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Almanya Danzig hakkında 
Polonyadan istekte bulunmuş 
pu husustaki haber teeyyüd etmemekle 
beraber Polonya askerî tedbîr alıyor 

Bir Polonya gazetesi: "Kuvve
timize itimadımız vardır. 

Hariçten muhaggel yardımlara 
bel bağlamıyoruz,, diyor 

Vaziyet 
Romanya, Almanyamn istediği şe

kilde iktisadî aalaşmaya razı olduk
tan sonra, Avrupanın şarkında tehli
ke kalmadı. Almanyamn Çek ülkesi
ni işgali yüzünden hasıl olan gergin
lik ortadan kalktı. 

İngilterenin, Fransa ve Sovyetlerle 
birleşerek, Almanyamn şarktaki akm-
lanm durduracak bir cephe teşkili
ne çalışmasına da lüzum kalmadı. 

Esasen böyle bir cephe teşebbüsü, 
Polonyanm itirazUe ilk günden aka
mete uğramıştı. İngiltere ve Fransa, 
Almanyamn yeni bir hamlesi karşı
sında tekrar ricete mecbur kaldılar. 

Polonya işe karışmadıkça Roman-
yaya yardım edUemiyeceğini Fransız 
matbuatı açıkça yazıyor. Zaten Ro
manya, büyük garb devletlerinin yar
dımından ümidi kestiği içindir ki, 
Almanya ile o iktisadî mukaveleyi 
imzaya mecbur kalmıştır. 

İyice anlaşıldı ki, Fransa ve İngil
tere, ya kendilerine, yahut kendi hu-
dutları olan Belçika, ve İsviçreye bir 
tecavüz olmadıkça, Almanyamn şark
taki hareketlerine karışmayacaklar-
dır. Almanyamn istediği de, Avrupa-
nm şarkında serbes kalmaktır. 

Bu vaziyet kabul edildikten sonra 
İngiltere ile Almanya arasmda ihtUâ-
fa sebep kalmamış olur. 

Almanya tarafmdan bu suretle or-
tadan kalkan harb tehlikesi, Musso-
lininin pazar günkü nutkundan son
ra, İtalya cephesinde de zail olmuş 
sayıhyor. 

(Devanu 11 inci sahifede) 

Danzig limam y» şehirde bir meydan 
Paris 27 (A.A.) — Journal gazete

sinin Londra muhabirinin bildirdiği
ne göre Almanya geçen cuma güntl 
Pcdonyaya bir nota göndererek Dan
zig meselesinin Milletler Cemiyetini 
n ^ a n itibare almadan doğrudan doğ
ruya iki memleket arasmda halledil
mesini istemiştir. Notada şunlar ta-
leb edilmektedir: 

/ — Almanyaya hazı haklar verü-
mesi, 

2 — Yüksek komiserlik makanurun 
ilgası, 

3 — Polonyanm Danzig limarun' 
dan istifade etmek hakkının ibkasv. 

Ayni muhabire göre İngiltere ve 
Polonya hükümetleri malî ve iktisa
dî bir teşriki mesaînin başlıca hatla-
n üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Üç nota rîvayetî 
Pan$ 27 (A.A.) — Berlinden Mldi-

rillyor: Almanya hükümetinin geçen 
hafta Polonyaya üç nota göndererek 
Danzig'in Almanyaya iadesini, Oder-
berg şehrinin geri verilmesini ve Po
lonya koridorundan geçmek üzere 
bir otomobil yolu inşasına müsaade 
edilmesini istediğine dair dolaşan 
şayialan iyi haber alan Alman mah
filleri tekzib etmektedirler. 

Almanyamn cenubunda, İsviçre 
hududunda Alman kıtalannm bazt 
hareketlerde bulunduğuna dair ve
rilen haberler de ayni suretle tekzib 
edilmektedir. 

(Devamı 11 inci sahifede) 

Yenişehirde yıkılan apartımanın 
yerinde henüz keşif yapılamadı 

Belediye fen işleri tedkik şubesi mühendis ve 
mimarlarmdan mürekkeb bir heyet seçildi, 

enkaz kaldırıhnca işe başlanacak 

(AKŞAM) m yeni müsa
bakası 1 Nisanda başlıyor 

30 arkadaş 
300000 lira 

kazandı! 

Hediye listesi ve tafsilât 
bugün 4 üncü sahifede 

Dört gün evvel Beyoğlımda Yeni-
şehirde Mangasar caddesinde sekiz 
kişinin feci şekilde ölümü ve on bir 
kişinin yaralanmasile neticelenen 
apartıman yıkılması etrafında müd
deiumumîlik tahkikata devam edi
yor. 

Alman malûmata göre yıküan 
apartımanda Rakadan maada diğer 
iki Idşinin de alâkası vardır. Raka-
dün gene sorguya çekilmiş ve ifade
sinde bu kazada kendisinin mesuli
yetini icap ettirecek bir ihmali olma-
dığmı; binanın sağlam olduğunu ve 
kazanm toprak kaymasından ileri 
geldiğini söylemiştir. Raka serbes bı
rakılmıştır. 

Bina ile alâkası buhman diğer iki 
kişi de sorguya çekilmek üzere aran
maktadır. 

Yıkıntı yerindie bir keşif yapılma
sı kararlaştınlmıştı. İnhidamda bi
nanın çürüklüğünün tesiri olup ol
madığının tesbiti için bu keşfin mü
tehassıslardan müteşekkil bir heyet 

(Devamı 11 nci sahifede) 

Son felâket 
karşısında... 

Son çöküntü faciasına kurban Edenler
den biri, zevcesine, mütemadiyen: 

— Bu ev çökecek... Başka yere taşın-
sak... - dermiş. 

O anlamış; fen adamları anlayamamış
lar mı? İstanbulda senede bir kaç kere bu 
kabil facialar oluyor. Hangi evlerin otu
rulmağa elverişli olmadığmı belediye mü
fettişlerinden def il, Azrail işini görüp git
tikten sonra öğreniyoruz. Binaların hepsi
ni kontrolden geçirmek için felejin 
daha nasıl, ne türlü ihtarda bulunmasını 
bekliyoruz? 

Fakat asıl yapılacak şey: Çerden çöp
ten malzemeyle bina inşasmı artık menet
mektir. Dünyanm hiç bir yerinde bizim 
şeraitle yapı yapılmıyor. Tarım milyon
dan fazla nüfuslu şehirlerde ev ve apar-
tımanlar ne evsafta iseler bizimkiler de 
behemehal öyle olmalıdır. İnşaat işinin 
fen işi olduğunu nihayet anlamalıyız. İn
şaat hakkındaki telâkkilerimiz ve âdetle
rimiz baştanbaşa inkılâba muhtaçtır. 

Yeni kanunlar, yeni nizamlar, yeni in
şaat şirketleri ile şehirlerimizin sevUnl ve 
şehirUnin sıhhatini, hayatmı koruyalım! 

Mussolinînin nutku her 
tarafta iyi karşılandı 
Roma malıafili nutkun Akdenizde bir 
anlaşmaya imkân açtığı kanaatinde 

Mussolininin Adriyatik denizine dair imaları, 
üçüncü bir devletin burada yerleşmesini 
arzu etmediğine işaret telâkki ediliyor 

Roma 27 — Siyasî mahfülerin be-
ysuıma göre Mussolininin nutku cüzi 
olmakla beraber Ankdeniz anlaşma^ 
sına imkân açmaktadır. Nutkun en 
esasU noktası Fransız - İtalyan mü
nasebetlerine taalluk eden kısımdır. 
Mussolini, İspanya meselesinin artık 
Ud mUlet arasmda bir mâni teşkü et
mediğini sarahatle söylemiş ve ysdmz 
müstemleke meselesinin halle muh
taç olduğunu üâve eylemiştir. 

Siyasî mahafU, Mussolininin nut
kundan «müddeiyat» kelimesini kul
lanmadığım tebaıüz ettiriyor. Musao* 
lini, müstemleke meselesinin mahiye
tini tasrih etmemekle beraber, İyi ma* 
lûmatU mahafU asgari İtalyan emelle» 
rinin şunlardan ibaret olduğunu söy
lüyor: 

1 — Tunus İtalyanlan için umum! 
bir statü tanzimi, 2 — Cibuti - Adis-

fDevamı 11 nci sahifede)^ 

Şeker meselesi 

B. Şakir Kesebir 
muhakeme edilecek 

Hükümet, şark vilâyetleri ihtiyacı için Arkoz şirketin
den satın alman Rus şekerlerinden hasıl olan 273193 

lira zarar hakkmdaki fezleke ve merbutabnı 
Meclisten geri istedi 

Ankara 27 (Telefonla) — Sekiz, 
dokuz sene kadar evvel mülga şeker 
inhisan idaresince Şark vilâyetleri
nin ihtiyacı için Aricoz şirketinden 
külliyetli miktarda Rus şekeri satm 
alımnış ve bu satış dolayısile mez
kûr idarenin 273,000 küsur lira ka
dar zarar ettiği anlaşılmıştı. Bunım 
üzerine maliye müfettişleri tahkikata 
başlamışlar ve tahkikat sırasında 
İnhisar idaresi meclisi idare azalan-
lun da ifadelerine müracaat etmiş
lerdi. İdarenin o zamanki meclisi 
idaresi. Edime mebusu B. Şakir Ke-
sebirin riyaseti altmda Kastamonu 
mebusu merhum B. Hasan Fehmi, 
eski Beyazıt mebusu B. Şefik ve 
Ahmed Ağlaoğullarmdan müteşekkü-
di. B. Şefik Ue B. Ahmed Ağaoğlunun 
ifadeleri müfettişlerce alınmış, B. 

(Devamı 11 nci sahifede) Eski İktısad Vddli B. Şakir Kesebir 
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— Ah, ben bir erkek olsaydım, kimbUir ne olurdum... 
— Bu geçimsizlikle mükemmel bir futbolcu olurdun! .„ 
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Dnn Oeceki ire Bu Sabahki Haberler 
Son dakika 

Romanya Haricîye Nazın 
Ankaraya geliyor 

~ ^ M — — — ^ M l ^ ^ ^ — • — — • — — İ — M i l i ^ 

B. Gafenkü dün hükümet partisinde çolt 
Bükreş 28 — Romanya Hariciye na-

tin B. Gafeııku, Türkiye Hariciye ve-
kUlni ziyaret etmek üzere paskalya yor-
tulannda Ankarayı ziyaret edecektir. 

(Akşam: Paskalya yortusu 9 nisan 
pazar gününe rasladığma göre B. Ga
fenkü nisanın ilk haftasmda Ankara-
Sra gelecek demektir.) 
i Bükreş 28 — Romanya Hariciye na-
mn B. Gafenku, hükümet partisinde 
itOk mühim bir nutuk irad etmiştir. B. 
CNUfenku, evvelâ Balkan antantı kon-
teyinln Bükreşteki son içtimamdan 
İNüısetmiş, sonra Bulgar Başvekilinin 
kUıkarayı ziyaretine temas etmiş ve 
demiştir ki: 

— Bu ziyaret, bütün Balkan mem
leketlerinin müşterek menfaatlerini 
Baüdrik bulunduklarmı isbat ediyor. 
B. Köseivanofun Ankarada yaptığı 
konuşmalar sonjunda neşredilen res
mî tebliğ Romanyada mükemmel bir 
İntiba bırakmıştır. 

Müttefiklerimizle olan sıkı bağla-
nmız ve tesanüd ve hududlanraıza 
yapılabilecek bir tazyik daha az v». 
him kılıyor.» 

Müteakiben Karpat Ukraynasmın 
Macarlar tarafmdan işgali hâdisesine 
nakli kelâm ederek demiştir ki: 

— Macar müfrezeleri birçok nokta
larda hududumuza gelmişlerdir. Hu-

dudlarda askerlerimizden vücude ge
tirdiğimiz metin ve sakin sed arkasın
da vekayiin inkişafını itidal ve soğuk
kanlılıkla bekliyoruz. Macaristan as
kerlerinden ne kadarmı terhis ederse 
biz de o kadar asker terhis edeceğiz. 
Macarlann alacağı tedbirler nisbetin-
de biz de tedbir alacağız. 

B. Gafenku, son Alman • Rumen ti
caret itilâfından bahsetmiş ve demiş
tir ki: 

— Bu anlaşma iki memleketin sulh
perver gayelerine müsteniddir. Bu 
anlaşma, Romanyanm bütün memle
ketlerle iktisadî münasebetlerini ser-
besçe inkişaf ettirmeğe, ihracatım 
arttırmağa ve memleketin istikrarım 
kuvvetlendirmek için teslihatmı art
tırmağa müsaiddir. 

B. Gafenku nutkunu şöyle bitir
miştir: 

— Beynelmilel ahlâkıyat üzerine 
müstenid ve her milletin millî istik
lâline riayetkar umumî bir itilâf ak-
delimedikçe, umımıî sulh temin edi-
lemes. Hiç şüphe götürmiyen bir 
nokta varsa o d^ şudur: Taarruza 
uğradığı gün Romanya elinde silâh, 
kime karşı olursa olsun kendini mü
dafaa edecek ve topraklarının tama-
miyetini bütün kuvvetile muhafaza 
eyliyecektir. 

Almanya Yugoslavyada iktisadî 
menfaatler temin etmek istiyor 

Almanya, kendisininkinden üstün menfaatler 
temin ederse italya Arnavudluğu ilhak edecek 

Paris 27 (A.A.) — Havas bildiriyor: Bel-
grattan gelen haberlere göre, B. Maçek İle 
yapılan mühim bir konferansı müteakip, 
Sırp müşterek muhalefet grupu ve Yu
goslav millî partisi - yani iki Belgrat mu
halefet teşekkülü - hükümeti ile Hırvat 
muhalefeti arasında yakında yapılacak 
görüşmelerde, kendi adlarına da hareket 
etmek üzere B. Maçeke tam salâhiyet ver-
oaLstir. 

Belgrat muhalefet teşekkülleri ve B. 
Maçek, görüşmelerin yalnız Hırvat mese
lesine bir hal sureti hazırlamaya matuf 
olarak takip edilecek usul üzerinde ya
pılması bahsinde mutabık kalmışlardır. 

Diğer taraftan, bayan Tabouis'in Oeuvre 
gazetesinde yazdığına göre, Almanlar, bir 
ticaret muahedesi akdetmek için Yugos
lavya üzerinde tesir icra eylemekte ve 
Hırvatistanm Macaristana İlhakı için de 
fiddetli bir propagandayı ilham etmek
tedir. 

Yugoslavyadaki 450 bin kişilik Alman 
ekalliyetini temsil eden üç Alman parlâ
mento âzası, müstacel surette Berllne ça-
tmlmıştır. Yugoslayva parlamentosunda
ki bu üç Alman mebus ve ftyan âzası, Al
manya ve Yugoslavyadaki gizli devlet po
lisi Oestapo teşkilâtı ajanlan İle beraber 
çalışmakta ve Macaristan kanalı İle Hır

vatların Macaristana ilhakı İçin çok faal 
propaganda yapmaktadır. Bu suretle Zag-
rep ile Budapeşte arasmda gidiş geliş 
vardır ve bir kaç gündenberi, Macar hü
kümet mahfilleri, Budapeştede YugosJav-
yanm Çek - Slovakyanm akıbetine uğra-
yacaftmı, zira Hırvatlar İle Slovenlerin 
Sırplar İle hiç bir alâkası olmadığını açık
ça bahsetmektedirler. 

Bu arada da, 48 saattenberi, Almanya, 
Yugoslavyaya zorla kabul ettirmek istcdi-
i l yeni ticaret muahedesinin akdi için 
Belgrad üzerinde şiddetli tesirler icra et
mektedir. 

Paris 28 — Siyasî mahafil, Yugoslav 
parlamentosundaki üç Alman mebusun, 
Berlin hükümeti tarafından Yugoslavya
ya bir ticaret muahedesi için tekliflerde 
bulunulduğu sırada Berline seyahatlerlle 
meşgul oluyorlar. 

Almanya, Yugoslavya iç piyasasmda 
bir bayat sahası yaratmak istiyor. Böyle 
bir siyaset, İtalyanm menafUne tabanta-
bana zıd bulunuyor. 

İyi malûmatlı mahafile göre, İtalya, 
Yugoslavyada Almanya tarafmdan ken-
dlsininklne faik iktisadî menfaatler te
min ettiği takdirde Arnavudluğu işgal et
mekte tereddüd etmiyecektir. Bu mesele, 
doğrudan doğruya Fransaja da alâkadar 
ediyor. 

Belcikada Alman 
propagandası 

Brüksel 28 — Kolonya radyosu pa-
Ear günü akşamı, Belçika Flâmanla-
nna hitaben almanca neşriyatta bu
lunmuştur. Kolonya radyosunun Ela
manlara halis Alman vatandaşı gibi 
hitap etmesi Belçikada şiddetli bir hid
det uyandırmıştır. 

Maarif müdürleri arasında 
tayinler 

Ankara 27 (Telefonla) — Sivas maa
rif müdürü B. Cemal Antalya, Trab-
zondan B. Rifat, Sivas, Ağndan B. 
Hüseyin Erzurum, Erzurumdan B. 
Mehmed Trabzon, Bitlisten B. Nured-
din Maraş, Eskişehir İlk tedrisat mü
fettişlerinden B. Nabi Ağrı, Tekirdağ 
İlk tedrisat müfettişlerinden B. Halid 
Bitlis, Balıkesir ilk tedrisat müfettiş
lerinden B. Hüseyin Siird maarif mü
dürlüklerine tayin edilmişlerdir. 

Macar hücumları 
devam ediyor 

Macar topçusu dün de Slovak 
köylerini topa tuttu 

Bratislava 27 — Slovakya Aünan-
lanrun orgam olan Orenzbote gazete
si Macarların Slovak hududlanna te
cavüzlerine devam ettiklerini yazıyor 
ve Macarların müzakereye başlamaz
dan en ehemmiyetli noktalan İşgal et
mek istediklerini ilâve ediyor. 

Macar topçusu dün birçok yerleri 
topa tutmuştur. 

Budapeşte 27 — Slovak tayyareleri
nin hücumları esnasında Macaylann 
muhtelif yerlerde uğradıklan zayiat 
sudur: 

53 yaraü, 17 ölü, 10 otomobil, 14 «v 
tahrip edilmiştir. 

Reisicumhurun 
teşekkürleri 

inönü, mebus vatandaşların 
sevgi ve teveccühler ine 

teşekkür ediyorlar 
Ankara 27 (A.A.) '— Reisicumhur 

tsmet tnönü aşağıdaki mektubun 
neşrini Anadolu ajansına emir bu-
yurmuşlardu-: 

Anadolu ajansma 
Mebus arkadaşlarımın ve vatan-

daşlannun sevgi ve teveccühlerini 
İfade eden birçok telgraflar ahyorum. 
Yürekten teşekkürlerimi kabul bu-
yurmalarmı rica ederim. 

Türkiye Reisicumhuru ve 
C. H. P. değişmez genel Başkanı 

İsmet İnönü 
Tali ve C. H. P. Başkanbğma, İstanbul 

Türiıiye Büyük Millet Meclisinin 
altıncı İntihap devresi için yapılan 
mebus seçimi yurdumuzun her tarafmda 
tamamlanmış ve bütün seçiciler reylerini 
tam bir ittifakla Partimizin namzedlerine 
vermiçlerdir. İki ay devam eden İntihap 
faaliyetinin her safhasmda intihabı me-
busan k&nununun Parti mevzuatmm ve 
genel sekreterlik tebliğatınm bütün hu-
kuklannı günü gününe ve tam olarak ye
rine getirmiş olan başta siz muhterem 
arkadaşımız olduğu halde Parti teşkilfttı-
mızda vazife alan bütün arkadaşlarımıza 
gerek istişare ve gerek resmi intihaplarda 
gösterdikleri yüksek ve siyasî olgunluk
tan dolayı bütün ikinci müntehip arka-
daşlanmıza candan teşekkürler ve derin 
takdirlerimi arzeder, hepinizin sevgi ve 
saygı ile gözlerinizden öperim. 

C. H. P. Genel sekreteri Erzurum mebusa 
Dr. Fikri Tuzer 

Devlet demiryolları ve 
posta umum mlidürlilklerl 
Gümrük Muhafaza Genel 
komutanlığına general Fahri 

vekâleten tayin edildi 
Ankara 28 (Telefonla) — B. Ali Ri-

zanın Çoruh mebusluğuna intihabı 
üzerine Devlet demiryolları ve liman
lan umura müdürlüğüne idarenin 
Balrkesirde bulunan üçüncü işletme 
müdürü B. Tahsin Sezenin tayini yük
sek tasdike arzolunmuştur. 

Kars mebusluğuna intihap edilen 
Posta ve Telgraf ve Telefon umum mü
dürü B. Şerefeddinin yerine Nafıa ve
kâleti muhabere ve mürasele müşavi
ri B. Nazım Turuncu vekâleten tayin 
edilmiştir. 

Gümrükler muhafaza genel komu
tanı tüm general Seyfinin Mardin 
mebusluğuna seçilmesi üzerine açılan, 
genel komutanlığ!a general Fahri 
Ulug vekâleten tayin edilmiştir. 

Erkek ve kadın muallimlerin 
okutacakları dersler 

Ankara 27 (Telefonla) — Maarif 
Vekâleti maarif müdürlüklerine bir 
tamim göndererek yazı ve jimnastik 
derslerinin erkek, aile bilgisi dersleri
nin de kadın öğretmenler tarafmdan 
okutturulmasmm muvafık görüldü
ğünü bildirmiştir. 

B. Hitlerln nutku 
Alman Propasranda Nazırı 
Budapeşteye ve Radosa 

gidiyor 
Berlin 28 — B. Hitler 1 nisanda 

Vilhemshafende bir nutuk söyliyecek-
tir. Almanya Propaganda Nazın B. 
Göbels dün akşam Budapeşteye ve 
oradan da Atinaya hareket etmiştir. 
B. Göbels Atinada iki gün kaldıktan 
sonra Rados adasma gidecek ve pas
kalya tatilini orada geçirecektir. B. 
Göbels, Hados adasında 15 gün kala
caktır. _ ^ _ ^ _ _ _ _ 

İtalyanlar, Trablusa 
A lman askerinin 

gittiğini tei<zlb 
ediyorlar 

Roma 28 (A.A.) — Stefani ajansı 
bildiriyor: Cenevreden ahnarak Daily 
Telegraph da neşredilen bir haber, Lib-
yaya gitmek üzere Brenner hududun, 
dan Alman askerleri ve Alman harp 
malzemesi geçtiğini söylemektedir. Ta-
mamile asılsız olan bu haber, katî su
rette yalanlanmaktadır. 

I 
Müşterek beyanname 

neşri neden bırakılmış? 
Temps gazetesine göre Polonya ve Romanya Sovyet 
Rusyanın yardıma iştirakine tarafdar olmamışlar 

Dünkü posta ile gelen Temps gaze
tesi, «Fransız - İngiliz tesanüdü» 
serlâvhasile yazdığı bir başmakalede, 
Fransa ile İngiltere arasmdaki sıkı 
elbirliğinden ve müşterek bir beyân
name neşretmek için yapılan Biytisl 
müzakerelerden bahsettikten sonra 
diyor ki: 

«Müşterek bir emniyet projesinden 
ve müşterek bir beyanname neşrin
den bahsedilmektedir. Bu beyanna
meyi imzalıyacak devletler, sebepsiz 
bir tecavüze kaı-şı istişarede bulım-
tnağı ve almacak tedbirleri müştere
ken kararlaştırmağı teahhüd ediecek-
lerdir. 

Zannımıza göre, hiçbir proje, taaz-
«uv etmemiştir. Şu veya bu şekilde 
kati bir karar verilmezden evvel 
ahval ve şerait yakından tedkik edil
mek lâzımdır. Meselâ Lehistanm ve 
Sovyet Rusyanın fülî bir yardımı ol
madıkça, derhal Romanyaya hakiki 
ve müessir bir yardım düşünmek, 
oldukça zordur. 

Sovyet Rusyanın böyle bir yardı
ma iştirakinin haklı veya haksız Ro
manya ve Polonya efkârıumumiyesi

ni endişeye düşürmekte bulunduğu 
kimse için bir sır değildir. Diğer ta
raftan VarşGvanm emelleri henüz 
öğrenilmemiştir. Lehistanm siyaseti, 
zaman zaman garib ve birbirine zıd 
görünen bir takun mülâhazalann 
tesiri altında bocalıyor. 

Fakat şimdiden güvenilebilecek 
vakıa, Fransa ile İngiltere arasında
ki sıkı teşrikimesaîdir. Bu teşrikime-
«ai gerek askeri, gerek diplomatik 
bakımdan dünya sulhunu korumak 
İçin en katî bir hadise teşkil eder. 
îki büyük demokrasi devletin ev
velâ kendi emniyetlerini bütün kuv
vet ve vasıtalarile dierhal harekete 
geçebilecekleri garbin müdafaasmı 
düşünmeleri vekayiin mantıkî icabı
dır. Fransa ile İngiltere bilindiği gibi 
JBelçikanm istiklâl ve mülkî tama-
miyetini garanti etmişlerdir. Fakat 
Hollandaya veyahud İsviçreye yapı
lacak bir tecavüze karşı da birçok 
sebeplerden dolayı lâkayıd kalamı-
yacaklardır. Totaliter devletlerinin 
İmperyalizmine karşı ilk sağlam sed, 
burada kuruhnak icab eder.» 

ingilterede mecburi asl(erlil( fikri 
etraiında lıararetli münakaşalar 

Nazırlardan bîr kısmı buna taraftar, bir 
kısmı ise şiddetle itiraz ediyor 

Paris 27 — Londradan bildiri
liyor: İjri haber alan mahfillerde 
söylendiğine göre, mecburî askerhk 
hizmeti meselesi İngiliz Kabinesinin 
başlıca meşguliyetini teşkil etmekte
dir. Nazırlar arasında bu hususta çı
kan ihtilâf dünkü tebliğdıe gösteril
mektedir. 

Mecburî askerlik hizmetine tai'ai-
tar olan lord Halifax, BaşvekUi bir 
dereceye kadar noktai nazarma işti
rak ettirebilmiş ise de, Harbiye Nazı-
n Hoare ve Maliye Nazın Simon bu 
fikre şiddetle itiraz etmekte ve mec
burî askerlik hizmetini kabul ettiği 
takdirde, hükümetin gelecek intiha

batta kaybetmesi muhakkak olduğu^ 
nu ileri sürmektedirler. 

Söylendiğine göre, İmparatorluk 
Müdafaa komitesi, son celsesinde bir 
nevi mecburî hizmet şekli lehinde ka
rar vermiştir. Fakat Amele partisi 
mecburî hiçbir hizmet şekli kabul et
memektedir. Daha doğrusu Chamber-
lain'in otoritesi altında böyle bir hiz
metin ihdasım istememektedir. 

İyi haber alan mahfillerde hasıl olan 
kanaate göre, son karar, beynelmilel 
vaziyetin inkişafına ve harp tehdidi
nin çoğalmasma veya azalmasına bağ-
hdır. 

Madrid şehri 
düşmek üzere 

Frankonun taarruzu muvaf-
f akıyetle devam ediyor 

Burgos 28 — Toledo cephesinde 
Cumhuriyetçilerin cephesi 90 kilomet
reye kadar yarılmıştır. Taarruza beş 
kolordu iştirak ediyor. 

Madrid cephesinde cumhuriyetçi 
müfrezeler teslim olmağa başlamışlar
dır. Bir nasyonalist müfrezesi şehrin 
merkezine hâkim yüksek bir tepeyi iş
gal etmiştir. Üniversite mahallesinde 
de birçok cumhuriyetçiler teslim ol
muşlardır. Şehrin anbean sukutu bek
leniyor. Madrid müdafaa komitesi 
nesı*ettiği bir beyannamede artık mü
dafaa imkânı kalmadığını bildirmiş
tir. 

• Mil • ._ ^ - _ , . - . | _ 

Fransa İspanyol 
filosunu iade ediyor 

Paris 28 — Fransa hükümeti, Bizert 
limanına iltica etmiş olan 11 İspanyol 
harp gemisini Franko hükümetine 
iadeye karar venniştir. Harp gemile
rini tesellüm edecek İspanyol amirali 
Bizerte gitmiştir. 

B. Daladier'nin mühim 
bir nutku 

Paris 28 — Fransız Başvekili B. Da-
ladier radyoda Fransız milletine hita
ben mühim bir nutuk söyliyecektir. Pu 
nutuk, B. Mussolininln nutkıma bir cc. 
vap teşkil edeceği cihetle, siyasî maht-
fil tarafından büyük bir alâka ile bek
lenmektedir. 

Chamberlain'in 
iki suale cevabı 

Chamberlaynin ve Lord Ha-
lifaksm bugünkü beyanatı 
Londra 27 (A.A.) — Avam kamara.smd» 

bir i§çi mebus B. Chamberlainden şu suali 
«ormugtur: 

Başvekil, 29 eylül İngiliz - Alman dek
lârasyonunu hâl& mert telâkki ediyor 
mu? 

Başvekil şu cevabı vermiştir: 
17 Mart tarihli beyanatıma İlâve ede

cek bir kelimem yoktur. 
İkinci bir sual: 
Acaba, Başvekil, Hitler İle yeniden şah

sî temasta bulımmak arznsımda mıdır? 
Böyle bir görüşmenin faydalı bir şeye 

yarayacağını zannetmiyorum. 
Londra 28 — Başvekil B. Chambeıiain, 

Bükreş hükümetinin, Alman - Rumen ti
caret muahedesinin siyasî hiç bir mad
deyi ihtiva etmeâig:inl ve Romanyanm 
İktisadi istikl&linin mahfuz kaldıgmı, in* 
glltere hükümetine bildirdiğini dün Avam 
kamarasına bildirmiştir. 

Londra 28 — B. Chamberlaln Ue Lcrc) 
Halilaks, müşterek bir beyanname neşri 
için İngiltereni» muhtelif devletlerle yap
makta bulunduğu müzakereler hakkmd» 
bugün Avam kamarasmda beyanatta bu
lunacaktır. 

Acıklı bir ö lüm 
Emekli albay Hacı Hasan damadı tüc

cardan Feridun Sezen ve kimyager Riih-' 
neddin Sezen'in babalan emekli hâkim
lerden Konya Aksarayı sabık mahkenıa 
reisi Mustafa şükrü Sezen bu sabah srafi 
6,10 da kalb sektesinden hayata göz'cri)^! 
kapamıştır. Cenazesi yann saat 10 da Ka,-
dıköyünde Mühürdarda Rıza Paşa soto.-
ğmda 37 numaralı hanelerinden kaldın-" 
larak namazı öğle vakti Eyüp eamisiı̂ di» 
kılmarak aile kabrlstanmdakl ebedi iaViı* 
rahatgfthına tevdi olunacaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Hiç olmazsa kalabalık 
semtlerde bağırmak 

menedilmelidir 
Dun hava gü* 

leldL Pencereleri 
agtıfc. İçeriye lâ-
<tf kir bahar ko
kuşa girdi. Gen< 
omiz sevlt duy
du. 

Fakat buna 
mulabil kulağı
mızın zan... Ah, 
o zavalh uzvumuzun çektiği işkence.. 

Tabii, anlanuşsınısdır: Yine gürül
tüden şikâyet edeceğim. Kışm kapı 
baca tıkalıyken pek o kadar belli ol
muyor amma, baharın ilk gününde 
bile kendini bütün fecaatile gösterdil 

Sabahleyin gözümüzün kopçasuu 
penceremizin altında kopan bir nara 
ile açıyoruz. Ne de sıtma görmemiş 
sesler... Saçaklara çarpıyor, camlan 
zmgırdatıyor... Ayni sokağın üç ye
rinde birden üç ayn makamla haykı
ran şu yoğrutçunun triplnotunu din
leyin... Bunun medeniyetle bir alâ
kası var mıdır? Hayret ediyorum: 
Zencilerin feryadlannı cazbanda 
alanlar bunlardan niçin istifade et
miyorlar?... 

Mukaddes kitaplarda bir sayha ile 
bir kavmin helak olduğu yazılıdır. 
Mutlaka o gafil halk, şimdiki İstan
bullular gibi, sokaklarına seyyar sa
tıcı dadandınp sabahlan bağırtmış-
lardır. 

Biz yirminci asırlılar asabımızla 
yaşayan insanlarız. Teccalvari hay
kıran bu gezginci esnaf, akordu bo
zuk feryadlariyla sinirlerimizi altüst 
ediyor... Mazhar Osmanla, Fahreddin 
Kernnin müşterilerini çoğaltan on» 
lardn-. Türldyeden. dâhi sanatkâr 
çıkmıyona, kimsede kafa beyin bı> 
rakmıyan yine onlardır! 

Kfancunî almak için başka şeyler 
de bulayım: 

Memleketimizde tcveUüd ta olu
yorsa hâmile kadınlan korieutarak 
zayiata sebebiyet veriyorÜBr!!.... BU-
tâ... Hattâ... Dahasuu da si^Uyeyim: 
Mutlaka Ten^ehirdeki beş kath 
apartmnun b ö ^ bir niûu yıjomştır... 
Sekiş kişinin birden katüidirier. 

Latife kısnu bertaraf, sahiden 
müx^ şey... Ben şahsen seyyar satı-
cıhğm bu sütunlarda müdafîUğini 
yaptım. Fakat haykırmalarına da 
can dayammyoK. 

Hiç olmazsa kalabalık merkerierde 
bağjrmalan yasak edilse... Hdle mu
ayyen saatlerden evvel, asla haykır-
masalar... Sonra dia, yavaş yavaş bu 
memnuiyet nüfusu seyrek semtlere 
doğru genişletilir. 

Denecek kiî 
— Peki seyyar satıcmm geçtiğin

den halk nasıl haberdar <riacak ta 
alışveriş yapacak? 

Avrupamn bir çok yerlerinde gez
ginci esnaf çmgırak çalarlar. Bizde 
de ayni şeyi tavsiye etsek, sokaklan-
mız telefon merkezine dö^r. Demek 
bu kabil değil. 

Acaba Belediye şöyle bir usul ta
mim edemez nü: Kapıların mahfıu 
bire» yerine tebeşirli bir lâvha asmağı 
itiyad etsek, yoğurt istiyen buraya 
yazsa, seyyar satıcı da geçerken oku
sa, kapıyı çalsa daha muvafık değil 
mi?... Ekseriya mutfakta çalışan, sa
tıcı^ duymuyor. Bu usul sayesinde 
sataa, ne istendiğini anlayıp kapıyı 
çalacaktır. Mahzuru belki aşçının, ev: 

r 
Vilâyet ve Bele
diye bütçeleri 

Vali B. Lûtfî Kırdar dün 
bütçe hazırhklarile 

meşgul oldu 
V ^ ve Belediye reisi (ioktor Lûtfl 

Kırdar, dün Partide çalışmış, vilâyet 
ve Belediye bütçelerinin hazırlanma
sı işlerile meşgul olmı^tw. Bütçe^ 
lerin varidat kısmı bitmSş ve mat
baada tabedilmiştir; mîuraf kıs
mı da hazırlanmaktadır. Fevkalâde 
bütçenin de hazırlanmasına devam 
ediliyor. 

Bütçe hazırlanırken daimî encü
menle temas edilerek azanın müta
laası alınmak suretile bütçenin tekem
mülüne çalışılmakta, bir taraftan da 
esbabı mucibe mazbatalan hazırlan
maktadır. Bu esbabı mucibe mazba-
larmda doktor Lûtfi Kırdann mecli
sin şubat içtimai devresinde söyledi
ği nutuktaki esaslar dairesinde iza
hat vardır. Bütçe mecliste müzakere 
edilirken her fasla aid noktalar ay
rıca makam tarafmdan izah edilecek
tir. 

Belediyenin Belediyeler bankasm-
dan istikraz edeceği beş milyon lira
lık istikraz hakkında umumî meclis-
den mezuniyet alınmakla beraber 
bu para ile yapılacak işler hakkında 
fevkalâde bütçeye tahsisat konula-
caktır. Geçen seneki bütçe on bir mil
yon küsur lira idi. 939 bütçesinin on 
üç milyon liraya yakın olacağı tah
min ediliyor. 

Bele<£ye kooperatinin sene
lik kongren toplanıy<Mr 

Belediye kooperatifinin senelik 
kongresi bugün toplanacaktır. Bele
diye kooperatif memuriarmdan BL 
Neşet ile B. Münirin vazifelerine ni
hayet verilmiştir. 

Mgtostarrn maztetateff 
T e f t i ş b e y e t i I ^ h i l i y e V e k â 

l e t i n e g ö n d e r d i 

Pazar günü yapılan mebus intiha
bı neticesindle seçilen İstanbul me-
buMaımın intihab mazbatalan Be
lediye teftiş heyeti tarafından hazır
lanarak posta ile Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. Dün bir gazete, me
busluğa intihap edilenlerden münhal 
kalan memuriyetlere tayin edilecek
lerden bahsederken vali muavini B. 
Hüdainin İzmir valiliğine tayini ih
timalinden bahsediyordu. Bu haber
ler henüz mevsimsizdir. Ehı gibi ta
yinler hakkında Ankarada karar it
tihaz edilecektir. 

IBB* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " * " " * * * " " " " * 

kaduunın ve esnafm yazı bilmeme-
sidir. Lâkin tebeşirle bir karatahta
ya «yoğurt» yahut «pırasa» diye yaz
mak ve bunlan okumak güç değildir. 
Aıriıanındıa bn veırile ile yeni harfleri 
öğrenirlerse ayni isabet. 

Şayed bu lâvhalan Bdediye kendi 
inhisarmda olarak ucuzca yaptaır, 
az kârla satarsa hem iyi bir usul te
sis eder, hem de küçük bir varidat 
edinir. 

(İcadımın her hakkı Belediyenin-
div!!> 

(Vâ-Nû) 

Karilerimizin 
mektupları 

» t » •• 

Radyo spikerliği 
Karilerimizden aldığımız mektup

larda radyodaki türkçeden şikâyet 
edilmektedir. Bu mektuplardan birini 
dercediyM-uK 

«Spikerlerin hali cidden çok fena. 
Bunlardan birinin türkçesi insanı dü
şündürecek gibi. Mesea, türkçenin en 
ba£dt ses kaidesini hiçe sayarak (ya
pılacak, olacak) kelimelerini (yapıl-
cak, olucek) şeklinde telâffuz ediyor, 
buna mukabil fransızca kelimeleri bir 
Parisli gibi söylemeye yelteniyor. 

Aksi. de varit: Erkek spikerlerden 
biri de diğer lisanları türkçe şivesile 
söylüyor. Geçenlerde bu zatı dinler
ken Karagözde Hazım Körmükçünün 
iranlıya fransızca söyletmesi aklıma 
geldi. Pek te benzemiyor değil! Dün
yanın dört tarafma dinletmek istedi
ğimiz radyomuzda bu gibi ufak, fa
kat mühim noktalara dlkJsat etmek 
de lâzım değil mi? 

Sonra ilânlann araamdaki fasıla
lar da çok can sılucı. Bunlardan son
ra müzik veya herhangi bir program 
başlayıncaya kadar epeyce zaman 
geçiyor. Dünyanm mütekâmil radyo 
istasyonlarmda ve meselâ Amerika-
da programlar arasında bir saniyenin 
yarısı kadar bile bir fasılayı fazla 
görüyorlarmış. Belki bu da biraz mü
balâğalı; fakat bizdeki hal de her 
halde lıoş değil. Spikerlerimizden bi
risi müstesna, diğerleri bu iş için ye
tişmiş değillerdir. Bir kaçı da müzis
yen olarak alınmış ve sonrada bu işe 
geçmişlerdir.» 

B. T. Eren 

Gazozcufar naden sise 
bulamıyorlar? 

Yarm Ticaret odannda bir 
toplantı yapılacak 

İktisad Vekâleti sanayi tedkik he» 
y«fti rebi B. Şevket Süreyya şehri
mizde tedkiklerine devam ediyor.' 
Dtm de ticaret odasında sanayi işle-
nle meşgul olan B. Şevket Süreyy»-
mn riyasetinde yann sföcaciyecile»-
rin iştirakile bir toplantı yapılacak
tır. Tc^olantıda Paşabahçe ıŞişe ve 
cam fabrikası mümessilleri de bulu-, 
nacaktır. 

Bu to{dantıda bilhassa küçük sar 
nayi erbabımn şişe tedarikinde ara 
sıra karşılaştıkları müşkilât üzerinde 
görüşülecektir. Meselâ gazoz âmille
ri şişe fabrikasının kendilerini fazla 
mikdarda şişe almağa mecbur etme
si dolayısüe - sermayeleri az olduğu 
için - mutavassıtlarla is yapmağa mec
bur kaldıklarından ve şişeyi bunlar
dan zaruri olarak yüksek fiatle al-
dıklarmdan ötedenberi şikâyet etmek
tedirler. 

Ticaret odasmda yarın yapılacak 
toplantıda bütüa bu meseleler konu
şulacaktır. 

{ n i ı i s a r l a r d a k i m ü n h a l l e r e 
k i m l e r t a y i n e d i l e c e k ? 

B. Mitatm saylav seçilmesi dolayı-
sile boşalan inhisarlar umum mür 
dürlüğüne inhisarlar idaresi tütün 
işleri müdürü B. Adnanm, aym se
beple açık kalan umum müdür mua
vinliğine muhasebei umumiye müdü
rü B. Hürremin, tütün işleri müdür
lüğüne şube müdürierinden B. Ömer 
Kefiğin ve tuz işleri müdürlüğüne de 
memurin müdürü B. Tahsinin tayin 
edileceği söylenmektedir. 

Denizbankta 
tedkikler 

Etrüsk tipindeki vapurlara 
birer kazan ilâve edileceği 

söyleniyor 
Denizbankm muhtelif işleri üze^ 

rinde tedkikata dtevam edilmektedir. 
Maliye ve İktisad Vekâleti müfettiş
leri dün öğleden sonra bazı mesele
ler hakkmda Denizbank umum mü
dür muavinlerinden B. Harunun 
malûmatma müracaat etmişlerdir. 
B. Harun, müfettişlere istenilen iza
hatı vermiştir. 

Diğer taraftan, Etrüsk ve benzeri va
purlar hakkında Alman heyetile ya
pılan müzakereler sonunda bu tip 
dört vapura birer kazan ilâvesinin 
kararlaştırıldığı söylenmektedir. Et-
rüskte olduğu gibi diğer üç vapura 
da yüzer ton safra konacağı da şa3rl 
olmuş, fakat bu hususta katı malû
mat alınamamıştır. 

Elaradeniz tipi üç vapurun başka 
tezgâhlara verilmesi için mukavele
nin feshi hususunda iki taraf araşın
ca bir anlaşmaya varılmıştır. Rrma 
bir hafta evvel yazdığımız gibi, bir 
milyon mark tazminat teklif etmiş, 
Denizbank üç milyon mark istemiş
tir. Hangi rakam üzerinde mutabık 
kalındığı yakında anlaşılacaktır. 

G ü m r ü k l e r u m u m m ü d ü r ü 
L o n d r a d a t e t k i k l e r y a p a c a k 

Londrada beynelmilel hava turiz
mi kongresine iştirak eden gümrük
ler umum müdürü B. Mahmud Ne
dim nisanın ilk haftasında şehrimize 
dönecektir. B. Mahmud Nedim Lon-
draya gitmesinden istifade ederek 
gümrük işleri üzarinde tedldkat ya
pacaktır. 

DJ^er taraftan İstanbul gümrük
leri baş müdürü B. Medhi de Vekâ
letle temaslarda bulunmak üzere ba 
akşam Ankaraya gidecektir^ 

Tramvay -
Proje Meclisten çıktıktan 

sonra şebekenin ıslâhma 
ballanacak 

Tramvay ve Tijnel idaresi hakkm-
daki kanun projesi hazırlıklan ikmal 
edilmiştir. Nafia Vekâleti kanuna 
yeni Meclise sevkedecek, Meclisin ilk 
devre içtlmamda konuşulacak mev
zular arasında bu kanun da buluna
caktır. 

Tramvay ve Tünel idaresinin teşki
lât kanunu meriyete girdikten sonra 
şimdiki muvakkat idare lâğvedüecek-
tir. Yeni idarenin basma Nafia Vekâ
letinin genç elemanlan getirilecektir. 
Müdürlüğe ve müdür muavinliğine 
Vekâletten iki mühendisin tayin edi
leceği söyleniyor. 

Yeni idare işe başlar başlamaa 
tramvay şebekesinin ıslahı meselesi
ni ele alacaktır. Bütün tesisat yeni 
baştan gözden geçirilecek ve bir pro
je hazırlanarak derhal tatbikine g©-
çilecektir. 

S ü t i ş l e r i H a k k ı n d a t e t k i k l e r 
Belediye iktisad istişare heyeti 

dün toplanarak şehrin süt İşlerini 
tedkike başlamıştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Istanbulun ilkbaharı 
Bü- haftadanberi tsfanbulun yüzfl 

güldü. Acı rüzgâr ıslıklan kesiIdL Sa
bahleyin lâtif bahar meltemile göiöta-
siyen güneş, gönüllerdeki usanç naüıw 
tüsünü siliyor, öğleye doğru paltolar 
omuzlarda ağırlaşıyor. İnce pardesü-
lerini bile koDanna :dtp dolaşan kaba 
dayılara raslamyor. 

Pazar günü öğlethn senra HiHTiyet 
tepesme kadar bir gezinti yaptea: TM 
boyunca sır^yanan bahçeler fil digi gi
bi erik çiçeklerile süslenmiş. Asfalt 
yol kadın, erkek, çocuk kafilelerile do
lu. Beyaz başörtülü, tentene prosteUUl 
dadılar başbaşa dertleşe dertleşe, sü^ 
lü el arabalarile minimini velinimet
lerini gezdiriyorlar. Mantolannı, pal
tolarını omuzlarına atıp kolkola biri-
birlerine sokulan çiftler, aşk masalla
rının dik hülya baharına o kadar dal-
nuşlar ki, dudaklarını morartan seria 
rüzgârm farkına bile varmıyorlar. Bu
ruşuk çriırelerde, feri sönmüş göçler
de de bahann ziad«liği seçiliyor. 

Tepeye doğru ilerfledikçe serinleşen 
rü^ânn getirdiği lâtif koku asabı gt-
cıkhyor; soba, mangal başlarında uy«< 
şan adaleler gerilip sertleşiyor. 

Abideyi çevreiiyen iriK uiakh tepsi
ler yeşil kadife örtüye bürünmüş. Fi
danların minimini yaprak tomurcuk
lan arasında sıçraşan kuşlann cıvritı-
ları, yeşil çimenler üzerinde çmgırdak-
h çemberlerini çeviren afacanlarm 
yaygaralnna karışıyor. 

Yeryer ağaç diplerine örtüler yapl-
mış, sofralar kurulmuş, cırlak gramo
fon sesleri, arasında kadehler dolup 
boşahyor. Kırmızı fistanh, çikolata be
nizli bir genç kız, avucuna aldığı mini
mini, pembe bir elceğizin çizgilerino 
baka baka anlatıyor: 

— Küçük bayancığım. Maşallah, kıs* 
metin açık. Pek yakında muradına ere< 
çeksin. 

Karşısmdakinin kırmıa dudakları 
fath bir tebessümle bükülüyor, pem
be yanaktan ç«kıgİBşıyw, OMr tepe» 
lere doğru dikilen yeşil gözlerinin de-
rinliklermde kimbifir ne lâtif h«3wller 

Daha ötede bostanlar arasında du-
yalan keysjr İt i f cnfleri, kozu mele
meleri bu lâtif bahann zevkini arttt-
nyor. 

Akşam manzarası büsbütün başka..^ 
Karşı sırliarm asıtımia güneş ağ» a | ^ 
kayboluyor. Koyu sis hümrierinin to» 
pelerinde kızıl alevler parhyor. Biras 
evvel atlatmak, zıplamak arzusile geri* 
len vücı^er yavaş yavaş ağniaşıyar. 
Adımlar küçülüyor, EOerinde boş se
petlerle dönen kafilelerin çehrelerin
de, şehre karşı bir usanç somurt-
kanhğı göze çarpıyor. GömiHere, sı
cak bir kucakta yanm kalmış bir bu
senin hasreti çölniyor. İnsan, etrafm» 
daki kalabalık arasında acı bir yahuz-
hk ızürabı duyuyor. 

MiımıımıiHMnınHHnm 
Cemal Refik 

rntmiMMimıımnwııHMwıııiMMiMisıı# 

B a k ı r k ö y b e l e d i y e t a h a k k u k 
v e t a h s i l ş u b e s i n d e k i tetkiklef^ 

Yapılan ihbarlar üzerine Belediy» 
mürakiplerinin Bakııicöy Beledijra 
tahakkuk ve tahsil şubeânde tei-
kiklerie m e ^ ^ (dduklannı •yvgaa^ 
tık. Mürakiplerin jraptıklan tedkik
ler ikmal edilmiş ve bazı 3rolsuz mua
meleler tesbit e d i l m i ş . Mürakipl^ 
henüz tedkiklerinin neticelerine dair 
raporlarını vermemişlerdir. Mürakip* 
lerin raporlan verildikten sonra iş» 
ten el çektirilec^ memur (dup olmı-
yacağı smlafABcalEtır. \ 

Bay Amca evimde L. 

Bn. A. — Şu garip tesadüfe baM 
hele... 

... Yıllwdanberi gelmemişler, gel
memişler de... 

... Geçen gün kalkıp misafirliğe 
gelmişler... 

... Gelir gelmez de ev başlarma yı
kılmışı... 

B. A. — Bu zamanda misafirlik yı
kımdır, dierim de inanmazsm, iştıg 
aoisall!... 
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i: 

(AKŞAM) m yeni müsabakası 
1 N i s a n dla başOoy©r 

30 arkadaş 
300000 lira kazandı! 

Bîr müessesede çalışan 30 arkadaş bir olup bir 
piyango bileti aldılar. Biletlerine (300,000) lira çıktı. 
Ve her biri (10,000) lira hisse aldı. 

«Zenginin malı züğürdün çenesini yorar»sa da bu otuz zenginin akıbet
leri herhalde merak edilmeğe değer!.. Biz de bu merakla bu otuz zenginin 
hayatlarmı takip ettik ve otuzunun da parasım ayn işe yatırdığmı öğrendik. 

öğrendiklerimizi, birer resim halinde 1 Nisan 1939 tarihinden itibaren 
neşredeceğiz. Hangisirün parasmı daha iyi bir işe harcadığmı biz bilmiyoruz. 

Bu noktayı karilerimizin takdirine bırakacağız. 
Müsabakaya iştirak etmek isteyenler bu resimleri takip edecekler ve re

simlerle beraber neşredilecek olan numaraU kuponları kesip sakhyacaklar-
dır. Otuzuncu resim çıktıktan sonra, paralarını ayrı maksadlara harcıyan 
otuz zengin arasında hangisinin daha iyi hareket ettiğini tayin edip ku
ponlarla beraber bize göndereceklerdir. 

Gelen cevaplar tasnif edilecek, hangi zengin çok rey kazanırsa ona rey 
verenler arasında bir seçim yapılarak (50) kişiye sıra ile şu hediyeler 
verilecektir: 

Hediye ler in listesi 
— Gayet zarif bir yazı makinesi. 
— Ş;k bir bisiklet. 
— Birer bornuz. 
— Bir ekmek kızartma makinesi. 
— (Bay Amca>nın resimlerile süslü birer masa lâmbası. 
~ <Akşam>.m üçer aylık abonesi. 
— Birer duvar saati. 
— Hazım'm gişesinden ikişer tane -devamsız- piyango bileti 
~ Birer kilo kestane şekeri. 
— rirer tane -devamsız- piyango bileti. 
— t i rer fotx)ğraf albümü. 
— Birer istilo. 
— Cemal Nadir'in yeni karikatür albümünden birer nüsha 

-İmzalı olarak-

1 
2 

inciye 
» 

3 kişiye 
1 
3 
5 
3 
2 
5 
6 
5 
5 

10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;> 
» 
» 

Y a l n ı z b u g ü z e l h e d i y e l e r i k a z a n m a k i ç i n d e ğ i l 
b ö y l e e ğ l e n c e l i v e m e r a k l ı b i r m ü s a b a k a y a i ş t i r a k e t 
m e k z e v k i n i k a ç ı r m a y ı n ı z ! . . . 

i Birinci resim 1 Nisanda intişar edecektir. 

itüçük sanatlar 
kanunu projesi 

Y e n i M e c l i s i n i l k d e v r e i ç t i -
m a ı n d a m ü z a k e r e e d i l e c e ğ i 

s a n ı l ı y o r 
Küçük sanatlar kanununun yeni 

Meclisin ilk içtima devresinde müza
kere, edileceği kuvvetle tahmin edili
yor. Eski Meclisin müteaddid encü
menlerinden geçtiği için icab eden 
formalite tamamlanmıştır. 

Bilhassa esnaf teşekkülleri tara
fından Meclisten çıkması büyük bir 
alâka ile beklenen küçük sanatlar 
kanunu küçük sanat teşekkkülleri 
arasmda birlikler ihdasını âmirdir. 
Bu birlikler teşkil edildikçe esnaf ce
miyetleri lağvedilecektir. Cemiyetle
rin kâtibi umumilikleri de kaldınla-
caktır. 

Kanun meriyete girdikten sonra 
tatlMkatı kolaylaştırmak için biribi-
rini takiben nizamnameler çıkanla-
caktır. Küçük sanatlar biriiklerinin 
ne suretle idare ve murakabe edile
cekleri bu nizamnamelerin birinde 
tayin edilecektir. 

Kadın meselesi 
T o p h a n e d e b i r c i n a y e t o l d u , 

b i r k i ş i y a r a l a n d ı 

Tophanede oturan Kadri ile Mes-
ud adlarında biri bir müddet evvel 
bir kadın meselesinden kavga etmiş
ler ve biribirlerine danlmışlardır. 

Evvelki gece yarısı Mesud işinden 
çıktıktan sonra rakı içmiş ve Kadri
nin çalıştığı kahveye giderek kapıyı 
vurup içeriye girmiştir. 

Kadri gürültü üzerine uyanmış ve 
karşısmda Arap Mesudu görünce der
hal yataktan fırlayıp sustaU çakı ile 
Mesudu vücudunun muhtelif yerle
rinden tehlikeli surette yaralanuş ve 
kaçmıştır. Vaka3n. haber alan polis
ler yetişerek Mesudu Senjorj has
tanesine kaldırmışlardır. Mesudun 
yaralan ağırdır. Vakayı müteakip ka
çan Kadri dün akşama kadar yapı
lan aramalara rağmen bulunamaımş-
tır. Zabıta tahkikata d«vam ediyor. 

Bugün İ P E K 
sinemasında 

2 b ü y ü k frl im b i rden 
1 A H T © INI T 

Dayanılmaz derecede gülünç, muhteşem mizansenli Fransız Filmi 

Baş rolde: F 
- K A 

R N A N D E 
A K Ç I L A 

Amerika zabıtasının kaçakçılar ve gangsterlerle mücadelesi, Fransızca sözlü 
Baş Rollerde: MARY CARLISLE - LLOYD NOLAX - EVELYN BRENT 

DİKKAT: SAHTE KONT saat 1,50 - 4,30 - 7,15 - 9,50 KAÇAKÇILAR: Saat 3,25 - 6 - 8,45 de gösterUir 

YARIN AKŞAM 

SİNEMASINDA 

J 
10 binlerce halkımızın arzu ve isran üzerine 

senenin görülmemiş muvaffakiyeti 

B ü y ü k V a l s 
Orijinal 
şarkıh F R A N S I Z C A 

Yarm gece için numaralı biletleri e\-velden aldınnız. Tel: 40868 

mükâlemell 
nüshası 

Efzincanda kar fırtınası 
T i p i d e y o l a ç ı k a n b i r k ö y l ü 
d o n a r a k ö l d ü , b i r ç o b a n ç i ğ 

a l t ı n d a k a l d ı 

Erzincan (Akşam) — Bundan bir 
hafta evvel şehre üç saat mesafede 
Rumerek köyü ahalisinden Mahmud 
oğlu Aziz adında biri alışveriş için 
buraya gelmiş, tekrar köyüne döne
ceği sırada dehşetli bir kar fırtması 
başlamıştır. Kız kardeşi Azize bu ha
vada yola çıkmamasım söylemişse de 
Aziz dirüememiş, yola düzülmüştür. 

Aziz gittikçe artan soğuk ve tipi 
karşısında ancak köy civarındaki 
Emiroğlu kuyusuna kadar gidebilmiş 
ve orada donaı-ak ölmüştür. Düştüğü 
yerde Azizin üzerini karlar örttüğün
den uzun araştırmalar yapıldığı hal
de bulunamamış, nihayet geçenlerde 
cesed meydana çıkanlmıştır. 
B i r k ö y l ü d e ç i ğ a l t ı n d a k a l d ı 

Erzincan (Akşam) — On gün ev
velki şiddetli karlar esnasında Ban
kaya köyü merasında bir derede ko
yun otlatmakta olan Mehmed oğlu İs
mail adında bir köylünün dağdan ko
pan bir çığm altında davarile beraber 
kalarak öldüğü anlaşılmıştır. Hay
vanlardan bir kısmı bulunmuşsa da 
İsraailin cesedi henüz_ çıkarılamamış
tır. Fırtına durmuştur. 

BU AKŞAM 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: Dellaauda, Yük-

sekkaldınmda Vingopulo, Limonciyan, 
Finızagada Ertugrul, Pangaltıda, Nar-
gileciyan, Kurtuluşta Necdet Ekrem, 
Galatada İsmet, Fatih: Şehzadeba-
şmda Asaf, Karagümrük: Fuat, Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Aksa
ray: Yenikapıda Sarım, Fener: Ha-
yim Berk, Kumkapı: Cemil, Küçük-
pazar: Hikmet Cemil, Samatya: Ye-
dikulede Teofilos, Alemdar: Ankara 
caddesinde Arif Neşet, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, tJsküdar: Çarşıbo-
yunda îttihad, Heybeliada: Atanaş, 
Büyükada: Halk. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Amavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
labahçe, Anadoluhlsan, Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân ve Rumelihlsann-
daki eczaneler hec gece nöbetçidir. 

Bu akşam Gedikpaşa A Z A K sinema ve tiyatrosunda 
Memleketimizin en maruf tiyatro sanatkârlanmn ve musikişinaslarının müftehiren iştirakile 

sa>»t.âr KARAKAŞ $''«"• GALA müsameresl 
Şehrimizin maruf ve Sahibinin Sesi müessesesinin en güzide 
musikişinaslarının ve okuyucu bayanların iştirakUe 12 kişilik 

Muhteşem SAZ HEYETt tarafından büyük 

Saz Faslı ve konseri Saz heyetini teşkil eden san'at-
kârlardan bazılan 

KARAKAŞ ve tanınmış artistler tarafından Shakespeare'in şaheseri OTELLO Facia 5 perde Sevimli Komik 
İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve kumpanyasının iştirakile GİZLİ ODALAR gülünçlü komedi. 

30 kişilik Hilâl Bando Heyeti rcpertuvanıun en seçkin parçalarmı çalacak. 

Ankara Borsası 
27/3/939 

Esham ve Tahvilât 
İkramiyen Erçani 20.— 

FARA Te ÇEKLER (Kapaııq tUtlsri) 
Londra 
Ncw-York 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Kfadrld 
Varfora 
Budapegta 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1 sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 isviçre Pr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi . 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ten 
lOCr tsreç Kr. 
100 Ruble 

5.93 
126.6325 

3.3523 
6.66 

28.49 
67.22 
50.815 
21.30 

1.0925 
1.56 
5.93 

23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

A l m a n y a y a l a h a n a , p r a s a , 
b a l ı k g ö n d e r i l d i 

Almanyaya ilk defa olarak lahana 
ve prasa ile taze balık gönderilmiş
tir. Her üç cins madde de soğukhava 
tesisatlı vapurlarla sevkedilmiştir. 
Bu tecrübe iyi netice verirse Alman
yaya taze sebze ihracatı için daha 
esaslı tedbirler ahnacaktır. Taze ba
lık da her zaman göndermek müm
kün olacaktır. 

T E Ş E K K Ü R 
Bir kaç gün önce yanumzda çıkan 

ve bütün İhsaniye mahallesini teh
dit eden yangını kısa bir zamanda 
söndürmek için canla başla çalışan 
Üsküdar ve Kadıköy itfaiye grup âmir 
ve memurları ile alâkasmı esirgemî-
yen Üsküdar kaymakamına ve idare 
memurlarma sonsuz ve candan te
şekkürlerimizi sunarız: 

Çalmacılar sokağı No. 14 merhum albay 
Neşet refikası Muadil Neget Demirta; 

BÜYÜK VALS Filminm emsalsiz yıldızı 

L U I S E R Â I N E R M e l v y n 
D O U G L A S «e beraber 

yarattıkları ve iki rakip kızın ateşle 
oynar gibi aşkla oynadıklanm 

tasvir eden 

6ENÇ KIZLAR 
^ Fransızca sözlü mükemmel ve 

Muhteşem Fihn. 

Bu Perşembe Akşamı ^ ^ ff^ ^ ^ S*^ İl Sinemasında 

başhyor. Biletleri evvelden aldırmız. Telefon: 41656 

DİKKAT: Bu Cuma günü Matinelerden itibaren 

TAKSİM sineması 
Mevsimin en büyük Macera Filim-

lerinin en müthişi 

Bay Tekin 
Yeni dünyalarda 

(Flash Gordon) 
Müessir... Büyük... Meraklı... Heye-

canh Süper Filmi başlıyor 

Baş rollerde: BUSTER CRABBE 

Beşiktaş S U A D F A R E Sinemasında 
İki muazzam tarihi TÜRKÇE filim birden: 

NUmJN GEMİSİ I KARTACA MUHAREBELERİ 
Seanslar: 2,30 - 7 ve 8,30 dadır. Tel: 43143 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 

:Rİ I 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TURAN TİYATROSU 
^ B H H ^ ^ r Bu akşam Halk gecesi 

^ U Q U F Ertugrul Sadi Tek ve 
^ K ^ ^ ^ arkadaşları B U D A 

\ y G E Ç E R T A H U 
^1^ 3 P. (Se) Atilâ revüsü -

Miçe Pençef varyetesi 
Localar 100, Heryer 20, Paradi 10 kuruş. 

apjad f aOAIKVHV dlSVHIlM Hlfl 
•ep OS'OS îif8S nuBfiJiB nun3 ıı^s 666/8/82 

«puısBiuauıs BiÇiCaans A p a i a v » 
apjad e 

s o a o ö N n s H o a 
«p oe'oz ^BBs tuBftjtv 

HAlK OP£KET Bu akşam 9 da 

Aşk Borsası 
Son temsil 

Çarşamba: akşanu 
meşhur 
(ÇARDAŞ) 

opereti 

Yarın akşam S Ü M L R sineması 
Güzelliği, sesi ve dehayi sanatkâranesi üe MARTHA 
EGGERTH'i bile unutturan şirin ve sayam hayret 
Macar Yıldızı: 

Marika R Ö K K 
tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

6ASPAR0NE 
. Musikili büyük operet Filmi başlıyor. NAPOLİNİN 

•# güzellikleri arasında çevrilen ve mükemmel mevzuuna 
nefis şarkılar ve güzel danslar ilâve edilen 

AŞK-DANS ve ŞARKI filmidir 

fmımm BugÜTt Ş I K Sinemada 

pTYNAROZ KADISI 
• Şehir Tiyatrosu Artistleri tarafından 
I Bugüne kadar çevrilen Türk ijCnüerinin en güzeli 

^ 



POLİTİKA 

t 

/ 

B. Mussolini'nin son nutku 
Çekoslovakya meselesinin ikinci defa doğurduğa harp tehlikesi Ro-

manyanın Almanya ile İktisadî bir muahede üe anlaşması üzerine bertaraf 
olduktan sonra bütün dünya politikasımn nazarları tekrar Akdeniz hav-
zasma çevrilmiştir. Çünkü Almanya yeni bir nazariye ile kendisine hayat 
sahası (espace vitale) addettiği orta ve şarkî Avrupada hayli tatmin edil
miş olduğundan şimdi de İtalyunm hayati ehemmiyet verdiği kendi saha-
smda tatmin edilmek istiyec eği bekleniyordu. 

B. Mussolini faşizmin teessüsünün yirminci yıh münasebetile söyledi
ği nutukta Almaııyanın haj'at sahası nazariyesini a3Tien kullanmış ve 
coğrafya, tarih, politika ve askerlik noktalanndan Akdeniz İtlya için hayat 
sahası olduğunu tasrih etmiştir. Şu kadar var ki, bu denizin bir kolu olan 
Adriyatikte gene ttalyanın menafU mütefevvik olmakla beraber iki sene 
evvel Belgradda imzalanan İtalyan - Yugoslav anlaşması ile bu denizin sa
hillerinde Slovakyanın da hakkı tanınmış ve bu suretle sulhun korunmuş ol
duğunu da ilâve etmiştir. 

B. Mussolini İtalyanın Akdenizde Fransadan neler istediğini de bu 
münasebetle tasrih etmiştir. Mussolini İngiltere ile malûm anlaşmayı tas
dik ve tatbik ettikten sonra Cenovaya yaptığı seyahatte Fransa ile İtal
yanın arasında mukarenetc başlıca mâni İspanya meselesi olduğımu söyle
miş olduğunu hatırlatmış ve «soUarm faşizmin ölümü olacağım bekledik
leri Madridin komünizmin mezan olması mukadder olması ile» bu şeddin 
ortadan kaiklığmı ve lâkin İtalyanın Fransadan başka talepleri de bulun
duğunu anlatmıştır. 

Çekoslovakya meselesi ilk defa Avrupa sulhunu tehdid edip telâşa dü
şen İngiliz Başvekili B. Hitler ile görüşmek üzere Berchtesgaden'e koştuğu 
bir sırada İtalya da Fransaya bir nota verip Tımusa, Cibutiye ve Süveyş 
kanalı idaresine airl talebierini tasrih etmişti. O zaman gürültüye gelen bu 
talepleri B. Mussulaıi şimdi mahsus surette hatırlatmıştır. 

İtalyanın Fransaya karşı km bağlamasımn asıl sebebini Mösyö Musso
lini izah etmemiş ise de nutkuna neşri tesadüf eden meşhur İtalyan gaze
tecisi Gaydanın bir İngiliz gazetesine verdiği beyanatta bu nokta tasrih edil
miştir. 1935 senesinde B. Lâval tarafmdan Komada imzalanan muahedeye 
ilâve edilen bir gizli mektupta Fransa İtalyayı Habeşistam dilediği gibi 
zaptetmekte serbcs bırakıldığı halde sonradan Habeş meselesi yüzünden 
Milletler Cemiyetînin kararlaştırmış olduğu zecrî tedbirlere iştirak etmiş
tir. İtalya bu ihaneti unutamıyor. Maahaza Fransadan neler istediğini bir 
daha hem de sakin bir havada tasrih etmiştir. Sözün sırası şimdi Fransa-
dadır. AKŞAM 

Otomobil, Otomobil, Oto... 
Son çıkan istatistiklere göre 1 ikin-

cikânun 1939 senesinde yeryüzünde 
ne kadar otomobil varmış biliyor mu
sunuz? Havsalamn kolay kolay alaca
ğı bir rakam değil: 43,078,630!... Bu 
kırk üç milyon yetmiş sekiz bin altı 
yüz otuz otomobilden 30 milyonu Ame-
aikan markalıdır. 

Amerikada beş kişiye bir otomobil 
düşüyor. Eğer Amerikahlann bizzat 
kullandıkları otomobiller hesaba ka-
tılmıyacak olursa, yeryüzünde 137 ki
şiye bir otomobU düşecek. 

Bugün vasati bir hesapl yeryüzün
de 48 kişiye bir otomobil düşmektedir. 

Eğer şairseniz şaheserinizi 30 yaşı
na basmadan yazabilirsiniz, ondan 
sonra ümidi kesiniz. Astronomlar an
cak 43 yaşmdan, sonra meşhur olur
lar. 

Son çıkan bir istatistik yaş ve şöh
reti şöyle tasnif ediyor: 

Şöhret ve yaş 
Şimi bilginleri: 28-32 — Fizik bilgir,-

leri: 30-34 — Riyaziyeciler: 34-38 — 
Astronomlar: 43-47 — Mucidler: 31-33 
muharrirler: 33-37. 

Fonografm mucidi Toma Edison 
ayni sene içinde yüz dört şey icad et
ti. 35 yaşındaydı. 

Çin âdetleri 
Cindeki âdetler başka memleketle

rin âdetlerine hiç uymaz. Nezaketleri 
Avrupa nezaketile taban tabana zıttır, 

Bir Çinliye bir hediye verdiğiniz za
man, size hediyeyi kaça aldığmı sor
mazsa terbiyesizlik etmiş olur. Hedi
yenin kaça almdığmı sormak nezaket 
eseridir. 

Bir Çinli, bir ahpabma konuk gitti
ği zaman kendiliğinden kalkmaz, ev 

sahibinin kendisini yemeğe alıkoyma
sını bekler ve bu teklif karşısında ka
lınca kalkıp gider. 

Ölüm halinde hasta olan bir Çinli 
misafir kabul eder. Katı düşekte j^a-
tar, yastığ'ını başının değil, boynun|m 
altına koyar. | 

Düğüne davet edilen Çinli, kendi 
hissesine düşen parayı verir. 

İhtiyarlar 
En çok ihtiyar bulunan memleket 

Bulgaristandır. Bulgaristandan son
ra ihtiyarlık rekoru bizde. Türkiyede 
150 yaşında 30 kişi, doksanı aşan 

6.240 kişi vardır. 
Kolümbiyada 311, Brezilyada 140, 

İsveçte 65, Belçikada 25, Almanyi^da 
2 kişi yüz yaşındadır. 

P e t r o a d ı n d a b î r i y a k a l a n d ı , 
ü z e r i n d e 1 0 p a k e t h e r o i n 

b u l u n d u 
Petro adında biri Taksim civarın

da Tulumba sokağında dolaşırken 
polisler kendisinden şüphelenerek 
yakalamışlardır. Karakolda Petro-
nun üzeri aıanmca on paket heroin 
bulunmuştur. Heroinler müsadere 
edilmiş, Petronun bunlan nereden 
aldığınm ve kimlere sattığının tesbi-
ti için tahkikata girişilmiştir. 

D i l e n c i l i ğ i m e s l e k h a l i n e 
g e t i r e n l e r l e m ü c a d e l e 

Şehrimizde son günlerde dilenciler 
çok artmıştır. Dilencilerden bir kısmı 
sağlam, dinç insanlar olduklan hal
de bımlar İstanbulu muhtelif mmta-
kalara taksim ederek sıra ile her gün 
birer semtte dolaşmaktadırlar. Bele
diye, şehirdeki dilencileri ortadan 
kaldarmak için yeni bazı tedbirler 
alacaktır. 

İ n g i l i z s e f a r e t i b a ş t e r c ü m a n ı 
F i t z m a u r i c e v e f a t e t t i 

İstibdad devrinin sonlannda ve 
meşrutiyet zamanında İngUtereııin 
İstanbul sefareti baştercümam sjfar-
tile Şark işlerinde mühim roller oy
namış Fitz maurice 73 yaşında ola
rak Londrada vefat etmiştir. 

Aslen Iralandalı olan bu İngiliz 
diplomatı 1888 senesinde Şarktdkl 
İngiliz konsolos servisine dahil oldu
ğu zaman diğer meslektaşlannm m-
lâfma olarak türkçeye fevkalâde 
ehemmiyet veı-miştlr. Türkçeyl şlv|&-
lerile en iyi bilen bir İngÜiz diplomatı 
idi. Fakat türkçeye bu muhabbeti 
siyasî teveccüh doğurmamış olduğun
dan daha ziyade Türk olmıyan uı^-
surlan himayeye gayretini sarfelt-
mişti. I 

Trablusgarp harblndte burada g« 
neral konsolos idi. Son hizmeti tı'®-
giltere Bahriye nezareti intellIceHs 
servisinde müşavirlik olmuştur. 

Katırın bulduğu servet 
Katır yedi, içti; gezdi, tozdu; yük taşımadı, tombul sağrısında 

düğümlü kamçılar saklamadı. O kadar! 
Vaktile, Amerikada sefil bir işçi

nin katın, çölde, açlıktan biraz kök 
bulmak için eşinirken meydana bir 
altm daman çıkarmış. Rençber bu 
katırm bulduğu damar sayesinde 
milyarder olmuş. Şimdi dünyanm en 
zengin ailesi bu rençberin torunlan 
imiş... 

Ben bu katıra, katırcığa acıdım. 
Zavallı hayvamn bulduğu maden

den istifadesi, nihayet, bir ot, saman 
va arpa bolluğudur. Tok ölmüş ola
bilir; o kadar... Bu cihet de şüpheli 
ya. Altın damarını bulan serserinin, 
sevincinden, ilk kasabaya erişmek 
için çalakamçı, katın o gün çatlatma
dığı ne malûm? 

Farzedelim ki, çatlatmadı. Katıra 
da acıdı, sevgi, saygı, minnettarhk 
duydu. Somaki mermerden bir ahır 
yaptırttı; duvarlarına yeşil çuhalar 
kaplattı; gümüş yemliğine arpamn 
dolgununu, yoncanın semizini, otun 
tazesini koydu ve sulağına Karakulak 
nevinden suyun hünkârlara lâyık ola
nını doldurdu. Başka? 

O kadar! Katır yedi, içti. Katır 
gezdi, tozdu. Katır yük taşımadı; 
tombul sağrısında düğümlü kırbaç
lar saklamadı, temiz ağzında paslı 
gemler köpüklenmedi. O kadar! 

Ve bir gün fazia yağlanmaktan ni-

Yazan: 
Refik Halid 

kel nallarım dikti ve sahibinin mü-
yonlarına gözleri açık, mürd olup 
gitti. 

Dünyadaki zevki, gevrek başaklar 
çiğnemek, sütlü yallar sümürmek ve 
hilesiz pınar sulan içmekten, tımar 
görüp yük taşımamaktan ibaret İcaldu 

Altın sesinin ahengini bile seze
medi. Daha fenası var: Cinsiyet zev
kini süremedi. Doğuramaz, doğurta-
maz, evlâd ve iyal sahibi olamazdı. 
Çöplükte bulduğu inciyi dört buğday 
tanesine değişen horozdan daha 
bahtsızdı. Ziıa o horoz buğday tane
lerinden üçünü tavuğuna yedirmiş, 
sonra da dişisi tüylerini kabartıp tu
valetini yaparken o, yüksek bir yere 
çıkıp neşeli sesile, kendi çöplüğünde 
doğan güneşi ve doğacak civcivlerini 
selâmlarmştır. 

Ben bu katıra, katırcığa acıdım! 
*** 

Fakat, sonra düşündüm: Katır sağ 
olsa ve dile gelebilseydi, dudakların
da acı bir smtkanlıkla o yersiz sözle
rime cevab verebilir, bana, bu mu
harrire, muharrirciğe o acırdı: 

«— Sen, derdi, benden daha baht

sızsın. Fikir ve sanatça çok zengin 
olmayan bir ülkede kafanı eştin, bir 
damara rasgeldin. Hattâ sen bu d»< 
mardan çıkardığım kendi elinle ayık
ladın, eledin, yıkadm, işlettin, ışıl-
dattm. Vatandaşlarm da - benim sa* 
hibimin hafitleri gibi - madenden, 
iyi kötü, istifade etti; hoşlandı, gül
dü, düşündü. Fakat sen benim kada* 
da huzurdan, refahtan, bolluktan 
faydalanamadm, sırtmdakl yükten 
kurtulamadm. Ben, hiç olmazsa, ya-
rm aç kalmak kaygusundan uzak; 
çocuk yetiştirmek endişesine yaban
cı, vücud rahatını, gönül ferahlığını 
buldum; kendi yurdumda ve kendi 
ahırımda, keyfimce eşindim. Senin 
ise, talih, boynuna yularım doladı, 
arkandan bir tekme vurdu. Arkada^H 
lann yeşil ovalarda kıç atıp kuyruk 
sallarlarken sen kuru çöllerde, başm 
eğik, kuyruğun düşük, kararsız ve 
kara hülyalı, dönüp dolaştm, yad 
memleketlerde bir tutam devedikeni 
koparabilmek için gene, fikir danut' 
nn ı işletmeğe çahştm; ışıldatmağa 
çabaladm. Şimdi de geldin, karşına 
alnmm terile ve beyninin kanüe beş, 
on mangır kazanmanı çok görenler, 
yaygara koparan yağmacüar zuhur 
etti. İşte, onım içindir ki asıl bedbaht 
ve - sizlerin kullandığmız m&nada • 
asü katır sana derler!» !f 

I iktisadi meseleler\ 

Gümrük tarifelerinde 
tenzilât fikrî 

Bir Alman mütehassısı, kadm çorapla-
nnm yapıldığı fabrikaları dolaşmaktadır. 
Mütehassıs burada yirmi gün kalacak, bn 
müddet zarfmda fabrikalardaki gördükle
rini, neler yapılması lâzungeldiğini İktisad 
Vekâletine bildirecektir. Vakia kadm ço
raplarını ıslah etmek için şimdiye kadar 
bir çok tedkikler ve standardizasyon ni
zamnamesi yapılmıştı. Fakat bir çok fab^ 
rikaların bu nizamnameye riayet etme
dikleri anlaşılıyor. Alman mütehassısmın 
raporuna göre de yeni bir nizamname da
ha yapılacak olursa, çorap nizamnamele
rinin mikdan artacaktır. Acaba bu işi 
düzeltmek için, bol bol nizamnameler çı
karmak kâfi midir? En faydalı Te katt 
tedbir ne olabilir? 

Bizce çorap ve diğer yerli mallarını ıs
lah etmek için en kuvvetli tedbirlerden 
biri gümrük tarifeleridir. Bugünkü güm
rük tarifeleri, burada yapılan çorapları 
kâfi derecede himaye etmektedir. Çorap 
fabrikaları gümrük himayelerinden isti
fade ederek iç pazara hâkim oldukları 
için mallarmı ıslah etmeğe sebeb görmü
yorlar. Çünkü nasıl olsa yaptıldan mallar 
satıüyor. Sağlam da olsa, sağlam olmasa 
da, gene bu çorapları almağa mecburuz. 
Bu itibarla bir korkuları, endişe edecek
leri bir rakib yoktur. 

Halbuki gümrük tarifelerinde, dışarıdan 
gelen Amerika ve Avrupa çoraplanna kar
şı tenzilât yapılsa, yerli fabrikalar karşı
larında müthiş bir rakib göreceklerdir. O 
zaman yerli fabrikalar Avrupa ve Ameri
ka çorabı gibi çorap yapmak için tedbir
ler ittihaz edeceklerdir. Bn suretle yerU 
çoraplar, hattâ diğer yerli mallar da ka
lite itibarie ıslah edilecektir. 

Himayelerin ve gümrük tarifelerinin iç 
pazarı, tamamile yerli fabrilıalara teslim 
etmesindeki mahzurlardan biri de budur. 
Fabrikatör, meydanı boş bulduğu için, ma
lın kalitesini bozar, daha fazla masraf 
ederek kaliteyi ıslah etmeğe mecbur ol
maz. Halbuki yerli malını ıslah etmek için 
rekabet kanunlarına sed çeken gümrük 
tarifelerini tenzil etmeği düşünmeliyiz. 

Tarifelerde tenzilât yapmak, fabrika
törlerin endişe ettiği gibi, yerli fabrika
ları himaye etmemek değildir. Bilâkis 
yerli fabrikaları, rekabet kanunlanndan 
istifade ederek daha ziyade tekemmüle 
.doğru gider. Bugünkü şerait altında ol
duğu yerde kalmıştır. — Hüseyin Avnl 

İ s t a n b u l - M u d a n y a i l k b a h a r 
t a r i f e s i h a z ı r l a n d ı 

istanbul - Mudanya hattınm ilkbar 
har tarifesi hazırlanmıştır; 15 nisan
dan itibaren tatbik edilmeğe başlana
caktır. Yeni tarifede Mudanyaya her 
gün vapur vardır, tstanbuldan hare
ket 8,45 ve Mudanyadan kalkış da 
17 dir. Ayrıca cumartesi günleri 
12,20 de Mudanyaya bir vapur kalka
caktır. 

İlkbahar tarifesi 15 mayısa kadar 
devam edecek, sonra yaz tarifesinin 
tatbikine başlanacaktır. Yaz tarife
sinde cumartesi, pazar günleri Mu
danyaya ve pazartesi günleri de Mu
danyadan İstanbula fazla vapur kal-
dınlacaktır. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİ l] 
Eg9 mıntakafim tehdid eden 

ÇEKİRGELER 

Urfa civarında birkaç sene evvel yapılan mücadelede yığılan çddrgdcr • • 
mücadele için konan çinko hatt ı görülüyor 

E ge nuntakasmda çekirge salgı-
m tehlikesi olduğu haber verili

yor. 
Ziraat için en müthiş belâlardan bi

ri çekirge akmıdır. Böcekler, bulut ha
linde yağarlar; tarlalarda ne bulur
larsa yutmaktan maada diğer böcek
leri de mideye indirirler. 

Çekirge, uzun ve kuvvetli bacakları 
sayesinde fevkalâde yükseğe sıçrar. 
Bir insan kendi boyuna nisbetle çe
kirge derecesinde hoplıyabilse, minare 
kadar 5rültselmesi lâzımdır; dört beş 
hamlede de, köprüden Fatihe varması 
icap eder. Çekirgenin kanadlan da var
dır. Erkekleri, ön kanadlanm biribiri-
ne sürtmek suretile ses çıkanr ve dişi
sini yanma çağınr. Avuçta tutulan çe
kirge kanadlanm kımıldatamadığı 
için cırlayamaz. Çeneleri pek kuvvet
li olan bu böcekler, yakaladıklarmı ko-
panrlar. 

Bizim memlekette rasladığumz çe
kirgelerin dört misil büyükleri vardır 
ki, Asya ve Afrlkada yaşarlar. 

Çekirgeler, bulut halinde geldikleri 
zaman, güneşi bile örterler. Halk kor
ku ile duaya başlar. Tarlalannda öte
beri saUıyarak konmamasım temine 
uğraşırlar. Fakat böcekler, çok geçme
den yağar ve yerleri battaniye gibi 
kaplar. Ne bulursa süpürür, yer, biti
rir. Pek kısa bir zaman sonra o yem
yeşil tarlalar tanınmıyacak bir hal al
mıştır. 

Çekirgelerin yolu üzerine büyük bir 
su çıkarsa, öndekUer kendilerini su 
sattuna atarlr. Biribirlerine tutunur. 

köprü teşkU ederler. Arkadan gelenler 
bunlara basarak sıçrar. 15 mU öteh 
deki bir gemiye saldırdıklan bile g<V* 
rülmüştür. 

Çekirgeler, tabi! zamanlarda, tarla
larda münferld olarak yaşarlar. Bun-
lann neden birdenbire çoğalıverdikleıl 
fence tesbit edilememiştir, tstüâ sen^ 
lerinin ne vakit olduğu da malûm de
ğildir. 

Dişi çekirge, vücudunun arkasında
ki bacak gibi bir uzviyeti toprak ara-
sındalü çatlağa sokarak beyaz ve yu
muşak yumurtalan bırakır. Yavru zu
hur edince evvelâ kanadsızdır. Ve dişU 
lerinin yumurta clhazlan yoktur. Bü
yümeleri esnasında bu uzviyetler hasıl 
olur. Çekirgeler, ekseriya çöllerde ya
şamağı tercih ederler. Zira milyonla 
bıraktıklan yumurtalar için buralan 
daha elverişlidir. 

Çöl halkı arasmda çekirgeleri kı
zartıp ezip una batırarak yiyenler var-
du:. Eskiden böcek yiyenler dîdıa çok
tu. Medemyet Uerledikçe, eşelenen 
toprağın miktan arttıkça çekirge do 
azalmıştır. 

Kümeyle konduklan yerlerde çekir
geleri toplayıp yığm haline getirdik
ten sonra yakmak suretile mücadele 
edilir. , 

!f 8 7 e s n a f t e c z i y e e d i l d i 
Adalarda 16, Beyoğlunda 71 esnaf 

ve halk Belediye nizamatına riayet-
sizliğinden dolayı tecziye edilmiştir. 
Beyoğlunda ceza görenlerden biri y»« 
re tükürdüğü için ceza görmüştüı;. 



Sahife 6 A K Ş A M 28 Mart 1939 

Erkek elbiseleri 
Uzun müddet yeni s:ibi kal

ması için dikkat edilecek 
noktalar 

idareli bir ev kadını için kocasının 
sokakta giydiği elbiseleıi ucun müd
det yeni halde muhafaza edebilmek, 
en büj-^k hünerdir. 

Eve gelir gelmez kocasının sokakta 
giydiği elbiseleri çıkarmalına itina et
melidir. Mütemadiyen giyilen eUsise-
nin biçimi bozulur, rengi solar, buna 
mâni olmak için elbiseyi çıkartmak 
kâfi değildir, bunlan fırçalamak, askı
larına geçirmek ve dolaba yerine as
mak lâzımdır. Üstten çıkarılan ve son
ra fırçalamp dolaba asılmak üzere san-
dalya, üzerine atılan elbiseler buruşur, 
ütülemneğe ihtiyaç gösterin Sık sık 
ütülenen kumaş ise, çabuk havı düşe
rek, eskir. 

Giymekten parlıyan kumaşı yeni ha
line koymak için elbiseyi ütü masası 
üzerine yaymalı. Bir leğen içerisine bir 
bardak suya bir kaşık amonyak kanş-
tırmalı, bir fırçayı bu suya batırarak 
kumaşı 3rukandan aşağıya fırçalamak, 
sonra altım çevirerek bir tülbend koy
malı ve altından ütülemeli, çıkan bu
har parlaklığını giderii'. (Siyah ku
maşlar için amonyak yerine sirke kul
lanılmalıdır.) 

Elbise yakalarını temizlemek elzem
dir. Bir tas içerisine üç çorba kaşığı 
su ve bir çorba kaşığı amonyak karış-
tırmah. Ceketi masa üzerine yaymalı, 
bu suya batırılmış bir bezle güzelce 
silmeli. Hasıl olan köpüğü bir tahta 
kaşıkla almadı, yaka temiz oluncaya 
kadar bunu tekrarlamalı. Ilık ve te
miz suya batırılmış başka bir bezle sil
dikten sonra kuru bezle kunılamalı, 
nihayet yaş bez koyaı-ak ütülemelidir. 

Kirli kıravatları benzin içinde yıka
malı kuruması için aşmalıdır. Kokusu 
çıkınca altına yaş bez koyaı-ak ütüle
melidir. Diğer dikkat edilecek bir nok
ta kirlenmiş ve lekelenmiş bir elbiseyi 
dolaba temizlenmeden asmamaktır. 
Henüz lekelenmiş bir elbisenin lekesi, 
eskimiş bir lekeden daha çok kolay te
mizlenir. 

Yağmura tutulunca ıslanan elbisele
rin üzerindeki fazla suyu havlularla si
lerek almalı ve tamamile kuruması 
için elbiseyi tahta askılara geçirerek 
sobadan uzak bu- yere aşmalıdır. 

Elbisede hafif rutubet eseri kalınca 
ütülemek lâzımdır. 

Pek basit olan bu bir kaç kaideye iti
na edilirse bir elbisenin ömrü iki misli 
uzar. 

GELİN BAŞLIK MODELLERİ 
rtv:̂ ^̂ . 

x̂ı: 
•£v> 

Kadıköylü bir kariimizden aldığımız 
mektupta jrakmda evleneceğinden 
bahsedilerek son moda gelin başları
nın modelleri istenmektedir. 

Son zamanlarda gelin başları çeh
reye saçların taranış tarzına göre ya
pılmaktadır. Çiçek olarak limon çiçe
ği, zanbak müge çok kullanılıyor. 
Resimde görülen modeller sade ve za-

riftlr: 
1 — Lâme elbise ile başa ayni lâme-

den yapılmış taç tarzmda başlık. 
2 — Yandan ayrılan saçlar arası

na konulan zambaklar duvağı tutmak
tadır. 

3 — Ortadan ayrılan ve arkadan te
peye toplanan saçlar üzerine beyaz 
tüyler ve duvak konmuştur. 

4 — Ortadan aynîan ve ensede buk
le olarak düşen saçlar için bukleler 
erasma müge çiçekleri iliştirilmiştir. 

5 — Limon çiçeğinden taç, ondüle 
saçlar üzerine yerleştirilmiştir. Duvak 
arka çiçeklerden sarkmaktadır. 

6 — Açık sarı ve bukleli saçhlar için 
•elbisenin kumaşından yapılan başlık 
duvağı tutmaktadır. 

Madenî eşyayı nasıl 
parlatmak? 

Evdeki her hangi bir madenî eşyayı 
parlatmak için dışaı-dan hazır kutu 
ile satılan toz veya suları almak icap 
etmez. Evde yapılacak bir bezle made
nî eşya pınl pırıl parlıyabUir: 

Tüylü bir pamuklu bez almalı. (Toz 
almak için satılan sarı bezler gayet iyi 
bu vazifeyi görür.) Dört bardak su 
içerisine 200 gram tuz ataı-ak eritme-
li. Bu tuzlu su içine bezi batu-malı, 
sıkmadan asıp kurutmalı. 

Bir leğen içerisinde sabunlu su yap
malı. Ayni bezi (kuruduktan sonı-a) bu 
sabunlu suya batırıp sıkmadan aşma
lı. 

Kuruyunca kullanılabilir. Bu bezle 
silinen madenî eşya gayet iyi parlar. 

Gözlerin sıhhati 
İlkbaharda caddelerde çoğalan toz 

toprak gözl^i rahatsız eder. Göz ka-
paklanmn kızarmaması için her gece 
yatarken hafif ılık gül suyu ile birer 

Kolay reçel 
Portakal reçeli yaparken kabukları-

m rendeleyip portakalları bir iki gün 
suda bırakmak icap eder. Halbuki ta
rif edeceğimiz reçel hemen pişirilebilir. 

Kaim kabuklu, sulu, ve iri yafa por
takalı olması şarttır. Portakalları alıp 
keskin bir çakı ile üzei'indeki (porta
kalı renkteki) ince kabuğu kesip tıraş 
etmeli. Uzunluğuna ortadan yarmalı. 
İki parmak eninde dört köşe parçala
ra taksim etmeli. Üç portakala bir kilo 
şeker hesap ederek şeker şerbeti kes
tirmeli, içerisine taksim edilen porta
kalları atarak kıvamına gelinceye ka
dar kaynatmalıdır. 
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dakika gözleri banyo etmelidir. 
Göz rüzgârdan, tozdan kanlanmış 

ise, kamn çabuk dağılması için göz
lere birer damla limon sıkmah. Bunım 
yanmasına tahammül etmek güç ge
liyorsa kaynamıç ve ılıklanmış su içe
risine bir iki damla limon sıkarak bu 
su ile gözleri banyo etmelidir. 

Yağlı boya üzerindeki lekeler 
nasıl çıkartılır? 

I Beyaz yağlı boya kapıların üzerin
deki parmak izlerini temizlemek için 
Sodalı su, yahut sabunlu su kullanı
lırsa bu su lekelerle beraber yağlı bo
yayı da kısmen çıkanr. Bir patatesi 
ortadan keserek lekelerin üzerine sür
meli, sonra temiz bir bezle silmeli. Le
keler tamamen çıkar boyalara katiy-

Jyen bir şey olmaz. 

E l l e r i n y u m u ş a k v e b e y a z 
o l m a s ı i ç i n 

Esmeıleşen ve sertleşen ellere şu po
mat sabah akşam sürülür ve bir çey
rek saat durduktan sonra yıkanırsa 
eller yumuşak ve beyaz olur. 

25 gram talk pudrası, 100 gram bal, 
50 gram dövülmüş ve elenmiş keten 
tohumu, 20 gram gliserin 10 gram iç 
badem (toz halinde). Bunlar karıştık
tan sonra güzel kapanan bir kap içe-
x^ sinde muhafaza edilmelidir. 

Moda haberleri 
•A Plise eteklerle giyilen açık 

renk bluzlar üzerine eteğin kuma
şından kısa bolero giymek moda
dır. 

•k Fazla bol olan kloş eteklerin 
aşağısına iç taraftan plise dantel 
volanlar konuluyor. Oturunca ete
ğin içinden bu danteller görün
mektedir. 

•k Koyu renk elbiseler üzerine 
açık renk, yahut emprime kumaş
tan yelek giymek modadır. 

•k Pek çofc eJdtseiere plise yerine 
ayni renk saç€ik konuluyor. 

•k Gri renk dbise yazın çok gi
yilecektir. 

k Koyu renk elbiseler beyaz or
gandı veya dantel yakalarla süs
lenmektedir. 

k Saçlar enseye inmiştir. Tepe
ye toplanan saçların modası geç
miştir. 

I MUŞ KÜLLERİ CKVAP I 

Sofra taknnlan 
Taksim, Aysel: 1 — Sofra çatal bıçak 

takımlarında çorba kaşı^, bıçak, balık 
için çatal bıçak, tatlı yemek için küçük 
çatal, bıçak, kaşık, meyva için çatal bıçak
tan mürekkeptir. 

Bunlara yemek almak için büyük ka
şık, çatal, et, tavuk kesmek için büyük 
bıçak ve çorba almak için kepçe ilâve 
olunmalıdır. 

2 — Bardak takımları: Su bardağı. 
Bordo şarabı kadehi, Madere şarabı ka
dehi, şampanya kadehi, likör kadehi ile 
su sürahisi, şarap sürahisi, likör sürahile
rinden mürekkeptir. Bu takımlar en ağır 
kristalden olduğu gibi ucuz renkli cam
dan zarif şekilde de olabilir. 

3 — Renkli sofra örtüleri ve renkli 
tabak takımları modadır. Hiç üzülmeden 
örtünüzü ve takımlarınızı kullanabilir
siniz. 

İnce UEun bisküiler 
İstanbul Çarşıkapı, Nesrin: (Biscuist 6 

la cuille) denilen ince uzun bisküilerin 
tertibi şudur: 

Altı yumurta, 250 gram pudra şekeri, 
150 gram patates unu, toz halinde bir tu
tam vanilya. 

Yumurtaların akını şansından ayırınız. 
Sarısı içine şekerle vanilyayı ilâve ederek 
tahta kaşıkla çırpınız. Bir çeyrek saat 
vurduktan sonra, hep ayni şekilde vur
makta devam ederek azar azar patates 
ununu ilâve ediniz; nihayet telle vurulup 
köpürtülmüş ve sertletilmiş yumurta ak
larını katınız. Hafifçe karıştırdıktan son
ra tepsiye, beyaz kâğıd yayınız üzerine 
bu hamuru torba içine koyarak uzun uzu^ 
bisküiler şeklinde çıkarmız. 

[Bu torba hazır satıh. Ucu madenidir. 
Hamur içine konur sıkılınca maden uç
tan hamur çıkar.] Eğer bu torbanız yoksa 
çorba kaşığı ile bu hamurdan alıp kâgıd 
üzerine uzun şekilde (yukarıdan aşağıya 
doğru) akıtınız. Bir kaşıktan bir bisküi 
yapılır. Üzerlerine ince toz şeker serpe
rek hafif fırında pişiriniz. Bisküilerin 
pişmesi için on dakika k&?idir. 

A K Ş A M ' m tefrikası Tefrika No. 52 

AŞKIN KURBANİ 
Büyük macera romanı — 

Tendu, gözyaşlarına rağmen, bu 
•özleri gayet azimkar bir sesle söy
lüyordu. Perihan bu inadı gayet 
güçlükle kıracağım hissederek ürktü. 

Sonra, tereddüdle şu cevabı verdi: 
— Senin Hatiple evlenmen için ba

bamın ortaya sürdüğü mâni o kadar 
esaslı ki, buna halan büe itiraz tde-
medL Ben ne diyebilirim? 

— Evet amma, Ratip diyor ki: «Böy
le seksen senelik hikâyeler mevzuu 
bahis bile olamaz... Hem bu şahsî bir 
düşmanlık değil ki... Politika kavgala
rı... Dedelerimizin anlaşmamalarının 
acısını biz mi çekeceğiz?... Her ne hal-
se... Biz karar verdik... Bekliyeceğiz... 
Ne olursa olsım evleneceğiz... 

— Orasını bilmem... Fakat baba
nın karan katidir, Tenducuğum! 

— Bu kadar inad doğru mu sanki? 
Perihan, hemşiresinin yüzüne bak

mağa cesaret etmeden: 
— Seçtiği delikanh pek iyi bir genç.., 

Seni mesud edeceğine ben de kaniim... 
Tendu, dehşetle iki adım geriledi. 
— Demek sahi?... O adamın söyle-

Nakleden: (Vâ-Nû) 
dikleri doğru!... Sen de onun taraflı-
sısm, öyle mi? 

— Dur, güzelim... Sinirlenme... Fah-
ri bey sana olan aşkından bana eyle 
coşkunlukla bahsetti ki, seni mesud 
edeceğine kani oldum. Hakkında tah
kikatta bulunup iyi bir adam olduğu
nu öğrendim. Bunun üzerine bu işin 
olmasına razı geldim. 

— Fakat abla! Ben Ratibi seviyo
rum. 

Kızın kalbi şiddetle çarpıyor; gözle
rinden iri iri yaşlar akıyordu. 

— Sen Ratibi seviyorsun; onun ta
rafından da sevildiğini sanıyorsun... 

— Evet.. 
— Sevmek, sevişmek... Cîayet iyi bir 

şey... Bir insan on altı yaşında iken 
böyle şeyleri ebedî sanır„. Halbuki, 
Tenducuğum, bilsen... 

Sonra daha sert ve şiddetli bir sesle 
ilâve etti: 

— Hatiple evlenmek!... Düşünmüyor 
musun ki babanın ihtiyar yaşında ona 
karşı gelmen sana hiç bir zaman oğur 
getirmlyecektir.^ 

— Bence öyle olmaz... Biribrimizi se
viyoruz... Bunda ne fenalık var?... Ba
na annelik yapan halam da pekâlâ Ra
tibi beğeniyordu Sen de seviyordun,., 

— Ben mi? 
— Öyle ya... Kardeşçe bir muhab

betle ona baktığını kaç kere farket-
tim... Her ziyaretinde sevinirdin... 
Germeğe çıktığımız zaman daima be
raber gelmek isterdin... 

Perihamn rengi uçtu. 
— Pekâlâ... Madem ki sana yardım 

etmemi istiyorsun, işte, senin yanında 
babamızla konuşacağım. Zaten o da 
geliyor. 

O sırada Kadri Memduh paşa, eşik
te belirdi. 

— Perihancığım! Ben de seninle ko
nuşmağa geliyorum. Tendu da bura
da... Daha iyi... Zaten onun hakkında 
görüşecektim. 

— Hemşirem size rica etmemi isti
yor... Bu izdivaca taraftar değil... Ben 
de onun namına yalvarıyorum. 

Kadi'i Memduh paşa, derhal vaziyeti 
anladı: 

Perihan istemiyerek, hemşiresinin 
taraflısı görünmeğe mecburdu. 

Sahte bir öfkeyle büyük kızına çıkış
tı: 

— Sana da ne oldu, Perihan? Benim 
kararımın nasıl aleyhinde bulunmak 
istiyorsun? Senin böyle mantıksız ye
re asilik edeceğini tasavvur edemer-

dim. 
Tendu söze katıldı: 
— Affedersiniz babacığım amma, 

bu verdiğiniz karar beni... 
— Nişanlınla iyice tanış, ondan son

ra fikrini söylersin. 
— Nişanlımla mı? 
-— Evet... Fahri beyle... Bugünden 

itibaren bence Fahri bey senin nişan-
hnjdır. 

•j— Tamşmama hacet yok, baba... Bu 
iz(Ji\'ac asla olniıyacaktır... 

— Neden? 
-— Çünkü ben onu sevmiyorum.,. Ve 

Hatibi asla unutamam.,. Onun hatı-
ra^ma sadık kalacağım. 

Paşamn sesi öfkeyle titriyerek; 
— Bana karşı gelerek mi onunla ev

leneceksin? 
— Evet... Rüştümü bekliyeceğim.„ 
i— Demek beni saymıyorsun?.,. Ba

na karşı geliyorsun? 
— Çok muztaribün... Fakat bunu 

y a p n ^ a mecbur olacağım... Size kar-
^. hürmetim ve mulıabbetim sonsuz 
ve ebedîdir... Lâkin itaatsızhğa beni 
nıecbur ediyorsunuz, 
' — Bunlar mânâsız boş lâflardır. 
]t'ahri beyle evlenmene hazırlanmanı 

atî olarak emrediyorum. On beş gün 
s t>nra nikâhınız kıyılacak! 
•V Biı-şey söylemek, hemşiresini müda-
r.ia etmek mecburiyetinde kaldığım 
hasseden Perihan: 

— Ama siz de çok kısa zamanda bu 
işi bitirmek istiyorsunuz biraz müh
leti uzatın. Tendunun bu fikre alış
masına vakit bırakın... 

Genç kız ablasının sözünü keserek: 
— Hayır, hacet yok! Ne kadar 

mühlet verüirse verilsin imkânı yok 
ben Fahri beyle evlenmem! 

Paşa öfke ile bağırdı: 
— Evleneceksin! Bana itaat etme

ğe mecbursun. İşte yarından tezi yok, 
nikâh muamelesine başlatacağım. 

Kapıyı vurup çıktı. Tendunun beti-
benzi uçmuş, put gibi yerinde duru
yordu. Sonra ağlıyarak ablasının kol
lan araşma atıldı: 

— Çok bedbahtım... AUahım sen im
dadıma yetiş! 

Çocuğun bu ıztırabı Periham üz
mekle beraber kıskançlığını da artt ın-
yordu. Tendu Ratibi bu derece seviyor
sa onları biribirinden ayırmak kolay 
olmıyacaktı. 

Sahte vaidler, aldatıcı ümidierle 
hemşiresini etselli etmeğe çahştı: 

— Üzülme Tenducuğum... Babamız^ 
yalvarırım... Bu kadar acele etmeme-
Bini temin ederim. Ne kadar gün ka-
zansan o da kârdır. 

— Gün kazanmaktan ne çıkar abla! 
Her ıztıraba, her işkenceye göğüs ge
receğim. Fakat Hatipten başkasile ev
lenmem! 

(Arkası var) 
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t HAFTANIN VAKALARI 

tztm Tdlahdinin nikâlı resmi: ^Hkâhtan sonra Mısır kıraliçesi, Mısır kiralı, 
prenaes Feyıdjtt tam rdiahdi, Mısır v«Iide kıraliçesi Nazlı bir arada 

Londrayı ziyaret eden Fransız 
Çtimlııırrdsinin refikası, tngfltere 

kıraUçesll« Ur arada 

Amerika donanmasının manevralannda hh deniz ta}yaresı 
iırfanalı bir hava denize iniyor 

Polonya hududunda Polonya ve 
Macar askerlerinin telâkisi; 

. Kumandanlar kucaklaşıyorlar Almanyaya İltihak eden Memelde Köprübaşı re şehrin uzaktan görünüşü 

Alman askeri tarafından işgal edilen Pragdan Wr görünüş: MilH tiyatro binası 

[ S ; i M E IVI A 
Gloria Swanson'U mülakat 

İstikbalde herkesin evinde kendine 
malısus sineması olacak 

Akşam üzeri koltuğunda kurularak radyo 
dinler sibi sinema seyredecek 

Paris (Hususî muhabirimizden) — 
meşhur sinema yıldızı Olorla Swanı-
son Ue yaptığım uzun mülftkatm İlk! 
İki kısmını bildirmiştim. Bugün d« 
son kısmım yazıyorum. Artiste sor
dum: 

— Fransız filimlerini beğeniyor 
musunuı? 

—< Çok beğeniyorum. Tekrar filim 
çevirirsem hiç şüphesiz Fransada bir 
kaç filim çevirmeği isterim. Serma
ye cihetinden değil, fakat (teknik)' 
ve temsil cihetinden HoUlvutla müp 
sabaka edecek bir dereceye geldikleri 
inkâr kabul etmez. , 

— İngiliz filimlerini nasıl buluyoıv 
sunuz? 

— Bazı filimler çok müterakki... 
Meselâ (Sekizinci Hanri), (Kıraliçe 
Viktorya) gibi fUlmler Holllvutun 
filimlerine çak faiktir. (Anna Neag-
le) elbette Amerikan yıldızlannm 
fevkindedir. 

— Sinema yıldızlarmın güzel ol
ması lâzım mıdır, değil midir? 

— Bir sinema 3aldızının en evvel 
ruhu güzel ve istidadlı olması lâzım
dır. Yüz ve vücud güzelliği İkinci 
dereceye kahr. îstidadsız, şahsiyet
siz bir güzele istidadlı, şahsiyet sa
hibi bir çirkini tercih ederim. 

— Sinema yıldızlarımn genç olma
ları şart mıdır? 

— Gençliğin fotoğraf noktai na
zarından kıymeti çoktur. Çünkü be
yaz perdenin üstünde her kusur faz
la görünür. Ufacık bir buruşuk bü
yük görünür. Bu cihetten sinema 
şirketleri çok zahmet çekiyorlar. Çün
kü sinema sahne gibi değildir. Sah
nede yaşmı almış bir kadm da 
genç rolü yapabilir, fakat sinemada 
yapamaz. Halbuki tecrübe ve istidad 
da daha ziyade yaşmı almışlarda 
bulunuyor. Gençlerde istidad da ol
sa neşvünema bulmamış oluyor. İş
te bu sebebden sinema şirketleri 
gençlik ile sanatı bir a^ada bulmak
ta müşkülât çekiyorlar, 'akia Shir-
ley Temple) gibi istidadlı çocuklar 
da var, fakat bunlar pek az tesadüf 
edilen i^idadlardjr. Ekseriyette is
tidad ve tecrübe seneler geçtikçe 
büyür. 

— Erkeklerde güzellik arar mısı-
mz? 

— Elbette onlar nasıl kadınlarda 
güzellik arıyorlarsa ben de 
öylece erkeklerde güzellik ara-
nm. Öyle biçimsiz, çirkin erkekleri 
sevmem. Uzvm boylu yakışıklı adam-
lan severim. Benim nazanmda kısa 
boylu bir erkek noksan bir erkektir. 
Bir erkek değildir, erkek parçasıdır. 

— Kadınlara evlenmek tavsiye 
eder misinzi? 

— Evet. Fakat fikrimce erkekle
rin hepsi bir makastan çıkmışlardır. 
Onların iyisi olmaz. Olsa olsa ehveni 

Gloria Svvanson 
şerri olur. 

— Bu sözleriniz üe izdivaçlannız-
dan memnun kalmadığmız fikrini çı
karıyorum. 

— Acaba yüzde kaç kadın kocasın
dan memnımdur. Ben de onlardan 
biriyim. Erkek denilen mahlûk ile 
şaka edilemez. Bir kadın evlenmeli-
dir, amma hiç hayal kurmadan ev-
lemnelidir. Benim kadınlara verdi
ğim nasihat budur. 

— Sinemanın istikbali hakkmda 
fikriniz nedii'? 

— Sinema bugün henüz yeni ayak 
atan bir çocuktur. Daha çok terakki 
edecektir. Bir kere istikbalin sine
ması hem mücessem ve hem de 
renkli olacaktır. İkincisi sadalar o 
kadar terakki edecektir ki bugünkü 
madenî seslerin yerine tabiî bir in
san sesi kaim olacaktır. Sinema sey
retmeğe gelince herkesin evinde ken
dine mahsus sineması olacak ve is
tediği filimi ucuzca kiralıyarak rad
yo dinler gibi koltuğunda sineması-
m da seyredecektir. Ayni zamanda 
(televizyon) o kadar ilerliyecektir 
ki insan oturduğu yerde bütün dün
yadaki vakayii takib edebilecektir. 
Meselâ ben yann transatlantiğe bi
neceğim, benim seyahatimi siz de 
seyahat edijrormuş gibi takib ede
ceksiniz. 

Artist sözünü bitirdiği sırada kâ
tibi içeri girdi. Bir iş için telefon 
edildiğini söyledi. Ben de yıldızı bun
dan fazla rahatsız etmemek için veda 
ettim. — B. O. 

İzmir (Akşam) — îzmirde Halkevi temsil komitesi tarafmdan mebus 
seçimi münascbetile Halkevi salonunda bir müsamere verilmiştir. Güzide 
gençlerin rol aldıkları bu müsamerede pek çok halk bulunmuş, temsil çok 
muvaffak olunmuştur. Yukarıdaki resimde Halkevi temsil kolunda faal 
rol alan gençler, temsil kolu balkanı B! Hayri Puyanla bir arada görünü-
j'orlar. 
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Mektepler arasında spor faaliyeti 
28 lisenin iştirak edeceği müsabakalara 
pazar günü büyük merasimle başlanıyor 
yeni deben terbiyesi kanunu mu-

<Jbmce lise ve ortamekteplere tesis 
cibince lise ve ortamekteplerdie tesi
si takarrür eden spor yuvalanmn 
ilk resmî faaliyetine 2 nisan pazar 
gfinü büyük merasimle başlanacak
tır. 

Aşağıda programmı neşrettiğimiz 
sp(nr faaliyeti, açılış merasiminden 
sonra Taksim stadmda Galatasaray 
ile İstanbul, Pertevniyal ile Erkek 
muallim liseleri arasmda ilk futbol 
maçlan yapılacaktır. 
istanbul mektepleri spor böl
gesi maçlara başlama me

rasimi programı 
î — Vilâyetimiz mektepler spor böl

gesinin spor faaliyetine 2/nisan/1939 
pazar günü İstanbulda mevcut resmî 
ve hususî kız ve erkek bütün lisele
rin faal sporcu talebesinin iştir akile 
başlanacaktır. 

2 — Liselerin faal sporcu talebesi, 
merasime spor kıyafetlerile iştirak 
edeceklerdir, (Kız talebe jimnastik 
kıyafeti erkek talebe ise her sponm 
kendine mahsus kıyafetile ve bugüne 
mahsus olmak üzere merasimin baş
lama yerine beyaz pantolonla gele
ceklerdir.) 

3 — Mektepler merasim günü filâ-
ınalarmı yanlanna alacaklar ve Türk 
bayrağım getirmiyeceklerdir. Yalnız 
merasimde mekteplerin önünde İs
tanbul kız muallim mektebinin geti
receği Türk bayrağı geçecektir. Okul 
filâmalan Türk bayrağmın arkasın
da kız talebe önde olmak üzere toplu 
bir halde götürülecektir. 

4 — Merasimde mektepler hurufu-
heca sırasile yer alacaklardır. 

5 — Her mektep merasime filâmar 
cüan da dahil 44 kişilik takımlarla iş
tirak edeceklerdir. (Noksan veya faz
la sporcu talebe getirilemez.) 

6 — Yürüyüş nizamı üçerledir. 
(Askerî takımlann üçerle yürüyüş 
nizamı aynen tatbik edilecektir.) 

7 — Liselerin sporcu talebesi, 
2/nisan/pazar günü saat 14 te Gala
tasaray erkek lisesinde toplanmış bu
lunacaktır. 

8 — Merasime Galatasaray erkek 
lisesinden saat tam 14 te başlanacak 
ve sporcu talebe takımlan yanlarm-
da öğretmen veya öğretmen yardım
cıları bulunduğu halde fasılasız ola
rak İstiklâl caddesini tabip ederek 
Taksime gidecekler ve Cumhuriyet 
âbidesine çelenk koyacaklardır. Bu 
esnada sporcu talebe âbidenin etra-
fmda bağh krokide gösterildiği şekil
de yer alacaklar ve mızıkanm iştirâ-
kile İstiklâl marşım söyliyeceklerdir. 
Bundan sonra yürüyüşe geçilecek ve 
Taksim stadınm ön kapısından girile
cek ve mektepler kendilerine tahsis 
edilen yerlere gidecekler ve bundan 
sonra verilecek bir kumanda ile kız 
talebe sahamn sağını erkek talebe 
solunu olmak üzere (jimnastik şen
liklerinde olduğu gibi koşar adımla 
yerlerini alacaklardır. Evvelâ Ebedî 
Şef Atatürkün hatırasma hürmetle 
3 dakika sükût edUecek, İstiklâl mar

şı ile birlikte İstanbul erkek mual
lim mektebi talebesi tarafmdan ya
pılacak bayrak merasimini müteakip, 
verilecek ikinci bir kumanda ile ve 
koşar adunla sporcular yerlerine dö
neceklerdir. Bunu müteakip okullar 
tarafmdan geçit resmi yapılacak ve 
geçit resminin nihayetinde kız ta
lebe öğretmenlerinin nezareti altm-
da muntazam bir tarzda kendilerine 
gösterüecek kapıdan çıkacaklardır. 

Mekteplerin beraberinde gelecek 
hademeler stadın iç giriş kapısmda 
emre intizar edeceklerdir. 

9 — Merasim ve maçlar esnasında 
alâkadar muallim, hakem ve gazete
cilerden başka sahaya kimse girmiye-
cektir. 

10 — Komite başkanlarının teşkil 
ettiği teknik heyet bütün merasim 
ve müsabakalarm umumî şekilde 
kontrol ve idaresile meşgul olacak
lardır. 

11 — Merasimi İstanbul erkek mu
allim mektebi beden terbiyesi öğret
meni Ferhat idare edecektir, (öğ
retmen Ferhat merasimin idaresi için 
yardımcı olarak kâfi mıkdarda izciyi 
beraberinde getirecek ve izciler mera
sim gününde icap eden sıhhî yardım
ları yapacak şekilde mücehhez ola
caklardır.) 

12 — Merasimde bayan öğretmen
ler beyaz bluz, koyu renk etek ve kı
sa topuklu ayakkabı, bay öğretmen
ler ise beyaz kısa kollu gömlek beyaz 
pantalon ve beyaz ayakkabı giyecek
lerdir. 

13 — Galatasaray lisesi bahçesinde 
talebe palto ve ceketlerini çıkaracak 
paltalonlarım da muntazam kath-
yarak görünmiyecek şekilde' ceketle
rinin içine yerleştireceklerdir. Ceket
ler sol kolda taşınacaktır. 

14 — Türk bayrağını taşıyacak er
kek muallim mektebi talebesinin sağ 
ve solunda kız muallim mektebinden 
iki muhafız bulunacaktır, 

15 — Merasim geçiti esnasında ta
lebe stadyom balkonunun başlama 
ve nihayet noktaları arasında başla
rını sağa çevirerek ve koUanm sal
lamadan geçeceklerdir. (İki izci ile 
selâm yeri gösterilecektir.) 

Müsabakalara iştirak edecek lise
ler şunlardır: 

1 — K. muallim mektebi, 2 - Bo
ğaziçi kız lisesi, 3 - Cumhuriyet kız li
sesi, 4 - Çamlıca kız lisesi, 5 - Eren
köy kız lisesi, 6 - İnönü kız lisesi, 7 -
İstanbul kız lisesi, 8 - İstiklâl kız li
sesi, 9 - Kandilli kız lisesi, 10 - Sel
çuk kız lisesi, 11 - Şişli Terakki lisesi, 
12 - Üsküdar kız enstitüsü E. M. O. 
komutanı, 13 - E. muallim mektebi, 
14 - Boğaziçi erkek lisesi, 15 - Darüş-
şafaka lijsesi, 16 - Galatasaray erkek 
lisesi, 17 - Haydarpaşa erkek lisesi, 
18 - Hayriye erkek lisesi, 19 - İstan
bul erkek lisesi, 20 - İstiklâl erkek li
sesi, 21 - Işık erkek lisesi, 22 - Kaba
taş erkek lisesi, 23 - Pertevniyal er
kek lisesi, 24 - Sanat okulu, 25 - Şişli 
Terakki lisesi, 28 - Ticaret lisesi, 27 • 
Vefa erkek lisesi, 28 Yuca Ülkü lisesi. 

ir tecrübe kâfidir! 
Basur memelerini 
REKT ̂  Patı 

I L E T E D A V I E D I N I Z I 

I 
NEVROZİN 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün agrılarmızı derhal keser. 

İcabında günde 3 ka$e alınabilir. 

Kızı kaçırmışlar mı? 
Yoksa kız Hüseyinin evine 

kendi arzusile mi gitmiş? 
Hüseyin admda biri ile Fatma adm-

da bir kadm, kız kaçırmak suçundan 
maznunen yakalanarak mahkemeye 
verilmişlerdir. Yapılan iddiaya naza
ran hadise şöyle olmuştur: Tophane
de oturan Hüseyin, Emine adında 16 
yaşmda bir kızı sevmiş ve yengesi 
Fatmayı Eminenin babası Mustafaya 
göndererek kızmı istetmiştir. Fakat 
Mustafa kızmı Hüseyine vermenüş-
tir. 

Mustafa akşam üzeri kızı Emine 
eve gelince «Sen benim haberim ol
madan Hüseyinle alâka peydia et
mişsin» diyerek kızım fena halde 
dövmüştür. 

Bu dayak üzerine Emine de gece
leyin evden çıkıp Mustafanm evine 
gitmiş ve geceyi orada geçirmiştir. 

Ertesi gün Muatafa zabıtaya mü
racaatla Hüseyinin ve Fatmanm el 
birliğile kızı Emineyi iğfal edip ka
çırdıklarım iddia etmiş ve kendile
rinden davacı olduğunu söylemiştir. 

Dün Hüseyin ve Fatma Sultanah-
med birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekUmişlerdir. Hüseyin ifa
desinde «Ben Emine ile evlenmek is
tedim. Fakat babası razı olmayınca 
vazgeçtim: Vaka gecesi Emine evde 
babasile kavga etmiş ve kendi kendi
ne evden çıkıp bizim eve gelmiş. O 
gece ben bir Amerikan vapurunda 
yük boşaltma işinde çahşıyordum. 
Eve gitmedim ve Eîmineyi de görme
dim» demiş, Fatma da, Eminenin ge
ce kendî kendine eve geldiğini söyle
miştir. 

Emine kendisi de: «Ben Hüseyin! 
seviyorum. Babam beni ona vermek 
istemediği gibi akşam evde de fena 
halde dövdü. Esasen annem de üvey
dir. Evde fenalık görünce kendim ka
çıp Hüse3rinin evine gittim» demiş
tir. 

Hâkim, maznunlann ikametgâha 
bağlanarak serbes bırakılmalarma ve 
evrakm müddeiumumîliğe tevdiine 
karar vermiştir. 

Sadıkzade vapuru henüz 
kurtarılamadı 

Akdenizde yeniden fırtına başladı
ğı için Finike civarmda Adrasan ko
yunda taşlara oturan Sadıkzade va
puru dün de kurtarılamamış ve ka
za yerine giden heyet keşif yapama
mıştır. Yolcuları alsın Anafarta va
purunun ancak yarın limanımıza ge
leceği tahmin olunuyor. Mersin va
puru da limanımıza müteveccihen 
kaza yerinden hareket etmiştir. 

Daimî Fotoğraf 
Müsabakamıza dair: 
Birkaç sene evvel gazetemiz tara

fından tesis edUen daimî fotoğraf 
müsabakası şimdiye kadar tertib edi
len müsabakaların en faydalıların
dan biri olmuştur. Aldığımız birçok 
mektuplarda bu müsabakaıun ama
törler üzerindeki teşvikkâr tesirle
rinden sita3âşle bahsedilmektedir. 

((Akşam», karilerinin bu teveccüh 
ve alâkasına mukabele etmek için 
her fedakârlığı yapmakla müftehir-
dir. 

Bununla beraber daimî fotoğraf 
müsabakamızın yalnız sanat ama
törlerine aid olarak devam etmesi 
birçok karilerimizin haklı şikâyetle
rine de sebep olmaktadır. 

Bunun için müsabakamızın şek
lini değiştirmeği ve «Akşam» oku
yan herkesin arasıra tertib edilecek 
müsabakalarımızdan istifade etme
sini temin etmeği düşündük. Ve ye
ni, büyük bir müsabakaya başlamak 
üzere daimî fotoğraf müsabakamıza 
nihayet vermeğe karar verdik. 

ffinaenaleyh, bu ayın 29 uncu gü
nü akşanuna kadar gönderilecek 
amatör eserleri de dahil olmak üze
re, elimizde bulunan eserler arasm
da, müsabaka şartlarumza göre son 
bir seçim yapılacak ve bermutad he
diyeler dağıtdacaktur. 

* * 
Yeni müsabakamız bütün 

karilerimizin alâkasım çe
kecek» gayet eğlenceli ve is
tifadeli olacaktır. 

M E p i l Y E i n SARAY ve BABIÂLİ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 

Tef^ka No. 9 

Sultan Reşad'ın hoşlandığı hikâyeler 
ve yeınekler, sofra takımlan 

Abdülhamid zamanında yimü beş 
kişiden mürekkep olan mabejrin kita
bet dairesi tensik edilerek başkâtiple 
dört kâtibe indirilmişti. Başkâtip cüz
dana yerleştirdiği evrakı alarak sara-
ym büyük merdiveninden yahud oda-
sımn yamnda döne, döne tırmamlan 
merdivenden yukanya çıkar, huzura 
girerdi. Sultan Reşad fesini çıkarmış, 
başında beyaz takkesile düğmeleri çö
zülmüş redingotile muntazır bulunur, 
du. 

Merasime itinakâr olan hünkâr baş
kâtibin gelmekte olduğımu anlayınca 
hemen fesini giymeğe, önünü ilikle
meğe teşebbüsle ayağa kalkardı. Bu
na karşı başkâtip birşey diyemez ise 
de hünkânn kapı nöbetini tutan mu
sahip bu telâşı görünce: 

— Efendimiz, yabancı değil, başkâ
tip bey! 

Diye haber verir, sultan Reşad da: 
— Başkâtip bizdendir; mazur gö

rür! 
Mukabelesile bu nezaket tezahü

rüne nihayet verirdi. 
Hünkâr ile başkâtip, başmabeyinci, 

baş yaver arasında biraz lâubalilik te
essüs ettikten sonra artık bendegân-
dan birinin böyle müdahalesine hacet 
kalmaz; hünkâr gene evvelki gibi dav
ranır, geleni görünce kendiliğinden 
vaz geçerdi. 

Başkâtiple böyle telâkiden sonra ya
zı odasına geçilirdi. 

Başkâtib hünkânn bir el işareti 
üzerine evrakın hülâsalanm söyledik
çe sultan Reşad bunlara (görülmüş
tür) makamında birer tarih kordu. Ka
nunları, vükelâ meclisi kararlarım 
(mucibince) yazdıktan sonra imza 
ederdi. Bunlar hemen, hemen tedkik-
siz geçiverirdi. Hükümetin resmî işleri 
bitince sultan Reşad (cnefes almağa» 
lüzum görürdü. Bu sırada çok defa 
hoş, tuhaf hasbıhallere başlar, genç
liğine, kardeşlerine, daha ziyade baba
sına aid hatıralar, harem kadmlarınm 
garabetlerine, meraklarına dair hikâ
yeler naklederdi. (1) Sonra sıra hare
mi hümayunun siparişlerine gelirdi. 
Padişah bunlan saydıkça başkâtip kay
dederdi: 

Çamaşır ustanın - haremi hümayun
da esvapçıbaşı-perhiz tabelası, üçüncü 
kadm efendinin perdeleri, harem ha-
mamımn kurnası ilh... 

Bunlar sayılırken her birine bir hi
kâye refakat ederdi. Grece vakti mü
him ve müstacel evrak zuhur ederse 
sultan. Reşadı uykudan uyandırmak 
kolay olmazdı. 

Evrakı getiren nöbetçi mabejdn kâ
tibi veya mabeyinci nöbette bulunan 
musahibe müracaat ederdi; bu musa
hip de bir elinde muşamba fener, öte
ki elinde harem dairesindeki kapıla-
nn bir halkaya bağlı anahtarlan oldu
ğu halde öne düşer, mabejönle harem 
dairesini biribirine bağlıyan büyük 
Muayede salonunun üst katından ge
çilen koridorlarda bazıları demirden 
birkaç kapı açıür, bunlar her geçildik
çe kapamr, nihayet asıl harem daire
sinin ilk sofasına varılırdı. Koridor
larda müsavi fasılalarla konulmuş gü
müş fenerler padişah hareme gittik
ten sonra söndürülürdü. Bunun için 
bu karanlık koridorlardan yalmz mu
sahibin elindeki fenerin ışığile geçilir-
dL Musahip harem sofasındaki kapı
ya yumruğîle yahud elindeki anah
tarla vurur, içeriden harem nöbetim 
tutan musahip kapıyı açar, evrakı ahp 
gene kapar, sonra: 

— Destur! Kimse olmasm! 
İhtarile içeriye seslenirdi. 
Hünkâr uyandınUnca üstünde ge

celik entarisi, başında küçük beyaz 
takkesile yatak odasına mücavir kü
çük salona geçerdi. Gelenleri her de-
fasmda: 

— Hayırdır inşallah! 
Diye kabul eder ve: 
— Hayırdır efendimiz! 
Mukabelesini işittikten sonra evra

kı alır, beş mumlu şamdamn ziyası al
tında dudaklarım kıpırdatarak okur
du. 

Evrak askerî esrara ve sevkiyata 
aid olup da imhası icap ediyorsa kü
çük, küçük parçalara yırtar, odadaki 
şömine içine atardı. 

Eskiden haremde değişecek halılar 

Sultan Reşadm başkâtibi B. Vşşakl 
zade Halid Ziya bey 

ve eskimiş denilen eşya bunları kul
lananlara kalmak âdet idi. Alâkadar
lar da bunlan tabi! sık, sık değişdir-
tirİCTdi! 

Meşrutiyet devrinde tasarrufa riaye» 
ten bu kaide bozulmuştu. Sultan Re
şad da her defasında: 

— Mefruşat idaresi bunları alır, 
medfuat ambarına kor, ledelhace baş> 
ka yerlerde kullanılır. 

Gibi sözlerle yeni usulü iradesile te-' 
yid eylerdi. 

Saray yangm tehlikesine karşı pek 
mücehhez değildi. Geceleri bekçUer 
bodrum katının uzak bir noktasındaki 
kovuşlarına çekilirlerdi. Yalnız bir tek 
gece bekçisi dolaşarak nöbet saatleri
ni kurardı. 

Sultan Reşad yalnız olduğu vakit 
odasında loşluktan haz eder, hafif bir 
ziya ile iktifa eylerdi. Elektrik ziyası
nın gözlerine zarar vermesinden kor
kardı. 

Hususî dairesinde kalorifer yapılma^ 
sına da razı olmamıştır. 

Bendegânmdauı başkalarının yanm-
da kahve, su, sigara içmezdi. Kahveyi 
biraz soğuduktan sonra içerdi. ÖKın-
de nafaka gibi beş, altı sigaradan fazla 
kullanmazdı. Sujru, şurubu çokça içer
di. 

Yanında hiç kimsenin kahve ve d-
gara içmesi mutad değildi. 

Sultan Reşad yemekten anlar, fa
kat pek az yerdi. Öğle ve akşam ye
meklerini hergün ayni saatte mabe
yindeki odasında tenavül ederdi. Ak
şam namazmdan sonra hazır olan sof
rasına otururdu. 

Kendisi için on iki türlü yemek üe 
tabla getirilirdi. Her defasında bu ye
meklerin bir listesi kendisine takdim 
olunur, o da bundan üç türlüsüne işa
ret ederdi. Turfanda veya serde yetiş
tirilmiş meyvalan ağzma ko3ntnazdı. 
Bımlarm hâmile kadınlara verilmesi 
ni emrederdi. 

— Ömrümde sofradan doymuş kalk
madım)! derdi. 

Bazen iltifat olarak kendi meyvasın-
dan ve tatlısından saray ricaline gön
derdiği olurdu. 

Sultan Reşada ameliyat yapmak 
için umumî harp esnasında Almanya-
dan getirilmiş olan meşhur doktor İz-
rael İstanbulun lüferile tavukgöğsünû 
pek beğenmişti. Sarayda yapılan ta
vukgöğsünû öğle, akşam yer, lüferi de 
sık, sık ısmarlardı. 

Sultan Reşadm en hoşlandığı şeyler 
ise çorba, püâv, komposto idi. 

Sarayda ikinci Mahmuddan kalma 
üç sofra takımı vardı: 

1 — Altm yaldızlı gümüş takım; 120 
kişiUk; sultan Mahmudun Fransadan 
getirttiği bu takıma bir milyon frank 
kıymet tahmin olunurdu. (2) Bu ta-
kun sultan Mahmudun kızları Mihri-

mah ve Saliha sultanlann velime cemi* 
yetlerinde verilen elçi ziyafetlerinde 
kullamlmıştı. 

2 — Gümüş Ulah takımı. 
3 — Beyaz takım. 
Bunlardan başka üçüncü Napolyon 

sultan Azize yaldızlı bir Sevr sofra ta
kımı hediye etmişti. (Arkası var) 

i 

(1) Bay Halid Ziya UşşaklıgUin Cumhu
riyet gazetesinde (Saray ve Ötesi) bal
lıklı hatıralarından. 

(2) A. U birinci: La Turguie actuelle. 
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Sah'fe 11 

Yenişehirde yıkılan apartıman M. pıtlardın 
konferansı 

Yıkıian apartımanın henüz kaldırılamayan enkazı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tarafından yapılması lâzım geldiği 
cihetle müddeiumumilik Belediyeye 
müracaatla bir mütehassıs heyetin 
bu işe memur edilmesini istemiştir. 
Bu müracaat üzerine Belediye fen 
işleri müdürlüğü tedkik şubesi mü
hendis ve mimarlarından müteşekkil 
bir heyet müddeiumumîlik ve naip 
huzurunda keşif ve tedkikler yap
mak üzere seçilmiştir. 

Keşif ve tedkikler binanın temel
lerinde ve tamamile parçalanmamış 
olan duvarlarında yapılacaktır. Bu
nun için de yıkıntı yerindeki enka
zın temizlenmesi lâzımgelmektedir. 
Dün enkaz kaldırılamadığı için keşif 
yapılamamıştır. Bugün veya yarın 
enkazın temizlenmesi ve keşfin ya
pılması ümid ediliyor. 

MüddeiumumUik tarafından şim
diye kadar yapılan tahkikatta yıkı
lan binanın bazı duvarlarmın çift 
katlı tuğla ile yapılması lâzımgelir-
ken tek katlı tuğla ile yapıldığı tes-
bit edilmiştir. Bu cihet, mütehassıs

ların tedkikatile de tahakkuk ettiği 
ve inhidamda bunun müessir olduğu 
anlaşıldığı takdirde bu binayı yirmi 
sene kadar evvel yapan mühendisin 
de mesul tutulması lâzımgelecektir. 
Müddeiumumîlik o zaman binanın 
İnşasına aid evrakı da araştırmakta
dır. 

Evvelce de yazdığımız gibi inhidam 
neticesinde ölenlerin adedi sekiz ve 
yaralananlar on bir kişidir. Bina da
hilinde oturup da cesedi kaybolan 
kimse yoktur. Fakat inhidam esna
sında tesadüfen oradan geçerken bi
nanın altında kalmış kimse bulun
ması da muhtemeldir. Bu da enkaz 
tamamile kaldırıldıktan sonra anla
şılacaktır. 

Kazada yaralanan ve hâlen Beyoğ
lu hastanesinde bulunan Todori, İs-
tefan, Pavli, Donna, Katina, Anesti, 
Ligor, Fatma, Hasan, Mihal ve Hase
ki hastanesinde bulunan Koço ile 
Eleninin sıhhî vaziyetleri iyileşmek
tedir. 

Almanya Danziy hakkında 
istekte bulunmuş 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Diğer cihetten yarı resmî mahfil
ler, Polonyanm garbinde kâin Lydgos-. 
zez'de dün «Polonya birliği» tarafın
dan Almanya aleyhinde bazı taşkın
lıklar yapıldığı hakkındaki haberi 
memnuniyetsizlikle karşılamaktadır. 
Bu mahfüler, dünkü nümayişlerin 
münferid bir vaka mahiyetinde ol
madığını ve Almanya aleyhinde ya
pılan bu taşkınlıkların maalesef git
tikçe arttığmı kaydeylemektedir, 

Londra 27 — Buraya gelen haber
lere göre Polonya, askerî tedbirler al
mağa devam ediyor. Polonya Daruzig 
koridorunda Almanyanın motorize 
kuvvetler için yol yapmasına müsaa
de etmiyecektir. 

Varşova 27 (A.A.) — Reuter ajansı 
muhabirinin bildirdiğine göre, Alman-
yaıun Polonyadan taleplerde bulun
duğuna dair verilen haberler, teey-
yüd etmemiştir. Bununla beraber, 
Danzig statüsünün tadilini temin et
mek üzere Almanyanın bir tazyik 
yapmasından korkulduğu için, bazı 
askerî ihtiyat tedbirleri alındığı zan
nedilmektedir. 

Polonyanm ihtiyatsız bulunmama
ğa gayret ettiği söylenmektedir. Diğer 
cihetten temin edildiğine göre, Po
lonya, Almanyanın Polonya korido
rundan geçecek bir yol inşası husu
sunda yapması muhtemel olan tekli-
flni şiddetle reddedecektir. 

Kurjer Poranni gazetesi diyor ki: 
«Polonyanm askerî kuvvetine itima
dımız vardır. Hariçten gelecek mu
hayyel yardımlara bel bağlamıyoruz.» 

Dün bütün Polonyada vatanî te
vekküller mitingler tertip etmişlerdir. 
Kabul edilen muhtelif karar suretle
rinde şu tipik cümlelere tesadüf edil
mektedir: 

«Polonya için her türlü fedakârlık
lara hazırız.» «Kanımızın son damla
sına kadar Polonya için mücadele et
mek istiyoruz.» 

Goeb«l« Rados adasına 
gidecek 

Afine 27 — Önümüzdeki perşembe 
günü Alman Propaganda Nazırı B. 
Ooetoels Atinadan geçerek Rodos ada-
sma gidecektir. Goebels penrşembe ve 
cuma günü Atinada kalacaktır. B. 
Göbels Şerlinden hareket etmiştir. 

Şeker meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Şakir Kesebir ile B. Hasan Fehminin 
ise ayni zamanda mebus bulunma
ları dolayısile ifadelerini tesbit etmek 
mümkün olamamıştı. Bunun üzerine 
hükümet, Büyük Millet Meclisine 
müracaat ederek bu zevatın teşrü 
masuniyetlerinin kaldınmasmı iste
mişti. Büyük Millet Meclisi de o za
man aynini bildirdiğim şu karan al
mıştı: 

Karar 
«Mülga şeker inhisan idaresince 

Şark vilâyetleri ihtiyacı için Arkor 
şirketinden satın alman Rus şekerle
rinden hasıl olan 273,193 lira zarar
dan dolayı yapılmakta bulunan tah
kikat meyanında Edime mebusu Şa
kir ve Kastamonu mebusu Hasan 
Fehminin malûmat ve ifadelerinin 
alınması Başvekâletin 25/10/932 ve 
6/2560 numaralı tezkeresinde talep 
edilmiştir. Kastamonu mebusu Ha
san Fehmi ölmüş olduğundan yalnız 
Tekirdağ mebusu bulunan Şakir Ke-
sebirin ifadesinin alınmasını mucib 
olan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cü
rümler haricinde bulunmasından do
layı dahili nizamnamenin İKO inci 
maddesinin 2 nçi fıkrası mucibince 
takib ve muhakemesinin de\Te sonu
na bırakılmasma karar verilmiştir.» 

Öğrendiğime göre, eski İktisad Ve
kili ve Tekirdağ mebusu B. Şakir Ke-
sebirin son intihabatta mebus seçil-
memesi üzerine hükümet tahkikata 
devam olunmak üzere bu mesele hak
kındaki fezleke ve merbutatının geri 
verilmesini Büyük Millet Meclisin
den istemiştir. Hükümetin bu tale
binden anlaşıldığı veçhile Büyük Mil
let Meclisinm yukandrJîi kararı mu
cibince, B. Şakir Kesebir mevzuuba-
his meseleden dolayı muhakeme edi
lecektir. 

Tayyare satın alacağız 
Ankara 27 (Telefonla) — Hükü

met, hava yolları umum müdürlüğü» 
nün bu seneki bütçesine gelecek ma
lî yıl bütçesine geçmek üzere 1,320,000 
liralık tahsisat konulmasını Meclis
ten istemiştir. Bu tahsisat üe yeni 
tayyareler satın alınacak, telsiz istas
yonlarının adedi artırüacak, hava 
meydanlannın noksanları tamamla
nacaktır. 

A v r u p a y ı i lk ist i lâ e d e n 
insanlar k imlerdir? 

Ankara 27 (Telefonla) — Türklük 
lehinde birçok kıymetli neşriyatı ile 
maruf olan Cenevre üniversitesi an-
trepoloji profesörü M. Pittard bir se
ri konferans vermek üzere refikasile 
birlikte şehrimize gelmiştir. Profe
sör bugün Halkevinde (Avrupayı ilk 
istilâ eden insanlar kimlerdir) mev
zuu etrafında ilk konferansını ver
miştir. İkinci konferansını çarşam
ba günü yine Halkevinde vere
cektir. Bu konferansın mevzuu da 
(Merkezî Avrupada cilâlı taş devrin
de göl sakinleri) dir. Profesör bu 
konferansını İki günde tamamlaya
caktır. 

Profesör bunlardan başka Gazi 
terbiye enstitüsünde ve dönüşte İs-
tanbulda ajı(rıc4 konferanslar vere
cektir. 

Şeker fabrikaları a n o n i m 
şirketi yen i mecl i s i idares i 
Ankara 27 (Telefonla) — Türkiye 

şeker fabrikaları anonim şirketi his
sedarlar umumî heyetinin bugün ak
dettiği senelik içtimada yeni idare 
meclisi seçimi de yapılmış ve azalık-
lara emekli general Reşid, Ziraat ban
kası umum müdür muavinlerinden, 
B. Mitat, İş bankasından B. Fazıl, 
eski Kütahya valisi B. Fevzi, Ziraat 
bankası eski müdürlerinden B. Naili 
seçümişlerdir. 

Yeni idare meclisinde eski meclise 
dahil zevattan yalnız İş bankasından 
B. Fazıl vardır. Diğerleri yenidir. 

Umumî heyet şirketin muamelâ
tından husule gelen 1.612.355 lira 
safi kârdan yüzde on adî ihtiyat ak
çesi ayrılarak geri kalan kısmından 
vergiler indirildikten sonra tediye 
edilmiş sermayenin yüzde 6.45 ine 
tekabül eden miktarının hissedar
lara temettü olarak tevziine ve arta
cak bakiyenin senei âtiyeye devrine 
karar vermiştir. 

İktisad V e k â l e t i 
mütehass ıs l ığ ı 

Ankara 27 (Telefonla) — Türkofis 
reis muavini B. Nihat İktisad Vekâle
ti mütehassıslığına ayin edilmiştir. B. 
Nihat Ofis reisi B. Burhan Zihninin 
mezuniyeti bitinceye kadar Ofis riya
seti vazifesini vekâleten görmekte de-
avm edecektir. 

Vaziyet 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Mussolini harb ve heyecan edebiya
tında ısrar etmekle beraber, evvelâ 
korkulduğu gibi hareket etmemiş, 
Fransadan arazi istememiş, Avru
pada bir şey istemediğini, istek
lerinin müstemlekeye ait şeyler oldu
ğunu sarahatle söylemiş ve Fransa-
ya müzakere kapısını açmağı teklif 
etmiştir. 

İtalyan gazetelerinin son aylardaki 
neşriyatile Mussolininin nutku ara
sında hem şekil, hem esas bakımın
dan büyük fark vardır. Mussolini, 
İtalyanın taleplerini üç hukukî me
seleye inhisar ettirmiştir. Bu mesele
lerin Fransa ile İtalya arasında mü
zakereye zemin olması kuvvetle muh
temeldir. 

Bu suretle Akdenizdeki gergin ha
va da sükûnete yüz tutmuş sayılabi
lir. 

Ortada kalan tek pürüzlü mesele 
İspanyadır. Frankonun tam hâkimi
yetinden sonra İspanyanın temami-
yeti, istiklâli ve bîtarafhğı davası Ak-
denizde sulhun mukadderatını tayin 
edecektir. 

B. Ahmed Ağaoğlunun 
bir tavzihi 

Pangaltı 27 (Telgraf) — Evimde Taki 
olan müessif bir vakayı gazeteler yanlış ve 
izamkâr bir şekilde haber vermişlerdir. 
Muhterem gazeteniz vasıtasile tashihini 
rica ederim: Bina apartıman değil, ken
dimin ve çocuklanmm oturmaları için 
yapılmış evdir. Şişlide değil, İhlamur cad-
desindedir. Zavallı Mehmedin ölümüne 
sebeb kaloriferin bozukluğu değil, kendi
sinin İhtiyatsızlığı olmuştur. Bu cihet de 
belediye doktoru ile polis ve ehli hibre 
tarafmdan tesbit edilmiş ve resmî mü
saade üzerine cesed defnedilmiştir. İşin 
içinde ne Morg var, ne tahkikat var ve 
ne de sıhhiye memurunun zehirlenerek 
polis tarafından hastaneye kaldırıldığı 
vardır. Bütün bunlar sansasyon için uy
durulmuş, ilâve edilmiş şeylerdir. Vahayı 
haber veren diğer gazetelerden de bu 
tashihin yapılmasını dilerim. 

Ahmed Ağa«ğlu 

Mussolinin nutku 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ababa şimendifer meselesinin halli ve 
Cibutide serbes bir mmtaka tesisi, 
3 — Süveyş kanalı tarifesinin İtal
yanın lehme olarak tadili ve Süveyş 
kanalının kontrolüne İtalyanın işti
raki. 

Siyasî mahafilin beyanına göre, 
İtalyan Kiralının nutkundan sonra 
B. Mussolininin nutku, İtalyanın 
müzakereye girişmek üzere Fransa-
nın önayak olmasını beklediğini gös
teriyor. AjTii mahafile nazaran Mus-
sollininin Adriyatik denizine dair 
imaları, üçüncü bir devletin Adriya
tik sahillerinde yerleşmesini arzu et
mediğine bir işaı-et telâkki ediliyor. 

Fransız gaze te ler in in 
maka le l er i 

Paı-is 27 — Gazeteler, Mussolininin 
nutku ve İtalyanın talebleri ile meş-
gıü oluyorlar. Umuımyet itibarile 
gazeteler, bu nutuktan fazla endişe 
göstermiyorlar. Petit Parisien diyor 
ki: 

«Fransanın İtalyadan bir isteyece
ği yoktur; Eğer Roma hükümeti, mü
zakerenin kabil olduğımu zannedi
yorsa, Romcidaki Fransız sefiri bu 
müzakereye salâhiyettardır. Pariste-
ki İtalyan sefiri de İtalyanın taleb-
lerini Haricive nezaretine arzedebi-
lir. 

İtalya, Akdenizi kendisi için haya
tî saha addetmekte ısrar ediyor. Hal
buki bu denizde Fransanın, Korsika-
nm şimal Afrikanm ve Suriyenin sa
hilleri vaı-dır. Akdeniz bizi de İtalya 
kadar alâkadar eder.» 

Petit Parisien, Mussolininin «her 
ne bahasına olursa olsun süâhlan-
ması için» İtalyan milletine vaki olan 
hitabından balısederek diyor ki: 

«Veyl mağlûplara! sözünün yaşa
dığımız elîm zamanların kanunu ol
duğunu biliyoruz. Fakat biz katiyen 
böyle didirteceklerden değiliz.» 

Journal gazetesinin fikri şudur: 
Nutkun bazı parçalarını karşıla

yan tezahürat müstesna olmak üzere 
Mussolininin ateşin üzerine petrol 
dökmediği söylenebilir. Zira İtalya 
için barışın muhafazası lüzumunu ve 
bu istikamette çalışmak azmini açık 
surette söylemiştir. Biraz daha fazla
sı arzu edilirdi: Samimî bir anlaşma 
arzusunun açık ifadesi. 

Le Jour gazetesinde Bailby şu tav
siyede bulunuyor: 

Herhangi bir toprak terki haricin
de, yeni vaziyet icabı bazı tadilât 
mümkün bulunan yerde mevziî ola
rak İtalyan olan menfaatleri nazarı 
itibare almak. 

Petit Journal şu kanaattedir: 
Müzakere tamamen mümkündür: 
1 — Eğer İtalya arzularını sarih 

bir surette ileri sürerse. 
2 — Bizden imparatorluk arazimiz, 

den bir parça terketmekUğimiz isten
mezse, 

3 — Bize ait olan Şeyh Saidi işgal 
için tedbirler alırsak, 

4 — Bizi tehdit etmek düşünül-
mezse. 

Humanite gazetesi de diyor ki: 
Eğer Fransız hükümeti müzakereye 

girişecek olursa İtalyanın taleblerini 
tatmin etmeği evvelden kabul etmiş 
ve Daladier'nin Cezairde, Tunusta, 

mebusan ve ayandaki nutuklarında 
izah ettiği siyaseti teıkeylemiş ola
cak ve MussolJniyi, Hitlerin zararına 
değiJ, fakat Hitlere sadakatle bağlı 
bulunan Mussoliniyi tatmin eylemiş 
bulunacaktır.» 

Poulaire gazetesi de şöyle diyor: 
«Mussolini, Hitlerin iyi bir talebesi-
dir. Onu her hususta, hattâ halka 
hitap etmekte de taklid ediyor. Bina
enaleyh programı için nutukta en 
ufak bir sarahat aramak abestir. 
Fakat ayni günde Gayda, Fransız 
hâkimiyeti altında üç buçuk milyon 
haüs İtalyan bulunduğunu haber 
veriyor.» 

A l m a n gaze te l er in in 
m a k a l e l e r i 

Berlin 27 (A.A.) — B. Mussolininin 
nutkundan bahseden yarı resm! 
Korrespondance diyor ki: 

«Duçe, Fransaya, İtalya ile olan 
münasebetlerini, yeni imparatorlu
ğun menfaatleri ve hukuku ile müte
nasip bir anlaşma ile halletmek için, 
bir şans vermiştir. 

Fransa, kolay kolay, İtalyanın 
hakli talepleri karşısında müzakere 
kabul etmez bir zihniyet gösteremi-
yecektir. Fransa, bunlar üzerinde 
politik pazarlıklar da yapamıyacak-
tır. 

Mihverin misyonu değişmemiştir. 
Almanya ve İtalya dahilî meseleleri 
ile uğraşırken, garb devletleri, mazi
yi ve umumî harbi istismar etmişler
dir. Şimdi uyanmış bulunan Alman 
ve İtalyan milletleri de, diğer impa
ratorlukların himayekâr hüsnüni
yetlerinden müstakil bir tarzda ya
şamak istediklerini bildiriyorlar. Garp 
devletlerinden istenen şey, diğerleri
nin hayatî menfaatlerini nazarı dik
kate almamak fikrinden vazıgeçme-
leridir. 

Bir P o l o n y a gaze tes in in 
m a k a l e s i 

^Varşova 27 (A.A.) — Mussolininin 
nutku hakkında Gazeta Ploska'nın 
Roma muhabiri şöyle yazıyor: 

«Bu nutukta kuvvetli sulhperve-
rane sözler vardır. Nutuktan anlaşıl
dığına göre, İtalya muayyen arazi 
imtiyazları istemiyecektir. Bununla 
ebraber açılacak muhtemel müzake
reler esnasında İtalyanın bu şekilde 
taleplerde bulunup bulımrmyacağını 
kestirmek şimdiki halde güçtür. 

Mussolininin Fransaya yaptığı tek
lif ayni zamanda anlaşmak mümkün 
olmadığı takdirde tedricen büyüye
cek müşküllerle "karşılayacağını bil
diren bir ihtar mahiyetindedir. Ro
ma - Berlin mihverine tahsis edilen 
kelimeler Alman - İtalyan tesanü-
dünün sarsılmıyacağı mânasını ifa
de etmektedir.» 

Nutkun Akdenize ait olan kısmı, 
münhasıran İtalyan ve Yugoslav men
faatlerine tahsis edilmiş olan Adriya
tik hakkındaki sözlere bakılacak 
olursa, manidardır, 

Mussolininin Bohemya veya Slovakya 
kelimelerini telâffuz etmemesi İtal-
yamn Çek meselesi ile Slovak mesele
sine ayni gözle bakmadığım ve şimdi
ki halde İtalyanın bu husustaki dü
şüncesini ilân etmek istemediğini gös
termektedir. 

RADYO Li N 
En küyiik sergilerde 18 diploma 

4S madalya kazanmıştır. 
Böyle güzel dişler yalnız 

Radyolin 
kullananların 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyor k i : 
«Dişlerin ve ağsın sıhhati sabah, öğle 

ve akşam her yemekten sonra günde S defa dişleri temizlemekle kabildir.» 

Bir motor memuru aranıyor 
Çorlu hastanesinin münhal bulunan röntgen motor memurluğuna 

cTercihan Sanayi okulundan mezun> bir motor memuru almacaktır. Ücret 
mikdan mahiye «125» liradır. Taliplerin Çorluda III. Kor. komutaıüığma 
müracaatları. (2005) 
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Pireli l(öşl( u 
Biraz kır havası almak, bir parça 

ifia.çene çalmak için Arifin Göztepe-
deki köşküne gitmiştim. Arkadaşı-
jnm benden başka bir kaç misafiri 
Üaha vardı. Bir müddet otunıp ko
nuştuk. 

Bir aralık vücudümde dehşetli bir 
kaşıntı başladı. Çıldıracağım. San
ki elbisemin yakasından sırıtıma bir 
avuç pire atmışlar gibi idi. Arkadaşı
mın bana yeni tanıttığı kerliferli, 
ciddî misafirleri yanında-uluorta ka
şınacak değildim ya... Ne yapacağı
mı bir türlü bilmiyordum. Hele sır
tım o kadar tatlı tatlı kaşınıyordu 
ki dünyada sabredemiyecektim. Bu 
esnada gözüm balkona ilişti. Balkon 
kapısı açıktı. 

Hemen: 
— Aman bu balkonun manzarası 

da pek güzelmiş!., diyerek yerimden 
fırladım. Balkona çıktım. Öteki mi
safirler salonda kalmışlardı. Bu es
nada arkadşım Arif te bir şey almak 
için dışarı çıkmıştı. Ben balkonun 
duvarlarından birini içeriden görün-
miyecek şekilde, kendime siper ya
parak el çabukluğu ile kaşınmağa 
başladım. Biraz rahatlanmıştım. Tek
rar salona döndüm. Bir de ne göre
yim? Kerliferli misafirlerden biri ar
kadaşım Arifin dışan çıkmasından 
istifade ederek sırtını oturduğu ka-
napenin arka tarafına sürte sürte 
kaşınıyor. Ben birdenbire içeriye gi
rince adamcağız fena halde bozuldu. 
Arifin misafirleri birbirlerini gayet 
iyi tanıyorlardı. Aralarında pek bü
yük bir samimiyet vardı. Bunun için 
birbirlerinin yanlarında kaşınmakta 
hiç bir mahzur görmüyorlardı. Fakat 
benden tabiî sıkılıyorlardı. Yeniden 
karşılıklı oturduk. Konuşmağa baş
ladık. Bu sefer bende tekrar müthiş 
bir kaşıntı başladı. Hem de evvelkin
den beter... Bu sırada karşımda otu
ran zata baktım. O da renkten ren
ge giriyor, yerinde kıpır kıpır kıpır-
damyordu. Fazla dayanamıyacağınu 
anladım. Bu sırada Arif te salona gir
mişti. Hemen arkadaşımdan müsaa
de istedim. Arif: 

—• Canım daha pek erken... Ge
leli ne kadar oldu ki?... Ateş almağa 
mı geldin? Böyle «ceee» der gibi ge
lip gitmek olur mu? 

Diye beni bırakmak istemedi 
amma kim durur, hemen salondaki-
lerin birer birer ellerini sıkarak ken
dimi sokağa attım. Köşeyi döner dön
mez gelenlerin geçenlerin, çoluğun 
çocuğun bana hayretler içinde bak
malarına katiyen aldırış etmiyerek 
üstümü başımı parçalarcasına ka
şınmağa başladım. Biraz rahat et
miştim. Oh dünya varmış. 

Tramvaya bindim. Kaşın,tı gene 
zaman zaman kendini gösteriyordu. 
Tramvaydaki iki kişilik iskemleler
den birmde bir yer bulmuştum. Ya
nımda şişman, derbeder bir adam 
kafası önüne düşmüş, şekerleme ya
pıyor, uyku kestiriyordu. Birdenbire 
adam yerinde kımıldanmağa, sonra 
da kaşınmağa başladı. Müthiş suret
te kaşınıyordu. Sanki kaşıntı benden 
ona geçmişti. Adamcağız etrafında
kilere zerre kadar ehemmiyet verme
den çırpınırcasma kaşınıyordu. İki
de birde de: 

— Hay Allahım ne oldu bana?., 
diye söylenip duruyordu. 

Ertesi günü arkadaşlara başıma 
gelenleri anlattım, gülmeğe başladı
lar. 

Bir aralık bana sordular: 
— Vay sen Arifin köşküne «Pireli 

köşk» denildiğini bilmiyor musun? 
Oraya gidenler hep senin gibi böyle 
kaşınma illetine uğrarlar. Bir iki gün 
mütemadiyen kaşmir dururlar. 

— Peki bunun sebebi ne? 
— Bilmem... Pire bolluğu galiba... 

Baksana herkes oraya «Pireli köşk» 
adını koymuş... 

— Her halde bunda bir iş olsa ge
rek... Malûm ya... Arif pek garib ta
biatlı bir çocuktur. _ 

Arifin «Pireli köşk» ü pek merakı
ma dokunmuştu. Onu ilk gördüğüm 
eaman sordum: 

— Yahu senin köşküne gelenler 
âdeta kaşıntı illetine tutuluyorlar. 
Köşkünün adını da «Pireli köşk» 
koymuşlar... Bunun sebebi ne Allah 
aşkına? 

Arif güldü: 

— Azizim, benim garib şeylere pek 
merakım olduğımu bilirsin. Avrupa-
da bir pire cambazınm marifetli pi
relerini seyretmiştim. Bu pire sirkm-
daki minimini artist hayvanlar pek 
hoşuma gitmişti. Pire cambazı elin
deki artistlerin marifetlerini halka 
gösterdikten sonra aynca bir takım 
kutular içinde marifetli pireler satı
yordu. Ben de bir kutu aldım. Bir 
kaç gün sonra da vapura bindim. îs-
tanbula döndüm. Ben de kendi ken
dime büyük bir pire cambazhanesi 
vücude getirmeğe karar verdim. Şim
di öbek öbek pire topluyorum. Gel
geldim, bizim İstanbulun pireleri hiç 
te artist ruhlu değiller camm. Uğra
şıyorum, uğraşıyorum. Bu hayvanla
ra hiç bir marifet öğretmek kabil ol
muyor. Arasıra da bulunduklan ku
tulardan kaçıyorlar. Evin her tara
fını istilâ ediyorlar. Şimdi evde ta
mam ,8 kutu pirem var. Zaman za^ 
mıan kutulardan birinin kapağını açık 
unutuyorum. İnsanlık hali bu bira
der... İşte misafirlere kaşmtı gelme
si de bundan... 

Arife: 
— Camm... dedim, sen de Allah 

aşkına başa iş bulamadın mı? Pire 
cambazlığı senin yapacağm iş mi? 

— Öyle deme kardeşim... Öyle de
me... Göreceksin. Yakında teşkil 
edeceğim pire cambazhanesini göre
ceksin... Bütün dünyada benim cam
bazhanem meşhur olacak... O küçü
cük hayvanlan öyle bir terbiye ede
ceğim, öyle bir yetiştireceğim ki her
kesin parmağı ağzmda kalacak... 

Arifi uzun müddet görmemiştim. 
Yalnız uzaktan uzağa omm hakkın
da bazı havadisler alıyordum. 

Arifin gayet zengin bir kızla ev
lenmek istediğini duymuştum. Bir 
gün arkadaşımı tramvayda gördüm. 
Sordum: 

— Merhaba Arif çiğim... Ne oldu 
senin izdivaç meselesi? 

Gayet canı sıkılmış bir tavırla: 
— Bırak Allah aşkına... Bozuldu... 

Kayınpederi fena halde kızdırdık. 
— Sebeb? 
— Sebeb mi? Bizim pireler... Allah 

kahretsin... O küçücük hınzır hay
vanlar benim saadetimi bozdular. 

— Aman şunu anlat yahu... 
— Basit bir hikâye... Samiye Ue 

evlenmek istiyordum. Samiyenin ba
basının ne kadar zengin olduğunu 
tabiî bilirsin. Fakat müstakbel ka
yınpederin çok ciddî, her şeyi kolay 
kolay beğenmiyen bir adamdı. Bir 
gün ileride kayınpederim olacak bu 
zat benim köşküme misafir gelmişti. 

Oturup konuşmağa başladık. Biraz 
sonra bizim kayınpeder yerinde kı
mıldamağa, hafiften hafife kaşınma
ğa başladı. Bir taraftan da: 

— Bana ne oldu? Bütün vücudum 
kaşınıyor... 

Birdenbire işi kavradım. Pirelerin 
bulunduğu bitişik odaya geçtim. Bir 
de ne göreyim? Bütün pire kutulan-
nm kapağım açık bırakmamış mı
yım? 

Hiç farkında olımyarak: 
— Aman Allah... Marifetli pirele

rin hepsikaçmış!.. diye bağırmışım... 
Bu sırada bizmi müstakbel kayın

peder üstünü başım parçalarcasına 
kaşınarak yanıma geldi: 

— Ne o? Evde pire mi besliyorsu
nuz? dedi. 

Ağzım'dain kaçırmış bulımdum: 
— Evet... Pirelerin terbiyesi ile 

meşgul oluyorum... 
Bu sözüm üzerine gayet ciddi bir 

adam olan kajnunpederim: 
— Ne? Ne? dedi. Ben bir pire cam

bazına kız verir miyim hiç... 
Bu sözü söylerken biçare adamın 

her tarafından pireler uçuşuyordu. 
Misafirim hem kasmıyor, hem de 
bana ağzına gelenleri söylüyordu. 

Nihayet kapıyı vurup gitti. Bir da
ha da beni evine kabul etmedi... Ar
tık ben de o yezid pirelere düşman 
oldum. Artık bu ha3rvanlann terbi
yesinden vazgeçtim.. 

Hikmet Feridun Es 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akşam'm KÜÇÜK İLÂNLA-
Rl'nı dikkatle okursanız kendi
nize en elverişli yurdu yönüm»' 
dan bulabilirsiniz. ir 

TfirUro Radyoditûzyon Postalan 
DALGA TTZUNLÜĞU 

1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kir. 
T. A. P. 81,70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Sah 28/3/939 

TtJRKİYE SAATlLK 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 
13: Memleket saat ayan, ajans, meteoro
loji haberleri, 13,15: Müzik (Karışık prog
ram - Pl.), 13,45 - 14: Konuşma (Kadın 
saati - Ev kadmlığına dair). 

17,30: Konuşma (İnkılâp tarihi dersle-
H - Halkevinden naklen), 18,30: Program, 
18,35: Müzik (Neşeli müzik - Pl.), 19: Ko
nuşma (Türkiye postası), 19,15: Türk mü
ziği (Fasıl heyeti) Okuyan: Tahsin Kara
kuş ve Safiye Tokay, 20: Ajans, meteoro
loji haberleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: 
Türk müziği: Çalanlar: Zühtü Bardakog-
lu, Cevdet Çağla. Cevdet Kozan, Kemal 
Niyazi Seyhun. Okuyanlar: Sadi Hoşses, 
Semahat Özdenses. 1 - Hicaz peşresl -
Osman beyin, 2 - Şerif İçlinin - Hicaa 
şarkı - Derdimi ummana dötüm, 3 - Şev
ki Ijeyin - Hicaz şarkı -Af eyle suçum ey 
güli ter, 4 - Şeklp beyin - Hicaz şarkı -
Mahvolsun o tali, 5 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemence taksimi, 6 - Yesart Ası-
mm - Hicaz şarkı - Sazlar çalınır, 7 - Hi
caz türkü - Çıkasam gideyim be kuzum, 
8 - Mahmud Celâleddin paşa - Hüzzam 
şarkı - Kerem eyle mestane kıl, 9 - Rakı
mın- Hüzzam şarkı - Aşkın bana bir gizil 
elem oldu yar, 10 - Leminln - Kürdili 
hicazkâr şarkı - Nazlandı bülbül, 21: Mem
leket saat ayan, 21: Konuşma, 21,15: Es
ham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası 
(fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R-, 21,30: 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Praeto-
rius): 1 - L. van Beethoven: «Die Weihe 
des Hauses» uvertürü, Op. 124, 2 - L. van 
Beethoven: 3 üncü senfoni mi bemol 
majör (Eroika), Op. 55. Allegro con brio, 
Marica funebre, Adagio assai, Scherzo, 
Allegro vivace, Final, Allegro molto, 22,30: 
Müzik (Operetler - Pl.), 23: Müzik (Caz-
band - PL), 23,45 - 24: Son ajans haber
leri ve yarmki program. 

Avrupa istasyoolan: 

Saat 20 de 
Berlin 20 - 20,45 orkestra tarafından 

karışık musiki — Breslav 20,15 şarkı ve 
piyano — Viyana 20,35 şen program — 
Prag 20,25 - 20,50 askerî muzika — 
Pretzburg 20,35 - 20,55 şen program — 
Bari 20,40 - 21,15 (Donizettl)nin (Favo-
ritin) operasından parçalar — Budapeşte 
20,30 (Verdi) nin (Othello) operası — 
Bükreş 20,15 konser — Florana 20,20 koro 
konseri — Milano 20,20 - 20,40 plâk neş
riyatı — Sofya 20,30 orkestra tarafından 
konser — Varşova 20 şen musiki. 

Saat 21 de 
Berlin 21,10 saksofon, akordeon ve pi

yano — Kolonya 21,30 büyük dans akşa
mı — Leipzig 21,10 dans. musikisi — 
Stuttgart 21,10 karışık musiki — Athlone 
21,30 şarkılar ve danslar — Belgrad 21 
konser — Budapeşte (Othello) operasına 
devam — Bükreş 21,10 senfonik konser — 
Lille 21 - 21,30 piyano konseri — Milano 
21,15 halk şarkıları — Sofya 21 oda mu
sikisi ve 21,55 Rus sarkılan — Sottens 
21,30 orkestra, koro ve solist konseri — 
Stockholm 21,45 senfonik orkestra — 
Varşova 21,35 e kadar şen musikiye de
vam. 

Saat 22 de 
Berlin 22 plâkla dans musikisi — Ko

lonya dans musikisine devam — Leipzig 
dans musikisine devam 22 - 22,40 şarkı, 
keman, piyano ve orkestra — Pretzburg 
22,20 şen program — Athlone 22,30 akor
deon — Beromünster 22,30 orkestra ve so
list konseri — Budapeşte (Othello) ope
rasına devam — Budapeşte n 22,30 plâkla 
dans havalan — Bükreş senfonik konse
re devam — Milano 22 senfonik konser — 
Monte Ceneri 2 2 - 1 (Verdi)nin (Rlgoletto) 
operası — Paris (Eyfel) 22^0 - 24,30 or
kestra konseri — Paris P. T. T. 22,30 -
24,30 konser — Roma 22 (Mozart) in 
(Figaro'nun izdivacı) operası — Sofya 
Rus şarkılanna devam ve 22,25 - 22,50 
kanşık musiki — Stratzburg 22,15 - 1,30 
bir opera — Varşova 22 senfonik konser. 

Saat 23 de 
Hamburg ve Berlin 23,30 - 1 kanşık mu

siki ve dans musikisi — Kolonya 23,15 
plâk neşriyatı — Königsberg 23,35 - 1 
salon orkestrası — Stuttgart 23,35 (R. 
Strauss) in (Dafne) operası — Viyana 
23,35 salon orkestrası tarafmdan akşam 
musikisi — Prag 23,20 - 24 plâk neşri
yatı — Athlone 23,30 şen saat — Belgrad 
23,15 - 23,45 kanşık musiki — Budapeşte 
operaya devam — Bükreş 23,15 - 23,45 
gazinodan naklen konser — Kopenhag 
23,55 - 130 dans musikisi — Monte Ceneri 
operaya devam — Paris (Ejrfel) konsere 
devam — Stratzburg operaya devam — 
Sofya 23 dans musikisi — Varşova 23,25 -
23,55 piyano konseri. 

Saat 24 den sonra 
Berlin, Breslav, Danzig ve Frankfurt 

23,30-1 kanşık musiki ve dans musikisi — 
Budapeşte 24,20 çingene orkestrası — 
Florans 24 dans — Monte Ceneri saat 1 e 
kadar operaya devam — Stratzburg saat 
1,30 a kadar operaya devam — Breslav, 
Kolonya ve Viyana 1 - 4 şen musiki — 
Stuttgart 1 - 3 plâkla gece konseri. 

Eminönü Halkevinden: 
1 — Cagaloglundaki salonumuzda 28/3/ 

939 salı akşamı saat 20,80 da muharlrie-
rimlzden Bay Peyaml Sefa tarafmdan 
(Türk inkılâbı) mevzulu bUl konferans 
verilecektir. 

i — 29/3/939 çarşamba günü akşamı 
saat 2030 da Doçent Dr. Bay Orhan 
Allsbah tarafmdan da (İlim ve terbiye) 
mevzulu bU konferanB verilecektir. Her 
İki konferans Icln davetly» yoktur. Aıra 
edenler gelebllis. 

T U R A K İ N A 
T A R İ H Î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 94 

Çinli zabit: - Yeraltından insan sesleri geliyor, demiştL 
Samo,Sung şehrinin esrar perdesini yırtmağa çalışıyordu 

— Galiba ordumuz içinde de bu 
ormanı tanıyan hiç kimse yok. 

— Ne çıkar bundan? İşte şimdi ta
nıyoruz ve görüyoruz. 

— Bu ormanda vahşi hayvanlann 
çok olduğunu yollardaki köylülerden 
duymuştuk. Halbuki arayıcılanımz 
henüz bir yaban kedisile bile karşı
laşmadılar. 

— Karşılaşsalar da ehemmiyeti 
yok. Moğol aslamlan, Sung kaplan
larının sırtmı çabuk yere getirmesi
ni bilirler. 

Atsu gözlerini esrarengiz Sung da
ğına çevirmiş dalgın dalgın bakı
yordu. 

Samo gülerek: 
— Seni ümidsiz görüyorum, Atsu! 

dedi - yurdunu, yuvasım terk edip 
dağlara kaçan insanlardan korkulur 
mu? 

Atsu içini çekerek cevab verdi: 
—»Ben onlardan korkmuyorum. 

Samo! Bu adamlar çok hilekâr ve 
zeki mahlûklardır. Yeryüzünde Sung 
ırkından başka hiç bir mületin yaşa
masını istemezler. Bu sebeble hile 
ve tuzaklan da çok korkunçtur. Or
manda yeni tuzaklarla karşılaşmak
tan çekiniyorum. 

* 
Sung ormanlarının esrarı... 

Bu sırada Samanım yanına, Ço-Çin 
adlı ihtiyar bir zabit geldi. Ço - Çin, 
Cengiz han zamanında Moğol hiz
metine ahnmış çok namuslu ve fe
dakâr bir Çinli İdi. Vaktile Kin im
paratoru, bu adanun ailesini ve ço-
cuklannı bir iftira yüzünden İdam 
ettirmiş, kendisi de yakalanacağı sı
rada MoğoUara sığmarak kurtul
muştu. 

Ço - Çin ufak tefek, fakat - yaşı 
sekseni geçtiği halde - gençlerden 
daha kuvvetU, daha çevik ve daha 
tahammüUü bir adamdı. Günlerce at 
üstünde gittiği zaman bile yorgun
luk duymaz ve Çini çok iyi tamdığı 
için, komutanlar onu yanından ayır
mazlardı. 

Ço - Çin, Samonun yanma yak
laştı: 

— Size bu şehrin esran hakkında 
biraz malûmat vermek isterim, dedi, 
vaktiniz var mı? 

Samo zaten bu malûmatı verecek 
adam anyordu. 

— Seni hiç hatırlamamıştım. Ço -
Çin, dedi, tam vaktinde geldin ya
nıma. Şöyle bakalım bu şehrin esra-
nm... 

Atsu da Samonun yanma sokuldu. 
İki komutan, ihtiyar Çinliyi dinle

meğe koyuldular. Ço - Çin at üstün
de anlatıyordu: 

— Cengiz han, Sung imparatoru 
(Nin - Sun) un peşinden koşar
ken - bugünkü prens Ma - Çi o za
man küçücük bir çocuktu - babası 
kendisine: «Günün birinde Sung or-
majıına sığmırsan benim oradaki 
gizli olan hazinemden ve kayalar arar 
sında kurulmuş küçük köşkümden 
istifade etmeyi unutma!» demişti. 
Bugün peşini kovaladığımız prens 
(Ma - Çi), babasının söylediği köşke 
sığınmışsa, onu ele geçirmek imkâm 
yoktur. Çünkü, bu köşkün taşlan ve 
duvarlan tılsımlıdır., ve bu tılsımı 
prens (Ma - Çi) den başka kimse bil
mez. 

Samo gülmeğe başladı: 
— Eğer ormanm içinde böyle bir 

köşk varsa, prensin izini bulmak ko-
laylajşır. Köşkü bulduktan sonra, 
Ma - Çi de yakalanmış demektir. 

İhtiyar Çinli zabit başım salladı: 
— Sözüm bitmedi. Bu köşkün ya

nına hiç kimsenin sokulamadığmı da 
söylemek isterim. Köşke yaklaşan
lar, saraya tutulmuş İnsanlar gibi 
birden yere yuvarlamp debreşerek 
can verirlermiş. 

Bu sözlere Atsu da gülmekten ken
dini alamadı: 

— İşte bir masal daha... 
Diye bağırdı. 
İhtiyar Ço - Çinin cam sıkıldı: 
— Ben çocuk değilim. Anlattığım 

şeyler de masal değU, hakikattir. 
Eğer ormana dalan arayıcılanmu 

bu köşkün önünden geçtUerse, bana 
inanınız ki, hiç birisi sağ olarak geıl 
dönmiyecektir. 

Atsu kaşlarını çatarak homur
dandı: 

— Seni yalandan tammamış olsay
dım, Sung prensinin hafiyesi diye, 
kollarım bağlayıp hapsederdim. Sunj-
larm uydurduğu yalanlara o kadar 
benziyor ki, senin bu sözlerin... 

Ve Samoya dönerek ilâve etti: 
— Haniya, şehir vahşi hayvanlar

la dolu idi?! Haniya, ormanın ağzm
da dünyamn en korkunç canavarla-
n nöbet bekliyordu?! Bunlann han-
gisUe karşılaştık? Şehir içinde bir 
tarla faresine bile raslamadık... Or̂  
mamn önündeyiz; fakat, bir yaban 
kedisi bile karşımıza çıkmadı. Senin 
söylediğin «tılsımlı köşk» hikâyesi da 
bunlara benzer, Ço - Çin! Sen vakti
le bu masallara inandınsa, bizi bari 
inandırmağa ve cesaretimizi kırmağa 
çalışma. 

Samo, Atsunun sözlerini basile taa-
dik ederek: 

— Ço - Çin artık ihtiyarladı. Onun 
masallanm dinelmeğe vaktimiz yok. 

Dedi. İhtiyar zabit t>oynunu büke
rek geri çeküdi. 

Ormana giren Moğollar 
neden dönmediler? 

Akşam oluyordu... 
Ormana ilk giren iki arayıcı koul 

hâlâ dönmemişti. 
Samo, kayalıklar arasmda dolaşı

yordu. 
— Nerede kaldı aslanlanm?... N»» 

den hâlâ dönmedüer? 
Diyor ve merakından çatlıyordu. 
O gün bir başka zabit kendisine: 
— Sung eyaletine gelen Moğollar

dan kaçı sağ dönmüştür ki, onlar 
dönsünler?! 

Demişti. Bu sözler de Samonun 
âsabmı bozmuştu. Cesur ve atılgan 
komutamn bir şeyden korkusu yok
tu. O, değerli askerlerinin yok yere 
kınlmasmı istemiyordu. Bütün endi
şesi bu idi. Ormana dalan iki ara
yıcı kolundan şimdiye kadar neden 
bir haber gelmesindi? 

Samo, Sunglann yakın tarihlerde 
neler yaptığım, hattâ eski Sung mer
kezi olan (Han - Çu) şehrinin Moğol 
istilâsından nasıl kurtanldığmı bil
miyor değildi. Şimdi, Sung prensinin 
hâkim olduğu yeni (Ni - Sung) şehri 
kolayca Moğolların eline geçmişti. 
Samo burasını yüzüstü bırakıp nere
ye gidebilirdi? 

Prens (Ma - Çi) yi yakalayamazsa, 
şehri baştanbaşa yakmağa karar ver
mişti. Fkat, bu da en sonra yapıla
cak işlerden biri idi. Şimdi yapılacafc 
bir iş vardı: Sung dağımn esrannı 
keşfetmek. 

Samo gerçi, ihtiyar Çinli zabitin 
söylediği «tılsımlı köşk» masalına 
inanmamıştı. İnanmamıştı amma, 
içine de bir şüphe girmemiş değildi. 
Öğleye doğru ormana dalan yüzer ki-
şUik iki arayıcı kolu - güneşin bat
ması yaklaştığı halde - neden dönme
mişti. 

Ormamn sağ cihetine giden diğer 
iki arayıcı kolu çoktan gelmişler v« 
dağda hiç kimseye raslamadıklanm 
söylemişti. 

Samo. Sung dağmm esrarım an
lamadan bir yere dönemezdi. Kosko
ca bir şehir halkı - muhakkak ki -
çok uzağa gitmemişlerdi. Dağm el
bette emin ve mahfuz bir yeri ola
caktı. Binlerce insan başka türlü n ^ 
reye sığınabUlrdi? 

İşte, güneş batıyor, dağın jramaç-
larma esmer gölgeler düşüyordu. 
Atsu: 

— Şehre inelim., burada konakU-
yamayız.. 

Diye söylenmeğe başlamıştı. Arayu 
cılann müthiş bir felâketle karşılaş
tıkları anlaşılıyordu. 

Vakit geç olduğımdan, ormana 
tekrar arayıcı kollan gönderilmesi d» 
imkânsızdı. Samo ordujra emir verdi. 
Şehre indiler. 

(Arkası var) 
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28 Mart 1939 A K Ş A M Sahıre i3 

BULMACAMIZ 
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Soldan saf»: 
1 — Sarılmış tütün - Tersi beyazdır. 
2 — Duvarların tuvaleti - Nazar kıl. 
3 — Beşiktaşta bir mahalle. 
4 — Bedeli ican çok değil. 
5 — Sonuna «E» gelirse kabile olur -

Elektrik bataryası. 
6 — Beygir - Kasab satar - O da öyle. 
7 — Kauçuk taharri eder. 
8 — Yapmak - Nota - Bir harfin oku

nuşu. 
9 — Sene - Valide - Kırmızı. 

10 — Maiyet eri. 
Yakarıdan aşa^: 
1 •— Bakkalın sattığı eşya. 
2 — Su dağıtan - Sigara ağızlığı. 
3 — Yönetme - Sonuna «H» gelirse bir 

erkek ismi olur. 
4 — Acaiplik. 
5 — Tersi medhetmek olur - Arnavut

luğun merkezi. 
6 — Rutubetli - Hayvanlara yapışan 

parazit bir böcek. 
7 — Bir kadın ismi - Kabahat bağış

lama. 
8 — Temiz paçarvralar. 
9 — Kışta yağar - Bir cins av köpeği. 

10 — Beyaz - Bir nevi vakıf mülk. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa: 
1 — Yunanistan, 2 — Azeriler, 3 — 

Rum, Liseli, 4 — Anaç, Nal, 5 — Klüp, 
İyde, Gömer, To, 7 — Panamalar, 8 — 
Ark, Numune, 9 — Sü, Ağrı, Ah, 10 — 
Eza, Nara. 

Tokandan aşağı: 
1 — Yara, Asa, 2 — Uzunköprü, 3 — 

Nemalmak, 4 — Ar, Çüen, Az, 5 — Nil, 
Pranga, 6 — İlik, Mur, 7 — Ses, İtamin, 
8 — Trenyolu, 9 — Lad, Anar, 10 — Aaile, 
Reha. 

Askerlik İşleri 
Eminönü Yb. As. Ş. sinden: 
1 — İstanbulda bulunan yabancı 

mükelleflerden aşağıda doğum ve sı
nıflan gösterilen yoklama kaçaklaıı 
sevk edilecekleıinden toplanma gü
nü olan 29 Mart 939 gününe kadar 
nüfus cüzdanları ile şubeye gelecek
lerdir. Bedel vereceklerin bedelleri 
29 Mart 939 akşamına kadar kabul 
edilecektir. 

1 — 316 : 332 dahil piyade sınıflan 
2 — 316 : 333 dahil muhabere » 
3 —r 316 : 333 nakliye » 
4 — 316 : 333 müzika * 
5 — 316 : 333 istihkâm » 
5 — 316 : 334 dahil topçu » 
2 — Teşrin 938 celbinde bedel ver

miş olanlarla daha evvelki celblerde 
bedel verdikleri halde kanunî sebeb-
ler dolayısile sevk edilmemiş olanla-
n n da 30 Mart 939 günü şubeye gel
meleri aksi takdirde haklannda ka
nunun gösterdiği ceza hükümlerinin 
tatbik olunacağı ilân olunur. 

• 
Sarıyer askerlik şubesinden: 
316 - 333 dahil piyade, muhabere, 

nakliye, mızıka, istihkâm, 316 - 334 
dahil topçu sınıfiarmda henüz as
kerliklerini yapmamış olan umum is
lâm erler bunlardan bedel verenle
rin bedelleri 29 mart 939 akşamına 
kadar kabul edilecektir. Yukarıda ya
zılı mulitelif doğum sınıflara men
sup iken 29 mart 939 tarihinde Yeni-
köy Sarıyer askerlik şube merkezine 
teşrin celbinde bedel verenlerle bu 
celbde bedel verenler 1 nisan 939 
günü kıtada bulunmak üzere sevk 
edileceklerdir. 

• 
Kadıköy yerli re yabancı şubelerinden: 
1 — 938 teşrin celbinde bedel veren er

lerle 939 nisan celbinde bedel verecek er
ler talim İçin 1 nisan 939 da kıtada bu
lunmak üzere 30 mart 939 da sevkedile-
ceklerdir. 

2 — Kadıköy yerli ve yabancı şubelerin
de kayıtlı bedel erlerinin mezkûr gün ve 
saat 9 da şubeye gelmeleri ilân olunur. 

3 — 333 doğumlu erler sevkedllmiyecek-
tir. 

« 

Hafiflik-Rahatlık; 
, (Oaln»), t l ı i Inc IKbi l toh n«* 

i'-* ̂ ^ ^ ^ ^ J bıllna n* d* M$blr Uıyilı yok. 

X^^^^ ttl»m»lt»mn t«na»ûbQnüıO in» 
\ j ^ y i»\\\r »• | 4 jlOnOıO ku»v»ll«ndlrir. 

^ F iyat ı : 2 6 liradan IIIKar 

J ^ T T Ç - y i r F y a f n ı s ı m 
.mpar-g^ 

ISTâN8UL,'B*y«glâi 
TOnal maydanı 12 No. Iw.. 

MaSaaamıtı vlrarat adlnla «aya 
14 No.tu tanlamUi lalaylnlı, 
Flvallarımııda bOyCk lanıllit. 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan son 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapılmıştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müıacaat edilme
lidir. Telefon: 20681. 

1 - IŞ ARIYANLAR 
BİR AHÇI i ş ARIYOR — Alafranga ve ala
turka yemek pişirmesini bilirim, temiz ye
mekler yaparım bonservisim de vardır. 
Adresim: Beyazıd Havuz kargısında 17 -
19 No. pastacı yanında kahveci Ahmed 
kahvesinde Ali. — 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ — Gümrük 
nakli3'at işlerinde çalışmış, ücreti takdire 
bırakan bir genç yazıhane ve benzeri bir 
İş arıyor. Akşamda K. F. rumuzuna müra
caat. 2 

İŞ ADAMLARININ NAZARI DİKKATİ
NE: — Anadoluda gezeceğimden bu ge
zinti esnasında bana iş gördürebilecek mü
esseselerden iş arıyorum. İcabında temi
nat ve sermaye verebilirim. Akşamda K. A. 
rumuzuna mektupla müracaat. — 2 

İŞ ARIYOR — Fransız lisesinin onun
cu sınıfından çıkmış, eski harfleri okur 
ve askerliğini bitirmiş bir Türk genci iş 
arıyor. Akşamda G. T. rumuzuna mektup
la müracaat. — 2 

2 — IŞÇI ARIYANLAR 
AMPUL, ELEKTRİK ÂLETLERİ — Saat, 

bisiklet ve fotoğraf makinaları satışile 
İstanbulda komisyon mukabili meşgul 
olacak satıcılara ihtiyaç vardır. Sağlam 
kefil vermesi şarttır. Osman Sakar mü
essesesine her gün saat 5,5 - 6,5 arası mü
racaat edilmesi. Adres: Galata Bankalar 
caddesi Voyvoda han No. 47, zemin kat. 

KÂTİP ARANIYOR — Eminönü semtin
deki yazıhaneme okur yazar 18/20 yaş 
arasında bir bay lâzımdır. Münasip maaş 
verilecektir. İsteklilerin fotoğraflariyle İs
tanbul posta kutusu 419 adresine mektup
la müracaatlan. 

HİZMETÇİ ARANIYOR — Üç kişilik bir 
ailenin yemek ve orta işleri için bir hiz
metçi aranıyor. Akşam'da M. E. rumuzuna 
acele şartın bildirilmesi. — I 

3 - - SATILIK EŞYA 
SATILIK KELEPİR MOTOR — Arkadan 

takma deniz için yapılmış iki silindirli 
beş beygir bir sandal motoru. Kumkapı 
Arabzade sokak No. 17. 

SATIUK BİR PIRLANTA YÜZÜK — 
Tek taşlı ve muhammen kıymeti 1650 lira 
olan temiz bir pırlanta yüzük Sandal Be
desteninde teşhir edilmiştir. 3 Nisan 939 
pazartesi günü satılacaktır. — 2 

SATILIK PİYANO ve ŞAM İŞİ OYMASI 
ŞARK ODASI TAKIMI — J. Feiffer, Ber
lin markah. Görmek istiyenler Şişli Abi-
dei Hürriyet caddesi Harzemşah sokak Ak
deniz apartıman 3/4 numaraya. 

ACELE SATILIK PİYANO — Alman 
markalı gayet yeni, çapraz kordalı bir pi
yano acele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu 
Balıkpazar Duduodalar sokak No. 26 dük
kânda. 

4 - KİRALIK - SATILIK 
AYAZPAŞADA HEM Y.\ZLIK, HEM 

KIŞLIK KONFORLU KİRALIK EV — On 
bir oda kalorifer sıcak su tçrtibatlı güzel 
bahçeli Marmaraya ve Boğaza harikulade 
manzaralı bir ev kiralıktır. Müracaat: 
Telefon: 40552. — 5 

KÖŞK YAPTIRACAKLARA — Göztepe 
asfalt tramvay durağına 75 metre uzak
lıkta kır kahvesinin arkasında manzarası 
güzel mülrez arsa dönümü 400 - 1000 
liraya satılıktır. İsteklilerin Beyoğlunda 
Ağacami karşısında 133 numarada, öğle
den sonra doktor Hayri Ömere müra
caat. Telefon: 43586 - 32.212. — 2 

KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 
caddesinde Uygun apartımanmın 2 numa
ralı lüks dairesi eşyasile beraber yaz için 
kiralıktır. Dört odası ve konforu olan bu 
apt. her gün gezilebilir. — 9 

SATILIK BOSTAN YERİ — Etyemezde 
Davutpaşa iskelesi karşısında Faikpaşa 
bostanı namile maruf yedi bin küsur ar
şın murabbaı bostan yeri acele satılıktır. 
İçinde bostan kuyusu ve kulübesi vardır. 
Deniz kenannda ve her şeye elverişlidir. 
İstiyenler görmek için mahalline, pazar
lık için Veznecilerde Mütekaidin cemiyeti 
umumî kâtibine müracaatleri. — 2 

BERLİN'İN EN MUTENA BİR MEV
KİİNDE — İki, üç, dört, sekiz ve dokuz 
odalı daireleri, asansör, sıcak ve soğuk su, 
kalorifer tertibatı, ve her türlü konforu 
havi, senede on iki bin mark safi varidat 
getiren bir mülk, bedeli istanbulda Türk 
parasile ödenmek ve yahut mülke karşı, 
mülkümün değerile ayni değerde bir mülk 
ile mübadele edilmek şartile Türkiye ile 
alâkasını keserek vatanına avdet etmek 
emelinde olan bir Almanla müzakereye 
hazırım. Adres: B. Z. Postlagerand, Pos-
tant Wllmersdorf - Lietzenburgerstra.'ise -
Berlin. — 2 I 

FENERYOLLT^DA KİRALIK VE SATI
LIK KÖŞK — Feneryolu istasyonunda 
Yaverağa sokağında 11 odalı 37 numa
ralı köşk kiralık ve satılıktır. Görmek is
tiyenler bahçeye bitişik köşke, satm al
mak istiyenlerin de öğleden evvel Beşik
taşta Hayreddin iskelesinde Mahkeme so
kağında 13 numaraya müracaatlan. — 3 

• SATILIK ECZANE — Ceyhan'da Vatan 
eczanesi sahibinin hastalığı dolayısile sa
tılıktır. Müracaat: Eczacı Ceyhanda Ali 
Rıza. — 1 

ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-
de iskeleye yakm kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, banyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatlan. — 4 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE — 
Elverişli kiralık, geniş salon ve odalar, 
kalorifer ve sairesi mevcuddur. Beyoğlu 
İstiklâl caddesi Emgen apartımanı birinci 
kat. Foto Kanzler üzeri. — 4 

DEVREN SATILIK LOKANTA — Müş
terisi bol sahibinin acele dışarı gitmesin
den dolayı satılıktır. Müracaat: Şişlide 
Bulgar çarşısında 90 numarada bakkal 
Vasile. 

SATILIK EV — Tepebaşı Akarca cadde
si Derviş Ahmed sokak 12 numaralı 300 
arşın üzerinde 5 oda geniş kullanışlı elek
trik ve suyu havi. Telefon 44767 SAİT Mü. 

KİRALIK EV — Fatihde Malta çarşısı 
başında GÜNDOĞDU eczanesi üstünde 
6 oda, 1 mutfak ve 1 tarasadan mürekkeb 
ev kiralıktır. Müracaat: Evin karşısında 
berber bay H. Mehmede. 

SATILIK VE KİRALIK BAHÇELİ 
KÖŞK — On dönümü mütecaviz arazi 
içinde üç parça binayı muhtevi mahal ki
ralık ve satılıktır. Burada her türlü ziraat, 
meyvacılık yapılabilir. İnek ve tavuk bes
lenebilir. İçinde meyvalı meyvasız ağaç
lar ve çam ve saire çoktur. İki büyük bos -
tan kuyusu vardır. Dolabı ve tulumbası 
vardır. Maslak vardır. Ucuz satılacak ve 
kiraya verilecektir. İstiyenler 22005 nu
maraya telefonla müracaat etsinler. — 2 

KİRALIK YAZIHANE VE DENİZ KE
NARINDA FABRİKA YAPMAĞA ELVE
RİŞLİ DEPO — Galata Fermenecilerde 
Denizbank işgalinde iken bu defa tahli
ye edilen her türlü konforu haiz denize 
nazır her tarafı açık HAYDAR HANI top
tan ve yahut ayrı ayrı kiraya verilecektir. 
Taliplerin mezkûr caddede 48 numaraya 
müracaatları. — ı 

ŞİŞLİ CİVARINDA BİR FABRİKA — 
Tesisatı ile beraber devren satılıktır. Ocak 
ve kazanları ve her türlü konforu mun
tazam olup boyahane ve saire her işe ya
rar. Taliplerin Tel: 20573 e müracaatı. 

— 3 
7250 LİRAYA ACELE SATILIK APAR

TIMAN — Cihangir, Güneşli sokak No. 50. 
Dört kat, ikişer oda, 1 sofa, banyo, iradı 
960 lira. — 4 

SATILIK ARSA — Feneryolu, Bağdad 
caddesi, 146 No. lı 2 dönümden fazla, 
ağaçlı, duvar, kapı ve kuyulu bir arsa sa
tılıktır. Müracaat: Tel. 43249. — 8 

ACELE DEVREN SATILIK BAKKALİ
YE MAĞAZASI — İşler bir mevkide içe
risindeki emteası ile taşraya gideceğim
den satılık. Nişantaş Vali konağı cad. 
54 No. _ 3 

SATILIK APARTIMAN — Lâlelinin de
nize, şehre çok nezaretli sağ köşesinde 6 
daire yılda 2500 irat, modem, sağlam el
verişli. Beyazıdmeydanı benzin deposu. 

— 4 

5 - MÜTEFERRIK 
ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver

sitesinden mezun bir Alman profesör ta
rafından en seri ve asri metodla verilir. 
Katlar mutedUdir. «Prof. H.» • 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele
ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asri 
usul. - Ehven fiatler. - «İngil. Prof.» — 2 

LİSAN MÜTEHASSISI PROF. ANGEL 
FRANSIZCA — Dersanesinden: Fransız-
canız zayıf ise bize geliniz; mutedil bir 
ücretle kısa zamanda sizi takviye ederiz. 
Dersler münferid veya müşterektir. Bah-
çekapı tramvay yolunda Selâmet hanı. 

— 2 
SİGORTALI KÂRLI BİR İŞ — Anado

luda tren güzergâhında alınmış bir in
şaat ve hafriyat işinin teminatı verilmiş 
ve on beş bin lirada sermaye vazedilmiş
tir. 12 yahut 15 bin lira sermayeli bir şe
rike ihtiyaç vardır. Bu işin bir çok avan-
tajlan vardır. Görüşmek istiyenlerin Ga
lata Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han 
2 numaraya müracaat. 

DANSIN MUAŞERET KAİDELERİNE — 
uygun en kibar şeklini en ehven şart
larla öğrenmek için Prf. Fikrete koşunuz. 
İstiklâl caddesi Parmakkapı tramvay is
tasyonu Jl'7/1 numaraya. 

ALMAN MEKTEBİ TALEBESİNİ — Bir 
diplomalı Alman muallim her ders şubesi
ne katı surette ve serian hazırlamaktadır. 
«Dipl. Profes.» rumuzla gazeteye mür. 

— 18 
İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele

ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör dfers veriyor. - Esaslı ve en seri 
usul. - Ehven fiatler. - ı.İngil. Prof.»— 22 

ALMANCA DERSLERİ — Bertin üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta
rafından en seri ve asri metodla verilir. 
Fiatler mutedildir. «Prof. H.» — 20 

YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA
RI — Hususî ve münferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısında Nuri Ziya sokak No. 39. Profesör 
Panosyan. — 10 

MEKTUPLARINIZI ALDIKIinS 
aazetemİB idarehanMüıl aârt ı ola

rak gfist*rml| olan karllerlmiıdta 
E M 3 — Z S — M. G — Plâsiye — 

Tap — Kısmet 12 — F. F. 

namlarına gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmalan mereudur. 

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

Altıncı Keşide: l l /Nİ8an /939 dadır. 
Büyük ikramiye 2 0 0 ı 0 0 0 Liradır... 

Bundan başka: 40.000. 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık] 
iki adet mükâfat vardır. 

DtKKIT: 
Bilet alan herkes 7/Nisan/939 günü akşamına kadar biletini değiş

tirmiş bulunmalıdır. 

'Büyük 40. Küçük 
22,5 Kr. 

K O L i N O S ' u 
KULLANMAKLA GÜLÜŞÜNÜZÜN PARLAKLI
ĞINI TEZYİD EDİNİZ. Güzellik ve cazibe, sağ
lam ve revnak dişlerle kaimdir. KOLİNOS KEN
DİNİZE cazip ve güzel olduğunuzu hissettiren 
Kolinos'u tecrübe ediniz. 

Taze bir ağzın ve sehhar bir gülüşün saade
tini hissedeceğinize mutmain olabilirsiniz. 

Macun teksif 
edildiğinden 
ihtiyacınızı 
uzun müd. 
det temin 

eder. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I — Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve (50.000) 

adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satm aünacakür. 
II — (100) kiloluk çuvaUn beherinin muhammen bedeli (46) kuruş, (50) 

kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruştan (105,500) lira; 
muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

III — Eksiltme 12/4/939 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da Kaba-
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve. İzmir, Ankara başmü
dürlüklerinden (525) kurug bedel mukabilinde alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanunî ve
saikle fo 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektuplannı ih
tiva edecek- kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (1845) 

I 
I 

Af. Mahir Mergen 
Muayenehanesini Teşvikiye - Kâğıt
hane caddesinde 23 numaralı yere 
nakletmiştir; hastalarını her fün saat 

9 dan 18 e kadar kabul eder. 

İ L Â N 
Memurumuz Bay Talât Andaç'ın Mü

essesemizden ayrıldığını ve müessMemiı 
namına tahsilat yapmıyacağını ilân ede> 
riz. 

Osman Sakar müessesesi 
Galata Voyvoda Han Zemin kat 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Tophane ve Davutpaşa fmnlannda 
birikmiş olan 1390 kilo mühür kur
şunu satılacaktır, pazarlıkla arttır
ması 3/4/939 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satmalma Ko. da yapılacak
tır. İsteklilerin katî teminatlarile be
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

«585» (2050» 

10 ton yataklık saman alınacak
tır. Pazarhkla eksiltmesi 3/4/939 pa
zartesi günü saat 14,30 da Tophane
de İstanbul Levazım amirliği satmal
ma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
katî teminatlarile beraber belli saat
te Ko. na gelmeleri «584» «2049» 

21 ton zeytin yağmın kapalı zarfla 
eksiltmesi 29/3/939 çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satmalma komisyo
nunda yapüacaktır. Tahmin bedeli 
10080 lira, ilk teminatı 756 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanunî vesikalaıila 
beraber teklif bektuplarmı ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (563) (1676) 

18 ton nohut almacaktır. Açık ek
siltmesi 29/Mart/939 çarşamba gü
nü saat 14,30 da Tophanede amirlik 
satmalma komsiyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1845 lira, ilk te
minatı 138 lira 38 kuruştur. Şartna
me ve numunesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunî vesikalari-
le beraber belli saatte komisyona geW 
meleri. (565) (1678) 

• 
37 ton sabun almacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 29/Mart/939 çar
şamba günü saat 15,30 da Tophane
de amirlik satmahna komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 11840 
lira, ilk teminatı 888 Uradır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanunî vesikalarile beraber tek
lif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(566) (1679) 
• 

500 adet ispirto takımı müteahhit 
nam ve hesabına almacaktır. Açık 
eksiltmesi 7/4/939 cuma günü saat 
15 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 1375 lira, 
ilk teminatı 103 lira 12 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. «579» «1934» 

istanbul asliye altıncı hukuk mahke
mesinden : •; 

Davacı Eyüp İslâmbey mahallesi Meh-
med ağa sokak (10) numarada oturan 
Hafize tarafından kocası Eyüp Tülbet-
çilerde (17) numarada oturmakta iken 
ikametgâhı meçhul Şevki hakkmda ika
me eylediği boşanma davasının icra kılı
nan muhakemesi sonunda: Kan koca 
oldukları resmî kayıtla anlaşılan İki ta
raf arasındaki evliliğin, geçimsklikleri-
nin sübutuna binaen boşanmaya çevril
mesine dair verilen 8/3/939 tarih ve 
938/1104 numaralı gıyabî hüküm mûddei-
aleyh Şevkinin ikametgâhının meçhuliye-
tine binaen bu buptakl hüküm fıkrasmın 
on beş gün müddetle llânen tebllftlne ka
rar verilerek tebliğ yerine geçmek üzer» 
mahkeme divanhanesine talik edilmiş ol-
dugu ilân olunur. 

HB Dr. A. Atim OnuTj^B 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en gûzel yerinde, genlı 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı İyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususi fiatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 
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T. C. aSiRA A T 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000»000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Zircâ ve 'iic€trî her neı» bcmka muameleleri 

28 Mart 193S 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat BankasuKİa kumbaralı ve İhbarsız tasarruf hesablannda en a> 50 Urası bulunanlara senede 4 6eUk 

(ekilecek kur'a ile algıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
^00 
120 
160 

Adel 

»: 

» 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 

m 
» 
» 
». 

». 

4,000 Lira 
2,000 » 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 » 
4,800 a 
3;^00 » 

t - , . 

D İ K K A T : He8S4[>larmdaki paralar bir suıe İçinde 50 liradan afad düşmeyenlere İkramiye (ikdığı tak-
Olrde % 20 fazlasUe verilecektir. 

•ur'alar 4 âtİM, 1 BylAI, 1 BMnd kânun, 1 Mart •• 1 Hastraa tarihlerinde «ekflec^tfr. 

TÜRKİYE İS BANKASI NİN 
İ K B A ^ ^ İ Y E HV^U 

İENEDE : 

I DEFA ^ 
KUAA BARA 
RAHIPLERININ 
BALLARI 
Ü^fÖNPE^**" 
P0L45IR ' 

. ^ ' ^ ^ 

TAM 
435 
KI5IYI 
ZEN61N 

EPE 15 

/İZ PEBÜTAÜhllLE 

iktisad Vekâletinden 
Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat tahsili 

için Avrupaya gönderilecek sanat okulu 
mezunları müsabaka imtihanı şartları 

1 — Avrupaya tahsile gönderilecek sanat okulu mezunları müsabaka im
tihanı şartlan hakkmda evvelce yapılan ilân aşağıdaki şekilde tadU edilmiştir. 

2 — Avrupa dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteple
rinde tahsil ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe almacaktır. Bu talebe-
lerin (10) u dericilik, (10) u yünlü mensucat ve (10) u da pamuklu mensucat 
tahsili yapacaktır. 

3 — isteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmalan lâzu^dır. 
A — Türk olmak, 
B — Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa müsait 

olmak, 
C — En çok 25 yaşmda olmak ve ve askerliğini yapmış veya hastalıktan 

başka bir sebeple tecil edilmiş bulunmak, 
D — Maarif Vekâleti bölge sanat okuUan tesviyecilik, demircUik veya 

elektrikçilik şubelerinden mezvuı bulunmak, 
4 — îmtüıanlar; bölge sanat okulları müfredat programlanna göre aşa

ğıdaki derslerden olmak üzere 2/5/939 tarihinde Ankara, İstanbul, Bursa ve 
îzmir bölge sanat okullarmda yapılacaktır. 

Matematik, 
Mekanik. 
Makine ve motor, 
Meslek teknolojisi ve malzeme. 
Lisan (Almanca veya Fransızca), 

5 — Kabul edilen asgarî ve vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaf
fak olanlardan muvaffkiyet sırasile (30) namzed aynlacaktır. Ayni dereced» 
muvaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan daha 
iyi not alanlar tercih edilecektir. Bu namzedler üç grupa tefrik edilerek mes
leklerine göre 31.'10/939 tarihine kadar Sümerbankm Beykoz, Feshane, H^ 
reke ve Kayseri fabrikalarmda staj görerek ve meslekî fabrika kurslanna de
vam edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verilecektir. 

G — Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlann-
da ve umumî çahşmalarmda muvaffakiyet gösteren ve ahlâkan mazbut oU 
duklanna kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtl-' 
hnlarda muvaffak olamayanlar serbest kalırlar ve hiçbir hak talebinde bulu
namazlar. 

İmtihanda muvaffak olarak Avrupaya gönderilecek talebe Sümerban
km idare ve nezareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lisan 
kurslarma devam edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsüine 
başlayacaktır. 

7 — Avrupaya gönderilecek talebe Sümerbank fabrikalarındaki staj ve 
Avrupadaki staj ve tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile İktisad Vekâleti
nin göstereceği işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çahşacaklar-
dır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe 
bir taahhütnam.e verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

8 — Talipler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü maddede yazıü 
bölge sanat okuilanndan hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir isti
da ile aşağıdaki vesikaları İktisad Vekâleti Sanayi Umum Müdürlüğüne gön
dereceklerdir. 

A — Nüfus hüviyet cüzdanı, 
B — Askerlik vazifesinin yapılmış veya tecil edilmiş bulunduğunu göste

ren vesika, 
C — Mektep şehadetnamesi, 
D — Hüsnühal varakası. 
E — Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tas

di kedilmig sıhhat vesikası. 
F — Alü adet vesikalık fotoğraf, 
9 — Fazla izahat almak istiyenler İktisad Vekâleti Sanayi Umum Mü-

dürlüğüne müracaat etmelidirler. (913) (1743) 
KIYMETLİ MOBİLYA MERAKLILARINA MÜJDE: 

Pek yakında amatörlere ve koleksiyonculara büyük fırsat memleketi
mizde bulunmayan, asarı atikaya ait 14 ve 15 nci asrın Bizanstan, Rumen, 
Rados, Selçuk vesaire çüıUer ve mermerler, salona ait ve sair eşyalar satı

lacaktır. Tafsilâtı 1 Nisanda bekleyiniz. 

Tllrklye palamutçuları 
ANONIM' 
Şirketinden: 

Türkiye Palamutçulan anonim şirke
tinin senelik âdi vımıımî hissedarlar top
lantısı 27/Nisan/1939 perşembe günü saat 
15 de İzmir Ticaret ve Sanayi odası salo
nunda yapılacagmdan hissedarların top
lantı gününden on gün evveline kadar 
şirkete müracaatla toplantıya girme kartı 
almaları rica olıınur. 

İdare Heyeti 
MÜZAKERE RUZNAMESt 

1 İdare heyeti ve murakıp raporlan-
nm okunmasL 

2 — Bilançonun tasdikile idare heyeti
nin ibrası. 

3 — Temettüün sureti tevzii. 
4 Nizamname mucibince müddetletl 

biten IM azanm yerlerine kendilerinin ve 
yahut başkalarmm seçilmesL 

5 — Murakıp İntihabı ve tahsisatınm 
belli edilmesL 

Fransıscamsı 
tleıieteıek İçin: 

Pr. Mazhar özevren'ln 
Türkiyede ilk defa yazılan orijinal 

eşsiz bir eserini; 
(DtCTİONNAİRE des GALLICISMES)! 

Mutlaka alacaksınız. 
Hilmi - İnkılâp - Haset, 60 Krş. 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. * 

' BAKER mağazalanmn 
kostüm ve pardesüler. 

bir biçimdedir. 
SAĞLAM 

ŞIK 

Hali hazırda piyasamızm 

sattığı ^ 
emsalsiz 

UCUZ 
en zengin 

çeşitleri, her yerden ucuz flat ve mü
sait şartlarla satılmaktadır. 

tL A N 
26 - 27 Mart 939 gecesi Üsküdardan 

Köprüye giden Şirketihajrriye idaresinin 
63 numaralı vapunmda Pangaltıda Har
biye hamammın musaddak kazanç def
terlerini zayi ettiğimden bulup getiren 
memnun edilecek ilân olunur. 
Meşkûr hamam müsteciri Nazmiye Tıvıuf 

Dökülen saçlarm en iyi il&cı 

saç sujTudur. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Ceırahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
^an, idrar, balgam, mevad$ gcO-

ta tahimeti ve (İDRAR VASITA-
StLE GEBELt&tN İLK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapthr. 
Beyoğlu : Taktime gideıkeo Mefelîk 
•okaftı Ferah apartımanı TeL 40534 



28 Mart 1939 %KŞAM 8ahifel5 

GRİPSiZ, NEZLESİZ, ÖKSÜRÜKSOZ E; VALDA P?S«SS' 
Hakikî V A L D A İsmi Üzerinde ısrar ediniz. Her m ü h i m eczanede bulunur. 

JDüny«nın 
yerıy 

n^aclyoy*u 
•nm II?eU 

m inleyin 
TURKIYC VEKİLİ *. h.LRSES 
İ5T.6ALATAZÜLFARlJ5 S. SESLİ HAN 

İstanbul Harici askerî kıtaat ilânları I 
Tüm bildikleri için aşağıda yazılı 95000 kilo et kapalı zarfla eksiltmeye 

çıkarılmış ise de teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İhalesi 15/4/939 günü saat 11 de Edimede tüm satmalma Ko, 
da yapılacaktır. Eksiltmesi yapılacak aşağıda miktarı yazıU 3 cins etlerden 
en ucuzu fiat teklif edilen almacaktır. Evsaf ve şartlar değişmemiştir. Edir-
nede Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli i^n ve ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kanuni vesaik ve teminatlarile birlikte Edimede tüm satmalma 
Ko. na müracaatları. (912) (2054) 
Kıtası 

Tüm birlikleri 

Cinsi 

koyun eti 
sığır eti 
keçi eti 

Miktarı 
kilo 

95000 
95000 
95000 

M. bedeli 
Lira Kr. 
38000 
28500 
23750 

Mu, teminatı 
Lira Kr. 
2850 
2137 50 
1781 25 

Beher metresine tahmin edilen 
flatı 60 kuıuş olan 150,000 metre 
yBKİık elbiselik kumaş kapalı zarf 
USTilile münakaşaya konulmuştur, 
ihalesi 14 Nisan 939 cuma günü saat 
11 dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 ku
ruş mukabilinde M. M. V. satmalma 
Ko. dan alınır. İlk teminatı 5750 li
radır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
«ayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele-
rinde gösterilen vesaikla teminat ve 
teklif mektupları ile birlikte ihale 
«aatlnden en az bir saat evvel Anka-
jrada M. M. V. satmalma Ko. na ver
meleri. (911) (2053) 

• 
On beş ton pirinç 29/3/939 günü 

pazarlıkla satın almacaktır. Taliple-
| ln Mersin ve Antalya pirinç nümu-
nderile Vizede Askerî Satmalma ko-
inlsyonuna müracaatlan. 

«910» «2052» 
• 

Dört muhtelif mahalde uçuş yolu 
yaptırılacaktır. Hepsinin muhammen 
Jbedeli 876000 lira olup ük teminatı 
88790 liradır. Fennî ve idarî şartna
me ve projeler 43 lira 80 km'uş mu-
KabUinde Ankai'ada M. M. Vekâleti 
Satmalma komisyonundan almabilir. 
Kapah zarfla eskiltmesi 11/4/939 sah 
fünü saat 15 de Ankarada M. M. Ve
kâleti Satmalma komisyonunda yapı
lacaktır. Bu işe girecek firmalann 
kanımtm 2, 3 cü maddelerinde yazüı 
bölgelerle ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarmı Ankarada komisyona 
vermeleri. «906» «1931» 

500 ton A tipi benzin alınacaktır. 
Tahmin bedeli 122500 lira ilk temi
natı 7375 liradır. Kapalı zai'fla ihale
si 5/4/939 çarşamba günü saat 16 da 
Ankarada M. M. V. satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi 6 lira 15 ku
ruşa Ankarada Ko. dan alınır. İstek
lilerin kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenilen vesaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarmı ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Ko. 
na vermeleri (894) (1811) 

* 
2000 ton B tipi benzin almacaktır. 

Tahmin bedeli 520000 lira ük temina
tı 24550 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 
5/4/939 çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satmalma Ko. da 
yapılacaktır.. Şartnamesi 26 lira mu
kabilinde Ankarada Ko. dan almır. İs
teklilerin kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazüı vesaikle birlikte ilk te
minat ve teklif mektuplarmı muay
yen saatten bir saat evveline kadar 
Ko. na vermeleri. (896) (1812) 

• 
Tümen Birliklerinin ekmeklik im 

ihtiyacı için komisyondaki evsaf ve 
şartlarına göre 213 ton sert buğday 
kapalı zarf eksiltmesile almacaktır. 
Muhammen bedeli 10650 lira ve ilk 
teminatı 798 lira 75 kuruştur. İhale
si 7 Nisan 939 cuma günü saat 11 de
dir. İstekhlerin belli gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektuplarını ka
nunî mevzuat dairesinde LiUebur-
gazda Askerî Satmalma Komisyraıu-
na vermiş bulunmalan. 

«909» «2051« 

Kuş tQyQ Yastık, Yatak, Yorganlarını 
mutlaka ÖMER. . „ 

BAIIOGIU 

İSTANBUL 
'ÇAKMAKÇILAR 

JSİ; - SANDALYECİLERir 9»OMr' 

f^!^ kullanınız! 
Başmıan rahathğı ve uzun kıç gecelerinde ccak ve rahat yatmak için 

8oba ve kalorifere ihtiyaç hissetmJyeceğiımti (1) liraya alacağınız kuş ttiyü 
yastık size Isbata kAfidlr. 

Yorgan, şilte, yastık fiatlerinde mühim tenzilât yapıldı. Kuj tüyü ku-
maşlanmn her rengi bulunur. Fiatleri çok ucuzdur. 

Adres I tstanbulda Çakmakçılar yokuşunda kuş tüyü fabrikası. 
Tdefon: 23027. Satış yerieri: Ankarada, Beyoğlunda Sümer Bank 

Terli Mallar Pazarlarında. 

İzmir Belediye ve Fuar komitesi Riyasetinden: 
Kültürpark Fuar sahasında inşa edUecek sergi saraymm belediye baş-

mühendisliğindeki proje, keşif ve şartnamesi veçhile yüz bin liralık kısnu ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 29/Mart/939 çarşamba günü saat 16 dadır. İş
tirak edecekler 6250 liralık muvakkat teminatla Belediye ve Fuar komitesine 
gelirler. Proje, keşif ve şartnamesi Belediye Başmühendisliğinde görülür. 

(«E>3b). 

Teneke kutularda 

mm 
25 Adet SİPAHİ 50 KURUŞ 

SAIVISUN 45 

Çocuğun gıdasında tasarruf olmaz 
Bütün dünyaca tanınmış olan 

FOSFATiN FALYER 
ile 

çocuğunuzu besleyiniz 
Fosfatin Falyer 

BOtOn eczane ve bOyOk bakkallarda bulunur 

A G A R A N 
S A Ç L A R Al 

KVMRALveStYAE 
renkte sıhhî saç boyalarıdır. 

İNGÎLÎa KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Sahibi: Neemeddin Sadak 
Umumî neşriyat müdürü: Şevket Rad* 

Altgam Matbaan 

Ankara Valiliğinden: 
1 — Keşif bedeli (38665) lira 28 km:uştan ibaret bulunan Ankara müs

takil Jandarma taburu piyade bölüğü için yapılacak olan pavycMi inşaatı 
12/4/939 çarşamba günü saat 15,30 da vilâyet büıaa Nafîa komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı (2899) liıa (90) kuruştur. 
3 — İstekliler teklif mektuplarını teminat mektubu veya makbuzu tica-

re odası vesikası ve eksiltmenin yapılacak günden en az sekiz gün evvel re
ferans ve diğer vesikalarını raptetmek suretile Ankara vilâyetine istida ile 
müracaat ederek bu işe ait alacakları ehliyet vesikalarile birhkte yukarda 
adı geçen günde saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine tevdi etmeleri. 

4 — Sekiz gün evvel vesika talebinde bulunmayanların eksiltmeye gire-
miyecekleri buna ait keşif evrakı ve şartnamenin Nafia müdürlüğünde göre-
bUecekleri. (1076) (205,1) 

Devlet Demiryoflan ve Llnnanlan işletme 
Umum İdaresi İlânları 

1 /însan/939 tarihinden itibaren D. D./ 25 numarah maden cevlml Uri-
fesi alelümum taşlara teşmil edihnlştir. Bu tarifeden istifade ede<^c t a ^ a m 
blok halinde olması ve nakledildikleri mahalde aynca işlenmeden mimari 
tezyinatta mobilyada vesair eçya imalinde ve diğer herhangi bir mahaMo 
kullanılmayacak şekilde ve nakil esnasmda ambalaj ihtiyacı hiaactftriTmiye-
cek derecede satıhlan.kaba tarzda jontularak düzeltilmiş olrasktan daha 
fazla tasfiye edilmemiş olması şarttır. Fazla tafsilât için istasyonlara müısr-
caat edilebilir. (1078) (2035) 

Edirne Belediye Riyasetinden-
Edirne mezbahasma yapılacak okn 71832 lira 61 kuruş bt^... r^^^ıîli so

ğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapah zarf usulile müna
kaşaya çıkanlmıştır. Talipler şartname ve keşifnameyi İstanbul ve Edirne be
lediyesinde görebilirler. 

İhale 25/Nisan 'Orçg tarnıme rr.ii.-sdif salı riinü snnt 15 dir. (TC'l) 
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A K Ş A M 28 M&rf. x939 

DVNTA SERGISINIIE.. 

Nevv-York «ergisindeki^ltÇA. PfylyenM., 

Trylona va perl9ph«r«-N«w-York dünya sergitınln ı»ıerk««l 

bttitttı DUnYaya EGLENCC ,MITSİKlV 
ve MÜHİM HABERLERİ 

nefyetmek İçin RCA intihap edilmişti» 
New-York dünya sergisinde yapılan lekmil radyo, amplifikasyon televizyon îesisali için mevcut müteaddit mar« 
kalar arasında RCA'nm intihap edilmiş olması, bu markanın radyo sahasındaki eşsiz teveffukunu bir defa da
ha meydana çıkardı. Biilün dünyanın her. tarahndan gelen milyonlarca meraklının ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayişi olan bu serginin icap ettirdiği bin bir türlü radyo tatbikatı için bundan daha makul bin 

intihap yapılamazdı. 
RCA, kudretin, ieveliukun ve tecrübenin timsalidir. 
Dünyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 den fazla 
heveskârı, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu size 
söyleyejDİlirler. 
Siz ki radyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sıtasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcut çeşit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in
tihap ediniz. Bizden bunun tecrübe edilmesini isteyiniz. Hiç dü
şünmeden salonunuza ye kesenize en uygun olanını derhal seç<» 
miş olacaksınız, 

û: (i 
-' 'âO m ,n9 
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RADYa 
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