınlığmda 
bir tabaka teşkil etmiştir. 

Bunlar arasmda şimdi cinsi inkı
raz bulmuş birçok hayvanlarm vü-
cudlain da vardır. Bu müstehaseler 
ve âletlere bakarak yapüan hesapla
ra göre bu adamlar lâakal 100,000 
sene evvel yaşamışlardır. Mağara:da 
ilk yaşıyan adamlar taş kültürü dev
rine v.e son jraşıyanlar İbrahim Pey
gamber zamanma' tesadüf etmekte-, 
dir. 

Bazı mağaralarda tam iskeletler bu
lunmuştur. Btmlarm sasnsl şimdi on 
üçü bulmuştur. Dördü çocuk ve ka-
lam 50 yaşmdan aşağı insandır. Yal
nız biri bu yaşı geçmiştir. Bu tedkikat 
eski zaman adamlannm ömürleri 
uzım olmadığmı ispat etmiştir. Yüz 
bin sene' evvel yaşıyan bu adamlar 
düşüncesiz değildüer. Ölülerini mu
hafaza -için kireç taşmdan mezalr 
yapmağı düşünmüşlerdir. Çünkü bu 
taş inean ve hayvan vücudunu çü-
rümekten muhafaza eder. 

Bu mezarlar yüz bin sene içinde 
vücudlan muha:faza etmişse de bım-
lann çıkarılması da o kadar güç ol
muştur.- Müstehase - halinde gelen 

Filistinde yapılan araştırmalar çok mühim neticeler 
vermiş, ilk insanlara dair mühim eserler ele 
geçirilmiştir. Bu insanların boyları ikişer metreye 

yakındı. Vücudlan bugünkü insanlara 
nazaran çok farklıdır 

vücudlar taşlara yapışmış olduğun
dan mahallinde koparılmasma im
kân hasü olmamıştır. Bunım için 
birer torüuk kaya halinde Karmd 
dağından güçbelâ indirilmiş ve Filis-
tmden Londradaki cerrahî mektebi
nin lâboratuarma getirilmiştir. 

Buraüa mezarlarm içinde taşa ya
pışmış ve taşlaşmış insan uzuvları 
fennin en son keşfiyatı eseri olan 
kimyevî usullerle aynlmıştır. Daha 
sonra meşhur (Darvin) in evi yanm-
daki araştırma müessesesine götürü
lüp burada; ince tedldkleri yapılmış, 
fotoğrafları almmış ve mevcud in
sanlar ile muhtelif devirlere mensup 
insanlarm vücud ve kemiklerile mu
kayese edilmiş ve bu sayede en eski 
adamlarm kimler olduğu tespit edil
miştir. Bu tedkikat tam dört sene 
sürmüştür. 

Bu eski adamlarm en büyük vasfı 
devâsâ vücudlü olmalandır. Kütü-
bü mukaddesede yaşadıkları kayde
dilen dev vücudlü iri adamlarm 
bunlar olduğuna şüphe kalmıyor. 
Tam olarak elde edüen iskeletlerdaı 
dört erkekten her birinin boyu beş 
ayak on bir pustur. Kadınlann boy
lan beş ayak dört pustur. Bir ayak 
otuz buçuk santim olduğuma göre bu 

' adamlarm boylan ikişer metreye 
yakmdır. 

Dik boylu oldukları ve bizim gibi 
yürüdükleri ve konuştukları şüphe
sizdir. Kol ve bacakları kuvvetlidir. 
Fakat bu kemiklerinin teferruatı bi
zim kemiklerimizden çok fakhdır. 
Göğüsleri geniştir, Bundan koşucu 
ve çok nefes alıp verdikleri anlaşılı
yor. Amudufıkarilerinm tarzı teşek
külü bir derece maymunlan andır
maktadır. 

Karmel dağı mağaralannm eski 
sekenesi bizden lâakal 100,000 yü ön
ce yaşadıkları halde dimağlarınm 
cesameti bizimkine muadildir. Yal
nız kıvrımları daha SEidedir. Düleri-

nin adaleleri bizim
ki gibi alt çeneye 
merbuttur. Dimağ-
larmm bütün ak
samı bizim gibi 
mantık sahibi ol
duklarım ispat edi
yor. 

Teşrihi evsafı iptidailiğini hayli mu
hafaza etmiştir. Kaş sırtlan goril may« 
mımlaimda olduğu gibi göz çukuru 
üzerinde çıkıntı teşkil etmektedir. Çe
ne kemikleri ajmdır. Ağızlarmın boş-
luklan bizimkilerden daha geniştir. 
Boyunlan kalın ve son derecede kuv
vetlidir. 

Dünyanın hiç bir yerinde Filistinde 
bulunduğu kadar muhtelif tekâmül 
devrelerine mensup adamlarm cesed-
leri bir arada bulunmamıştır. Meselâ 
çenelerin her devrine tesadüf edilmiş
tir. Şempanze maymunlan gibi hemen 
hemen çenesiz adamlar olduğu gibi bi
zimki gibi alelade çene sahibi olanlar 
da vardır. 

İnsan cinsinin en mûtebariz hutu-
tundan biri de burundur. Lâkm eski 
Filistinli adamlarm burunlan bir şe
kilde değildir. Bazılanmn bunmlaaı 
Romalüannki gibi köprülüdür. Bazi-
lan ise zenci bumu gibi yayıktır. 

Kadınları Avrupada bulunan Nean-
derthal iptidaî insanlanna çok benzi
yorlar. Herhalde Füistin adamlan bu 
iptidai adamlarm yaşadıklan devir
den daha yeni bir devirde bulunma
mışlardır. 

Eski Filistin adwnlarmm Avrupa-
ya gelerek Neanderthal aüamlanm teç-
kil ettiklerine ihtimal yoktur. Garbt 
Asyanm içerilerine daha ziyade gidü-
dikçe elde edilen müstehaseler eski
den oralarda yaşıyan adamlarm Avru-
palılarm Neanderthal adamlarma ben-
zemeyip Füistin adamlarmdan ziyade 
biz modem adamlara benzedilderi gö
rülmektedir. Müstehaselerden birinin 
kalçasmda dört yüzlü bir mizrak ba
şı bulunmuştur. Bundan bu adamlal» 
rm muharib olduklan anlaşümıştır. 
Şimdiye kadar bu kadar eski bir harp 
yarası eseri bulunmamıştı. Bu kesil 

cerrahin mektebi muallimlerini çok alâ^ 
kadar etmiştir. İşte yüz bin sene evvd 
yaşıyan ecdadımız bunlardı. — F. 

Memleketimize getiri-
leceit mulıacirler 

Âlâtı ziraiye getirecek muha
cirlere münasip prim 

verilecek 
Ankara 22 (Telefonla) — Geçenler

de toplanan Muhacirin iskân komis
yonu tarafmdaR alman kararlar Baş
vekâlete bildirilmiştir. Bu' kararlar 
arasmda hükümet tarafından iskân 
edilmek üzere memlekete'getirilecek 
muhacirlerden, beraberlerinde hay
van, araba, ziraat ma;kinesi gibi âlâr 
ti ziraiye getirecek muhacirlere mü
nasip prim verilmesi de vardır. 

Serbes iskâna tabi olacak mufiaclr-
lerin 'beraberlerinde getirecekleri eş
ya için meVcıid muafiyetler, bu gibi 
muhacirlerin memlekete gelmelerini 
teşvik için genişletilmektedir. Bun
lardan tüccar ve sanatkârlar ticaret 

•ve sanatlanm yapabUmek içtn lüzum 
' olan bütün eşyayı gümrük resminden 

muaf olarak memlekete getirebUecek-
lerdir. 

tskân idaresi riyaseti 
Ankara 22 (Telefonla) — Sıhhiye 

Vekâleti, İskân umum müdürlüğü teş
kilâtı için yeni bir kanım projesi har 
zırlamıştır. Bu projeye göre^ İskân 

" umum müdürlüğü İskân idaresi riya
setine kalbedilmekte ve teşkilâtı ge
nişletilmektedir. 

Butenko Romadan ayrıldı 
Roma 22 (A.A.) —Tribüne gazetesi 

Sovyetlerin eski Bükreş maslahatgü
zarı Butenko'nun Romadan jıyrddığı--
m yazmaktadır. 

Fransanın Almanya 
nezdinde te$el)lıüsü 

Çekoslovakyaya taarruz 
edilmesine karşı seyirci 

kalmıyacak 
Paris 22 — Havas ajansı bildiriyor: 
Siyasî mahafüde ehemmiyetle kay

dedildiğine göre, Berchtesgaiien mü-
lâkatmn neticeleri belli olur olmaa 
Fransa; hükümeti İngiliz hükûmetüe 
birlikte Berlinde iptidaî bir teşebbüs
te bulunmuştur. Fransa hükümetinin 
gene İngiltere ile birlikte Derline müş
terek ve ayni mealde deklarasyon ve
rerek Merkerf Avrupada her hangi 
bir toprak değişikliğinin katt bir mu
halefete uğnyacağmı bildirmesi de 
kararlaştmlmıştır. Bu suretle Fran
sa büyük devlet sıfatile uhdesine dü-
$en vazifeyi yapmak azminde olduğu
nu ve zarurî olan enmiyet prensiple
rine sadık bulımduğunu isbat etmişe 
tir. 

Paris ile Prag hükümetleri;arasmda 
bu hususta; daimî bir temas vardır. 

Yangın başlangıçları 
Aksarayda Horhorda tramvaycı 

Mehmed ve İhsaıün oturduklan ev
den bir odadan yangın çıkaraic kısmen 
yandığı halde söndürülmüştür. 

Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 
Andönım evmden, Osmanbej^de Kris
tal apartımani bacası, Büyükj Hendek
te Beyrut apartımanı bacası tutuş
muş, vaktinde yetişen itfaiye tarar 
fmdan söndürülmüştür. 

Avustüryanın istiidâli 
Memleketin muhtelif 

yerlerinden Başvekile 
telgraflar çekiliyor 

Viyana 22 (A.A.) — Havac- ajaiisi 
nluhabirinden: 

Hükümet eyaletlerden her gün bir 
çok karar suretleri almaktadır. Bun
lar, son vekayim memlekette hasıl 
etmiş olduğu vatanpwverane aksülâ-
meli göstermektedir. 

Corinthie amele teşküâtı Avustur
ya istiklâlinin muhafazası lehinde 
bir karar sureti kabul etmiştir. 

Krallık taraftan olan lîir çok zevat 
da bâşvekU Schuschnigg'e cesaret ve
rici telgraflar göndermişlerdir. 

Sahte vekâletname yaptır
maktan suçlu iki kişi tevkif 

edildi 
Noterde sahte vekâletname tanzimi 

suçundan maznunen Hasan Tahsin 
ve Abdullah adlannda iki kişi haîdan-
da müddeiumumîlik tarafmdan tah
kikat yapümış ve dün ikisi de sorgu* 
ya çekilmişlerdir. Hâkim tevkiflerine 
karar vermiştir. 

Ziraat kongresi 
Ankarada toplanacak olan büyük 

ziraat kongresi hazırlıklan bitmek 
üzeredir. Şehrimizde yapılmakta olan 
tödkiklerm mülüm bir kısmı neticelen
miş, ziraî mahsullerden bazılanmn va
ziyeti tamamen tesbit edilmiştir. 



r*-"" 

Sahife 6 A K Ş A M 23 Şubat 1938 

Balkan konseyine iştirak edecek 
murahlıaslar yartn İstanbula geliyorlar 

Saat 21 de hususi trenle Ankaraya hareket 
edecekler - Konseyin ikametlerine 

dair program ifâzıriatıdı 

Dün fstanbula gelen Romanyalı gazetecfler 

Balkan konseyi 25 şubat cuma gü
nü Ankarada toplanacaktır. Konseye 
iştirak edecek olan dost ve müttefik 
devletlerin mümessilleri yannki per
şembe günü şehrimize geleceklerdir. 
Misafirlerimizin şehrimize muvasalet 
ve Ankarada ikametlerine dair bir 
program hazırlanmış ve alâkadarlara 
tebliğ edilmiştir. Bu programa göre 
hükümetimiz tarafından tayin edilen 
mihmandarlar ile Yunan, Yugoslav ve 
Romanya sefirleri ve İstanbul başkon
solosları bu gece saat 23 de Sirkeciden 
tahrik edilecek hususî bir katarla şeh
rimizden Pityon istasyonuna hareket 
edeceklerdir. Yunan Başvekili B. Me-
taksas, Yugoslavya Başvekili B. Sto-
yadinoviç, Romanya Hariciye müste
şarı B. Petresko ile maiyetlerini teşkil 
eden zevatı hamil olan tren 24 şubat 
perşembe günü saat 12 de Pityon is
tasyonuna vasıl olacaktır. Burada mi
safirlerimizin bindikleri vagonlar şeh
rimizden giden hususî katara bağlana
cak ve o gün saat 20 de Sirkeci istasyo
nuna muvasalet edilecektir. 

Misafirlerimiz, Sirkeci istasyonun
da İstanbul valisi, İstanbul mevki ve 
merkez kumandanları, emniyet müdü
rü ve konsolosluklar erkânı tarafından 
karşılanacak, dost devletlerin mümes
silleri askerî merasim ile selâmlana-
caklardır. Bando mUlî marşları çala
caktır. Saat 21 de hazırlanan hususî 
bü- trenle Ankaraya hareket edecek
lerdir. 

Muhterem misafirlerimiz, 25 şubat 
cuma günü saat 10,5 da Ankaraya va-
sü olacaklar ve Ankara istasyonunda 
Başvekil, Hariciye vekili. Başvekâlet 
müsteşan, Hariciye umumî kâtibi, 
Ankara valisi, mevki kumandanı. Ha
riciye vekâleti protokol dairesi şefi, 

Hariciye vekâleti birinci daire reisi, 
emniyet müdürü, merkez kumandam, 
sefaretler erkâm tarafmdan karşıla
nacaklar ve bir askeri kıta selâm res
mini ifa ettiği gibi askeri bando da 
millî marşlan çalacaktır. Misafirleri
miz burada otomobillere binerek An
kara palasa hareket edeceklerdir. Oto
mobillerin birincisine Yunan başvekili 
general Metaksas ile BaşvekU B. Celâl 
Bayar, ikinci otomobile Yugoslavya 
BaşvekUi B. Stoyadinoviçle Hariciye 
vekili B. Rüştü Araş, üçüncü otomobi
le de Rumen Hariciye müsteşan ile 
Hariciye umumî kâtibi B. Numan Me-
nemencioğlu bineceklerdir. 

Ayni gün saat 11,45 ile saat 13 ara-
smda resmî ziyaret ve iadei ziyaretler 
yapılacaktır. Misafirlerimiz, o gün 
kendi sefaertleri binasında öğle yeme
ğini hususi surette yiyecekler ve bir 
müddet istirahat ettikten sonra Bal
kan konseyinin ilk toplantısım yap
mak üzere Hariciye vekâletine gide
ceklerdir. Toplantıya saat 15,5 da baş
lanacak saat 18 e kadar devam edecek
tir. 

O günün akşamı saat 20,5 da Hari
ciye köşkünde Hariciye vekili B. Tev-
fik Rüştü Araş tarafmdan müttefik 
hükümetlerin mümessilleri şerefine 
bir akşam ziyafeti verilecek ve yemek 
sırasında doktor Tevfik Rüştü tara
fından bir nutuk söylenecektir. Bu nut
ka muhterem misafirlerimiz sıra ile 
cevap vereceklerdir. Yemeği müteakip 
saat 22,5 de bir suare verilecektir. 

Şubatın 26 mcı cumartesi günü saat 
10 da Hariciye vekâletinde konsey top
lanacak ve saat 12,45 de toplantıya ni
hayet verilecektir. O gün saat 13,5 da 
Başvekil B. Celâl Bayar tarafmdan 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Rumen faşist 
teşkilâtı dağılıyor 
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Başları, hatıratının ikinci 
cildini yazmak için 
Romaya gidecek 

Bükreş 22 —- Eski Demir muhafta-
1ar (faşistler) jfefi Codreanui neşrettiği 
fcir beyânnaîneâe «her çey vatan için» 
teşkUâtmı feshetmiş ve bütün azasını, 
içtikleri anddan âzad etmi§tir. 

Bu âni karar derin bir tesir yapmış
tır. Codreanu beyannamesinde idare 
ettiği teşkilâtın cebir ve çlddete «ü-
rüklendiğîni görmek istemediğini ve 
meşrutiyet çerçevesi içinde kalmağa 
azmettiğini ve lejyonerlerin faaliyeti
ne tam bir itimadı bulunduğımu be
yan ediyor ve diyor ki: «Demir muha
fızların galebe çalacakları saat henüz 
çalmamıştır. İktidar hâlâ eski nesle 
aittir. Eğer iyi hareket ettiğim sam-
yorsa ona ders vermek bize ait değil
dir» diyor. 

Codreanu hatıratmm ikinci cildi
ni tamamlamak için bugünlerde Ro
maya gidecektir. 

Rumen mülî köylü fırkası önümüz
deki intihabata iştirak etmemeğe ka
rar vermiştir. 

Çifte tedr isat usulü g e l e c e k 
d e r s s e n e s i n d e n i t ibaren 

kaldır ı l ıyor 
Talebe mevcudunun fazlalığından 

dolayı ilkmekteplerin bazüannda tat
bik edUen çifte tedrisat usulünün önü
müzdeki seneden itibaren lâğvma 
esas itibarile karar verilmiştir. Bu 
maksadla dün Maarif müdürü B. Tev-
fiğin reisliği altmda kaza maarif m&-
murlannm iştiraküe bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıda tek tedrisata 
tabi olan mekteplerin vaziyetleri, bi-
nalarm istiab kudreti, muallim kadro
su meseleleri görüşülmüş ve bu mak-
sadm temini için yeniden kaç mektep 
açümasma ihtiyaç görüldüğü tesbit 
edilmiştir. 

Bir k ı z b a l k o n d a n d ü ş e r e k 
öldü 

Beşiktaş civannda bir apatımanda 
hizmetçilik eden bayan Nimet admda 
bir kız, apartımanm balkonunda ça
maşır asarken muvazenesini kaybede
rek düşüp ağır yaralanmıştır. Nimet, 
Beyoğlu Belediye hastanesine kaldı-
nlmışsa da biraa sonra ölmüştür. 

K a r a d e n i z d e bir m a y ı n 
görü ldü 

Türk bandıralı Anteres vapuru Ka
radenizde Ereğli açıklarında bir maym 
görmüştür. Vapur, keyfiyeti derhal 
telsizle Deniz ticaret müdürlüğüne 
büdirmiş ve dün gemiciler serseri ma-
ymdan haberdar edilmişlerdir. Mayın 
İmha edilecektir. 

• I .1 

Bir k a d ı n ev inin merd iven le 
r inden düşerek y a r a l a n d ı 
Beylerbeyinde otturan 25 yaşlannda 

Tanaşkos isminde bir kadm, evinin 
merdinveninden düşerek yaralanmış, 
tedavi için numune hastanesine kaldı
rılmıştır. 

YARIM ADAMLAR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir No. 10 

— Köpekler de bizim gibi can taşı
yorlar, onları öldürmek günah değil 
mi?.. 

Yamndaki ilâ
ve etti: 

— Yarın ah
rette.... 

Bu başlangıç 
kürsüde oturan 
çocuğa cesaret 
vermişti: 

— İyi ama, de
di, köpeklerin 

mutlaka öldürülmesi lâzım!.. Onlan 
«ehirlemeli mi, denize mi atmalı?., 
Onu söyleyinl.. 

Sol sıralardan bir çocuk yaylaıup 
ayağ^ fırladı: 

— Denize atmalı daJıa iyi efendim, 
köpekler hiç olmazsa yüze yüze kena
ra çıkıp kurtulurlar... 

Ahmed Cengiz yolunu şaşıran mü-
n a k a ^ y a karışmak lüzumunu hissetti; 

— Dikkat edin çocuklar, diye köşe
sinden seslendi, köpekler mutlaka 
Öldürülecek... 

Smıfa gene bir sessizlik çöktü. Sağ 
taraftakUer, sol taraftakilerin yüzle
rine bakıp kaş göz oynatıyorlar, kür
süde oturan çocuk başım iğmiş, tır-
naklarma bakıyordu. Birdenbire ince 
bir ses duyuldu: 

— Alçakları zehirlemeli!.. Nedir o 
sokakların hali!.. Pislikten geçihni-
yor!.. 

Bu teklif sağ taraf takUeri coşturdu. 
Karmakarışık, inceli, kalınlı sesler 
zehirlemenin doğru olmadığım, zehir
lenmiş bir köpeğin sokak ortasmda 
can çekişerek ölmesine hiç kimsenin 
dayanamıyacağım, bunun bir işkence 
olacağım haykırdı.. 

Bıma mukabil sol taıaf kendi bu-
luşlanna göre bir takım zehirleme 
usulleri söylediler. Bir kısım sollar 
köpekleri tenha yerlere çağırıp orada 
zehirlemeği, bir kısım da bu işi gece 
yansı yapmayı teklif etti.. 

Fakat sağ ta
raf şiddetle fikri
ni müdafaa edi
yor, köpeklerin 
İlle denize atıl-
masmı İstiyordu. 

Münakaşa öy
le kızıştı ki der
sin başında sıra-
lann altma kaç
mayı tasarhyan çocuklar zemberekle
ri boşanmış gibi yerlerinde duramaz 
oldular. 

Ahmed Cengiz, odanın köşesinde, 
a ğ ^ kulaklannda, bu manzarayı sey
rediyordu. Fakat birdenbire hangi 
sıradan fırladığı belli olmıyan bir 
hokka odanın duvarmda patlayınca 
(aşladı: 

— Susunuz efendileri.. Yeter!.. Ke
sin artık!.. 

Diye kürsüye koşarken teneffüs zi
li davayı halletti!.. 

Muallim, kürsünün üstündeki zili 
cebine yerleştirerek çocuklan sıra 

nln bir köşesinde 

yaptı ve: 
— Aferin çocuklar, müzakere iyi 

cereyan etti. Yalnız ufak tefek kusur-
larmız yok değil. Onları gelecek ders
te hem tashih eder, hem de bu mese
le hakkında bir karar verirsiniz!.. 
Diyip odadan çıktı. 

Fakat dersin bitmesile köpek mese
lesi bitmiş olmadı. Tabur halinde bah
çeye çıkan çocuklar hâlâ biribirlerine 
fikirlerini kabul ettirmeğe çalışıyor

lar, merdivenler
den inerken iti
şip kakışıyorlar
dı.. 

Asü mesele bal> 
çede patlak ver
di. Sımfm duvar
ları arasından 
kurtulan sağlar
la BoUar bahçe-

biribirlerine girdi
leri ö t e U smıf çocuklarmm hayret
le açılmıg gSsslert fintinde bir meydan 
muharebesidir bağladı!.. Mektebüı 
bütün talebesi, boroz döğüşü seyreden 
meraklılar flbi, bu köşeye birikip 
«zehirlemeni..», «bayır denize *atma-
b!» diye boğuşan arkadaşlarım sey
rediyorlardı. 

Nihayet üst perdeden bir çığlık or
talığı yatıştırdı. Ve İki iri talebe, aJ-
mndan kanlar sazan, saçı başı dağı
nık, yüzü gözü toprak İçinde, ağlı-
yan bir çocuğu müdüriyete doğtu 
sürüklediler!,. 

Mektebin inzil}at meclisi ortada 
muallim Ahmed Cengizden başka ce
zalandırılacak kimse bulamadı!.. Fa
kat o da kendini müdafaa etmenin 
yolımu buldu: 

— Ben, dedi, iki lâkırdıyı bir ara
ya getirip söyliyemiyen, bu pısırık 
çocuklan konuşmıya, münakaşa et
meğe alıştırmak İçin böyle bir çareye 
başvm'dum. Zaten bu da terbiye sis
temimizin esaslanndan biridir!.. 
Akan sular durdu!.. 

Bu hâdiseden sonra Ahmed Cengiz 
külahım karşısına alıp bir hayli dü
şündü: «Acaba 
kabahatli kendi
si miydi?.. Fa
kat., hayır!.. O, 
çocuklar üzerin
de böyle bir ter
biye sistemini 
tatbik etmekle 
onlara döğüşün!. 
Biribirinizin ba
şım, gözünü yarm!,. dememişti ya!..» 
Ona göre asıl kabahatli kendi kafa
sına bir türlü uymıyan bu kasaba 
halkı idi. Eğer bunlar da Karadeniz-
lüer gibi onu anlasalardı, onun poli-
tikacıhk tarafmı görselerdi, hiç böy
le olmazdı.. Orada nasıl bir «Dinamit» 
gazetesi çıkardı ise burada da meselâ 
bir «Bomba» gazetesi çıkanr, coşmak, 
bağırmak, kavga etmek ihtiyaçlarını 
bununla defeder, kurdlanm dökerdi!. 

(Arkası var) 

L fazan: 
Guy de Maupassant 

V 
Aile Dostu 

Tefrika No. 51 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes ] 

Madeleine yorulmuş; köhne araba
nın köşesinde içine işliyen güneşin ok-
şıyan sıcakhğı ile tatlı tatlı ısınarak, 
açık hava ve üık aydınlık banyosuna 
yatmış gibi uyuyakalmıştı. 

Kocası uyandırdı: 
— Bak, dedi. 
Yokuşun üçte ikisini çıktıktan son

ra araba durmuştu; durduklan yer, 
her yolcuya gösterdikleri görümüyle 
anü bir yerdi. 

Arabacı, müşterilerinin görüye do
yacakları zamanı bekledi. Her diyar 
gezgininin ne kadar zaman görüye 
bakacağmı, onları gezdire gezdire 
öğrenmişti. 

Araba yola düzülünce, Duroy, bir 
kaç yüz metre ötede iki ihtiyarın ken
dilerine doğru geldiğim gördü, araba
dan atladı: 

— İşte onlar, dedi, tanıdım. 
Bunlar, kadın erkek, iki köylüydü. 

düzensiz adım atıyorlar, yalpa vuru
yorlar, arada bir omuzlaşıyorlardı. Eı*-
kek ufak tefek, şişman, kırmızı yüz
lü oldukça göbekli, yaşma göre dinç
ti; kadın uzun boylu, kurnaz, kambu
rumsuydu, kocası çıkarlarının nerede 
olduğumu bilenlerle işi alaya vurup 

içerken, tâ çocukluktanberi yüzü hiç 
gülmeyip sözün tam mânasile tarla 
gücünü çekmiş olan kadınlardandı. 

Madeleine de arabadan inmiş, bu 
iki biçare mahlûka kalbi sızlıyarak, 
hazin hazin bakıyordu; bu kadar mü
teessir olacağını hiç tahmin etmenüş-
ti. Bu yakışıklı delikanlıyı, oğulları
nı tamyamadılar, açık renk elbiseli 
güzel kadmm da gelinleri olabileceği 
akıllarından bile geçmedi. 

Konuşmadan, hızlı hızlı jrürüyor-
1ar, evlâdlarını karşılamağa gidiyor
lar, arkalanndan arabalan gelen bu 
şehirlilere bakmıyorlardı büe. 

Yürüyorlardı. Gülmeden kınlan 
Duroy seslendi: 

— Merhaba babalık. 
Oldukları yerde kalakaldılar; şaşa

ladılar, sonra şaşkmlıktan serseme 
döndüler. İlkönce kadın kendini to
palladı, ileri bir adım atmadan mınl-
dandı: 

— Oğul sen min? 
Genç adam: 
— Benim ya ana, dedi. 
Yürüdü, iki yanağından şapur şu

pur öptü. Babasımn şakaklarına da 
şakaklarım sürttükten sonra kansım 

takdim etti: 
—̂  İşte karım. 
İki köylü Madeleine'e baktı. Görül

memiş bir şeye bakar gibi, baktılar. 
Babanın bakışlarında endişeli bir kay-
gu Ue karışık memnun bir muvafa
kat, anamnkilerde kıskanç bir kin 
vardı. 

Adam doğuştan şendi, bu neşesini 
tatU elma şarabı ve alkolle de ıslatm-
ca cesaretlendi ve gözucile şeytan şey
tan bakarak sordu: 

— Hele biyol öpem mi? 
Oğlu: 
— Ne duruyon! dedi. 
Madeleine, tedirginleşerek iki ya-

nağmı, ihtiyarın şapırdıyan dudak-
larma uzattı; ihtiyar öptükten sonra 
dudaklarım elinin tersUe sUdi. 

Sıra karışma geldlj o da gelinini, 
düşmanhğa yer bırakan bir ihtiyatla 
öptü. Hayır, hiç de tasavvur ettiği 
gelin değildi; elma kadar kırmızı, da
mızlık katır kadar tombalak, taptaze 
şişman köylü kızı değildi. Süslü elbi
se^ ve misk kokularile bu bayan bir 
döküntüye pek benziyordu. İhtiyar 
kadın İçin her koku misk kokusıydı. 

Baba, oğlunu kolundan tutup geri
ye çekti ve merakla sordu: 

— İşler yolunda mı? 
— İyidir. 
— Oh oh!.. Di bana, karının para

sı pulu var mı? 
Georges: 
— Ku-k bin frangı var, dedi. 
Babası küçük dilini yutacakmış gi

bi hafif bü: ıslık çaldı, bu servetle öy
le heyecanlandı ki ancak: «Vışşş!» 
diye mınldanabUdi. Sonra ciddî ka
naatini ilâve etti: 

— Alimallah güzel kadm. 
O kadun beğenmişti, beğendiği ka-

dmlardandı. Bir zamanlar da güzel
den anlar geçinirdi. 

Anne ile Madeleine, konuşmadan 
yanyana yürüyorlardı. Baba oğul ar
kalanndan yetişti. 

Meyhanede sofra, yanyana iki ma

sada hazırlanmış, üstü iki peçete Ue 
örtülmüştü. Yardıma gelen bir komşu 
kadın, içeri giren bu kadar güzel ka
dını görünce yerlere kadar iğilip se
lâm verdi, sonra Georges'u tanıdı ve 
haykırdı: 

— Ulu Tamı!.. Çocuk sen min?.. 
Şen bir sesle cevap verdi: 
— Benim ya Brulin ana! 
AnasUe babasını öptüğü gibi kadı-

m da öptü. 
Kansma baktı: 
— Odamıza gel de şapkam çıkaff 

dedi. 
Sağ kapıdan soğuk, dört koge, be* 

yaz badanalı, karyolası pamuk cibin' 
llkli bü: odaya soktu. Duvarda bü: haÇ» 
mavi bir hurma ağbcı altmda Paul U« 
Virginle'nin ve san a t üstünde 1 inci 
Napol^on'un resimleri içe kasve* 
veren bu temiz odanm yegâne süsiy 
di. 

Yalnız kalır kaJmaz Madeleine'l 
öptü: 

— Bonjur Mad. İhtiyarlan gördü
ğüme sevindim, İnsan Paristeykeö 
a i lma getirmiyor, gelip görünce n* 
de olsa seviniyor. 

Babası bölmeyi yumrukhyarak seS* 
leniyordu: 

— Haydi haydi, çorba soğuyor. 
Sofraya oturdular. 

(.\rkasi var) 
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Arap Endülüs nasıl kuruldu? 
Yeryüzünde en güzel görü 

ordunun geçit resmidir 
Alil saat bir gemiyi yüzerek takih eden adam 

elbette ülküsüne eşrişecekti 
AMül Mu'mln Cebelüttankı geçip 

Endülüste tal\tını kurmuştu. 
Bir gün veziri Ebu Cafer, Mu'minin 

sarayına geldi. Mu'mln bahçe üstün
deki odasmda oturuyordu. Bahçede 
olgun yemişler dallardan sarkıyor, 
renk renk çiçeklerden güzel kokular 
(dağılıyor, kuşlar ötüyordu. Ortalık 
yeryüzü cennetinden farksızdı. 

Mu'minin jramnda oturan Cafer, 
gözünü pencereden ayıramıyordu. 
Bu güzel görü onu bir hayal âleminde 
yalatıyordu. 

Mu'min vezirine baktı, gülümsedi: 
— Bahçeyi pek beğendin galiba? 
Vezir; 
— Evet dedi, bu kadar güzel man

zara görmedim. 
Mu'min dudak büktü: 
— Güzel manzara dediğin yemişli 

ve çiçekli bahçe mi 
— Evet. 
Abdül Mu'min başka bir şey sorma

dı, bir şey söylemedi. İki gün sonra 
ordunun geçid resmi yapmasmı em
retti. 

Askerler, halis kan atlı süvariler, 
oymak oymak, kabile kabile, aşiret 
aşiret, saraym önünden geçiyorlardı. 
Bir aralık Mu'min, Cafere döndü: 

— İyi bak, dedi, güzel görü buna 
derler, kuşlar cıvıldıyan yemiş ve çi
çek bahçesine değil!.. 

Yakub Mansur, Mu'minin torunu
dur. Emir tahtma oturunca o da Faş
tan İspanyaya geçmiş, hıristiyanlarla 
döğüşmüş, bir iki zaferden sonra Fa
sa dönmüştü. 

Yakub İspanyadan çıktıktan sonra 
kral Alfons Endülüsü arada bir tarı
yordu. Bir gün Elcezireye kadar akm 
etti ve oradan Yakuba şu mektubu 
gönderdi: 

«Bizimle döğüşmek Isteğindeysen, 
ordımla beraber bize kadar gelmen 
güç oluyorsa, bize gemi ve sal gönder, 
biz ordumuzla gelir senin toprakla-
rmda sizinle vuruşuruz. Eğer bizi 

Endülüs camii 

Başı kabak, baldın çıplak bir genç, 
elinde demir asa, Fas şehrinden çıktı, 
Tilimsana. oradan Tunusa, Tunustan 
Kaymana, oradan da Kahireye, Şa
ma, ve nihayet Bardada vardı. Bu 
genç îbn Tumardı. 

Bir masala göre, Bağdadda Gazali 
onu görmüş: 

— Almnda yazılı, demiş, sen Mağ-
nb aksaya hükümdar olacaksın! 

Bu sözden cesareti artan Tumar 
diyar diyar gezip islâmları bir araya 
toplamak ve hıristiyanlara karşı harb 
açmak emelile dolaşıyor, fakat her 
yerden kovuluyordu. 

İskenderiyeden de sürüldü, bir ge
miye bindirdiler. Yolda tayfalar Tu-
mann vaazlanna usandılar, kaldı-
np denize attılar. Tumar tam altı 
saat gemiyi yüzerek takib etti. Bu 
gayret ve inadım görüb hayran olan 
tayfalar onu gene gemiye aldılar ve 
Boji şehrine çıkardılar. 

Tumar orada aradığmı buldu, ken
di gibi meteliksiz, başı kabak, baldın 
çıplak yollara düşen İdealist bir gen
ce, Abdül Mü'mine rasladı. Anlaştı
lar: Pasa gidecekler, Atlas kabilelerini 
«yaklandmp, hıristiyanlara karşı 
mukaddes savaş açacaklardı. 

Berberiler için harb bir zevktir, 
liattâ hayatlanmn en büyük zevkidir. 
Hazirandan ikinciteşrine kadar yapa
cak işleri yoktur. iDdn zamam bitin
ce, tüfeklerini tOırîar ve komşu kabi
lelerle bir kaç tırtam erzak, bir ka^ 
hayvan, bir iM kadm ele geçirmek 
Ç̂in savaşırlar. Sonbahar olunca ge-

*ie yerlerine dönüp sonbahar ekimine 
*»«larlar. 

Tumar, yanında Mu'min, bu insan-
îann basma geçti ve yıUardanberi beş
l i ğ i ülküye kavuştu. 

Tumar ölünce, yerini Mu'min tut
tu. 

Faşta Sultanlar türbesi 

Çalışkan bir belediye 
doktoru 

Balıkesir (Ak
çam) — Balıke
t i belediyesi baf 
hekimi B. Vasfi 
Yücelin Balıke
s i r sıhhi ba
kımdan bir çok 
hianetlerl do
kunmuştur. Bir 
çok sıhhat mü
dürlüklerinde ve 
son defa Balıke
sir sıhhat mü
dürlüğünde bu
lunmuş olan B. 
Vaafi Yücel, belediye baş hekim
liğine tayin olunduktan sonra 
da mesaîsine devam etmiş ve seneler-
denberi şdarin sıhhatlle yakından 
alâkadar olmuştur. Bu meyanda 
Kasaplar deresile Çay deresine akan 
açık lâğımlarm kanalizasyona çevril
mesi, el ve hattâ ayakla un ve susam 
yuğurulan fınn ve helvacı dükkânla-
mun tamamen makineleştirllmesl 
hususunda çok kıymetli teşebbüs ve 
mesaisi görülmüştür. Bundan başka 
parklar tesisi, çöp ihrak fuınlan İn
şası, sokaklara tükrük hokkalan kon-
snaiBi işlerine de önayak olmuş ve 
bunlan temin ettirmiştir. 

Belediye dispanserinde mükemmâ 
bir lâboratuvar tesis ettiren B. V. Yü
cel, gıda maddelerini daimi bir kon
trol altmda bulundurmakta ve bil
hassa ekmeklerin evsaf ve talimat
nameye uygun olarak çıkarılması 
İşine önem vermektedir. 

Bir fen adanu olduğu kadar bir 
çehirci de olan B. Vasfl Yücelin me
saisi gerek şehir halkmca ve gerek 
Vekâletçe takdirle karşılanmaktadır. 

Kajnruanda bir kapı 

mağlûb edersen, balık kendiliğinden 
ağa düşmüş olur, bizi de hükmün al
tına alırsm; yok ben seni yenersem o 
zEiman hem hıristiyanlara, hem is-
lâmlara hükmederim. Selâm.» 

Hıristiyanlarm meydan okumasına 
islâm şövalyesi dayanamazdı; bu 
mektubu cevabsız bırakamadı. Davul-
lanm, sancaklarını, kırmızı çadınm 
çıkarttı. Mağribileri, Sudanlılan top
ladı. Toplantı yeri Ribat şehrinin et
rafım çeviren kale duvarı ortasıydı. 
Bu meydana Ribatülfetih adını verdi. 
Toplanan ordu, islâm âleminin bir 
daha görmediği ve toplıyamadığı mu
azzam bir orduydu... Ordu yola çıktı. 

Alfonsun ordusile Alarkosda karşı
laştılar. Harb kısa sürdü, hıristiyan-
lar mağlûb oldu, Yakubun eline yir
mi bin esir düştü. 

Yakub emsalsiz bir civanmerd-
lik gösterdi, esirleri serbest bıraktı, 
SevU şehrine girdi. 

O muzafferiyetten sonra El Man
sur adını aldı ve Sevilde dört köşe bir 
kule yaptırdı. Bu kule pembe kiremit
tendir. Kulenin kubbesini o zaman 
şehre sokmak için kapılardan birini 
yıktılar. 

El Mansur yalmz yakıp yıkan bir 
muharip değil, yıkıp yaktıktan son
ra yerine yenilerini kuran bir yapı
cıydı. Ribat'ın Hasan kulesi, Fasm 
Kutbiyesi, büyük hanlar hep onun 
eseridir. 

*** 
13 üncü asnn sonlarmda islâm ida-. 

resi tereddiye başladı. Hıristiyanlar 
bütün Endülüsü ele geçirdiler. Ancak 
Cebelüttank, Kadiks ve Gırnata 
İslâmlar daha iki asır bannabUdiler. 
Nihayet kral Ferdinand ile İzabel 
orasını da zaptetti. Fakat üç asır zar-
fmda islâm medeniyetinin kökleştir-
diğl mimari bugün hâlâ Endülüste 
bakidir. S. t S. 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Deuker Tefrika No. 91 

Kervansaray odasında büyUk kervan 
için hazırlanan yeni bir sülkasd 

^ 

Bir Dolan grupu çadırları önfinde 

Rlbatta Hasan kulesi 

Karekin, isminden de anlaşüacağı 
gibi bir ermenidir. İranda doğdu
ğu halde Istanbulda tahsil gör
müştür. Gene Istanbulda yüksek 
bir mevki sahibi olmuş, banka direk
törlüğüne kadar çıkmıştı. Fakat yap-
itığı yardış spekülâsyolar yüzünden 
bankayı iflâsa sevk edince îstanbul-
da tutunamıyarak Çin Türkistamna 
kadar kaçmış ve Hotanda yerleşerek 
halı ve ipek ticaretine başlamıştır. On 
sekiz senedenberi devam eden bu ti
careti sayesinde oldukça büyük bir 
servet biriktirmiş ise de 1918 senesin
de zuhur eden ihtilâl esnasında mal
lan yağma edildiğinden servetinin 
büyiik bir kısmım kaybetmiştir. Onun 
için ihtiyarhğma rağmen, para ka
zanmak için karanlık ve bulanık işle
re karışmaktan geri durmaz. 

Hüdaverdi de Ermenidir. Fakat 
Çin Türkistanında yaşıyan Türklere 
hoş görünmek için ihtida etmiş ve 
Hüdaverdi ismini almıştır. Türkçeden 
maada rusça ve cince bildiği için Ho
tanda tercümanlık yapar. 

Eyüp Mirap ise, oradaki Türklerin 
lisanmda sunımg beyidir. Tarlalara su 
veren kanallara isale edilecek suyun 
tanzim ve idaresine memur olan bir 
adamdır. Eyüp Dolanlar denilen mil
lete mensuptur. Dolanlar da Mogolls-
tandan gelme bir mUlet olmakla be
raber garib garib âdetleri vardır. Şar
ki Türkistanm türkçesinl konuşurlar. 
Fakat Türkler onlan hiç sevmezler. 
Derler ki: 

«Dolanlar karılarını, kızlarını ku
lübelerine gelen misafirlere peşkeş 
çekerler. Ondan sonra da, misafir gi-
dinciye kadar komşu kulübeye çeki
lerek orada beklerler. Dolan kadmla-
n zaten istedikleri zaman kulübeleri
ne dost kabul etmek itiyadmdadırlar. 
Kulübeye gelen dost erkek içeriye gi
rerken kunduralannı kulübenin kapı
sı önünde bırakır. O sıralarda kadı-
run kocası gelecek olursa kundurayı 
görür görmez gerisin geriye döner ve 
kunduralar kapmm önünden kalk
madıkça kulübeden içeriye girmez.» 

Dolanlar hakkmda söylenen bu de
dikoduların ne dereceye kadar doğru 
olduğu malûm değildir. Muhakkak 
olan bir şey varsa o da Dolanlann 
sağlam bir ahlâka sahib olmadıkları
dır. Eyüp de böyle ahlâksız birisi ol-
mahydı ki odamn içinde hazırlanan 
yeni sulkasde âlet olmağa karar ver
mişti. 

Evet, odada harıl harıl müzakere 
eden bir Japon casusu, bir Çinli tüc
car ve iki Ermeni silâh taşıyan bü
yük kervanı nihayet ele geçirmek için 
yeni bir suikasd hazırhyordu. Müza
kere sonuna ermişti. Japon casusu 
konuşulan şeyleri bir kere daha hu
lâsa ederek dedi ki: 

— Şu halde intihab edeceğimiz üç 
çöl klavuzu derhal yola çıkacak, silâh 
kervanım arayıp bulacak, Kaşgarda 
Hacı Mehmed İsa tarafından gönde
rildiklerini söyliyerek kervanın önüne 
geçecek, kervanı çölün iç taraflarına 
sevkederek susuz bıraktıracak, ondan 
sonra gelip bize haber verecek, biz de 
kararlaştırdığımız plân dahilinde ha
reketle, artık hiç bir ku\-vet ve kudre

ti kalımyan kervanm yükünü teslim 
alarak yeniden teşkil edeceğimiz ker
vana yükliyeceğlz. Ondan sonrası he
pimizin malûmudur. 

Japon casusunun bu sözleri üzerine 
dört cürüm şeriki birden ayağa kalk
tılar. Hüdaverdi kapıyı açarak Eyübü 
içeriye çağırdı ve ona yavaşça: 

— Çöl klavuları hazır mı? diye sor
du. 

Hüdaverdi: 
— Hazır, emirlerinizi bekliyorlar! 

cevabım verdi. 
— O halde yarm alessabah hareket 

etsinler. Paraları Hang-Fao tarafm-
dan avdetlerinde tesviye olunacaktır. 

Eyüp: 
— Peki, emredersiniz! dedikten son

ra çıkıp gitti. Suikasdciler de bir iki 
dakika bekledikten sonra vedalaşaıak 
ayrıldılar. 

İçlerinde en ziyade memnun olanı 
Hang-Fao idi. Çünkü Ah-Singin telef 
olduğunu üç dört gün evvel haber al
mıştı. Şimdi bütün kervan onun eline 
geçecekti. Kervam dağlara o kaçıra
caktı, süâhlan o satacaktı ve paralan 
da o cebine yerleştirecekti. Hotanda 
temin ettiği iki Ermeni yardımcı ile 
Eyübe vaadettiği hisse pek az bir şey 
tutuyordu. Hang-Fao bunları düşün
dükçe memnımiyetinden ellerini uğu j-* 
turarak çırpmıyordu. 

Osako Şimojiye gelince o bu işte 
bir menfaat gözetmiyordu. Bir casu> 
sıfatile vazifesini yapmağa çalışıyor
du. Yalnız, arkadaşı Takomo Asanın 
Kaşgardaki infilâk neticesinde öldü
ğünü haber alalıdanberi vazife aşkı
na bir de intikam hissi katıldığmdan, 
Japon casusu son günlerde daha faz
la faaliyet ve gayret göstermeğe baş
lamıştı. 

Ah-Single Takgmo Asamn. ölümün
den sonra büyük silâh kervanm artık 
kurtulacağı dostlar tarafından ümid 
edilirken geride kalan düşmanların 
aldıkları bu yeni tertibat yüzünden 
Hasan bey yeni ve daha feci bir akı
betle karşılaştı. O Hotanderya sahili
ni takiben yoluna devam etmekte iken 
karşısına çıkan üç sahte çöl klavuzu-
nun Hacı Mehmed İsa tarafmdun 
gönderilmiş olduğuna inandı. İnan
makta da haklı idi. Çünkü Güldost 
gittikten ve onun arkasından Ahmed 
Abudu gönderdikten sonra her gün 
bu klavuzların kendisine iltihaklarım 
bekleyip duruyordu. 

Sahte klavuzlar büyük kervanı Ho
tanderya sahilinden ayırarak Kaıa-
kaş nehri sahiline doğru tevcih etli
ler. Bu fikir evvelce Hasan beyle Gül
dost arasmda esasen bir kere müzake
re edilmiş olduğundan Hasan bey yo
lun değiştirilmesinde dikkati celbe-
decek bir fevkalâdelik bulmadı. ı 

Kervan Karakaş nehri ovasmı pek 
az mümbit olan dar bir noktadan geç
ti. Hasan bey buna itiraz etmek iste
di, kervanm kurak yerlerden geçenıi-
yeceğini ileri sürdü. Fakat klavuz'ar 
o mmtakamn Karakaş nehrinin ku
ruyan kolianndan biri olduğunu, ile
ride suya ve ota tesadüf edUeceğinl 
söylediler. Kervan artık çölden yürü
yerek garb istikametinde ilerilemeğo 
başladı. 

(Arkası var) 
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Avam kamarasında 
hararetli münakaşalar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Müzakerelere girişmenin bizim için 

bir lıacalet teşkil eylediği hakkmda-
ki ve diktatörlere fedakârlıklar yap
makta olduğumuz hakkmdaki sözlere 
gelince, bu gibi alaylar ve safsatalar 
beni katiyen heyecana sevketmemek-
tedir. Bunlar, yalnız bir şeyi bildiri
yor: O da, bu gibi sözleri söyliyenle-
rin bu memleketin büyüklüğünü tak
dir etmedikleridir. İngiltere, milyon
larca insanlaTm hürmet ettiklerinden 
dolayı, bize karşı 5üzlerini çevirmiş 
bulımduklan bir memlekettir. 

Milletler Cemiyeti her hangi bir 
kimeseye kollektif bir emniyet verecek 
mahiyette değildir. Küçük, zayıf mil-. 
letlerin bir tecavüze karşı sıyanet edi-* 
leceklerini düşünerek bizzat kendimi
zi ve ayni zamanda bu küçük va za
yıf milletleri hayal inldsanna uğrat-
mıyalun. Zira biliyoruz ki, böyle bir 
şey MUletler Cemiyetinden beklene
mez. Ben, MUletler Cemiyetinde kala
cağım. Zira, J)u müessese yeniden tan
zim edebUecektir ve bu müessesenin 
yapacağı mühim ve kıymetli mesaisi 
vardır. Fakat ben, azalan teker teker 
zecrî tedbirler koydurmak salâhiyeti
ni haiz olduğu müddetçe, MUletler Ce
miyetinin iyi bir iş yapacağına kani 
değilim. Milletler Cemiyeti statülerin-
deJd hiç bir maddeyi, hattâ 16 nci 
maddeyi dahi kaldırmıyacağun. Zira, 
Milletler Cemiyetinin, bidayette istih
daf edilen gaye ve vazifelerini hakküe 
yapabileceği bir hale geleceğinden 
ümidvar bulunuyorum. 

Fakait bugün şurasmı iyice aklımıza 
koymalı ki, MUletler Cemiyeti, bu
gün bunları yapacak vaziyette değü-
dir. Ve hiç kimse de bunları kendisin
den bekliyemez. Hâlâ MUletler Cemi
yeti âzası bulunan mUletlere, göze al
mağa hazır olmadıkları tehlikeler için 
teahhüdler tahmil olunmamalıdır. Di
ğer taraftan, başka milletler de bidar 
yette ümid edüen emniyeti MiUetler 
Cemiyetinden beklememeUdir. 

Öyle zannediyorum H, elele tutun
mak, hakikate arka çevirmek ve hiç
bir fülî harekette bulunmıyarak hu-
tuklat söylemekten ibaret olan işçi 
partisinin siyaseti, eğer takip edUirse, 
bizi harbe sürükliyebilecek bir siyaset
tir. Eğer bir harekette bulunmazsak, 
bu feci harp meselesinin karşısmda 
kendimizi göreceğimizi düşünen ve 
bir harekette bulunursak önüne geçe
bileceğimizi tahmin eyliyen bir adam, 
üzerine büyük bir mesuliyet almış bu
lunmaktadır. Eğer ben, bugün yaptı
ğım gibi bir hareket yapmazsam vazi-
ff'HİZİ icra etmemiş olurum. 

3. Chamberlaindan sonra söz alan 
F. ChurchiU, İtalyanm kaTşılaştığı 
büyük güçlükleri anlatmış ve ezcüm
le demiştir ki: 

— Güzel bir cephe arkasmda Mus-
solininin çok güç ve fena bir vaziyet
te olduğu muhakkaktır. Her şey bunu 
gösteriyor. 

İngiliz - İtalyan görüşmelerine ge
lince, muhakkak ki İtalya; bizden çok 
şeyler istiyecektir. Biz ise, İtalyadan 
pek az şey alacağız. Alacağımız, belki 
de yalnız sebepsiz olarak aleyhimize 
yaipUmakta bulunan İtalyan; propa
gandasına nihayet verilmesi olacak
tır. Eğer İtalyanm, Avusturyamn is
tiklâl ve tamamiyetini müdafaa için 
îngUtere ve Fransaya yardım etmek 
suretile vazifesüıi yapması mümkün 
olsaydı, fedakârlıkta herkesten fazla 
ben ileri giderdim. Fakat bu böyle ol-
mıyacaktır. 

Grandinin notası meselesi 
Bundan sonra söz alan B. Lloyd 

Georges, İtalyanm İngiliz formülünü 
kabul ettiği takdirde Grandinin no
tası meselesine temas etmiş ve demiş
tir ki: 

— Bu telgraf, pazar sabahı gelmiş
tir ve o gün öğleden sonra bir kabine 
toplantısı vuku bulmuştur. Halbuki 

, bu telgraf, bu toplantıda mevzuubahis 
** edilmemiştir. 

Chamberlain, cevap olarak demiş-
[ :r ki: 

— Grandi, bu telgrafm mesllini ba-
"a paizar sabahı bildirmiştir. Ben de 
!:unu kabinede bildirdim. 

Bunun üzerine B. Eden, ayağa 
I.alkmış ve demiştir ki: , 

İstifam dakikasına kadar. Başveki
lin bahsettiği tarzda; İtalyan hükü

metinden hiçbir resmî malûmat al-
ımş değilim, B. Chamberlain, böyle bir 
malûmat aldığmdan beni haberdar et
miş ve^akat bımun hangi menbadan 
elde edilmiş bulunduğımu söyleme
miştir. Ben Hariciye Nazın iken Har 
riciye Nezaretine böyle bir şey gelme
miştir. Maamafih eğer gelmiş dahi ol
saydı, bu benim kararımı katiyen de
ğiştirmezdi. 

Bunun üzerine Lloyd George söz 
almış ve demiştir ki: 

Ben şimdiye kadar ömrümde böyle 
bir hareket tarzı görmedim. Bu kar 
dar mühim bir vesika geliyor da 
mesele üzerindeki düşüncesi kendisi
ni istifaya kadar götürecek derecede 
kuvvetU olan Hariciye Nazunna veril
miyor. 

B. Charberlain müdahale ediyor: 
Lloyd George benim utanüması lâ

zım gelen bir hareket yaptığımı söy
lemek istiyor. 

B. Lloyd George cevab veriyor: 
Evet, 

B. Chamberlain hiddetli bir surette 
cevab veriyor: 

Bu, benim şahsi haysiyet ve namu
suma karşı bir tecavüz ve ithamdır. 
Cuma günü yapılan görüşmeler ma
lûmdur, Pazar sabahı ise. Grandiyi 
tamyan bir dostum Grandinin mu
vafık bir cevab alrmş olduğunu bana 
bUdirdi, ben de bunu kabineye bUdir-
dim. 

Avam kamarasında bir çok mebus, 
Lloyd George bağınyorlar, sözlerinizi 
geri alımz, 

Lloyd George cevab veriyr: Hayır 
bu sözlerimi geri almıyacağım. Bu 
vesika Hariciye nazırma gösterilme
miştir. 

Başvekil müdahale ediyor 
Chamberlain yeniden müdahale 

ediyor: 
B. Lloyd George vakalan takib et

miyor ve dinlemek istemiyor. Ben, 
pazartesi günü Grandinin bana ge
tirdiği dakikaya kadar bu vesikayı 
görmedim ki, Hariciye nazınım gös
tereyim Ben İtalyan cevabuun müsait 
ve müsbet olduğunu işittim Ve bımu 
da kabine içtimamda söyledim. O! 
zaman, yani pazar günü elde hiç bir 
vesika mevcut değüdi. 

Bu izahat üzerine yeniden Lloyd 
George'a sözlerini feerf alması için hü
cum edUmiş ve fakat Lolyd George 
cevaben demiştir ki: 

— Hayır, doğru olan bu sözlerimi 
geri almıyacağım. Zira, -İtalyan hü
kümetinin kiyaseti hakkmda tasri-
hatı ihtiva eyliyen bu mühim vesika 
pazartesi sabahına, yani B. Edenin 
istifası saatine kadar saklanmıştır. 

BaşvekU çok hiddetU bir tarzda 
ayağa kalkmış ve fakat itidalim boz
madan sormuştur: 

Yani, beni ne ile itham ediyorlar? 
Lloyd George cevap veriyor: 
Bu vesika almmah ve istifa etme

den evvel B. Edene verUmeU idi. 
Başvekil, bu \fesika3r1 almak, B. 

Grandi de bu vesikayı vermek zah
metini ihtiyar etmemişlerdir. Zira B. 
Grandi Hîuiclye nazınndan kurtul
mak istiyordu. DUctatörlerin İngilte
re Hariciye nazınm kovmağa azmet
miş bulunduklan muhakkaktı. Çün
kü B. Eden, İngUiz hükümeti içinde 
bunlara karşı koyaMlecek yegâne 
adamdı. 

Takbih takriri reddedildi 
Londra 22 (A.A.) — Avam kama

rası, işçi partisinin takbih takriri 
üzerinde reyini vermiş ve bu takriri 
168 reye karşı 330 reyle reddeylemiş-
tir. Rey neticesinin üânım müteakib 
meclis toplantısını tatU etmiştir. 

Millî Hind kongresi 
toplantısını bitirdi 

Haripuras 22 (A.A.) — Mi^ Hind 
kongresi senelik kongresini tjitirmiş-
tir. i 
, ,Kabul edUen karar suretinde bu
günkü anayasa İhtilâl birlfeşlk vi
lâyetlere ve Bihar'a inhisar ! ettiril
mektedir. ( 

Bununla beraber anayasamn feshî 
ve yerine Hindlüer arasmda yapıla
cak bir plebisit ile tesbit olunacak 
diğer bir anayasamn konulması is
tenmektedir. 

Müthiş bir valca 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Salih, Uk zamaiılarda bvüunama-' 
mış, fakat dün sabah Emniyet direk
törlüğü ikinci şube memurlan tarar 
fmdan yakalanmış ve Adliyeye veril
miştir. 

Salih ne diyor? 
Suçlu Salüıin, dün, Sultanahmed 

birinci sulh ceza hâkimi B. Reşid ta!-
rafmdan sorgusu ^apümıştır. Salih 
ifadesinde demiştir ki: 

— Bir müddettenberi Meryemle be
raber yaşıyorum. Bunun eski kocası 
kaçakçı imiş. O kocasmdan biri üç 
yaşlarında Nejad, diğeri dört yaşın
da Cevad adlannda iki çocuğu vardur. 
Nejad geceleri çok ağlıyordu. Ben 
de susması için vücudüne merhem^ 
sürdüm.' ^ 

— Morgda yapüan otopsi Ineticesln-
de çocuğun barsaklannda esrar par
çalan bulmuşlar, buna ne diyorsım? 

— Hayır, ben esrar içmem. Küçük
lüğümde bir defa esrar içmiştim. Bü
yük babam döğdü. Ondan sonra içme
dim. Çocuğa da ben esrar yutturmal-
dım. 

— Çocuğun vücudünde ve yüzünde 
yanıklar, yaralar varmış. Sen çocuk
lara işkence etmişsin, ateşte yakmış-
sm. 

— Biç gece çocuk kucağımda otu
rurken üşüdüğünü söyledi. Ben de 
ısınsm diye kendisini mangala tut
tum. O sırada kaynanam lâmbayı is
tedi; IJen lâmbayı verirken, öteki elim
le tuttuğum çocuğun yüzü ateşe do
kunarak yanmış. Kendisi ağlamadı. 
Bunun sonradan farkma vardım ve 
yaralar şişmesin diye gaz ve kahve 
telvesi sürdüm. 

— Sen bu iki çocuğa çok işkence 
yapıyormüşsun. Kış günü çırılçıplak 
soğuk kuyuya sokuyormuşsun. 

— Hayır, ben böyle bir şey yapma
dım, Çocuklarm bacakla'nnl yıkamak 
İçin suya sokmuştum. Ben onlara ir
kence yapmıyordum. Asü işkence3^ 
yapan analan Meryemdir. Her zaman 
çocuklan döğerdi, 

— Çbcuklann bazı çirkin yerlerin» 
sabim koymuşsun, Buhım sebebi ne-
dh:? 

— Çocuklat hastalanmışlardı. Ben 
de müshU makanunda sabunlan kul
landım, ' I 

Sorgudan sonra hâkim B. Reşid, 
suçlu Salibin tevkifine ve isnad olu
nan suç, ağır cezayı müstelzim suç
lardan olduğu cüıetle, "aid olduğu 
mahkemeye verilmek üzere evrakm 
müddeiumumUiğe iadesine karar ver- ' 
di. Salih Tevkifhaneye 'gönderildi. 

Macaristan 
silâhlanıyor mu? 

Bunun yakında ilân 
edileceği söyleniyor 

Budapeşte' 22 (AJL.) — İyi malû
mat almakta olan mahafil, memleke
tin mUlî müdafaasınm yakın bir za
manda takviye edileceğini beyan et
mektedir. Bazı kimseler, Macarista-
nm silâhlanmak haklarımn resmen 
ilân edilmesini iltizam etmekte, diğer 
bir takımlan da böyle bir ilâmn haU-
hazırda mevsimsiz olduğu mütalea-
smda bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hükümet hukuk 
müsavatımn teessüsünü resmen ilân 
etmekten imtina etmiştir. Ve hiç bir 
şey hükümetin bu babdaki noktai na
zarım değiştirmiş olduğuna delâlet 
etmemektedir. 

Maamafih hükümetin noktai naza
rım yeniden tarif edebUmesi için mU-
lî müdafaa komisyonu bugün içtimaa 
davet edilmiştir. 

Prag 22 (A.A.) — Dün akşam 
Prag'da toplattmlmış olan Telgraph 
gazetesi, Macaristamn yann askeri 
hukuk müsavatım üân edeceğini be
yan etmektedir. 
Macar mahafili tekzip ediyor 
Budapeşte 212 (A.A.) — Salâhiyettar 
mahafil, ecnebi memleketlerden inti
şar eden ve Macaristamn yakmda mtt-
savi askeri hukuk istiyeceğinİ iddia 
ve milli müdafaa komisyonu toplantı
sının münhasıran 1938 senesi bütçe 
projesinin tedkiki ile alâkadar olduğu
nu ilâve eden haberleri katt surette 
tekzip etmektedir. 

İtalyanm nüfusu 43 ,5 ı^ilyon 
Roma 22 (A.A.) — Bir istatistiğe na

zaran 31 temmuz 1937 de lialyanm 
nüfusu 43 milyon 600,000 İdi. 

İngiltere faşistlerle 
anlaşırsa 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
ze yapması zarurî bir çok esash taviz
ler vardır. İspanya işini bizzat İspan
yol vatandaşlannın ecnebi müdaha
lesi olmaksızın halletmeleri lâzımdır. 

Bugünkü Avam kamaramzm müza
kereleri sırasında söylenen bazı söz
ler, bana hiç aklımdan geçmiyen şey
ler atfeder gibi gelmiştir. Diyorum kİ, 
eğer Avrupanın dört büyük devleti 
müşküllerini halledebUirlerse, Avrupa 
suUıüne doğru en mühim adım atıl
mış olacaktır." 

Bu ilk safhada anlaşma akdi mevzuu 
bahsolmadığlm ve yapılacak şeyin mü
zakerelere inhisar edeceğini bir kere 
daha kaydederim. Eğer Uerideki saf
halarda bir anlaşma yapılacak olursa 
bu anlaşmanın başkalan tarafından 
bize cebren kabul ettirUecek bir metni 
ihtiva etmesi varit değUdir. Bu an
laşma bizce kabul edilebilir olmalı
dır.» 

Chamberlain, Fransadan bahsede
rek ezcümle demiştir ki: 

«Biz, Fransaya müşterek demokra
si, hürriyet ve parti hükümeti ideal-
lerile bağU bulunuyoruz. Edenin bu 
meseleden dolayı çekilmesinin Fransa 
ile olan sıkı dostluk münasebetleri
mizde bir inhirafı tazammım etmesin
den Fransızlar asla endişeye düşme
sinler. Ben bizzat kendimi sadık bir 
Fransız dostu olarak biliyorum. Eden 
üe benim aramdaki ihtUâf Fransa hak
kmda da aramızda bir ihtüâf bulun
duğımu ifade etmez.» 
İki muhafazakâr mebusun 

başvekile hücumları 
Londra 22 (A.A.) — Avam kamara-

smda müzakereler hükümet partileri
nin Chamberlain'e ve muhalefet par-
tüerinin de Edene müzaharetlerile de
vam etmiştir. 

Ancak muhafazakâr Hills Ue mulıa-
fazakâr Rysevance -Hariciye encüme
ni reisi- Chamberlain'e Şiddetle hücum 
etmişlerdir. HlUs" beyanatmda demiş
tir ki: 

«Cebimde hükümet partisi azalann-
dan gelen ve benden Edeni tutmamı 
rica eden birçok telgraflar vardır. Öy
le zannediyorum ki. Edenin istifası 
muhafazakâr partisini ciddî bir tarz
da sarsacaktır.» 

İşçi partisi de bir ademi itimad tak
riri vermiştir. Bugün veya yann mü
zakere olunacak bu takrirde deniyor 
ki: 

«Avam kamarası, eski Hariciye nazı-
rımn istifaya mecbur kaldığı hâdisele
ri teessüfle karşılar. Ve haricî siyase
tin sevk ve idaresinde majestenin şim
diki müşavirlerine asla itimadı olma
dığını beyan eyler.» 

Alman mahafilinin mütalâası 
Berlin 22 (A.A.) — Siyasî mahafü, 

B, Chamberlain'in beyanatmdan ve 
bilhassa İtalya Ue ÎngUtere arasında
ki müzakerelere mâni olan hususatm 
bertaraf Aiüeceğinden memnundurlar. 
Bu mahalU, Avrupa sulhunun İngiliz -
İtalyan niukarenetinden müstefid ola
cağını ümid etmekte ve yalmz bütün 
memleketlerin müsavi haklarmı temin 
edecek yehi bir yol bulmak meselesi 
kalmış olâuğunu söylemektedir. 

İtalya mütereddid 
Roma 22 (A.A.) — Gazeteler, Ede-

ftin istifasımn İtalyan - İngiliz müna-
sebatımn inkişafmda mühim bir âmil 
olduğu ve iki memleket müzakerelerine 
artık yolun açılmasma imkân hasıl 
olabUeceğtni yazıyorlar. Tribüne ga
zetesi diyor ki: 

«Ne Edenin İngiliz efkân umuml-
yesinde kazanmış olduğu sempatiyi 
muhafaza edip edemiyeceği ne Cham-
berlain'nln îtalyaya karşı aldığı rear 
list vaziyet sayesinde bu siyaset İngi
liz efkân umumiyeslnin teveccühünü 
celbetmeğe muvaffak olamıyacağı 
hakkmda şimdiden lüç bir şey söyle
nemez. 

Balkan 

0 
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konseyi 
(Baş tarafı 6 ncı sahijede) 

misafirlerimiz şerefine Ankara Pala* 
ta bir ziyafet verilecek ve Öğle yevos-
ğini müteakip saat 15,5 ile saat 18 a"* 
smda konsey toplantısma devam ^' 
lecektir. 

Murahhaslar o akşam Ankara p*' 
lasta hususî surette akşam yemeğii'' 
yiyeceklerdir, 

27 şubat pazar günü saat 10 ile 12,̂  
arasında konsey içtimama devam w^ 
cek saat 13,5 da DahUiye vekili v« 
parti genel sekreteri B. Şükrü Kay* 
tarafmdan Anadolu klübünde bir op 
le yemeği verUecektir. Öğleden sonr* 
saat 15,5 ile saat 18 arasmda kons«| 
içtimalanna devam edecek, saat 21.' 
de Yunan, Yugoslav ve Rumen sefil' 
leri tarafından Ankara palasta ^^ 
terek bir suare verilecektir. 

28 şubat pazartesi günü saat 10 ^ 
son toplantısını yapacak olan konŝ ' 
saat 12,45 de dağılacaktur. Misafir'̂  
rimiz, o gün öğle yemeğini hususî s* 
rette yedikten sonra şehirde bir g^ 
ti yapacaklardır. 

Misafirlerimiz, Ankarada buluö' 
lan müddet içinde muayyen bir 
Reisicumhur Atatürk tarafından '^' 
bul buyurulacaklardır. 

28 şubat akşamı saat 21,5 da ba^ 
ket eden hususî bir katarla Ankara"!̂  
ayrılacaklardır, 

1 mart sah sabahı saat 11 de ^^' 
darpaşaya dönecek olan misafirle 
miz geldikleri zaman olduğu gibi ̂  
rasimle karşılanacaklar ve Akay ^ 
purile köprüye çıkarak otomobilli 
Perapalas oteline gideceklerdir. O Ş^ 
vali tarafından saat 13,5 da misafjıĵ  
rimiz şerefine Perapalasta bir '^ 
yemeği verUecektir. Misafirleriıfl^ 
bundan sonraki ikametleri progra'f 
tâbi değildir. Şehrimizde arzu ettU ,̂ 
ri kadar, cumhuriyet hükûmetiıJ'' 
safiri olarak ikamet edeceklerdir. 
Rumen gazeteciler gel*̂ **̂  

Ankarada toplanacak olan Bal**" 
antanti daimî konseyi içtimaında ^, 
zır bulunacak olan Rumen nıatf^ 
mümessiUeri dün saat 14,30 da ^ 
manya vapur idaresinin Dacia ^ 
rile şehriıçize gelmişlerdir, ^ 

Heyet, Romanya matbuat n i û ^ 
B. Anastasiu ile bay ve bayan D ^ 
ve iki gazeteciden mürekkeptir. , 

Misafirler, Galata nhtımmda ^, 
buat uinum müdürlüğünün İ^^jj 
mümessili'tarafından • karşılanBO'î̂  
ve Perapalas oteline inmişlerdir, j 
B. Metaksas Selâniğe hai^ 

etti ^ 
Atina 22 — Yunan Başvekili B»^ 

taksas, refakatinde Hariciye erk*' 
dan B. Papadakis, Kustas, kâ ' 
mahsus müdürü Andrulis ve ŷ^ 
binbaşı Nobeli bulunduğu hald^ 
akşam Ankaraya gitmek için Sel' 
trenile hareket ediyor, B. Metal 
muhteUf meseleleri halletmek içi% 
rını (bugün) Selânikite geçirdi^ 
sonra akşam trenile İstanbula f̂"" 
yoluna devam edecektir. 

Belgrad elçimiz geliyo' 
Belgrad 22 (A.A.) 

Belgrad elçisi Ali Haydar, Ank^ 
gitmek üzere bu sabah Belg^M 
hareket etmiştir. Ayni trenle ^ j 
ajansı genel direktörü B. Yovai' 
de Ankaraya hareket eylemişti'' 

Yunan gazetelerimi* 
mütalâaları 

Atina 22 (A.A.) — Atina ai 
bildiriyor: Gazeteler, bugünkü '^ 
yette, Ankarada toplanacak 
Balkan antatı konseyinin 
ehemmiyetini tebarüz ettirnı^^ 
Balkan antanti menfaatleri 
daki sıkı iş biriiğinin bir kerre 

»«<; 

bu grupun Avrupanm cenubu 'fy 
sinde kıymetli bir sulh ve ^-^ 
âmili bulımduğunu isbat ed' 
bilhassa kaydeylemektedir. 

EMMIMI ı ^ ^ ı M 

Mareşal Goering Lehi»* 
gidiyor J 

Varşova 22 (A.A.) — ^ ^ 
Goering, reisicumhurun dave^jj^ 
rine bir av partisinde b u l u n ı » ^ 
re çarşamba günü buraya gd^*^ 

NEVROZiN 
Bas, dis, nezle, grip romatizma ve bütün agrılanmzı d̂  

keser. İcabında günde 3 ka$e alınabilir. 
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SÜRPRİZ ] 
' Kadri İşlerile son derece meşgul-
litL Masasının üstü kâğıdlar, dosya
la, defterlerle dolu idi. Sabahtan-
^*BA. bir dakika bile durmadan çalı-
|>yoı-du. Bir aralık kendisine bir tel-
Paf getirdiler, açtı, okudu: 

*Ben yann Adanadan hareket edi
yorum. Salı günü İstanbuldayım. 
Ö«Qi Haydaıpaşada karşıla. Yanak-
'»nndan öperim — MuaUâ.. » 

Kadri bunun üzerine işine biraz 
*»süa verdi. Bir sigara yaktı. Mual-
•̂ yı düşünmeğe başladı. Beş sene-
^ b e ı i onımla yaşıyordu. Muallâ 
«ü»l kaJdmdı. Neşeli İdi. Kadri, 
""luıüa beraber geçen beş senesinde 
çok mesud olmuştu. Muallâ bun-
^ dört ay evvel Adanadaki anne-
**^ yanına misafir gitmişti. İşte 
Öört ay süren bir ayrılıktan sonra 
R^Ç kadm gene Kadrinin yanma 
dönüyordu. 

Kadri kendi kendine şöyle bir 
plân yaptı. Salı günü bir trene bi-
•̂ P Pendiğe gidecekti. Adana tre-
• ^ ^ Pendikte durduğunu biliyordu. 
''̂ ^Ç kadma görünmeden Adana 
trenine binecekti. Tren Pendikten 
^ydarpaşaya hareket ettiği zaman 
''̂ êydana çıkacak, Muallâya güzel bir 
"^ r iz yapacaktı. 

Öaha pazartesi gününden evini 
"^ledi. Ertesi günü için yemekleri
me nıeşhur büyük bir lokantaya Mu-
*Uânın sevdiği şeyleri ısmarladı. 
*5enç kadının bir kaç gün evvel bir 
fotoğrafhanede büyüttürdüğü pija-
''^ü, güzel bir resmini duvara astı. 

Kadri, salı günü Adana postasın-
"*n çok evvel Pendiğe gelmişti. Genç 
*"^^^n içinde âdeta Muallâya ras-
geldiğinin ük günü duyduğu heye-
^ vardı. Biraz sonra Adana treni 
*^dikte duracaktı. Kadri, Muallâ-
İ* göiTinmeden trene binecekti... 
^^ kadm Kadriyi ancak Haydar-
^ a d a göreceğini tahmin ederken 
^^âe onunla karşüaşmca kim bilir 
^ kadar şaşıracaktı, kim bilir ne 
*^ar sevinecekti. 

Kadri şimendifer memurlarına 
«ndikten Adana trenine binip bi-

aemiyeceğini sordu. Ona: 
-1 Şehir postası bileti Ue Adana 
^nine binemezsiniz... Eğer binecek 

^^anız size trende şehir postası bi-
j ^ ^^ Adana postasına bindiğiniz 
^ cezalı bilet keserler... 
^ a d r i gülümsedi. Muallâya güzel 
ç ^ '̂T r̂iz yapmak için bir kaç lira 
^ verirse sanki ne olurdu. Bu 
. 1̂ sürpriz için vereceği bir kaç 
' ^ ^ değmez mi idi? 

aana treni uzaktan göründüğü 
X^^ heyecamndan içi içine sığmı-
^ u . Nüaayet tren gelip Pendikte 
J ^ ^ c a Kadri, Muallâya görünme
kti ri^^"^ l^enıen vagonlardan birine 
öev ^ ^°^ ^^^ kompartımana girdi, 
beto ^ içinde trenin kalkmasmı 

,^^^y^t tren hareket edince ya-
ç^Ça, saklandığı kompartımandan 
Jft'-!l ,^^^di Muallâyı arayıp bulmak 

^^- Onun 
seyahat 

her zaman birinci 
ettiğim biliyordu. 

>Rşça 
Ökt 

Jevkide 
^ÜJiTin ' 
koûı ^̂ "̂  Muallâyı birinci mevki 
ijĵ  ^"^^^anlannda aı-aması lâzım-
tst T;^^ ^alde genç kadm simdi tren 
JıkSn yanaştığı için son hazır-
jj^jT?^ yapmakla meşguldü. Yahut 
*aKonH ^•'^^ bitirmişti de lokantalı 
> S i i '^^ ^^"^ y°^ yorgunluğu kah-

*^on^^ ^^klandığı kompartımandan 
^ondiS^?^!""^^ «'̂ "«̂ ^ ^^^ ^̂ '«̂  
fcndiv V ^ karşılaştı. Kondüktör 
bilet s! A^^ görmediği bu yolcuya 
^ » v?w • ^ " ^ «̂ "̂ '̂ e «şehir pos-
^ » büetini görünce: 
« e j ^ ^ ^ vereceksiniz efendim... 

^ m î ^ ^ndüktöre cezayı memnu-
î^yetüSJ"^^- gözleri koridorun tâ 
bo ilişti. Uzun 
i İ i ı , ^ bil- kadmla iriyan bir d^ 
tün ö«;' j ^ ^ ^ ' ^ ^ açık penceresi-
"yice ^ Yumuşlar, birbirlerine 
.^^ baS«;!f"^"f*"^- Açık pencere
c e / , î ^ ^ ^ " Çikardıklan için 
^ ^ saçları birbirine kanşıyordu. 
« C t ! ^°^«^^^?tı. Çünkü bu 
^ İ l â ^"f.^^^^ «ierhal tanımıştı: 
^ dai„; V '^ ^"^^^"^ uzaktan dal-
•»Ust, t ,^ ^y^'^^"- Oî^adar dal-

'̂  *i kondüktör: 

— Ceza makbuzu buj^urunuz... 
dediğini işitmemişti. Kondüktör sö-
Bünü bir kere daha tekrarlamağa 
mecbur oldu. Kadri eline sıkıştırı
lan makbuzu aldıktan sonra yavaş 
yavaş onlara yaklaştı. Muallâ ile 
yanındaki genç adam o derece bir
birine dalmışlardı ki Kadıinin ken
dilerine doğru geldiğinin farkında 
bile olmadılar. Onlann koridorda 
önünde durduklan pencerenin tam 
karşısmdaki kompaı-tıman boştu. 
Kadri yavaşça buraya girdi. * 

Şimdi buradan Muallâ ile genç 
adamı daha iyi görebüiyordu. Genç 
adam Muallânm küçük ellerini avu-
cunun içine almış, ona bir şeyler 
söylüyordu. Muallâ âdeta bu sözler
den sarhoş olmuş gibi gözleri yan 
aralık onu dinliyordu. O kadar bir-
birlerile meşguldüler ki trendeki 
öteki yolculara aldırış bile etmiyor
lardı. Bu kalabaUk trenin içinde 
âdeta yalnızmışlar. ikisinden başka 
kimseler yokmuş gibi hareket edi
yorlardı. Hani şu esnada.trende müt
hiş bir kaza olsa, etrafta kıyamet
ler kopsa onlar farkında bile olnu-
yacaklardı. 

O zaman Kadri Muallânın ne ka
dar çabuk heyecana kapılan, ne ka
dar çabuk alevlenen bir kadın olöu-
ğımu düşündü. Muallâya ük defa 
kalbiıü açtığı günü hatırladı.' Mual
lâ hemen o günü Kadrinin söylediği 
büyülü kelimelerin, şiirli cümlelerin 
tesirine kendisini kapıp koyuvermiş-
ti. Cîenç kadın bir hafta sonra da 
delikanhmn apaıtınıanına taşınmıştı. 

Şündi Muallâ, Kadrinin ilk defa 
kendisine içini açtığı günkü gibi göz
leri süzgün, âdeta yan sarhoş bir 
halde yanmdaki iriyan genç ada
mın sözlerini dinlij^ordu. Bir aralık 
iriyîîn adam avuçlanmn içindeki Mu
allânm beyaz küçük ellerini dudak-
lanna götürdü. Bu elleri uzun uzun 
öptü. Muallâ buna kai'şı hiç bir mu
kavemet eseri göstermedi. 

Şimdi genç adam cebinden bir 
kartvizit çıkarmış, arkasma bir şey
ler yazıyordu. Yazması bittikten 
lonra kartı Muallâya verdi. Ondan 
sonra da elile Muallâya bir adres ta^ 
rif ediyoı-muş gibi bir takım hare
ketler yaptı. Muallâ «anladım!» gibi 
başmı sallıyordu. 

Kadri acı acı düşündü. Kendi ken
dine: «Peki, diyordu, bana telgraf 
çekmesine, beni Haydarpaşaya çağır-
masma ne lüzum vardı sanki?.» 
Muhakkak Muallâ trene binme
den evvel, telgrafı çekerken bu ye
ni maceranın tesiri altında değildi. 
Genç kadın o çarçabuk alevlenen 
heyecanile bu iriyan genç adamla 
bir iki gün süren tren yolculuğunda 
bu derece samimî ahbap olmuştu. 
Belki de Muallâ bu esnada kendisi
ne telgraf çektiği için çok pişmandı. 

Zavallı Kadri... Halbuki kendisi
nin Pendikten trene binerek Mu
allâya yapacağı sürprizin ne kaüar 
makbule geçeceğini tahmin etmişti. 
Bir aralık Muallâ için evde yaptığı 
hazırlıklar aklına geldi. Kendi saf-
hğma, budalalığına acı acı güldü. 
Şimdi tı-en Kızıltopraktan -geçiyor
du. Artık Haydarpaşaya yaklaşıyor
lardı. Muallâ ile yanındaki genç 
adam birdenbire doğruldular. Pen
cerenin Önünden aynldüar. Bitişikte
ki kompartımana girdiler. Artık 
Haydarpaşaya yaklaştıklan için en 
son hazırhklanm yapacaklardı. Kad
ri yavaşça saklandığı kompartıman
dan çıktı. Koridorda Muallâ ile genç 
adamın girdikleri kompartımanın 
önünden geçerken içeriye son defa 
bakmaktan kendini alamadı. Onlar 
girdikleri kompartımanın perdeleri
ni kapatmışlardı. Yalnız bir perde 
biraz aralık kalmıştı. 

Bu aralıktan Kadıi genç adamın 
Muallâyı kucakladığını gördü. Tik
sinerek yüzünü buruştuıtîu: 

— Aynhk merasimi-•• Çünkü Mu
allâ aptal âşıkm Haydarpaşada bek
lediğini sanıyor... O budala âşığı at-
latmcaya kadar birbirlerinden a3ml-
malan lâzım... 

Tren Haydarpaşada durunca Kad
ri gene onlara görünmeden yavaşça 
indi. Hemen gann bir köşesine giz
lendi. Uzaktan uzağa onlara baktı. 
Şimdi Muallâ trenden İnmiş, etrafı
na şaşkm şaşkın bakıyordu. Genç 

adam da biraz ileride kendi eşyala-
rmm yanmda duruyordu. Delikanlı-
nm gözleri Muallâda idi. Muallâ et-
tafmı araştmyofdu. Âdeta Kadriyi 
görmediği için uzaktan bile memnun 
olduğ:u anlaşılan bir hali vardı. İri
yan adam beklediği yerden Muallâ
ya: «Yok mu?.» gibi bir işaret yap
tı. Muallâ da ona «yok» gibi bir işa
retle mukabele etti. Şimdi bütün 
yolcular eşyalanm vapura taşımış
lardı. Gar tenhalaşmıştı. Nihayet iri
yan adam memnun, mesud Muallâ
nm yanma yaklaştı. Ona bir şeyler 
söyledi. Muallânm da neşesine di
yecek yoktu. Eşyalarmı hemen ha
mallara verdiler. Haydarpaşa İskele
sinde duran vapura doğru telâşla 
koşmağa başladılar. 

Kadri de onlann arkasından va
pura binmişti. Havamn soğuk ol-
masma rağmen Kadri güvertede 
oturuyordu. Başı çatlıyacak gibi ağ-
nyordu. 

Vapur Köprüye yaklaştığı zaman 
bütün yolculann iskeleye çıkmasını 
bekledi. Vapurdan en sonra o çıktı. 
Fakat Köprü üstünde onlara bir ke
re daha rasladı. İkisi ayni otomobile 
eşyalarmı yükletiyorlardı. Tı-ende ol
duğu gibi gene birbirlerUe o deı-ece 
meşguldüler ki bu sefer de pek ya-
kmlannda olduğu halde Kadriyi 
farketmediler. Kadri onlann yamn-
dan geçerken konuştuklan bir iki 
cümle kulağına ilişti.. 

Genç adam Muallâya diyordu ki: 
— Ağabeyinin seni Haydarpaşada 

karşılamamasına üzüldün mü Mu
allâ? 

Muallâ neşeli bir sesle; 
— Bilâkis... Büâkis... diyordu. İs-

tanbulda ilk günümü seninle geçire
ceğimden o derece mesudum ki... 

Bundan sonra otomobUe girdiler... 
Otomobil hareket etti. Kadri 
hareket eden otomobilin arka;-
sından bakıyordu. Bir aralık Mual
lâ üe otomobilin arka penceresin
den gözgöze geldiler. Genç kadın 
pencerenin perdesini çekti. Demek 
Muallâ yeni âşığına Haydarpaşada 
bekliyeceğini tahmin ettiği Kadriyi 
ağabeyi diye söylemişti. 

Arka penceresinin perdesi kapalı 
otomobil uzaklaşırken Kadri kendi 
kendine: 

— Trene Pendikten binmem ne 
sürpriz oldu amma... Ne büyük sür-
pıiz... diyordu... 

(Bir yıldu) 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şİ5Iİ: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Beyoğlu: Ga-
latAsaray, Posta fiokağiada Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Salih Necati. Fatih: Ham
dı. Karagümrük: Mehmed Arif, Bû-
kırköy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, Ak
saray: Nuri, Beşiktaş: Sülej^man Re
cep, Fener: Emilyadi, Kumkapı: Lâ
lelide Haydar, Küçükpazar: Yorgl, 
Samatya: Yedlkulede Teofilos, Alem
dar: Divanyolunda Esad, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Kadıköy: Altıyolda 
Merkez, tjsküdar: Ahmediye, Heybe-
llada: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her fece açık ecımneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndaki ec
zaneler her gece açıktır. 

AKŞAM 
lAbone ücrctlcril 

TOıkiye Ecnebi 
SENELİK 
C ATLIK 
t ATLEK 
1 AnJK 

1400 kuruf 2700 kuru| 
750 > 1460 > 
400 > 800 > 
İM > — » 

Posta Ittih&duifi dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Benelijh 

8600, altı ayliSı 1000, üç 
aylığı 1000 kuruıtur. 

Adres tebdiU İçin jrlrml bef 
knrufluk pul göndermek Uızımdır. 

Zilhicce 22 — Ruzukasun 108 
•. İHMk CİMİ OfU İkiadl Ak|wB T<tıı 

E. 11,14 12^1 e^S fi,3< 12,00 1,31 
Va. 5,06 6,43 12,28 1 5 ^ 17,53 19,24 

İdarehane: Babıâlichran 
Acunualuk So. 

No. W 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

Tazan: iskender F. Sertelli Tefrika No. 150 ^ — ı J 
"Anlvas, elini havaya uzatır, gökten bir 
yıldız kopanp İnsana talihini söyler! „ 
— Hayır, tanımıyorum. Çok yıl

lar var ki, Kefalonyaya uğrama-
drm. Bir arkadaşım bana, Anivas'ın 
yaman bir büyücü olduğunu söy
lemişti. Aklımda bu kadar kaldı. 

Hüseyin dayı sözüne devam etti: 
— Anlvas üç yıl önce bana dok

san yedi yaşında olduğunu söyle-
mlçtl. Bu yıl yüz yaşma girmiş ola
cak. Bu adam o laman bana: «Se
nini* bir daha görüşeceğiz!» demiş 
ve üç parmağını uzatmıştı. Ya üç 
*y> ya üç yıl demekti bu. 

— Dediği çıkmış. İşte gene oraya 
gidiyorsun! 

— Daha ne dedikleri çıktı bilsen. 
Elini şöyle bir havaya uzatarak gök
ten bir yıldız koparıp bana vermişti. 

— Ne dedin? Daldan elma toplar 
gibi, gökteki yıldızları elile kopanyor 
demek bu adam?! 

— Onun öyle akıllar dm*duran 
marifetleri var ki... Bir gün de ba
na: «Sen yetmiş yaşında evlenecek
sin I > demişti. 

— Şimdi kaç yaşındasın? 
— Bu yıl yetmişine giriyorum... 

—• Eh, öyleyse gözün aydın!... 
Gökten kopan yıldıza bu yıl kavuşa-
caksm! 

— Anivasm her dediği çıktı. Ba-
kahm, bu dediği de olacak mı? 

— Evlenmeğe nij'etin varsa, bu da 
olur! 

— Oğul! Ben bu yaştan sonra ev
lenirsem, torunlarım bana gülerler, 

—. Talih bu. Kısmetin çıkarsa, belli 
olmaz, evleniverirsin! 

— Bakalım bu lasmet nerede çı
kacak karşıma!... 

— Denizde değil ya. Elbette İs-
tanbula döndükten sonra... 

Yelkenci Yusuf kouşurken, bir
denbire Sinamn vaziyetini hatırladı. 

— Hüseyin da>^! dedi - Anivasa 
gökten bir 3rıldız daha kopartamaz 
mi3^z? 

İhtiyar dümenci güldü: 
— Ne o? Sen de mi heveslendin 

evlenmeğe?... 
— Yok camm! Benim eşim var. 

Karımdan menmunum..> Çocuklan-
ma çok iyi bakıyor. 

— Ya kimin için kopacak bu 51i-
dız? 

— Bizim kartariçin... 
— Hangi kartal? 
—. Sinan reisten bahsediyorum. 

a kuzum! Hâlâ anhyamadın mı? 
Hüseyin da3a hayi'etle Yusufun yu- . 

züne baktı: 
— Çıldırdın mı sen? Sinanm ba-

şmdaki dertler aznuş gibi zavallının 
boynuna bir boyunduruk daha mı 
vurmak istiyorsun? 

Yelkenci Yusuf elini ağzına götü-
rek fısıldadı: 

—i Yavaş konuşalım, Hüseyin da-
yıl Yerin kulağı vardır. 

— Yerde değiliz. Kimse duymaz 
konuştuklanmızı. 

— Sinan şimdi kadınsız yaşıyor. 
Sen onun eski halini batırtıyorsun 
amma o bugün çok acınacak bir 
haldedh. 

— Istanbulda kansı yok mu? 
— Var., fakat, ondan nefret edi

yor. Oysa M, bu kadmm hiç suçu 
yoktvu*. Padişah zorla elinden aldL 

— Ya şimdi?... 
— Gözden düşmüş. Çırağan dai

resinde oturuyor. Ağlamaktan göz
leri kör olmuş. Kefalonyaya vardı
ğımız zaman şu Anivasa seninle giz
lice gitsek, olmaz mı? 

— Rozitayı tekrar sevmesi için mi? 
— Hem onun için, hem de gölleri

nin açılması için... Acaba bu İkinci 
dileğimizi yapabUir mi? 

—I Gözlerim kapanmadığı için, bu
nu denemedim amma, bu kadar ma
rifetli bir büyücünün elüıden bel
ki bu da gelir. O halde Sinan reisi 
sevindirmek için elbirliğile çalışalım. 

Kefalonya panayırında.. 
Panayırm ikinci günü Kefalonya

ya varmışlardı. 
Hüsrev reis o gün (Korkunç Pl-

lip) 1 orada bulacağını umuyordu. 
Kefalonyanm batı sahilinde çok 

eski devirlerden kalma yıkık bir kâ -
lenin yüksek duvarlan görünüyordu. 

Kefalonyayı tamyan bir denizci 
Hüsrev-reise - donanma limana gi
rerken - şunlan anlatıyordu: 

— Bu kalenin altmda Wr çok mah
zenler ve gizli yollar vardır. Burada 
bir kaç kere korsan muharebeleri ol
du ve korsanlaMan bir kısmı bu 
kalenin mahzenlerine saklanarak 
kendilerini kurtardılar. (Korkımç Fi-
lip) te bu mahzenlerden arasıra is
tifade eder. Eğer aah canavar şe
hirde ise, bizi görünce, hiç şüphe 
yok ki bu maJızenlere ütica ede
cektir. 

Hüsrev reis güldü: 
•— Malızenlere gemisini de guia-

rüp sakhyamaz ya... Hele bir etrafa 
bakahm. Limanda bayancı bir ge
mi gözüme üişmedi. 

— O halde henüz gelmemiş olacak. 
— Yazık öyleyse... Boşuna geldik 

buraya. 
— Her yıl panayırdan haraç alan 

bu adamın bu yıl gelmemesine im
kân yoktur. 

— Bizi bmada görürse, semtimize 
uğrar mı hiç?... 

— Bunım kolayı var, aslanım! 
— Nedir? 
— Denizcueraeıı bir kısmını kac 

aaya çıkarırsınız. Gemileri de li
mandan uzaklaştmrsımz! 

— Elli parçadan ibaret donanma
yı neı-ede saklanm? 

—, Kefalonyanm aıkasmdaki kü
çük adada... Denizde fırtına yok. 
Hava sakin. Orada barmabiliriz. 

Hüsrev reis (Korkunç Pilip) 1 
şehirde anyacak, bulamazsa, deniz
cinin dediğini 5-apacaktı. 

Limana girdiler. 
Yerliler bir anda sahili doldur

muştu. 
— Tüı-kler geldiler. 

Ve arkasmdan hep bir ağızdan: 
—, Yaşasın Türk denizcileri... 
Sadalaıı yükselmeğe başladı. 
Kefalonyaya çoktanberi böyle ka

labalık bir donanma ' gelmemiştt 
Yerliler ilk önce korktular: 

— Tehlike var. 
Diyerek yavaş yavaş sahilden ka

çışmağa başladüar. 
Hüsrev reis Kefalonyalılara. 
— Korkmajm! Bir iki ^ün lıalıp 

döneceğiz. Bizden zaı-ar gömitye-
ceksiniz! 

Diye haber göndermişti. 
Şehrin ortasındaki büyük mey

danda kurulan panayırda o civarm 
bütün satıcılân mallarmı ucuzca sa
tıyor ve panayırda bir çok eğlence
ler, koşıüar, güreşler, millî oyunlar 
yapılıyordu. 

Yeriler bu haberi ahnca sevindiler. 
Tekrar alışverişlerine, eğlencelerine 
devam ettiler. 

Hüsrev reis, Korkımç Filipin he
nüz panayıra gelmediğini öğrenince. 
Doğan reisi çağırdı: 

— Sen dört yüz denizci ile şehre 
ta. Ben donanmayı küçük adanın 
arkasma götüreceğim, dedi. 

Hüsrev reis, amirali ziyai'cte ge
len Kefalonya muhafızı ile ileri ge
lenlerden (Filip) in gelmediğini an
lamakla beraber, oraya (Filip) için 
geldiğiıü söylemedi. Fakat yerliler
den biri: 

— Eğer Filipi arıyorsanız, onun 
bu yıl buraya gelmesi şüphelidir, de
di, ve biz bu yıl o gelmiyecek diye 
seviniyoruz. Bu sırada Kefalonyaya 
gelişiniz bizi (Filip) tehlikesinden 
korumuş oldu. Şimdi gelmek istese 
bile, sizi görünce kaçıp gider. Biz de 
bu 3̂ 1 Murar görmeden, çoluk çocu
ğumuzla bayram yapar, eğlenh-iz. 

öteki yerUler de hemen hemen bu 
fikirde IdUer. Hiç kimse bu sözlere 
aykırı bir şey söylememişti. Herkesin 
ayni fikirde olduğu yüzlerindeki çia-
gilerden seziliyordu. 

Hüsrev reis bu heyete de: 
— Müsterih olunuz, eğleniniz! 
Dedi. Ve şehir muhafızma, de

nizcilerden bir kısmmm yorgun ol
duğu İçin bir iki gün şehirde İstira
hat edeceklerini söyledi. (Arkası var) 
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23 Şubat 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, i4: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkllâb dersi: 
Üniveslteden naklen Yusuf Kemal Ten-
girşenk, 18,30: Plâkla dans musikisi, 19: 
Radlfe ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 19,30: Emin
önü Halkevi gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 19,55: Borsa haberleri, 20: Nec-
meddin Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev, 20,45: Nezihe ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayan), 21,15: Fasıl Saz 
Heyeti: Okuyucular: İbrahim Ali, Küçük 
Safiye, kanun Muammer, klârinet Ham-
di, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâhaddin, 
keman Cevdet, 21,50: ORKESTRA: 1 -
Boito: Mephistophele fantasle, 2 - Zibul-
ka: Adam - valse, 3 - Kalman: Das 
War'n noch Zeiten, 4 - Chopin: Boelnde, 
5 - Berger: La faute des Roses, 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalan, 23,20: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23,30: Son 

Ankara — öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif, plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve harici haberier. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Halûk Recai ve arka-
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Nezihe ve arka
daşları), 20,15 - 21: Plâkla dans musi
kisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 - Puccl-
ni: Manon Lescaut operasından parçalar, 
Puccini: Le VlUi operasından bir parça, 
Puccini: La Boheme operasmdan parça
lar, Puccini: La fille du Far - West ope
rasından parçalar, 21,55 - 22: Yarmltl 
program ve istiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 20,25 de senfonik konser — 
Deutschlandsender 20,10 da radyo orkes
trası — Berlin 20,45 de senfonik kon
ser — Könlgsberg 20,10 da orkestra kon
seri — Münih 20,10 da konser — Stuttgart 
20,45 de orkestra konseri — Brüksel 
20,10 da hafif muzika — Paris P T T 
20,45 de keman konseri — Radio Toulouse 
20 de dans ve eğlence — National 20,40 da 
askerî muzika — Londra 20 de radyo or
kestrası — Orta İngiltere 20 de orkestra 
konseri — Florans 20,20 de armonik ve 
gitar konseri — Bükreş 20,15 de radyo 
orkestrası — Prag 2030 da «Sır» opera
sı — Peşte 20,30 da «Cavalleria rustlca-
na» operası. 

Saat 21 de 
Frankfurt 21,15 de İtalyan muzikası — 

Saarbrücken 21 de operet muzikası — 
Nis P T T 21 de salon muzikası — 
Toulouse P T T 21 de salon muzikası — 
Radio Toulouse 21,15 de eğlenceli muzi
ka — National 21,15 de eğlenceli prog
ram — Londra 21,56 de salon muzikası — 
Florans 21,30 da askeri muzika — Hll-
versum 21,55 de senfonik konser — Var
şova 21 de dans ve operet muzikası — 
Bükreş 21,20 de salon muzikası — Bero-
mün.ster 21,25 de keman konseri — Peşte 
21 de operaya devam. 

Saat 22 de 
Viyana 22,50 de akşam konseri — 

Deut.3chlandsender 22 de orkestra kon
seri, 22,5^ de piyano konseri — Münihten 
naklen bütün Alman istasyonlan 22,15 de 
marşlar ve şarkılar — Brüksel 22 de ha
fif muzika, 22,30 da Belçika muzikası — 
Paris P T T 22,30 da konser — Radio Pa
ris 22,30 da harp konseri — Strasburg 
22,30 da senfonik konser — Toulouse 
P T T 22,15 de «Don Giovanni» opera
sı — National 22,15 de senfonik konser — 
Roma 22 de «Pecheurs de Peris» ope
rası — Varşova 22 de piyano konseri — 
Bükreş 22,45 de Rumen havaları — 
Beromünster 22,40 da dans muzikası — 
Peşte 22 de operaya devam. 

Saat 23 de 
Breslav ve muhtelif Alman istasyonlan 

23,30 da dans muzikası — Stuttgart 
23,30 da Lizljondan nalden Alman, Por
tekiz programı — Toulouse P T T 23 de 
operaya devam — Radio Toulouse 23,30 da 
opera parçaları — Orta İngiltere 23,10 da 
keman konseri — Roma 23 de operaya 
devam — Florans 23 de dans muzikası — 
Varşova 23 de dans muzikası — Sottens 
23,30 da radyo orkestrası — Prag 23,35 de 
piyano konseri — Peşte 23 de operaya 
devam. 

Saat 24 den itibaren 
Viyana 24 de dans muzikası — 

. Deutschlandsender 24 de Kermbach or
kestrası — Frankfurt 24 de eğlence ve 
dans — Kolonya 24,10 da eğlence ve 
dans — Münih 24,10 da radyo orkestra
sı — Toulouse P T T 24 de operaya de
vam — Radio Toulouse 24,15 de orkestra 
konseri — Londra 24,25 de dans muzi
kası — MUâno 24,15 de dans muzikası — 
Lüksemburg 24,05 de radyo orkestrasüe 
eski ve yeni muzika, 1 de dans muzika
sı — Peşte 24,10 da dans muzikası — 
Frankrut ve Stuttgart 1 - 3 e kadar ge
ce konseri. 

24 Şubat 938 Perşembe 
İstanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyatro
su: Serçecik Umacının evinde, 19: Nihal 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 19,30: Spor musahabe
leri: Eşref Şefll, 19,55: Borsa haberierl, 
20: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan: 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 20,45: Blmen 
Şen ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, (Saat ayan), 21,15: 
Tahsin ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 21,50: Bedriye 
Tüzün Şan: Orkestra refakatlle, 22,20: 
oriKESTRA: 1 - Auber: La Muette de Por-
tici. ouverture, 2 - Luiglni: Ballet egyip-
tlen, 3 - Holmes: Tokasai, 4 - Lulotta: 

Malatya pamuk Islâh İstasyon binası 
Malatya Nafia Müdürlüğünden: 

24/2/938 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde «34806.76» lira 
keşif bedeli eski Malatya Pamuk isIah istasyon binaları inşaatı kapalı zarf usu-
lile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususî 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 2611 liradır. İsteklile
rin teklif mektuplan ve en az 20000 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair Na
fıa vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi 
kapalı zarflarım 24/2/938 perşembe günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Mü
dürlüğüne vermeleri. (750) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — idare ihtiyacı için 14 kalemde muhteUf perlik kurşunlu kablo kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedeli «30500», muvakkat teminat «2287,50» lira olup 

eksiltmesi 2 Mart 938 çarşamba günü saat «15» de Ankarada P. T. T. U. mü
dürlüğü binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubvmu, tica
ret odası vesikasmdan başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflarım o gün saat «14» e kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şaıtnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyat şube müdüılüğünden 1-153» kuruş bedelle verilecektir. (109) (23î^ 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — İda'-e ihtiyacı için G tane yüzlük 4 tane ellilik maa paratoner telefon 

santırau kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhanunen bedel «9600» muvakkat teminat 720 lira olup eksUtmesi 

8 mart 938 sa.h günü saat 15 Ue Ankarada P. T. T. umum müdürlük binasm-
daki satm alma komisyonunda yanılacaktır. 

3 — İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunu Tica
ret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflarım o gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, îstanbulda Beyoğlu P. T. 
T. aymj *»*. şube müdürlüğünden parasız verilir. «341» 

YAPI İŞLERİ İLÂNI 
Nafia Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çankaya Jandarma Bölüğü inşaa
tıdır. JKeşif bedeli: 26.408 Ura 12 kuruştur. 

2 — Eksütme 2/3/1938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti yapı 
işleri eksütme komisyonu odasında kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksütme şartnamesi ve buna müteferri evrak 132 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri vımum müdürlüğünden ahnabilir. 

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

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

İstanbul Erkek öğretmen Okulu 
Satın Alma komisyonundan: 

Okul talebesi için aUnacak olan elbiselik kumaş hakkındaki ilân bu günkü 
KURUN gazetesi ile neşredilmiştir. (887) 

Eursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

TİCARET 
İSTANBUL 
ve ZAHİRE BORSASİ 

22/2/958 
F t A T L A A 

CİNSÎ 

Buğday sert 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır san 
Kuşyeml 
Nohut 
Susam 
iç ceviz 
iç fmdık 
Pamuk Igdır 
Tiftik mal 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Z. Yağ 
Nohut 
Kuşyeml 
Kepek 
Mısır 
B. Peynir 

İç fındık 
Razmol 
Nohut 
Kuşyeml 
Afyon 

D I 9 

Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 29 S 32i 
5 20 
4 8 4 10 
4 32i 4 35 
4 32 
7 37 
6 13 

16 32 
30 — 
32 20 
41 _ 

122 — 125 — 

G E L E N 

169 Ton 
40 » 
67i » 
45 » 

121 > 
83 > 
74 > 
75 . 
15 » 
6 3 / 4 . 

O t D E N 

5 1/4 Ton 
301 > 

99i » 
25 » 
l i » 

F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anver 
Mısır: Londra 
Keten T. : » 
FındıkO. : Hamburg 
Fındık L. : > 

5.08 K. 
4.29 > 
6,89 > 
4,39 » 
3,96 » 
7,75 . 

39,— » 
38,— » 

Korcha, 22,45: Ajans haberleri, 23: Plâk
la sololar, opera ve operet parçalan, 23,20: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23,30: SON. 

En nUC33İR İLACIDIR 
22/2/938 Salı günü 

İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebze 
ve meyva fiatleri: 

Cinsi Emsali En aşağı En yüksek 

Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

KUo 
» 
> 
» 
> 

» yaprak Demet 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 100 

» 
Adet 

» 
» 

Taze soğan Demet 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

» Ferik 
» tnebdlu 

Armud Ankara 
Ceviz 
Kestane 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Limon yeril 100 
Limon ecnebi 100 
Portakal: 

» 
» 

KUo 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
• 
» 

fiatı 
Kr. S 
3 50 
6 — 
3 50 
6 — 
6 — 
3 — 
2 50 
9 — 

10 — 
40 — 
— 75 
— 40 
— 25 
15 — 
5 — 
5 — 

16 — 
7 — 
4 — 

12 — 
8 — 

200 — 
140 — 

» Dörtyol 36 lık sandık 300 — 
» » 6 4 lük 
» » 8 0 İlk 
» » 100 lük 
» » 150 İlk 
» Alanya 64 lük 
> » 80 Uk 
• » 100 lük 
» Rize 64 lük 
» » 8 0 lik 
• * 100 lük 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

340 — 
250 — 
190 — 
190 — 
350 — 
275 — 
200 — 
125 — 
100 — 
80 — 

Fiatı 
Kr. S. 

4 — 
9 — 
4 — 
8 — 
8 — 
3 50 
3 — 

13 — 
15 — 
70 — 

1 — 
— 60 
— 50 
45 — 
22 — 
13 — 
40 — 
12 — 
7 — 

20 — 
18 — 

300 — 
150 — 

320 — 
350 — 
300 — 
200 — 
200 — 
375 — 
325 — 
250 — 
150 — 
120 — 
100 — 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İzmirde yapılacak İnhisarlar paviyonunım projesi için açılan müsabaka-

mn şartlan hakkında bazı izahat daha verilmesi münasip görülmüştür. 
1 — Projelerin gönderileceği müddet 25 Mart 1938 tarihine kadar tem

dit edilmiştir. 
2 — Tezyinat için katî bir projeye lüzum yoktur. Yalnız zikredilen şeyle

rin yerli yerinde gösterilmeleri kâfidir. 
3 — Şerait metninde bazı hatalar görülmüştür. Bundan dolayı metni 

tekrar aşağıya dercediyoruz. 
KISIM A: 

Müsabaka şeraiti; 
1 — Müsabakaya iştirak edenler, yapacakları plânı muhtevi kapalı zarfl 

ikinci bir zarf içerisine koyup buna isim ve adreslerini havi bir kart ilâve ede
cekler ve nihayet 25/Mart/'938 tarihine kadar Neşriyat Şubesine vermiş ola
caklardır. Plânlara katiyyen isim ve adres yazılmıyacaktır. 

2 — Plânlar; isimleri bilâhare bildirilecek bir Jüri heyeti tarafından tet
kik edUecek ve birinciye 300, ikinciye de 100 lira mükâfat verilecektir. 

3 — Yapılacak yaviyonun azamî bedeli 15.000 liradır. 
4 — Paviyon; ön cephesi 18,40 olan 24x18,40 ebadmda bir arsa üzerine 

kurulacaktır. 
5 — Verilecek plânın mikyası 1/100 olacaktır. Gönderilecek olan plânlar 

şunlardır: 
Zemin, maktalar, cepheler, renkli dahili prespektivler. 
6 — İnşaat malzemesi kabil olduğu kadar modem olacak yani metal cam 

ve saireden terekküp edecektir. 
KISIM B: 

Dahilî taksimat: 
1 — Atatürk köşesi. 
2 — Hem içerden hem dışardan satış yapılabilecek tarzda bir satış yc^ 

yapılacak ve burada tütün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır. İşbu satış yeri
nin tozdan, topraktan mahfuz ve mamulâtm çaünmamasına karşı da müem
men bulunması meşruttur. 

3 — Bu satış yerine yakm elverişli bir yerde mamulâtm stok edilmesi 
için bir depo yapılacak. 

4 — Münasip yerlere vestiyer ve bir tuvalet yapılacaktır. 
5 — Çatının üzerinde veya münasip bir yerde kâfi derecede masa konu

labilecek ve ayrıca ayakta içki içilebilecek bir bar Amerikan yapılacaktır. 
6 —' 2x5 ebadında bir sigara imal yeri ayrılacaktır. 
KISIM C: 

Tezyinat: 
1 — Yaprak tütün, sigara, tuz, içki, barut teşhir etmek ve bir de mağaza 

vitrini numunesi göstermek için altı vitrin yapılması mutasavver olduğun
dan bunlara yer aynlacaktır. 

2 — İçki, tütün, tuz satışlanm gösteren ve tnhisarlarm köylüye yardı
mım tesbit eden «tütün, incir, üzüm mubayaasında köylüye yapılan yardım» 
4 grafik yapılaca&ından bunlara yer tefrik edilecektir. 

3 — Mevcut olan 5x2 ebadında kabartma bir Türkiye haritası ve barut 
satışım gösterir iki pano için yer aynlacaktır. 

4 — 1,5x2,5 ebadmda yapılmış ufkî Cibali fabrikası maketi içüı ŷ ^ 
temin edilecektir. 

5 — Otomatik şarap fıskiyesi için bir yer ayrılacaktır. 
Fazla tafsilât için Reklâm Neşriyat Şubesine müracaat edilmesi. «938»̂  

.̂ ^ 
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Havayolları Devlet İşletme İdaresi 
Alım Satım Komisyonundan: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fabrikası karşısında Tay
yare meydamnda yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare istasyon müdürlüğü 
binası. 

2 — Keşif bedeli: 125,440 jrüz yintni beş bin dört yüz kırk liradır. 
3 ~ Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapah zarf usuliyle görülebilir. 
4 — Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu teminat nakden verilmek istenil'**' 

ği takdirde Devlet Hava yolları idaresinin Ankara Ziraat bankasmdaki 366" 
sayıh hesabına yatınlarak bankadan almacak makbuz teklif mektuplariyle ^^' 
likte komisyona tevdi edilecektir. 

5 — İhale günü ve mahalli: 2/3/1938 çarşamba günü saat 14 de Ankara' 
mn 10 kilometre garbinde Devlet Hava yollarına aid tayyare meydanındal* 
Umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 — Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. UmU"* 
müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda Karaköy postahanesindeki hava yoliâ ^ 
gişelerinden ve İzmirde Nafıa müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz kuruş mU' 
kabilinde ahnabilir. 

İstekUlerin eksiltme şartnamesinde yazıh Belgeler ile muvakkat temio* 
ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarım en geç eksiltme saatinden ^^^ 
saat evveline kadar Unmm Müdürlüğe vermiş olmaları lâzımdır. Posta teahl^ '̂ 
rü kabul oluıunaz. (834) ^ 

Kalorifer tesisatı üânı 

Nafia Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kalorili 

tesisatı V» su tesisatmın hariç şebekeye bağlanması işleri 
Keşif bedeU: 28185 Ura 77 kuruştur. ^ 
2 — Eksiltme 28/2/938 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekâleti YaP 

İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 141 kuruş bedel va^^' 

bUinde yapı işleri umum müdürlüğünden almabihr. 
4 Eksiltmeye girebilmek için İstekUlerin 2114 liralık muvakkat tem* 

nat vermeleri ve 15000 liralık bir kalorifer işini yaptığına dair müteahhit^** 
vesikası göstermesi lâzımdır. . 

İstekUlerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıh saatten bir sa» 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımda' 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «377» «^^^ 

gK' 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğünde^ 
1 — Sınaî işleri için yerli mah 20.000 kilo külçe kurşun kapah zarf usUİ" » 
2 — 520 kilo kalay açık eksiltme ile, satın alınacaktır. 
3 — Tahminen 4,5 - 5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir ka»* 

yon pazarlıkla satılacaktır. -j 
4 — Kurşunim muhammen bedeli dokuz bin. muvakkat teminatı " 

liradır. Eksiltmesi 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 — Kalayın muJıammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır-

siitmesi 1 mart 338 saiı günü saat 14 dedir. ^ 
6 — Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttırılmasına 2 Mart 938 çarşai* 

günü saat 14 de başlanacalctır. A 
7 — Kurşuna aid teklif mektublan eksiltme saatinden bir saat e^ 

müdüriyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu ko^ 
yonda yapılacaktır. jp 

8 — İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyasn görmek iÇ'̂ Vıg-
şubat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14 - 16 da idareye müracaat 
bUirler. \.309* 
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Venüs 
Kremi 

^takibindeki hususî mad-
J j İ haymtlye dolayısüe cüdi 
•'*«•, teravetini arttırır. 
Wni bir ten yaratır. Venüs 
™ û i ani kadın güzelliği-
* i Wr tıtamıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

24 saat havalandınlnuş 
ferkalftde ince ve hafif Ve
nüs pudrasUe tuvalet gören 
Ur dit dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeşitleri mevcuttur, yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabiî Wr renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar famUyalann kullan-
dıklsurı yegâne rujdur. 

Venüs ; Venüs 
Kolonyası Sürmesi 

• 
Asla yayılmaz ve gözlere 

tarar vermez. Venüs 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; taa. büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesent ol
makla tanmnuş kimseleri 
bile hayrette bırakır. 

l̂ omanya Seyrisefain 
idaresi 

•ar«ket edecek rtparUr: 
Rottania vapuru 26 Şubat cumarte-

••aat 18 de (Köstence) ye 
l̂ enaliatlı flatlerle Bcılia. Breslad, 

^*Jden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
JJWarszawa İçin doğru bUetler, bütün 
*2'>"ıya İçin eçyayı ticariye •evklyaü, f»-
J" elverişli yeni tarife mucibince Tun» 
2*^an İçin. Türk - Rumen ItUAft mu-
JJjnce Şarl ve Merkezi Avrupa Icln ten
kili îiaUerlc «evklyat. 
gö* tafsilat için OalaU Yolcu ndontt 
^»«nda Tahlr bey hanında tsttnbol 
"•«al acentalıjına müracaat. 

Telefon: 49440 - 4MN 

AEG Türk 
Anonim Elektrik 

Şirketi Ummniyesi 
Aleâde heyeti umumiye içtimai 24 

*'*rt 1938 tarihine tesadüf eden Per-
J*ûbe günü öğleden sonra laat üçte 

^ ̂ ketin Galatada Voyvoda caddesin-
Jo Jeneral - Bozkurt hanlarınm üçün-
^ katmdaki merkezinde vuku bula-

^ r^^^dan asaleten veya vekâleten as-
' ^^ yimü hisseye malik hissedarlarla 

îtima gününden en az on gün evvel 
! ^ e senetlerini şirket veznesine ter-
: r^^^ek mukabilinde duhuliye vai'a-
' W^ *^"^alâri lüzumu ve bankalara 
i T^^ edilecek hisse senedatı mukabi-
* i^^^ *|"iacak makbuzlann şirket 

erkezine tavdiat mahiyetinde ola-
^ kabul edileceği üân olunur. 

^UZNAMEİ MÜZAKERAT: 
hev"~̂  ^^37 yılı muamelesine aid idare 

yeti ve mürakip raporlarmın oku-
^ ^ tasvibi, 
^̂  -^ 1937 yılma aid bilanço ve kâr 
^ ^ a r hesaplarmm okunarak ka-

)) "̂"̂  ^dare lıeyeti âzalarmm 1937 yı-
^ üajnelâtmdan dolayı ibrası, 
. — İdare heyeti üıtihabı, 

Ij, ,~~ ^938 yılı için mürakip tayini 
«ücretinin tesbiü. 

MECLİSİ İDARE 

A N N E L E R 

^uJ^^^ ^ çocuk yalnız meme için 
h i j ! ^ ' ÇoJf İyi bilirsiniz ki; Çocuğu 
4 t^*^*n sebeplerden birisi de apı$ 
**rar^?"^ ^ r ve saireden pişerek kı-
itibari ^ ° ^ ^ ^ rahatsız etmesidir. Bu 

^^ günde iki defa çocuğu 

Ç O C U K P U D R A S I 

*̂ »ai^ıt*^^^^^" ^̂  ̂  ^^^ «̂* P̂ "̂ 
^ »»Us noi! ?^ ^^ Ç°^ i^i^a ile hazırian-

^ pahalı pudralar 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

^1W^! ,^^2- Su pudra bilhassa yav-
*^a S , ! " ^ ^ ^* ̂ ^azatı nazarı Iti-

*«marak yapılmıştır. 

/S^MAZON^ 
|»«uırmıı«u.LİTuıılı,UHM»iHJi 

I irL'.L»/«SAKLA», Aİ1STIRMA2 I I 
AZI HAZIMSIZUAI ' " 

O t F E O t M 

Bir hastabalncı; 

Bu-Blocel-li 
Clld unsuru 
Bir mucize gibi 

teni gOzelleştirdi 
dedi 

>r 

Tesiri âdeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün zarfmda yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşukluklaım kaybol-
duğımu gördüm ve iki üç hafta 
•onra kendimi âdeta on yaş genç-
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «BioceL) cevheri bir Vi
yana üniveı-sitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibmde mevcuttm% Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü
nüz, îki kı-emin tesiri üe en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verü*. Cil
di beyazlatıp tazeleştirir ve bü 
tün buruşukluklardan kurtarır. 

• 'K«*T 

DİLBER KARDEŞLER 
MÜESSESATI TUHAFİYE 

Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlar umumî heyeti 25 Mart 

4938 Cuma günü saat 10 da Mah -
mutpaşada Mehmetpaşa hanmda 
6 numarada adî surette toplanacağm-
dan hissedarlann o gün gelmeleri ri
ca olunur. 

Esas mukavelenamenin 26 ncı mad
desi mucibince 50 hisseye malik his-
sedarlalın haiz oldukları hisse sened-
lerini içtima gününden nilıayet bir 
hafta evvel şirket merkezine tevdi et
meleri İcab eder. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 — 1937 yılı işlerine aid idare mec

lisi raporunun okunması, 
2 — Bilanço ve mürakip raporunun 

okunarak tasdiki ve meclisi idarenin 
İbrası. 

3 — Müddeti hitam bulan meclisi 
İdare âzalarmm yerine yenilerinin in
tihabı, 

4 — Ticaret kanununun 823 üncü 
maddesine göre, Şirketle ticaret mu
amelelerinde bulunmak üzere îdare 
Meclisi âzasma salâhiyet verilmesi, 

8 — Yeniden iki mürakip tayinUe 
ücretlerinin tesbitl. 

^m ^ 

IBB Dr. A . Asim Onur g ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tıtanbulun en güzel yerinde, geni9 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakımı lyl, kadm ve erkek her türlü 
baataliklara açık hastane. 

Dofum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basut re diSer ameUye-
\»t Ictn cok ucuz hususi fiatler. Orta-

• köy, tramvay yolu. Muallim Naci ead. 
111 - 119. Telefon: 42221. 

Kumbara, biri 

Doyçe Oryentbank 
Oresdnor Bank Şubesi 

1903 senesi jrüzâe 3 faizli Mısır 
Kredi Ponsiye TahvlUerini, 1 Mart 
1838 tarihli amortisman keşidesin
de ba^abaş tediye edilmek tehlike
sine bü^ı ehven fiatlarla sigorta 
etmektedir. 

TÜRK TİCARET BANKASI 
A. Ş. idare Meclisinden: 

Alelade toplantı davetnamesi 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. hisse-

darlarmm toplantısı 28 Mart 938 pazar
tesi günü saat 16 da Ankatada Işık
lar caddesinde Banka merkezinde ya
pılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 24 üncü 
maddesi mucibince iştirake salâhiyet-
tar olan hissedarlann 26 ncı maddeye 
tevfikan toplantı gününden en as Ud 
hafta evvel duhuliye varakası almala
rı lâzımdır. Vekillerin de hissedarlar
dan olması meşruttur. 

Hissedaıiarm duhuliye varakası al
mak üıere Banka merkezine veya şu
belerine müracaatlarmı düeriz. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 — 1937 senesi muamelâtma aid 

İdare meclisi raporile mürakipler ra
porunun okunması, 

2 — 1937 senesi bilançosu ve kâr ve 
zalrar hesaplanmn tasdiki Ue îdare 
meclisinin ibrası, 

3 — Müddetleri biten İdare meclisi 
âzası yerine âza İntihabı, 

4 — 1937 senesi mürakipler ücreti-
Dİn tayini ve yeniden üri mürakip In-
tUıabı, 

5 -— İdare meclisi âzalanna verile
cek huzur hakkmın tayini. 

I :#ı1 İH*1 'A 
GHUük reçeteleriniıl yalnız Kanzuk 

•cumesinde yaptmnız. Kanzuk gözlük | 
perrlıl MOfln T* mutena çeşitl^le 
profesSılerlnıMn mazhan takdiri ol-
mugtur. Gayri fennî gözlüklerden sa-

İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Vazifeye Davet 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Tülardanberi Tevliyet vazifesine alâka göstermiyen ve adresi beUi olmı-
yan «Mısırgarşıh Mehmet Reşit karısı Emine'> para vakfı mütevellisi Reşit oğ
lu Beaiminî ilân tarihinden itibaren on beş gün zarfmda idaremiz Mülhak Va
kıflar şefliiine müracaatla vakfma aid muameleyi takip ve hayır şartlarını 
iflt etmesi, aksi takdirde hakkında kanuni mumele yapılacağı ilân olımur. 

(978) 

Yüksek Mühendis mektebi satınaima 
komisyonundan 

Mektebin 937 jnali senesi tonuna kadar ihtiyacı olan 17000 kilo ekmek açık 
eksiltmeye konulmuştur. .İlk teminatı 141 lira ve beher kUosunun muhammen 
bedeli «11» kuruştur. Eksiltmesi: 11/8/9S8 tarihine rasthyan cuma günü saat 
14 de yapüacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmesme 
gireceklerin belli gün re saatte Gtimüşsuyunda mektep binası dahilindeki ko
misyona müracaatları ilân olunur. (8&5) 

Yarın aksam P A R K otılindt 
KÜBA KARNAVALI 

O A R M E N P A D Y idaresinde TAPL\ — COL>L\X Küba orkestrasının 
Iftilraldle nevlnde y^dsi kostümlü büyük ınüsamere 
ZENGİN KOTtYONLAR — EĞLENCELER — HUSUSÎ YEMEKLER — 

SÜRPRİZLER. Sofralannuı evvelden tutunuz. 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

Dse ©ooyıryınıus 
Macun ve buğday şeklinde olup bÜ3rük ve küçük her nevî 

fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'îdir. Fareler 
kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir 
ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu 
yerlere koymalıdır. Kutusu 1 O > büyük 25, ikisi bir arada 
30 kuruştur. 

I ıty i^m 'A 
>̂» 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
U R i N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve oksalat | 
gibi maddeleri eritir, kam temizler, 
lezzeti hoş, almması kolaydır. Yemek
lerden sonra yarım bardak su içerisin
de alımr. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

NERVİN 
Sinir ağrıları, asabı öksürükler, uykusuzluk, baş ve 

yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baysrınlık, çarpıntı ve 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

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

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir. 

[Büyük İkramiye: 5 0 . 0 0 0 
liradır... Bundan başka 

15.000, 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

Bir tek tüp sizin bu 
neticeyi almanıza 

kâfi gelir 

Bugün ilk iş olarak 
RADYOLilsJ 
alınız ve bitinciye kadar günde üç 
defa kullanmız. Bu müddetin so
nunda dişlerinizin evvvelkinden 
çok daha parlak, çok daha beyaz 
ve çok daha temiz olduğunu göre
ceksiniz. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah, ve akşam ve 
her yemekten sonra dişlerinizi fır
çalayınız. 

SEFALiN 

Eczanelerden 1 — 12 lik amba
lajlarını ısrarla arayınız. 

Taklitlerinden sakuıımz. 

R O M A T İ Z M A 
• . U M B A C O - „ „ 
miTTATIK VE B U T U N 

« I D D E T 1.1 «"Aâ n I b AR i 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haftaıim 4 günü kadınlara günde 

üçer saat Fransız usulUe biçki ve dikiş 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te-
peüstü 116 No. Papazyan apartımam. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
N E V R A L J İ 

Bütün ıstırablan teskin eder 

G R i P i N 
bilhassa bunlara karşı müessirdi. 

tş başmda, seyahatte, evde her zaman yanmızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, nüdeyi ve I>6brekleri yormaz. 

İcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

REOSIL 
N; 
k^^ v 

öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin-
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her eczaneden ısrarla isteyi' 
nız. 

MECMUA SATACAK KIZ ARANIYOR 
Bir tane Kadıköy iskelesinde ve bir tane de Şişli ile Tünel arasında b*̂  

mecmua satışmda kullanılmak üzere 14 Ue 16 yaş arasmda TÜRKÇE '3^ 
konuşur güzel ild kız arıyoruz. Talip olanlar postane arkası Basiret baıı_^ 

^ ^ • ' ' ' ^ • ^ • ^ ^ • • ^ • ^ • • * numaraya müracaat. • • • • • ^ • ^ ^ M 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden [j 
1 — Şartname ve proje mucibince Cibali Tütün Bakım evinde yaptıf^^ 

tadilât ve tamirat işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 l i r ^ \ ^ 
3 — Eksiltme 25/2/933 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Kab* 

da levazım ve mübayaat .şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ^̂  
4 — Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım ^^ 

bayaat şubesinden alınabilir. . ^ , 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki ^^ 

1ar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımda- ^ 
6 — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve beşinci maddede y * ^ 

eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasım ihtiva ^\^ 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı g^^ 
çen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması 1»^"^ 
dır. (POO) 

yaptır^*' 

aktU"; 
alınat 

IV — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvê ^ 
paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri Hân olunur. (758) 

I — Numunesi mucibince (1265) adet Bâ3ri levhası pazarlıkla 
çaktır. 

II — Pazarlık 24/11/933 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 
bataşdâ Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıl^'^^^^.'.'jj. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ^"*/- j ie 

ibinc* 

500 fcUo çekerinde 1 adet baskül 
300 kilo çekerinde 1 adet baskül 
I — Yukarda tartma kabiliyeti yr.;;ılı 2 adet baskül şartnamesi XDMf^ 

pazarlıkla satın almacaktu:. ^^^. 
II — Pazarlık 7/III/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de r>-

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır-
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabın • 

, r v —, İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 S ŷ̂ ^̂ ^ 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur^ 

Bahçıvan aranıyor İT . 
H Çiçek, sebze ve meyva ağaçlarından anlar bir bahçıvana ihtiyaç ^a* 
H ^ dır. Şeraiti anlamak ü/ere Postane arkası Basiret hanı 27 nıunf ~" 
^ K H I ^ H f l l i i H H H B İ İ H müracaat. 

ı a ra3^ 

PROFİLÂKSİN-1 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. ^ ^ ^ 

1. KARON. BEYOGtU, T Ü N E L M E Y D A N I 
«Beyers Mode für aile» mecmualar ının satış yerL 


