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ingiltere, işbirliği için Sovyet 
Rusyaya kati teklifte bulundu 
Sovyet Rusya da Ingiltereye bir teklif yaparak 

Romanyanln vaziyetini tedkik etmek üzere 
Türkiyenin ve alâkadar diğer devletlerin 

iştirakile bir konferans akdini istedi 
Romanyay Macaristan hududuna 
geniş mikyasta sevkiyata başladı 

- Londra 20 (A.A.) — Havas ajansı: 
Salâhiyettar bir menbadan haber atan* 

İAığına göre İngiliz hariciye nazın Lord 
llalifax İngiltere ile Sovyet Rusya 
arasında iş'birliği için dün Sovyet 
Rusyanın Londra sefirine bir teklifte 
|>ulıınmuştur. 

Sovyet sefiri B. Maisky bu teklife 
şu cevabı vermiştir: «Hükümetimin 
demokrasiler tarafından teklif edile
cek her türlü müşterek emniyet sis
temine müzaherete hazır bulundu-
ğuna şahsen kaniim. Teklifi hükü
metime bildireceğim.» 

Sovyet hükümetinin bu hususta 
pek yakmda cevap vermesi beklen
mektedir. 

Sovyet Rusyanın İngiltereye 
teklifi 

Londra 20 (A.A.) — Reuter'in dip
lomatik muhabirinin öğrendiğine gö
re, Sovyet hükümeti, İngiliz hükü
metine, tngilterenin, Fransanın, Sov
yetler biriiğinin, Polonyanın, Roman-
yanm ve aralarında muhtemel ola
rak Türkiye ve Yunanistan da bulun
duğu halde diğer alâkadar devletle
rin IştirakUe bir konferans teklifinde 

Sovyet Rusyamn Londra sefiri 
Maisky 

bulunmuştur. Bu konferansm hedefi, 
Çekoslovakyalım Almanya tarafmdan 
ilhak edilmesi ve Romanyamn tehdid 
altında bulunması ile doğan vaziyeti 

tedkik etmek olacaktır. 
B. Maiski, bu teklifi, Lord Halifax 

ile yaptığı ilk görüşme esnasında ile
ri sürmüş, Lord Halifax da pek ya
landa bizzat İngiUz hükümetinin bu 
mahiyette bazı tekliflerde bulunaca
ğım cevaben bildirmiştir. 

Londradaki faaliyet 
Londra 20 — Orta Avrupa hâdise

lerinin sebep olduğu heyecan devam 
ediyor. Kabine bu sabah saat 10,30 
da Başvekâlet binasında toplanmış, 
bir saat üç çeyrek müzakerede bu
lunmuştur. Toplantıda, yabancı mem
lekette bulunan B. Runciman hariç 
olmak üzere bütün Nazırlar bulun
muşlardır. Nazırlar Londraya gelen 
İngilterenin Berlin sefiri Henderso-
nun Hariciye Nazırı Lord Halifaxa 
Verdiğ'i raporu tetkik etmişlerdir. 

Kabinenin toplantısından evvel Ha
riciye Nazın saraya giderek kral ile 
yârım saat kadar görüşmüştür. 

Kabinenin toplantısını müteakip 
muhalefet liderleri Başvekâlet bina
sına davet edilmişlerdir. Bunlar Baş
vekil ile yarım saat kadar görüşmüş
lerdir. 4 

(Devanu 13 üncü sahif ede) 

Polonya hiç bir tazyike 
boyun eğmiyecek 

Polonya Cûmhurreisi bir toplantıda 
mühim bir nutuk söyledi 

Varşova 20 — Mareşal Pilsudskinin 
isim günü münasebetile dün mareşa-
Im hatırasmı tebcil için Riyaseticüm-
hur saraymda merasim yapılmıştır. 
Merasimde Cûmhurreisi B. Mosclcki, 
mareşal Smigly Ridz, hükümet erkâ
na ve birçok zevat hazır bulunmuş- ^ 
tur. Cûmhurreisi bu münasebetle bir 
nutuk söyliyerek Polonya mUletinin 
istiklâlini müdafaa etmek ve hiç bir 
ecnebi tazyikina boyun eğmemek için 
katî bir karar vermiş olduğımu söy
lemiştir. 

Reisicumhur vaziyetin vahameti git
tikçe arttığmdan bahsetmiş ve bütün 
milletin uyanık bulunması, her 
türlü fedakârlıkları kabul etmesi lâ-
zımgeldiğini söylemiştir. Cûmhurreisi 
sözlerine şu suretle devam etmiştir: 

«Siyasetimiz müstakildir. Milli 
şerefimiz, böyle bir istiklâli âmirdir. 
Mületimizin temellerini kendi kuv
vetlerimiz ile inşa etmekteyiz. Mukad< 
deratumzı hiç bir ecnebi kuvvetin mu? 
kadderatma bağlamadığımız gibi, hiç 
bir ecnebi himayesine de bağlamıyo
ruz. Mukadderatımız, her dakika ken
disini feda etmeğe âmâde olan bütün 
milletin devamh faaliyetine istinad 
etmektedir.» 
Varşova 20 (AA.) — Yarı resmî 

Gazeta Polska, baş makalesinde geçen 
hafta zarfında cereyan den hadisele
rin vahameti karşısında Polonya ef-
kân umumiyesinin müttehid oldu
ğunu kaydetmektedir. Bu hadiseler 
karşısmda Polonyanm muhafaza et-

Polonya Cümhurrebi B. Mosclcki 
tiği sükûnet kajadsızlıktan değil 
azimden neşet etmektedir. Polonya
nın askerî kuvvetini inkişaf ettir
mek üzere yeni bir gayret sarfedil-
mesi lâzım geldiği noktasında bütün 
Polonyalılar müttefiktirler. 

Bu gazete dahilî kavgalara niha
yet verilmesini tavsiye etmekte, çün
kü birliği ihlâl eden hareketlerin bu
gün millete karşı bir cinayet mahi
yetini aldığını söylemektedir. 

ftkkaü^l 

Bir arpa boyu yol 
Bütün İstanbul sabırsızlıkla şu oto

büs işi halledilsin diye bekliyordu. Di
ğer şehirlerin artığı şimdiki hususî 
arabaların yerine belediyenin getire
ceği yeni ve modern otobüsler kaim 
olacak; «icabeden muamele yapth-
yor!» deniyordu. Bu havadis de çücalt 
yü oluyor. 

Dünkü gazetelerde ise şöyle bir ha
ber neşredildi: Belediye tedkik et
miş, mazot yakan motörler bize elve
rişli imiş. Onlardan ısmarlamak üze
re bir proje hazırlıyorm-uş! 

Masallarda vardır: 
Az gitmiş, uz gitmiş, bir de arkası

na bakmış ki bir arpa boyu yol git
miş... 

Bizimki de o hesap... Hangi tip mo
torun şeraitimize uygun olduğu erba
bınca yirmi dört saat tedkikle kesti
rilemez mi ki bunun için yü geçirüi-
yor!... Projenin hazırlanmadı da bir 
iki sene sürer... Şartnamenin müna
kaşası keza... İstanbul hemşehrisi 
beklesin işi yoksa... 

Bulgar Başvekili bu 
akşam hareket ediyor 

Dün misafirlerimize şehir namına 
Perapalas otelinde bir ziyafet verildi 

B. Köselvanof Cumhuriyet âbidesine 
çelenk koydu 

Bulgar Başvekili Haydarpaşa istasyonuncîaıı çıku 
sine çelenk koyduktan sonra 

. e Cumhuriyet âbide-

Bulgar Başvekili B. Köseivanof re-
fajcatindeki zatlarla birlikte dün sa
bah saat 10,45 te hususî trenle An-
karadan şehrimize gelmiştir. Muh
terem misafirimiz Haydarpaşa garm-
da vali muavini B. Hüdai Karataban, 

İstanbul kmnandanı general Halis 
Bıyıktay, Belediye ve Parti erkânı ve 
Bulgar kolonisi tarafından hararetle 
karşılanmış, bir polis müfrezesi selâm 
resmini ifa etmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

"Almanya Çek-Slovakyaya yaptığı 
hareketlen çok pişman olacaktır,, 

Dün Lordlar kamarasında haricî siyaseti 
izah eden Lord Halifax böyle dedi 

Başvekil B. Chamberlair: de Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak milli müdafaa programının 

tadil edileceğini anlattı 
Londra 20 (A.A.) — Bugün Avam 

kamarasında mebus Benn Başvekil 
Chamberlainden şu suali sormuştur: 

«Almanyanm Çek - Slovakyadaki si
lâh fabrikalarına ve harp levazımma 
tesahüb etmesi üzerine Başvekü millî 
müdafaa programının tadilini derpiş 
ediyor mu?» 

Chamberlain şu cevabı vermiştir: 
«17 martta Birminghamda söyle

diğim nutukta millî hissiyatımızın 
bütün veçhelerini millî emniyetimiz 

bakımından tekrar tedkik etmeliyiz» 
demiştim. Bu, bittabi mUlî müdafaa 
programımıza da şamildir.» 

Bayan Wilkinson, şösde bir sual 
irad etmiştir: 

«Son umumî harpte Almanyaya 
dökme ve demir satılmıştı. Bu kera 
satılmaması için demir ve çelik fede
rasyonu nezdinde teşebbüsatta bulu
nulacak mıdır?» 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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W I I^VLÜL Geceki v e B u S a b a k k i H a b e r l e r I 
Son dakika 

Almanya Peşte hükümetinden Macar 
toprağmdan geçiş serhestîsi istemiş! 
İngiltere hûkûmetU Rusya ve Balkan 

devletleri ile temasa girişti 
Macarlar Rumenlerin tahşidat yaptıklarını ileri 

sürerek hududa sevkiyat yapıyorlar 
Budapeşte 21 — Alınan malûmata 

ffire Almanya hükümeti, haqp vukuu 
batinde, Peşte hükümetinden Alman 
«rdusunun Macar topraklan arasın-
dan geçiş hakkım istemiştir. 
I İngilterenin Sovyetler ve 
Balkan devletlerile temasları 

Londra 21 — Royter ajansuun is> 
tJhbaratma göre İngiltere Orta Avru-
padaki siyasî vaziyetin tedldki için 
Sovyet Rusya, Romanya, Yugoslavya, 

Tüı*iye ve Bulgaristan hükümetleri 
ile temaslara girmiştir. 

^_^ Macar tahdidatı 
Budapeşte 21 — Romanyamn Ma

car - Karpat hududunda normal hâ
diseler fevkinde askerî tahşidat yap
makta bulımması sebebile Macar 
askeri makamatı da hududa tabii ad
dedilebilecek bu kabil tedbirler almış
lardır. 

Paris Macar sefaretinin 
bir tekzibi 

Paris 21 — Buradaki Macar sefaret
hanesi, Macaristamn cenup ve cenu
bu şarkî hududlarında tahşidat yaptı
ğı, mevzii seferberlik yaptığım tekzip 
etmekte ve yahuz Karpat Ukraynasma 
askerî harekât için sevkedilen alayla-
rm kadrolarmı tamamlamak için ba
zı şahsî davetler yaptığım bildinnek-
tedir. 

Chamberlain'in istifası 
ihtimalleri kuvvetleniyor 
Lord Halifax, Şimdiki Başvekilin 

tabiî halefi sayılıyor 
. L(»ıdra 21 — Siyasi mahafilde, Baş-
yekll B. Chamberlainin istifası ihti
malleri kuvvetle mevzuubahs olmak
tadır. Başvekil istifa ederse, yerine Ha
riciye Nazın Lord Halifaks geçecektir. 
}iOni Halifaks son günlerde kral Jor) 
Ue birkaç defa mülakat etmiştir. 

Londra 21 — Daily Mail gazetesi, 
Almanyayı, çember İçine almak siya
setine Lord Halifaksm ön ayak oldu
ğunu yazmaktadır. 

Daily Telegraf İngiliz ordusımun tes-
Uhatmda mevcud noksanların biran 
evvel tamamlanmasmı talep ediyor. 

Fransa Uç sınıf 
askeri davet etti 

italya, hürriyet kahramanlarile 
çarpışmağa sabırsızlanıyor 

B. Daladier de Londraya gidecek 
Sovyetlerin iktisadî tedbirleri 
PiMTis 20 — Fransada üç sınıf ihti

yat şfrat silâh altına çağnlnııştır. 
Bunlann teknisyen olduğu ve Magi-
not hattına sevk edilecekleri söyleni
yor. 

Temps gazetesi yazdığı bir makale
de diyor ki: 

«Alman hegemonyası Çekoslovak-
yada durmayacaktır. Burasmın işga
li Romanya ile temas temini için ya-
pıhmştır. Avrupa devletlerinin Alman 
himayesi altına girmesine mani olmak 
lâzımdır.» 
' Roma 21 — Gayda, Giomale d'İta-
Ua gazetesinde yazdığı bir makalede 
ifliyor ki: 

«ttalya, Almanyadan aynlmıyacak 
Ye Fransaya yaklaşmıyacaktır. İtalya 
harpten korkmuyor ve «hürriyet 
kahramaıüan» ile bir an evvel çar-
ipışmak için sabırsızlık gösteriyor.» 

B. Daladier Londraya sridecek 
\̂  Paris 21 — Hükümetin sUâh altı
na çağırdığı spesyalistler yarm ica
bet edeceklerdir. Kabine, bu hafta 
içinde tekrar toplanarak ahnan ted-
Wrlerin neticelerini tedkik edecektir. 
i Başvekil B. Daladier yakında Lon
draya gidecektk. Bu seyahat ağlebi 
İhtimal B. Lebmnun Londradan dö
nüşünü müteakib vukubulacaktır. 

Berlin 21 — Almanyamn Paris 
sefiri, vaziyet hakkında görüşmek 

için vaki davet üzerine bmaya get-
miştir. 

Rıuyanın vaziyeti ve 
tedbirleri 

Paris 21 — Moskovadan bildiriliyor: 
B. Litvinof, İngütere ve Balkan dev
letleri sefirlerüe görüşmüş, sonra B. 
Stalini ziyaret etmiştir. 

Sovyet Rusya, Memel meselesine 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. 
Sovyetler, Almanya ile ticarî münase
betlerini inkişaf ettirmemeğe Alman-
yaya iptidaî maddeler ihracım tahdid 
etmeğe karar vermiştir. 

Macar Başvekili Romaya 
gidiyor 

Roma 20 (A.A.) — Gazetelerin bil
dirdiğine göre, Macar Başvekili Tele-
ki ile Hariciye Nazın Csaki'nin nisa-
nm ortasına doğru Komayı resmen zi
yaret edeceklerdir. 

Voloşîn Belgradda 
Belgrad 20 — Havas: Eski Kar-

patlar Ukraynası BaşvekUi Mön-
semyör Voloşin evvelki gece otomo
bille Romanyandan Belgrada gelmiş
tir. Kendisine on biı- kişi refakat et-
inektedir. Bunlann arasında eski 
Ukrayna diyet meclisinin reisi ve eski 
Maarif Nazın Augustin de bulun
maktadır. 

Voloşin Yugoslavya Başvekili Cvet-
koviç ile bir mülakat yapmak arzu-
surfda bulunduğunu söylemiştir. 

Halka ve ikinci münte-
lıipiere beyannamB 

neşredilecek 
Parti umumî riyaset divanî 
içtimama Reisicumhur riya

set buyuracaklar 

Aıüuu-a 21 (Telefonla) — Cumhu
riyet Halk Partisi umumî riyaset di
vanı çarşamba, daha galib bir ihti
mal üe perşembe günü içtima ede
cektir. Bu içtimaa Partiıün değişmez 
genel başkanı Reisicumhur İsmet 
İnönünün riyaset eylemeleri muhte
meldir. 

Söylendiğine göre, içtimai mütea
kib halka ve ikinci müntehiplere hi
taben mühim bir beyanname neşre
dilecektir. Bunda, altmcı Büjrük Mil
let Meclisinin farik vasıflan tebarüz 
ettirilecektir. 

Partice mebusluğa namzed gösteri
leceklerin listesinin de bu beyanna
me ile neşredilmesi çok muhtemel 
görülmektedir. 

Cumhuriyet Halk partisi Ankara 
İlyönkurulu başkanhğı, Ankara şeh
ri müntehlbi sanilerini yann dokuz 
buçukta Halkevi salonunda toplan
mağa davet etmiştir. 

Bir derece dalıa yüksek 
memuriyete aiınmalarını 

isteyenler 
Ankara 20 (Telefonla) — Devlet 

memurlan maaşl?jırun tevhid ve 
teadülüne dair olan kanıma göre 
baremin 14 üncü ve 11 inci derecele
rinden bir derece daha yüksek me-
muıiyetlere almmalarmı temin et
mek üzere garp dillerinden birine va
kıf olduklarım imtihanla isbat etmek 
isteğinde bulıuıanlann imtihan tarz
ları hakkincUı Maa,rif Vekâleti tara-
fmdfvn bir talimatname hazırlanmış
tır. 

Bu talimatnameye göre, imtihan
lar Ankarada Taıih, dil ve coğrafya 
fakültesinde ve İstanbulda Üıüversi-
tede her yıl mart, mayıs ve Udnciteş-
rin aylannda yapılacaktır. İmtihan 
günleri Masjif Vekâletince tesbit ve 
ilân edüecektir. 

Gsırp dili imtihamna girecek me
murlardan büdikleri garp dilinde ya
zılmış en az üç sahifelik bir parçayı 
türkçeye ve türkçe yazılmış bir iba
reyi garp diline lûğata müracaat et
meden ve doğru olarak tercüme eden
ler imtihanda muvaffak olmuş sayıla-
caklai'dır. 

<( Amerika ekonomik 
harbe haşlıyor „ 

Totaliter devletlerin genişlemesine mâni olacak 
siyaset takilıi isteniyor 

Vaşington 20 (A.A.) — Radyoda 
bir nutuk söyleyen ayandan King, 
bitaraflık kanununun ilgası hakkın
da kongreye tevdi ettiği projeye dair 
izahat vermiştir. 

Hatlb, komintem aleyhtarı paktı 
imza eden devletlerin genişlemesine 
mâni olac£ik bir siyaset takib edilme
si lâzım geldiğini çünkü parçalama 
usullerinin ne zaman ortadan kalkar 
cağı malûm olmadığmı söylemiş ve 
Roma - Berlin - Tokyo mihverinin 
birçok hükümetlerin tahribini ve 
milyonlarca insanm zalimane bir 
kontrol altına alınmasını derpiş et
tiğini ilâve eylemiştir. 
«Amerika ekonomik harbe 

başlıyor.» 
Berlin 20 (A.A.) — Amerikanın 

Alman mallarmdan hususî bir güm
rük resmi alacağı hakkındaki haber 
National Zeitung gazetesi tarafmdan 
«Amerika ekonomik harbe başhyor» 
başlığı altmda tefsir edilmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Amerikamn bu karan, Rooseveltle 

adamlarının halen dünya barışmı 
tehdit eden tahrikâta hizmet ettikleri 
hakkmdaki umumî kanaati teyid ey
lemektedir. Amerika, Almsmyamn bu 
ekonomik harp tehdidine icap ettiği 
şekilde mukabele edeceğinden emin 
olabilir. 

Gazete bundan başka Alman mül
tecilerini nakleden vapurun tahliyesi
ni menetmiş bulunan cenup Afrika sı 
hükümetine de çatarak diyor ki: 

Bu tedbirlerden, Münihteki İngi
liz - Alman dostluk anlaşmasuu tah-

rlkiâmiz bir surette bozarak dominyon» 
larda bir kin haleti ruhiyesi ihdasına 
muvaffak olan Chamberlain mesul
dür. 

Nevyorkta büyük miting 
Nevyork 21 — 27 Martta burada 

Alman mallanna boykotaj üân et
mek için büyük bir miting yapıla
caktır. 

Suriye hükümetinin salâ
hiyetleri Fransaya geçti 

$am askerî işgal altına alındı, sokaklara 
mitraiyözier yerleştirildi, örfi idare ilân edildi 
Şam 20 (A.A.) — Havas ajansı bil

diriyor: Bir çok hadiselerin çıkmış 
olmasma binaen Suriye fevkalâde ko
miseri Suriye hükümetine bütün za
bıta işlerinin oradaki delegesine tev
diini tebliğ eylemiştir. Suriye hükü
meti selâhiyetlerinin Fransa mümes
siline devri üzerine Şam askerî işgal 
altına alınmıştır. 

Diğer taraftan Arslane paşa Kabi
neyi teşkilden imtina ettiği için Ka
bine buhram devam etmektedir. Mil
lî blok, 1936 muahedesini derhal ve 
tamamile tatbik etmiyecek bir hü

kümete müzaherette bulunmıyacağı-
nı bildirmiştir. 

Şam 20 (A.A.) — Samdaki Suriye 
fevkalâde komiserinin delegesi du
varlara beyannameler yapıştırarak 
memlekette asayişin teminine memur 
edilmiş olduğunu halka ilân etmiş
tir. 

Toplantılar yasak edilmiştir. İtaat 
edilmediği takdirde çok şiddetli ceza
lar tatbik olunacaktır. Örfî idare ilân 
olunmuştur. Sokaklara mitraiyözier 
yerleştirilmiştir. 

B. Hitler Berlinde büyük 
tezahüratla karşılandı 

B.Qoering söylediği nutul(ta"Bize 
sulh emniyetini getirdiniz,, dedi 

Beriin 20 — «Havas ajansm-
dan>: Berlin halkı çok şiddetli 8(^uğ« 
ve kara rağmen B. God^elsin davetine 
icabetle «Alman Reich'mı büyütmüş 
olan» Führere pek coşkun bir istikbal 
yapmıştır. 
B. Goering, bir hitabe irad ederek de
miştir ki: 

«— İki defa Alman kıtaatım, Alman-
lan ecnebi boyunduruğtmdan kurtar
mak için şevkettiniz. Bu defa Ahnan-
yaya. getirdikleriniz yalnız Ahnan kar> 
deşleriniz değUdir, bize aym zamanda 
büyük Almanyanm ihdas edilmesinin 
tevlid ettiği şeref ve azametle birlikte 
sulh emniyetini de getirdiniz. Hayatı-

mzm en güzel anım yaşıyorsunuz. Bü
yük Almanya, ba3rrağınızı Hradschin 
şatosunun direğine çektirdiğiniz za
man doğmuştur. Hasede ve husumete 
rağmen büyük eserlerinizin tahrib e-
dilmesine asla müsaade etmiyeceğimi-
ze alenen yemin ederiz.» 

Führer, bundan sonra otomobiline 
binmiş ve bunun üzerine tmparatoıluH 
şatosu ve parlak bir surette tenvir 
edilmiş olan Unter den Linden cadde
si yoliyle Berlin caddelerinde bir zafer 
geçidi başlamıştır. Bu esnada Berli-
nin bütün kiliselerinin ve mıdt>edleri-
nin çanları bütün kuvvetleriyle çalmış 
ve 21 pare top atılmıştır. 

Faşist meclisi bu akşam 
toplanıyor 

Roma 21 —, Büyük faşist meclisi 
bu akşam toplamyor. Bu içtimada 
mühim kararlar verileceği söyleniyor. 

1933 ve 1934 Türk borcu 
tahvilleri 

Ankara 20 (Telefonla) — 1933 ve 
934 Türk borcu tahvillerinin kesri 
mvnzamlan mübayaatmda tatbik 
edilmekte dan yüzde bir banka ko-
misyontmun yüıe hamiller taraftn-
dan tediye eöilmek şartile yüzde 2 ye 
çılcanlması Veküler heyetince karar-
laşpıştır. 

Maarifte tayinler 
Ankara 20 (Telefonla) — İaair erkek 

Bsesl tabiiye muallimi B. HaOt İzmit 
İkinci eAek lisesi müdûrlfigOne, İstanbul 
Cumhuriyet ortaokulu müdürü B. Cafer 
Cumhuriyet kız lisesi müdftrlS^^üoe, İnö
nü kız ortaokulu müdürü B. Emin İnönü 
kız lisesi müdürlüsüne, Kreakfigr kot Usesl 
başmüdür muavinlerinden B. Cevdet Çam<» 
lıca kız lisesi müdürlüğüne, İzmit Karataf 
orta mektebi müdürlerinden B. Ziya İz» 
mir Tilkilik orta mektebi mfidürlikğüne, 
Vefa lisesi müdür muavinlerİBden B.' 
Hamdi Zeyrek orta mektebi müdâriağüne, 
Kadıköy birinci orta mektep midûr mu
avinlerinden B. Naci Pendik orta mektep 
müdürlüğüne tayin edilmlglerdlr. 

Polonyada bir facia 
VoTş&iM 20 (A.A.) — Krsseminec'de 

çocuklarm üzerinde kaydıklan buz 
tabakası çatlamış ve 45 çocuk boğul
muştur. 



21 Mart 1939 A K Ş A M 

I 

AKŞAMDAN AKŞAMA 
Kolayca beliren bir 

koruluk... 
Geçen yaz, bir kaç ahbap, şehıl-

mizin maruf simalarından bir zalaa 
bahçesinde yemek yedik... Burası, fld 
kath binayı, kuytulukları içinde gis* 
ttycn harikulade bir koruluktu... 

Civaımda, avuç içi gibi dümdüz 
tarlalar var... Anlattığnu koruluk o 
mııhitts adetâ vaha gibi duruyor. 

Lâf arrsmda, lorduk: 
— Köşkü haor mı aldmız? 
Ev sahibesi güldü: 
— Hayu*... Ben yaptırdmı... Plâm-

m çizdim; inşaat esnasmda burada 
bulundum... Ağaçlan da teker teker 
diktim... 

Semalara doğru baktık. 
Başunızın üstü mavilikten ziyad* 
yeşillikle kaphydı. 

— Ağaçlan mı?... 
— Evet... Şu yanımızdaki arazi na-

sd düpedüz tarlaysa, burası da öy
leydi... Aile dostlanmızdan bir ha< 
mmefendi, Erenköyündeki bahçesin
den şukadarcık şukadarcık fıstık 
fidanlan verdi. Onlan diktik... İşte 
funlar... (Muazzam şemsiyeler halin
de, bahçenin bir tarafmı yapıyorlardı.) 
Temiş ağaçlarım da diktik... tşte hâ
li arsa bu hale geldi. 

Meclisimizde Yahya Kemal de var
dı. Böyle bir ümran eseri meydana 
getiren ev sahibesini şaheser yara
tan bir edibden bile daha fazla tak
dir ettiğini samimiyetle söyledi... 

Köşkte bizimle beraber bulunanlar
dan bir çoculc, acaba bu konuşulan-
lan alâkayla mı dinloniş, bilmiyo
rum; ağaçlardan düşen üç beş fıstı
ğı mini mini saksılara bir kaç san
tim derinliğinde solonuş. 

— Tutar mı? - diye soruyordu. 
— Canım, o kadar kolay değil... 
Buna rağmen geçen yazdan şimdi

ye kadar, bütün saksılardaki fıstık 
ağaçlan iki, üç parmak irtifaında be-
liriverdL 

Gerçi bu, şaşılacak harikulade bir 
şey değU amma, ibret alınacak ders! 

Geçenlerde, Osmanlılar devrinde 
yazılan bir kitapta şu cümle gözüme 
çarptı: «Ankara ile Sivas arasmda-
ki ormanların kuytuluklannda...» 

Halbuki şimdi bilmem oralarda bir 
tek ağaç topluluğu var mıdır? Ben 
İneçtim, göremedim. 

Buna rağmen ağaç, - hem de ağaç
ların en makbulleri, en şairaneleri, 
en süsleyicileri - işte böylece, kadm-
1ar ve çocuklar tarafından, toprağa 
Ur çubuk sokmak, bir çekirdek dik
mek suretile hasıl olan şeylerdir. 

Dünkü gazetel^in birinde Fiorya-
Bin arkasında muazzam bir suni or
man yaratıldığı yazıhyordu. Resmini 
de koymuşlar. Baktım, istikbal nam 
ye hesabına içim ferahladı. 

Düşündüm ki: 
— Yalmz devlete bırakmamak... 

FerdSer de azıcık himmet etmeli... 
Bu kadar arsalar, metruk bahçder.^ 

(Vâ - Nû) 
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B e l e d i y e h a r a p b i n a l a r ı 
t e t k i k e d i y o r 

Belediye, şehrin muhtelif yerlerin
de harap ve ahşap binalan birer birer 
tedkike karar vermiştir. Bu arada 
Heybeliadada bulunan eski bü: bina* 
nın maili inhidaıa olduğu görülmüf 
ve yıktırılmasına karar verilmiştir. 

SahifeS 

Mebus seçim 
günü belli değil 
M ü n t e h i b i s a n i l e r î n h ü v i y e t 

v a r a k a l a r ı h a z ı r l a n ı y o r 
Evvelki akşamki taaüf neticesin

de intihab edildikleri anlaşılan mün-
tehibisanilere yerilecek hüviyet vara
kalarının tanzimine başlanmıştır. Hü
viyet varakalannm muayyen bir şe
kilde bulumnafii için bunlar hazırla' 
nân numuneye g<^ matbaada tab©-
dilmişlerdir. Yarından itibaren veril
meğe başlanacaktır. 

Parti umumî İdare heyeti namma 
Dr. İbrahim Tali ve B. Şemseddin 
şehrimize gelmişlerdir. Bu ild zat, 
dün toplanan ilyönkunıl toplantısı
na iştirak etmiştir. 

Dün bir gazete, mebus intihabınm 
26 marttan evvel yapılacağmı yazı
yordu. Dün gerek Belediye, gerek 
Parti mahafilinde yaptığunız tahki
kata göre, gazetelerdeki haberlere' 
rağmen, mebus intihabmm martm 
yirmi altısmda yapılacağma dair res
mî bir tebüğ olmadığı gibi bu tarih
ten evvel yapılacağına dair de tebliğ 
yoktur. Gene bazı gazeteler İstanbul, 
Ankaı-a, İzmir gibi yerlerde Partice 
çift namzed gösterileceğini yazıyor
lardı. Bvma dair de şehrimize malû
mat gelmemiştir. 

52 nci okula çocuk bahçesi 
ilâve edilecek 

Beşiktaşta 52 nci ilkokula bir Ço
cuk bahçesi ilâvesine karar verilmiş
ti. Daimî encümen mektebe bitişik 
olan iki arsanın istimlâkine karar 
vermiştir. 

Belediyede teftişler 
M ü f e t t i ş l e r ik i g r u p h a l i n d e 
t e t k i k l e r i n e d e v a m e d i y o r l a r 

Belediyenin umumî muamelâtını 
tedkik ve teftiş eden mülkiye müfet
tişleri ild grupa ayrılarak çalışmağa 
başlamışlardır. Müfettişlerden B. İh-
sanm reisliği altmdaki grup Beledi
yenin muamelât kısmını, B. Hikme
tin reisliği altmdaki grup ta hesab 
kısmını tedkik etmektedirler. 

Müfettişler, gerek hariçten yapı
lan şikâyetler, gerek Belediye reisliği 
makamı tarafından tesadüf edilen ve 
mülldye müfettişlerine tevdi edilen 
noktalar üzerinde meşgul oluyorlar. 
Mülkiye müfettişlerinin yapacaklan 
tedkiklerin ne kadar süreceği henüz 
belli değüdir. Tedkiicatm hangi sene
lere kadar teşmil edileceği Dahiliye 
Vekâletinden gelecek emirden sonra 
anlaşılacaktır. 

Bir Alman grupu bizden 
tütün alacak 

Türk Tütün Limited şirketinden 
vasi mikyasta tütün almak üzere şeh
rimize gelen Alman tütün grupu di
rektörü B. Zengel şerefine dün öğ
leyin Tütün Limited şirketi müdürü 
B. Saffet tarafından Perapalasta bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette İnhisarlar umum müdür
lüğü namına müdür muavini R Mü
nir Hüsrev, Türkofis müdürü B. Ce
mal Hüsnü, Ziraat bankasından B. 
Hâmid Tahsin, maruf tütün ihracat 
tacirleri ve Alman grupunun şehri-
mizdeld mümessili hazır bulun
muştur. 

Karilerimizin 
mektupları 

• • • 

Befikiaf pazanna 
intizam vermeli 

Geçenlerde hükûm^in raptafı Mr 
tebligattan sonra Begikta^ pazarında 
bağırmak yasak oldu... 

Fakat ne yazık ki bu haber, bu teb-
I l ^ t yakıız, o haftaya mahua oldu; 
ilk ve son oldu. Onu takibeden haf
ta bağırmalar ba^ıladı. Bu hafta ise 
bütün sinirleri sarsan feryatlaı: uzak 
mesafelerden duyulur oldu. 

Sıhhate muzur olan ve mahalle a-
ralarına kadar sokulmıış olan bu pa
zarın ilerisinde boş duran ve pazara 
daha elverişli bir saha olan İhlamura 
nakli mümkünse bu cihetten Beledi
yenin nazan dikkatini celbederiz. 

Hele geçenlerde bir vakaya şahid 
oldum: Gece karanh&ı yaklaşmak
taydı. 14 - 15 yaşlannda bir çocuk 
koşarak geliyordu. İpleri göremiyerek 
çarptı ve bu darbe esnasmda bumu 
kana bulandı. Sokak başlarmda böy
le balık ağ:ı şeklinde gerilmiş olan ge-
çlti zorlaştıran, tente iplerinin de 
münasip bir şekle sokulması ve za
rar vermiyecek bir şekilde durması 
icap etmez mi? Belediyenin tekrar 
dikkatini celbederiz... 

Aynı semtten bir okuyucunuz 

Profesör Lipman'ın 
cenazesi 

B u g ü n Ü n i v e r s i t e d e n m e r a 
s i m l e k a l d ı r ı l a c a k 

Vefatı haberini dün teessürle yaz
dığımız tıb fakültesi profesörlerin
den Lipman'm cenazesi bugün mera
simle kaldınlacaktır. 

Cenaze saat 13 de üniversite mer
kez binasına getirüecek, burada nu
tuklar söylendikten sonra talebe ve 
profesörler cenazeyi üniversiteden 
Sultanahmede kadar yaya olarak ta-
kib edeceklerdir. 

saitanahmedden otomobülere bi
nilerek profesörün caıazesi Feriköy 
protestan mezarhğma götürülecek ve 
orada merasimle defnedilecektir. 

Dün profesörün Haseki hastane
sindeki faaliyetinden bahsetmiştik. 
Bundan hastane idaresine karşı ta
riz mânası çıakranlar olduğunu ha
ber aldık. Böyle bir şey aklımızdan 
geçmemiştir. Biz sadece profesör 
Lipman'ın faaliyetini kaydettik. Has
tane idare heyeti de bu faaliyetten 
büyük bir takdirle bahsetmektedir. 

B u g ü n Ü n i v e r s i t e d e h a l k 
k o n f e r a n s ı v e r i l m i y e c e k 

üniversite profesörlerinden B. Lip
man'm vefatı münasebetile Üniversi
te konferans salonunda her hafta sa
lı günü verilen halk konferanslan 
bugün tehir edilmiştiı. Gelecek haf
ta konferanslara devam olunacaktır. 

Ü s k ü d a r t s k e l e m e y d a n ı 
Üsküdar İstıele meydanımn plâm 

tasdik edilmek üzere Nafia Vekâleti
ne gönderilmiştir. Yeni plâna göre 
araba iskelesi yanındald düiskânlarla 
vapur iskelesi medhalindeki dükkân
lar kaldırılacaktır. 

Üsküdar vapur iskelesinin de şim
diki araba vapuru iskelesinin bulun
duğu yerde inşası muvafık görülmüş
tür. Bu sahanın tanzimi ve plâmn 
tatbiki için elde kâfi tahsisat vardır. 
İşe hemen başlanacaktır. 

Hasan ecza 
deposu gangını 

E n k a z d a n h â l â d u m a n çık
t ı ğ ı n d a n keş i f y a p ı l a m a d ı 

Hasan ecza deposu yangını etr»-
fmda müddeiumumîlik tahkikata de
vam etmektedir. Dün yangm yerin
de ehlivukuf heyeti tarafından bir 
keşif yapıhnası kararlaştuılmıştı. Bu 
vakanm tahkikatUe meşgul olan 
müddeiumumi muavini B. Rifatm iş-
tirakile Sultanahmed birinci sulh ce
za hâkimi B. Reşid ve bir mühendis-
ten müteşekkil ehlivukuf heyeti dün 
öğleden sonra keşif ve tedkikat yap
mak üzere yangm yerine gitmişler
dir. 

Bu esnada enkaz yığını arasmdan 
henüz duman çıkıyor ve itfaiye su 
sıkmağa devam ediyordu. Diğer ta
raftan enkaz yığmı ve binanm du
varları yıkılmak tehlikesi gösteri
yordu. Bu yüzden ehlivukuf heyeti 
yangm yerine girememiş ve bir müd
det dışarıdan tedkikat yaptıktan son
ra yan taîafta bulunan Hacıbekir 
hanma gürerek binanın arka tarafm-
da yangın mahallini gören pencere
lerden ilk tedkikatı yapmışlardır. 
Tedkikler esnasında depo sahibi B. 
Hasan da beraber bulunmuş ve ma
ğazanın vaziyeti hakkında izahat 
verĞıiştir. 

Heyet bu tedkilderin neticesini ra-
porla müddeiumumîliğe büdirecek-
tir. Enkaz arasındaki ateş tamamile 
söndürülerek yıkılma tehlikesi göste
ren yerler kaldırıldıktan sonra asıl 
yangın yerinde bir keşif daha yapı
lacaktır. 

3 kaçakçılık vakası 
K a ç a k k u m a ş y a k a l a n d ı , af
y o n v e z a h a r i n k a ç a k ç ı l ı ğ ı 

m e y d a n a ç ı k a r ı l d ı 

Gümrük kaçakçüık istihbarat teş
kilâtı dün, üç kaçakçılık hadisesi tes-
bit etmiştir. Limanımıza gelen Besa-
rabya vapurundan kaçak kumaş çı
karmakta olan Muiz isminde biri, me
murlar tarafmdan cürmümeşhud har 
linde yakalanmış ve hakkmda tanzim 
olunan evrakla birlikte asliye beşin
ci ceza mahkemesine verilmiştir. 

Aziz isminde tj^rinin evinde yapı
lan araştırmada bir mikdar afyon, 
bir de afyonu çekmek üzere kuliam-
lan ve «kabak» tesmiye edilen bir 
âlet ele geçirUmiş, Aziz hakkmda ka
nunî takilıata girişilmiştir. 

Bundan başIca Mahir isminde biri
nin odasmda kaçak olarak sokulmuş 
bulunan bir hayli zaharin ele geçiri
lerek müsadere olunmuştur. Mahir 
hakkındaki tahkilcat da derinleştiril-
mektedir. 

Taksimdcfki yeni helânm 
inşası bitiyor 

Taksimde Çeşme sokağmda yapı
lan iki kısımdan mürekkeb rmumî 
hela, bugimlerde bitecektir. Meydar 
na nazır h^â derhal yıktınlacaktır. 
Taksimdeki su hazinesi duvan da 
tanzim edilmektedir. Duvar şimdiki 
seviyesinden iki metre daha yüksel-
tilcektir. Hazinenin duvannm üzeri 
bahçe haline konacak ve duvar sttc^ 
masıklarla sarılacaktır. 

İSTANBUL HAYATI 
Eteğini çekmek şartile 1 

bahsediUyordtt. 
gözlerini kırp« 

At koşularmdan 
Kıvırcık saçh adam 
kupa sözü kesti: 

—' Ata pek merakhyım. Vaktile bir 
Arap atım vardı, dünyada eşine tesa
düf edemedim. Bir gün sokakta hay
vana binerken tam ayağımı üzengi
ye bastığım sırada birdenbire ürktiL 
O hızla yandanki duvann üzerinden 
komşunun bahçesine atlamaz mı? 
Bereket versin biniciliğim mttkeniK 
meldir. Bir ayağım üzengide olduğu 
halde hayvanla beraber duvardan 
aştun da düşmedim. 

Yımımda oturan çıplak başh adam 
gülerek mırıldandı: 

— Ceketinin eteğini çdonek lâzım. 
Kıvırcık saçh adam sigarasmı ta< 

zeliyerek devam elti: 
— Hayatta başımdan böyle bir çok 

kazalar geçmiştir. Hele geçirdiğim 
bir deniz kazasmı hiç unutamam. 
İ^eleden vapura biniyordum, nasıl
sa ayağım takıldı, denize düştüm. 
Evvelâ şaşırmışım. Biraz sonra ken
dime gelip denizin dibinde olduğumu 
anlajnmca saatime baktım. Tam on 
dakika suyun dibinde kalmamışmı-
yım?!.. Az kalsm boğuluyormuşum. 
Fakat yüzücülükte de pek ustayım-
dır ha. Derhal yüze yüze iskeleye 
çıkUm. 

Çıplak başh zat bu defa bir kah
kaha attı: 

— e l e t i n iki eteğini birden çek
mek lâzım. Kimsenin danlmamasi 
şartile size bir hikâye anlatayım: 
Vaktüe köy ağalarından biri çok mü-
balâğah konuşurmuş. Etraftakilerin 
istihzalarına tahammül edemiyen 
kâhyası kendisini bu huydan vazgeçir
mek için nasihatler etmiş ve niha
yet, ağa bir daha böyle mübalâğa ya
parsa kâhyanın yavaşça ceketinin 
eteğini çekerek kendisini ikaz etme
sini karaıiaştırmışlar. 

Günün birinde bir ziyafete davet 
edile» ağa yemekten sonra gme mü
balâğalara başlamış; «vaktile benim 
yüz bin koyunum vardı.» der demes 
yanında oturan kâhya yavaşça ceke
tinin eteğîni çekmiş. Ağa derhal 
rakanu değiştirmiş; «yanhş söyle
dim. Yüz bin değil, on bin koyunum 
vardı.». Kâhya tekrar ceketinin ete
ğini çekmiş. Ağa koyun adedinden bir 
sıfır daha atmış. O sırada kâhya da 
yediği yemelderin ağırhğiyle ağanm 
yanında uykuya dalmış. Fakat üzeri
ne aldığı vazifeyi o kadar bmimse-
miş ki, uyku arasmda mütemadiyea 
ağanm c^etini çekmeğe devam et
miş ve her çekişinde ağa da koyun 
adedinden birer sıfır indirmiş. Niha
yet adamcağız yüz binden on koyu
na kadar inmiş. Fakat ceket gene çe
kilme* mi? Ağa artık dayanamamış, 
hiddetle ağaya dönerek: 

— Briıey karata! Bmim hiç mi k»> 
yunum yoktu?... 

Diye azan basmış. Kâhya uykudan 
uyanmış, hatasım anlamış amma, if 
işten geçmiş. 

Biz gülüşürken kıvırcık saçb a l 
hiddetini zapta çalışandc zoraU bl( 
tebessümle: 

— Yani, dedi, ben ata Mnmedinı, 
denize düşmedim mi? 

öteki cevab verdi: 
— BeUd ikisini de yapmışsınıtdıv 

amma, cdcetinizln eteğim çekmek 
şartile!... Cemal Refik 

• • • • • • — • • « — « • » • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • — 

B e l e d i y e n i n S i p a h i o c a ğ ı r u i 
t e b e r r u 

Belediye, Sipahiocağına üç yüz lini 
teberru etmeğe karar vensiftir. 

Bajr Amoa istasyonda f. 

i 

—. Bu kadar teessüre ne lüzum 
•ar bay Amca, bir ay sonra gene ge
lecek... 

Hem bunlar küçük ajrnhklar!... 
Ya Hâzım'm elinden bir ilu:amiye 
kazansaydı... 

... Ya zengin bir kapıya damat ol
saydı!... Belki bir dalıa yüzünü gö
remezdin... 

pal. 
Amma gittiği yer şurası: Avru- B. A. — Evet amma Orta Avrupai.. 
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Bulgar Başvekili bu 
akşam hareket ediyor 

(Baş tarafı 1 inci saJıifede) 
Misafirimiz gan dolduran kalaba

lığı selâmladıktan sonra hususî va
purla Haydarpaşadan Tc^haneye 
geçmiş ve oradan da otomobille 
Perapalas oteline gitmiştir. B, Kösei-
vanof saat 12 de vali muavinini ziya
ret etmiştir. Öğle üzeri vali muavini 
tarafmdan misafirler şerefine Pera
palas otelinde bir ziyafet verilmiştir. 
Vali muavini B. Hüdal Karataban 
ilk kadehi dost Bulgaristan şerefine 
kaldırmış, B. Köseivanof da kadehi
ni Türkiye şerefine kaldırmak sureti-
le mukabelede bulunmuştur. Ziyafet 
çok samimî bir hava içerisinde saat 
16 ya kadar devam etmiştir. 

Misafirimiz Cumhuriyet abi
sine çelenk koydu 

Misafirimiz ve refakatindeki zatlar 
aâyafetten sonra otomobille Dolma-
bahçeye giderek sarayı ziyaret etmiş 
ve müteakiben de Savarona yatmı 
gezmişlerdir. B. Köseivanof saat 
17,20 de Taksim Cumhuriyet âbide
sine çelenk koymuştur. 

Muhterem misafirimiz dün akşam 
saat 20 ye kadar Bulgar konsoloslu
ğumda Bulgar kolonisinin ziyaretleri
ni kabul etmiştir. 

Misafirlerimiz bugün öğle yemeği
ni Perapalas otelinde hususî surette 
yiyecekler, öğleden sonra otomobiller
le şehrin görülmeğe değer yerlerini 
gezeceklerdir. 

B. Köseivanof bu akşam 
gidiyor 

B. Köseivanof ile beraberindeki ze
vatı Sofyaya götürecek olan hususî 
tren bu akşam saat 21 de Sirkeci ga-

nndan hareket edecek, yann sabah 
saat 8 de Edimede duracaktır. Muh
terem misafirimiz Edime istasyonun
da da merasimle karşılanacak ve teş
yi edilecektir. 
Bir Rumen gazetesi resmî 
tebliğ hakkmda ne diyor? 

Bülcreç 20 (A.A.) — Rador ajansı 
bildiriyor: 

Bütün Romanya gazeteleri, Türk -
Bulgar görüşmeleri sonunda Anka-
rada neşredilen resmî tebliği, ilk sa-
hifelcrinde başlık olarak neşretmek
te ve bu tebliğin ehemmiyetim teba
rüz ettirmektedir. 

Timpnl diyor ki: 
«Ankara tebliği, Balkan antantının esa

sını teşkil eden Balkan devletleri arasında 
hakikî dostluk ve işbirliği zihniyetini te
barüz ettirmektedir. Bu sebebden dolayı 
tebliğ, Romanyada tam bir surete tasvib 
olunmaktadır. Herkesi düşündürmeğe da
vet eden bugünlerde şarld Avrupada müş
terek eayretlerle sulhu teyid etmek az
mimizi bildiren müttefik Türkiye ile kom
şu Bnlffaristanı tebrik etmeliyiz. 

Sandığımıza KÖre, bu dostluk, işbirliği 
ve miUî istildâl arzulan, bugün her tarafa 
nüfuz etmiş bir vaziyettedir. Nitekim Al-
manyanm «Avmpada hiçbir millet eski 
Çekoslovakya ile ayni seviyede tutulamaz 
ve eski Çekoslovakyaya kıyas edilemez» 
tarzındaki beyanatmı - ki bu beyanatı 
dün neşretmiştik - biz, bu arzuya hamle
diyoruz. 

Ballutnlardan Şimal denizine kadar sta
tünün tamamiyle tesbit edilmiş olduğu 
hakkındaki ttalyan beyanatı da ayni ma
hiyettedir. 

Paris, Londra, Vaşinston ve Moskovada 
hükümet mahfillerinde ve halk arasmda 
vukua gelen mühim aksüIâmeUer de yine 
bu tarzda tefsir edilebilir. Biz, bunları 
nazan dikkate almak mecburiyetindeyiz. 
Bunlar ise, umumî sulhun Avrupanın bu 
mmtakasında adalet ve küçük, büyük her 
milletin istildâline hürmet üzerine mües
ses bir sulha bağh olduğu umumî kanaati 
sarih surette kendisini göstermektedir. 

italya Kralı 
Faşist meclisinin toplantısın

dan sonra bir nutuk söyliyecek 
Paris 20 — Komadan bildirildiğine 

göre İtalya kraU Viktor Emanuel, 
24 mart ta büyük faşist meclisinin 
toplantısından sonra çok mühim bir 
nutuk söyliyecektir. 

îtalyada faşist rejimi kurulduğun-
danberi kral ilk defa olarak böyle 
nutuk söylemektedir. 

Talebe ve âdabı muaşeret 
kaideleri 

Mekteplerde talebenin adabı mua
şeret kaidelerine riayet edecek şkilde 
yetiştirilmesi için Maarif Vekâleti 
tarafmdan verilen emir üzerine dün 
maarif müdürlüğünde bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda bazı esas
lar tesbit edilmiş ve bir de komisyon 
ayrılmıştır. Komisyon gelecek salı 
günü tekrar toplanarak mekteplerde 
tatbik edilecek adabı muaşeret kai
deleri hakkmda bir program tanzim 
edecektir. 

Bayan Münevver zehirlenerek 
mi öldü? 

Kumkapıda oturan Münevver adın
da bir kadm evvelki gün evinde öl
müş, müddeiummniliğe yapüan bir 
ihbarda Münevverin zehirlenme ne
ticesinde öldüğü iddia edilmişth'. Bu 
iddia üzerine müddeiumumîlik tah
kikata başlamıştır. Adliye doktoru B. 
Balih Haşim dün cesedi muayene et
miş ve ölümün hakikî sebebinin tes-
biti için otopsi yapılmak üzere Morga 
göndermiştir. 

Muhtelit yağ satmak yasak 
mı olacak? 

Belediye iktisad İstişare heyeti 
şehrin yağ işleri etrafmdaki tedkik-
lerini bitirmiştir. İstişare heyeti mah
lut yağ satışmdaki sıhhî mahzınu 
nazan dikkate alarak menedilmesini 
muvafık görmüştür. 

Halbuki umumî meclisçe kabul edi
len talimatnemede mahlut yağ satışı 
muvafık görüünüştü, İstişare heyeti 
bu talimatnamenin tadilini istemek
tedir. Belediye reisliği makamı, bu 
karan tedkik ediyor. 

İki kişi kavga etti 
ibrahim ve İsmail adında iki kişi 

dün Beyoğlunda kavga etmişler, bir
birlerini demirle başlarından yarala
mışlardır. Her ikisinin de, yaralan 
tehlikeli olduğundan Şişli hastanesi
ne yatırılmışlardır. İyileştikten sonra 
ikisi de mahkemeye verileceklerdir. 

Sovyet Rusyada 
O n s e k i z i n c i k o m ü n i s t k o n 
g r e s i m ü z a k e r e l e r i n i b i t i r d i 

Moskova 20 (A.A.) — Sovyetler Bir
liği Komünist partisinin 18 inci kon
gresi müzakereleri, Jdanov'ım raporu 
üzerine yapılan görüşmeleri mütea
kip sona ermiştir. 

Kongre, Sovyet Komünist partisi 
statüsünde yapılacak değişiklikler 
hakkmda Jdanov'vm raponmu esas 
olarak almağa karar vermiştir. Bu de
ğişiklikleri tesbit etmek \ e yapmak 
için bir komisyon seçilmiştir. Bu ko
misyonda ezcümle Stalin, MolotDV, 
Voroşilov, Kaganoviç, Andreev, Jda-
nov, Kurşçev, Malenkov ve Meklis âza 
olarak bulunmaktadır. 

Yergi kaçakçılığı ihbarı 
muhakemesi 

Orozdibak ticarethanesinin vergi 
kaçakçıhğı yaptığını ihbar edeceğini 
söyliyerek ticarethaneden 1250 lira 
aldığı sırada yakalanmaktan maznun 
Lûtfi asliye dördüncü ceza mahke
mesinde yapılan muhakeme netice
sinde beraet etmiş, temyiz mahke
mesi bu kararı nakzettiği cihetle ye
niden muhakemeye başlanmıştı. 

. Dün dördüncü ceza mahkemesi bu 
muhakemeye bakmış ve neticede yi
ne ilk celsede olduğu gibi bu paranm 
tehdidte alındığı sabit olmadığı ci
hetle Lûtfi hakkmda evvelce verilen 
beraet kararmda ittifakla ısrar edü-
miştir. 

Ankara Borsası 
20 _ 3 — 939 

Esham ve Tahvilât 
Sivas - Ennırum I 1935 

1932 % 5 ikramlyeli hazine tahvili 93,— 
PARA V* ÇKKLEB (Kapani| lUtlerl) 

5,93 
126,67 
3,35 
6,655 

28,53 
67,225 
50,835 
21,30,50 
1,08,25 
1,56 
5,93 
23,96 
24,96,75 
0,90,50 
2,90,75 

34,62 
30.535 
23,90,25 

Londra 
New-York 
ParU 
MUftno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bûkreı 
Belgrad 
Yokohama 
Btokholm 
Moskova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç Kr. 
100 Ruble 

ABDÛLVEHAP 
ve 

LEYLA MURAD 
ŞAheseri 
Görülmemiş 
muvaffakiyet 

YAŞASIN AŞK Türkçe söziO 
Arapça şarkılı 

TAKSİM ve SÜMER s--«>--<^^ kazanmaktadır. 

Yarın akşam M E L E K sinemasında 
Çok acı çekmiş • Çok mesudolmuş bir kadının romanı 

DAMGALI KADIN 
Bütün' İstanbul halkım heyecanagetirecek bir FHm. Baş Rollerde: 

6LADYS 6 E 0 R 6 E - WARREN W I L L I A M - JOHN BEAL 

En Nefis Şark Musikisi ile - En Mükemmel 
Türkçe Sözlerile... Kendi Dilimizde Konuşan 

ve esrarlı Hindistanı en cana yakın bir a ^ m e n u u içinde canlandıran Racaların Muhteşem Saraylarında Filime 
Alınmış - Muazzam MizansenU 

R A C A N I N 
H A Z İ N E L E R İ 

..B.,,^.»...- 5EYHAHMED — - f^fff^^ mim 
Musiki kısımlarım tertip eden: M. C. ve üstad Cevdet Kozan 
Başlıca şarkı ve gazeller: Hâmid Dikses ve K. Safiye 

Perşembe akşamı İ P E K VB SARAYs inemalarnda birden 
BULMACAMIZ 

I 2 3 4 5 - 6 ? 8 9 10 

Türkçe 
izahatli 

Bu Perşembe Akşamı 

Soldan sat*: 
1 — Türkiyenin idare şekli. 
2 — Üye - Yüze gülücülük. 
3 — En uzun boyunlu hayvan - Şüphe. 
4 — Başına «H» gelirse dünyanın en 

yüksek dağ silsilesi olur - Sonuna 
<ıH» gelirse bir nevi ince kum olur. 

5 — Beyan edatı - Rakamlar. 
6 — Esirlik - Kaba kumaş. 
7— Tersi dere kenarlarında biter - Bil 

Arap hükümeti. 
8 — Beyaz - T'-'̂ lfi bir divan şairi. 
9 — Lüks bir içki. 

M) — Sonuna «R» gelirse ziyaretçi olur -
Din ve dünya işini ayıran. 

Tokandan aşağı: 
1 — Yerin çekici kuvveti. 
2 — Bir meyva. 
3 — Yeni vapurlanmızdan biri - Tersi 

meşguliyettir. 
4 — İnhisarlar Vekilimiz. 
5 — Cenub vilâyetlerimizden biri -

İsimler. 
6 — Hürmet - Sicimin kalını. 

.7 — Dokuma tezgâhı iğnesi - Güzel sa
nat - Yapmak. 

8 — Sıcak mevsim - Geminin deniz 
içindeki kısmı. 

9 — TekerlekU nakil vasıtası - Basma 
«i» gelirse fena değil. 
10 — Teşhis etmek - Beyaz. 

Geçen bnbnacammn balll 
Soldan sağa: 
1 — Çarşıkaı», 2 — Mürailik, 3 — Arabi, 

Batı, 4 — Müşir, İrak, 5 — Ukte, Trak, 
6 — Taş, 7 — Akropol, Se, 8 — Temsileden, 
9 — Matruş, 10 — Zeki, Fil. 

Tnkandan aşağı: 
1 — Mamulât, 2 — Çürük, Keme, 3 — 

Araştırmak, 4 — Ra^ie, Osti, 5 — Şiir, 
Epir, 6 — n. Oluk, 7 — Kibir, I^ş, 8 — 
Akarat, 9 — Takasevi, 10 — Eık, Şen. 

A K A R Y A s i n e n m m d a 

STAD İLÂHLARI 
(1936 Berlin olimpiyatlannmtam hakikî ve yegâne Filmi) 

Henüz misli görülmemiş fevkalâde spor ve gençlik Filmi 

Bu akşam saat 21,30 da FRANSIZ Tiyatrosunda 
Şef Bay SEYFEDDİN ASAL idaresindeki 

KONSERVATUAR ORKESTRASININ İŞTİRAKİLE 
Meşhur Fransız P D A K I Q P Q I ^ A T Î '̂ ""^* 

Viyolonisti l l V M I N O l — W l \ M I I olarak 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Büyük Senfonik konseri ^ ^ ^ ^ ^ n ^ . . ^ — 

t 
Yannki Çarşamba 
Matinelerden itibaren 

Şehzadebaşı ^ ^ ^ ^ ^ " Gedikpaşa' 

FERAH AZAK 
Beyoğlu ^nemalarından evvel, Türkiyede Uk defa olarak: 

Çöl 
Kızı CEMİLE - " > ŞEYH ABDULLAH 

En büyük îilimlerde (Şeyh Ahmed) Türkçe sözlü Süper Filmini Türk 
sinemacıhğına hediye eden (Kemal Film) in Aşk, İhtiras ve maceralar romanı 

^ ^ _ _ _ _ l g ^ ^ ^ _ l Türkçe sözlü Türkçe musikili • ^ • • • • • • ( ^ • • • ^ ^ 

Acıklı ölüm 
Dr. Artin Bezirgânyan 

Pazar günü saat 14,30 da kalb sek
tesinden anî olarak hayata gözlerini 
kapamıştır. Cenaze merasimi bugün 
saat 14 de Feriköy Ermeni kilisesin
de yapılacaktır. 

TURAN TİYATROSU 
Bu akşam Halk Gecesi 
Ertuğrul Sadi Tek ve 

arkadaşları. B A S K I N 
Vodvil 3 P. (Se) Atilâ re
vüsü. Miçe Pençef var

yetesi. 
Localar 100, Heryer 20, Paradi 10 kuruş. 

W 

Talebe ve Muallimlere 
New York sergisi 

için 
EN BÜYÜK FIRSAT 

9 Temmuz kafile seyahati 
Bükreş ve Pariste ikamet 

14 gün New Yorkta 
Muazzam Transatlantiklerle 100 
kişilik kadrosu olan bu grupa bir 
an ev\'el kaydolmamzı tavsiye 
ederiz. 

NATTA 
Seyahat Acmtası Galatasaray 

Telefon: 44914 

TEŞEKKÜR 
18 Mart 939 cmnartesi günü 13 de 

Heybeliadadaki hanesinde vefat eden 
zevcim Erenköy serkomiserliğinden 
emekli Hilmi Baysalın cenaze mera
simine iştirak eyliyen meslekdaşla-
rile tekmil dostlanna, gerek beni zi
yaret ve gerek tel ve mektup ile acıklı 
günlerimi teselli eyliyen akraba ve 
ahbaplarıma derin şükranlarımı tak
dim eylerim. 

Eşi: Refika Baysal 

TEŞEKKÜR 
3 mart cuma gecesi Atabey hanında çı

kan yangın neticesi fabrikamın kamilen 
yanması üzerine şahsî dostlanm've müş
terilerim tarafından gönderilmek lütfun
da bulunulan taziyet mektup ve telgraf
larının beni son derece mütehassis ettiği
ni bildirir, kendilerine bu derin alâkalan 
için ayn ayn teşekkür etmek imkânı ol
madığından gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 

Fahri Birol 

Yann Matinelerden itibaren 

YILDIZ 
Sinemasmda 

Tino Rosinin en güzel Filmi 

YAKAN BUSELER 
Aynca ŞİRLEY TEMPL'nin ea 

güzel Filmi 

RADYO KRALİÇESİ 
HAIK On^L Bu akşam 9 da 

HALİME 
Zozo Dalmasla Mac»F 
baleti. 

Çarşamba M. ¥esa-
rinin 

AŞK BORSASI 
Yeni operet 

Tepcbaşı Dram kısmı 
Ak^am saat 20,30 da 

K O R K U N Ç G E C E 

3 perde 
mmM 

Her güzelliğe aşık 
«Tezadı) ve «Sermed» ımdıaiTİr 

İ z z e t M e l i h ' i n 
en yeni, en cazib yazılan 
Satış yeri; «İkbal» ve «Haset» 

İ l 
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Memelin vaziyeti 
Almanya bütün siyas! faaliyet ve gayretini üç senedenberi Orta Ar-

rupaya temerküz ettirmiş bulunuyor. Avustui)(ayı • • Südet havalisini al« 
diktan sonra flmdi de Habsbutg saltanatum ikinci büyük direği titm 
Bohemya ile Moravyayı aimıs bulunuyor. Habsburglann flacar krah olarak 
hâkim bulundukları Slovakya da sahirde hükümranlık hukukunu muha
faza etmekle beraber Almanyaya tabi olmuştuı. Şimdi İHİtün âlem, 
Almanyamn bundan sonra yine Orta Avrupada ne gibi hareket ve ham
lede bulunacağım keşfetmeğe çalınıyor. Macaristan İle beraber Romanya» 
ya karşı teşebbüs ve harekette bulunmasmdan endişe ediliyor. 

Bu sırada Almanyanm başka sahalarda herhangi ciddi bir harekette 
bulunacağına ihtimal verilmemektedir. Halbuki Baltık sahilindeki Memel 
nuntakası vaziyeti birdenbire vdıamet kesbetmiştir. Litvanyahlann bu 
mmtakayı işgalleri üzerine Memel şehrinde indirilmiş olan Almanya im
parator heykelinin tekrar yerine konulması münasel)etile yapılan tezahürat
ta Almanyaya iltihak temayülü gösterilmiştir. Hükümranı hukuku Ut-
vanyaya ait olan bu muıtakada Nazi rejimi ve Alman unsurunun hâkimi
yeti tamamile yerleşmiştir. Memelin Almanyaya Utihakı bu mühim köprü 
başuun Alman ordusu tarafmdan işgali olacaktu*. 

Şu kadar var ki Memelin işgali Almanyanm Baltık denizi Inıyunda 
daha ziyade ilcrliyeceğine bir alâmet sayılmayacaktır. Çünkü şimaldeki 
küçük devletler lıiçbir endişe izhar etmiyorlar. Bu devletlerin tamamiyet 
ve istiklâllerini Itorumak için İngUterenin kefalette bulunmak istediği 
Avam Kamarasında beyan edilmişti. Lâkin bu hükümetler böyle bir kefa
leti memnuniyetle liar^jiayamayacaklannı şimdiden izhar ettiler. İngilte-
renin kefaletinin faydalı olmak şöyle dursun bUâkis Almanyayı kuşkulandır
mak gibi zarar ika edeceğini izhar ediyorlar. Norveç parlâmento reisi 
bunu açıktan açığa söylemiştir. 

Zaten artık Garpli büyük devletlerin vaad ve teminlerine Çekoslovak-
yanm vaziyetini göz önünde bulunduran küçük devletlerden birçoğu inan
mıyorlar. Herhalde bundan sonraki siyasi teşebbüs ve hareketler Avrupa-
nın şimalinde ve şimali şarkisinde cereyan edecek değUdir. AKŞAM 

Esperanto l<onuşan memur 
Pariste, Luvr sokağındaki posta 

merkesdne girdiniz mi?.. Bu suale 
evet diyenler de bulunur, hayır diyen
ler de... 

Hayır diyenleri bir yana bırakıyo
rum, evet diyenlere soruyorum: Saat 
15 ile 18 arasında posta binasmda na
zarı dikkatinize çarpan bir şey oldu 
mu?... Hayır rm?... Yazık, etrafınıza 
dikkatli bakmamışsınız. 

Küçük bir gişenin üstünde bir yaf
ta vardır. Bu yaftada bir yıldızla bir 
çapa resmi görürsünüz?.. Ne demek 

bu?.. Altmda şu satır yazıldır: 
«Bu gişede esperanto konuşan bir 

memur vardır. Saat 15 Ue 18 arasm-
da çalışır.» 

Fransa hükümeti posta merkezle
rinde esperanto bilen birer memur 
bulundurmağa karar verdi, gazete
lerle ilâh etti ve ancak bir tek espe
ranto bilen adam çıktı. İşte Luvr so
kağındaki posta merkezinde çalışan 
memur o zattır. 

Esperantonım canh bir dil olduğu 
anaşüıyor. birkaç miyonda bir kişi!... 

Radyoda konser 
Pariste intişar eden 1 mart 1909 ta

rihli gazetelerde şöyle bir havadis 
çıkmıştı: 

Akademi âzasından bay Hanri Pu-
ankare çok alâka uyandıran bir kon
ferans verdi. Âlimin bu konferansı 
telsiz ve mevcelere dairdi. 

«Bay Hanri Puankare, latifeyi çok 
seven bir zattır. İşte gene dinleyicileri 
ile lâtife etti ve birkaç sene sonra, tel
siz ve mevceler sayesinde, odunuzda, 

oturduğumuz yerde, koltuğumuzdan 
ktmddamadan, hattâ yatağımızdan 
kalkmadan dünyanın başka bir ye
rinde verilen konserleri dinliyeceğimi-
zi söyledi: İlim her zaman çatık kaşlı 
olmaz ya, işte bazan da böyle nükte
ler yapar!..» 

Otuz sene evvel bunları yazan mu
harrirler, acaba radyonun önünde kon
ser dinlerlerken, otuz sene evvelki 
gafletlerini hatırlıyorlar rm? 
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Milletler cemiyetinin iki 
memuru seiırimize geldi 
M ü t e h a s s ı s l a r m e m l e k e t i 
m i z d e a f y o n e k i m s a h a l a r m ı 

t e t k i k e d e c e k l e r 
Miiletlei' Cemiyeti afyon ve içtimai 

nuavenet bürosu şefi B. Ekstrand 
iîe muavini B. Renborg dün sabahld 
clcspresle şeiırimize gelmiş, Sirkeci 
garmda Türk - Yugoslav afyon bü
rosu şefi B. Ali Sami, Toprak mah
sulleri ofisi umum müdür muavini 
B. Şakir, Toprak mahsulleri ofisi İs
tanbul şubesi müdürü B. Nuri tara
fmdan karşılanmışlardır. 

Afyon işleri üzerinde umumi bir 
tadldk seyahatine çıkan bu iki zat 
şehrimize Yuğoslavyadan gelmişler
dir. Milletler Cemiyeti afyon ve içti-

• maî muavenet bürosu şefi ile muavini 
i .ıgoslavyada tedkik ve temaslarda 
bulunmuşlardır. Şehrimizde ve Anka-
rr.da da afyon işlerile meşgul olacak-
LTdır. B. Ekstrand ve B. Renborg 
Fu:iciye Vekâleti namına Perapalas 
o 3İinde misafir edilmişlerdir. Yarın 
|ı':şam Ankaraya hareket edecelder, 
hrâhare afyon ekim mmtakalannda 
öa tedkilder yapacaklardır. 

M a v n a l a r ü z e r i n d e o j r n a r k e n 
d e n i z e d ü ş t ü 

Küçükpazarda oturan on bir yaş
larında Kemal isminde bir çocuk 
Eminönünde mavnalar üzerinde oy
narken muvazenesini kaybederek de
nire düşmüş ise de etraftan yetişen
ler tarafından kurtanlmıstır. 

Burdurda zelzele ve 
şiddetli fırtınalar 

Z e l z e l e c i v a r k ö y l e r d e b a z ı 
u f a k h a s a r l a r a s e b e p o l d u 

Burdur (Akşam) — Pazar gecesi 
saat 5,15 - 6 arasında beş zelzele ol
du. Bunlardan ikisi oldukça kuvvetli, 
diğerleri de hafifçe geçmiştir. 

Pazartesi günü saat 10 da tekrar 
bir sarsıntı daha duyuldu. Birbiri ar-
Icasma sıralanan bu sarsmtüar mem
lekette epice korku uyandırmış ve ev
velce memleketi harabeye çeviren va
kanın tekerrür deceği talmıin olun-
muşsa da Burdurda hiç bir zarar ol
mamıştır. Yalnız zelzelenin 20 Icilo-
metre ilerideki Çeltikçi nahiye mer
kezi ile bitişiğindeld Kuzköyünde bir 
losım evlerin duvarlannda çatlaklık
lar ve iğrilmeler husule getirdiği, Çel
tikçi yatı okulu bacalarmdan birisi-
rün yıkıldığı ve Kuzköy camünin mi
naresinin devrilecek şekilde tehlikeli 
bir surette iğrildiği görülmüştür. 

Kuzköyün yakınmda bir krater 
bulımması ve zelzelenin de burada 
çok kuvvetle hissedilmesi dolayısüe 
vaziyeti tedkik etmek üzere vilâyet 
mütehassısı ile ortaokul tabiiye öğ-
retmerü B. Nuri Şungar bu mahalle 
gideceklerdir. 

Dört gündenberi memlekette şid
detli bir fırtına ortalığı kasıp kavur
maktadır. Bilhassa pazar günü fırtı
na şiddetini arttırmış ve istasyon bul
varı üzerindeld tala yıkmış, bir çok 
ağaçlan kökliyerek devirmşitiı. 

Yeni yapılacak stadyom için 
ayrılan saha dar geliyor 

Havagazı fabrikasından daha bir miktar arazi 
alınması lâzım. Bu takdirde de fabrika çalışamı--

yacak. Şimdi Belediye bir hal şekli arıgor 
Belediyenin Dolmabahçede yeni 

bir stadyom yapmağa karar verdiğini 
yazmıştık. Belediye, bu sene Beledi
yeler bankasmda istikraz edUecek beş 
müyon liradan bir kısmım bu stad-
yomun inşasına sarfetmeği düşün
mektedir, 

Stadyom sahası yapüacak ttabh-
âmire binasile müştemüâtı Belediye
ye terkedildiğinden, yalanda bu bina-
larm yıktırümasma başlanacaktır. 

Belediye, stadyom plânı için beynel
milel bir müsabaka açacaktır. Plân, 
şehircilik mütehassısı B, Prost'un har 
zırladığı avanprojenin esaslan daireı-
sinde yapüacaktır. B. Prost, stadyo-. 
mun Istablıâmire binasile Dolmabah-
çe gazhanesinden tefrik edilecek bir 
Isısım erazi üzerinde yapılmasını mu
vafık görmüştür. Ancak yapüacak 
stadyoma tahsis edilen saha, kâfi gel
memektedir. Çünkü Prost'un plânma 
göre stadyom, bugünkü Istablıâmire 
binası arsasından harice taşarak Doi-
mabahçe meydanmm bir lasmını iş
gal edecektir. Halbuki Dolmabahçede 
şimdiki meydanın biraz genişletilmesi 
gene B. Prost'ım hazırladığı plân ikti-
zasmdandır. Şu vaziyete göre, stadyo-
mun meydana tecavüzüne imkân ver
memek için, şimdiki sahanın geriye 
doğru biraz daha genişletilmesi zaru
rî görülüyor. Geriye doğru almacak 
erazi, Dolmabahçe gazhanesine ait sa-

I İktisadî meseleler \ 
Klering sistemindeki 

mahzur 
Klerin; ticaret muahedesile bağlandı-

tımız bazı memleketler bizden aldıkları 
malları, dörizle başka memleketlere satı-
yoriar. Halbuki biz bu malı pahalı almak 
suretUe takasla onlara satıyoruz. Klerin; 
anla^nalanndaki bir hükme i:öre, ihraç 
ettijrimiz malın o memlekette sarfedilme-
si lâzımdır. Anlaşmadaki bu hükmü tat
bik ve murakabe etmek ne dereceye ka
dar kabil olabilir? 

İhracat yaptığımız bir memleketin, ma-
lunızı başka bir yere sattığını isbat etsek 
bile, alacağımız cevab şu olabilir: «Sizden 
aldığım tiftik yıkanmamış, işlenmemiş 
bir maldı. Bu malm üzerinde yeniden 
muamele yapmak suretile, onan kıymetini 
arttırmış oluyorum. Yani ham maddeyi 
yan mamul bir hale koyuyorum. Bu şe
rait altmda istediğim yere satabilirim». Ba 
cevaba itiraz etmeğe hakkımız yoktur. 
Bütün bunlar klering sisteminden doğan 
mahzurlardır. 

İhracat maddelerimizi daha kıymetli ve 
yan işlenmiş bir şekilde dışanya satabil
mek bahsi üzerinde durmak lâzımgeliyor. 
Bu bir alelâdp bahis değil, bir mesele ve 
bir davadır. Çünkü bir çok ihracat mad
delerimizi, tamamile ham olarak dışarıya 
satıyoruz. Memleketimizde çeşid çeşid sa
nayi şubeleri teşekkül ettiği halde, ihra
cat maddelerimizi yan mamul bir bale 
koyacak imalâthaneler kuramadık. Hal
buki ihracat maddelerimizi daha kıymetli 
bir hale getirmek için böyle bir endüstri
ye ihtiyaç vardır. 

Halbuki bize karşı en büyük alıcı olan 
memleketler, ham maddelerimizi yan ma
mul bir hale koyarak başka memleketle/e 
satış yapmak suretile de para kaz-^nı-
yorlar. 

Son senelerde ihracat maddelerimizin 
kontrolüne verilen ehemmiyet yüzünden, 
bir çok maddelerimiz memleket dahilin
de standardize edildiği için mallanmızı 
daha kıymetli bir fiatle satıyoruz. Meselâ 
fmdık nizamnamesinin tatbikinden evvel, 
tüccar her önüne gelen maü Avmpaya 
sevk eder, bu mallar Avrupanın ticaret 
limanlannda yeniden tasnif edilir, cins
lere aynlırdı. Bu yüzden, Avrupanm ti
caret limanlannda dışandan gelen ham 
maddeleri temizlemek, cinslerine göre 
ayırmak için imalâthaneler teessüs etmiş
tir. Demek oluyor ki bu sahada atılması 
lâumgelen adımlar vardır. Daha ciyad0 
ileri giderek, ham maddelerimizi daha kıy
metli olarak satalım. 

Hüseyin Avnl 

S i n e m a d a o t u r a c a k y e r 
a r a r k e n d ü ş t ü 

Fatihte oturan Lûtfi isminde bir 
genç Şehzadebaşmda bir sinemaya 
giderek karanlıkta kendine oturacak 
bir yer ararken düşmüş, başmdan 
yaralandığı cihetle polisçe tedavi al
tına aldınlmıştır. 

Üzerinde stadyom yapılacak sahadan Istabb âmire ve müştemilâtı 

hadır. Bu takdirde Gazhane müştemi
lâtından mühim bir kısmmm kaldml-
ması lâzımgelecektir ki, bu. Havagazı 
fabrikasınm faaliyetine mani olacak
tır. Bu vaziyet karşısında Dolmabah
çe gazhanesinin, şehrin diğer bir mü
nasip yerine nakli zarurîdir. 

Esasen B. Prost ta Gazhaneyi şehir 
dışma nakletmeği muvafık görmüştür. 

Fakat Dolmabahçe Havagazı şirketi he

nüz hükümetçe satm alınmadığmdaa 
Gazhanenin derhal başlat yere nakU-
ne imkân yoktur. Buna imkân bulun
sa bUe, yeni bir gazhane tesis edUme-
den ve şehrin havagazı ihtiyacmı In-
lutasız temin etmeden Dolmabahçe 
gazhanesinin kaldırılması mümkün 
olamıyacaktır. 
Bu vaziyet karşısmda Belediye, 

mahzurlan ortadan kaldırmak için btt 
çare aramaktadır. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Almanya sanayiinde kullanılan 

RIETROL 
Almanyanm Romanyaya bilhassa ehem

miyet vermesi, orada petrol membaları-
nm bulunmasile izah ediliyor. Zira motör-
le işleyen bir ordunun müteakip faaliye
tine devam edebilmek için evvelâ petrol 
lâzımdır. 

* ** 
Avrupanm başlıca petrol mambalan 

Romanya, Galiçya ve Baküdür. Mahsul 
itibariie Baku, Birleşjk Amerika hükü
metlerine nisbetle ikinci gelir. Asyanm 
meşhur petrol m".mbaları İran, Irak, Bor-
neo, Felemenk müstemlekeleri ve Japon-
yadır. Cinde ve Sibiryada da petrol mem-
balan vardır. Afrikada, bilhassa Mısırda 
petrol mevcuttur. Avustralya kıtasında 
henüz petrol bulunamamıştır. 1859 dan 
itibaren Amerika, dünyadaki petrol mah
sulünün % 65 ini vermektedir. 

« * * 
Almanya, 1924 senesinde 133,9 milyon 

marklık iş yaparken, dört senelik prog
ramlarla çalışması neticesinde, bu ra
kamı, 1939 da 266,4 milyon marka çıldır
mıştır. 

Bu işlerin çoğu petrol kullanmağı icab 
ettiriyor. Binaenaleyh ham petrola ihti
yacı artmıştır. 

1924 senesinde Amerika 85,5 milyon mark 
miktannda her türlü ham petrolü Alman
yaya gönderiyordu. Ondan sonra Alman
yaya petrol gönderen memleketler -
ehemmiyetleri sırasUe - Rusya ve Polonya 
idi. 

1938 senesinde, Amerikanm Almanyaya 
petrol gönderiş nisbeti % 30 azalmıştır. 
Sovyet Rusya ile Polonyanın ham petrol-
lan Alman piyasalarından silinmiştir. Bâ ı 
na mukabil Romanya petrolü beş misline 
çıkmıştır. 

Felemenk müstemlekeleri 1924 de Al
manyaya hiç petrol sevketmezken 1938 de 
76,7 milyon mark kıymetinde ham petrol 
yollamıştır. 

Almanyaya eskidenberi ham petrol (&•• 
deren Felemengin Hindistanı ve Meksika 
hisselerine eskidenberi düşen nisbeti yük
seltmişlerdir. 

Bohemya ve Moravyanın 
tabii zengilikleri 

Bohemya ile Moravyanm ilhakile Al
manyanm neler kazandığı hakkmda fa 
malûmat verilmektedir. 

Evvelâ Almanyanm müdafaa etmek 
mecburiyetinde olduğu hudud 5M metr* 
kısalmış bulunuyor. Saniyen Bohemya O» 
Moravya arazisi 49,362 kilometre mnrab-
baı bir yer tutmaktadır ve burada 6 mil
yon 800 bin insan otnmr, kesafet itibarU* 
kilometre başına 138 kişi isabet eder. 

Bu iki yeni eyaletin zenginliUerindea 
bahseden Alman matbuatı Pragm garbm-
daki Beraun mmtakasında senede 500,0W 
ton ham demir elde edildiğini, Klaado T* 
Morauska - Ortravada senede 10 - U 
milyoıt ton kömür çıkanldığmı kaydedi
yorlar. Aynca civar mmtakalarda altıa 
bulunduğu gibi, senevi 100,000 ton kadar 
gümüş ve kurşun istihsali kabildir. Bo
hemya ve Moravya orman zenginliği ba
kımından da gayet ehemmiyetlidir. 

Bir Alman gazetesinin yazdığma gör«^ 
Südet arazisinin aynlmasmdan sonra 
Çekoslovakya ekonomik kıymetini tama
men kaybetmemiştir. 

Moravska - Ortrova ile Pilsen çelik v* 
makine sanayii bakımmdan mühim ola« 
mıntakalardır. Bundan başka Çeklerin, 
ayakkabıcüık, camcılık, makine ve silik' 
sanayii yalnız ihracat için çalışıyordu. 

Alman iktisadî mahafili, Çek topraklan-
nm Almanyaya geçmesile Çek mesnnatt-
nı da ihraç etmek gibi bir yeni möşkülii* 
hasıl olduğunu saklamıyorlar. 

K a t i l M u r a d ı n m u h a k e m e s i 
Çatalcada Tarla yolunda Lûtfi 

admda birini öldürmekten maznun 
Muradın muhakemesine dün ağırce-
za mahkemesinde bakılmıştır. Dün
kü celsede müddeiumumi iddianame
sini okuyarak Muradın, Tarla yoluna 
saklanarak Lûtfiyi tüfek ve bıçakla 
yaralayıp taammüden öldürdüğü sa
bit olduğundan ceza kanununvm 450 
nci maddesine göre cezalandınlma-
suu ve ancak cürmü işlediği zaman 
Muradın yiı-mi bir yaşını ikmal etme
miş olmasının ve bir müddet evvel de 
Lûtfi tarafından Muradm amcasının 
öldüı-ülmüş olmasının cezayı hafifle
tici sebeb olarak göz önünde tutul-
masım istemiştir. Maznun vekilinin 
müdafaasım hazırlaması için muha-
]^p|Y)<:k ) ^ O o V p nrıiT^^ |->ı ı-n V ' l '^^ ' f - f 'T"^ 

S ü t t e n y a n d ı 
Şişlide Çiftecevizlerde oturan ba

yan Şerife, mangalda kaynatmakta 
olduğu südü kazaen koluna dökerek 
yakmış, zabıtanın müdahalesUe Şi§ll 
Çocuk hastanesine yatırılmıştır. 

Yolda düşen iki kişi hastaneyi 
kaldırıldı 

Üsküdarda oturan Suphi isminde 
biri, dün Köpı-ü altmda dolaşırken 
birdenbire sarası tutarak düşmüş 
polis tarafmdan hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Tarlabaşmda oturan yirmi beş yâ h 
lannda Zoi isminde bir ksıdm da, dün 
Hamalbaşı caddesinden geçerken bin» 
denbire yere düşüp bayılmış, işe el 
koyan zabıta tarafmdan Beyoğlu l u » 

lİ 
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Mevzun vücut 
Birkaç senedenberi kadınlar arasın

da zayıflık modası hüküm sürüyordu. 
Bu yaz modellerinde belin incelmesi, 
göğüs ve kalçaların müdevverleşmesi, 
vaziyette değişiklikler yapmıştır. Şim
di zayıflığa veya şişmanlığa bakılmı
yor, mevzvm vücud aranıyor. 

Bir kadın normal kilodan fazla veya 
eksik olsa bile göğüs, kalça, bel, kol 
bacak Ölçüleri biribirini tutarsa vücut 
mevzun sayılıyor. 

Normal kilo ile göğüs zayıf, kalçalar 
fazla olursa vücut çirkin görünür, kal
çalar tamam göğüs fazla olursa ayni 
mahzur baş gösterir. Vücudun her ta
rafı mevzun olunca bacakların veya 
kolların fazla tombulluğu nazara hoş 
gelmez. 

Mevzun vücut olması için ölçüler 
şudur: Boyun uzunluğu ölçüldükten 
sonra: 

Göğüs kalınlığı: Boyun yansı ve üç 
santim fazla. 

Kalça kahnlığı: Boyun yarısı ve ye
di santim fazla. 

Bel kahnlığı: Boyun bir metresi çı
karıldıktan sonraki küsuratı ve beş 
santim fazla. 

Kolun kalınlığı: Boyun altıda biri. 
Baldırm kalınlığı: Boyun beşte bi

ri ve bir santim fazla. 
Yani bir metre altmış boyunda bir 

kadının göğlsü 83 santim (160) yansı 
80 üç fazla 83), Kalaça kalmhğı 87 san
tim, bel kalınlığı 65 santim, kolun ka
lmhğı 26,6 santim, baldır kalınlığı 33 
santim olmalıdır. 

Boy uzunluğuna göre vücudun her 
tarafı bu gösterdiğimiz ölçülerde ol
ması normaldir. Bu hale gelmek için 
vücutlermin şişman kısımlarmı zayıf
latmağa, zayıf yerleri şişmanlatmağa 
çalışanlar pek çoktur. Yalnız vücu
dun bazı kısımlarım şişmanlatmak ve
ya zayıflatmak için rejim takip etme
nin hiç faydası yoktur, çünkü vücu
dun her tarafı ekseriyetle birden zayıf
lar veya şişmanlar. 

Mevzun vücut için başlıca çare jim
nastiktir, şişmanlaması istenilen kısım
lara besleyici kremlerle masajlar ve 
ağır ağır yapılan beden hareketlerinin 
çok faydası görülmektedir. Zayıflama
sı istenilen taraflara kaim yünlüler 
sarîlarak çabuk beden hareketleri ya
pılır, bu terlettiği için o kısımların yağ
lan erimektedir. 

Ç e k e n y ü n fan i la lar nası l 
gevşet i l ir? 

Yıkandıktan sonra çekerek sıkışan 
bazı yünlü kumaş ve fanileleri eski 
haline getirmek için büyük bir çama
şır leğenini fıkır fıkır kaynar su ile 
doldurmalı. Bu sudan çıkan buhar 
üzerine fanileyi gererek tutmalı, son
ra aşmalı. Buhara tutulan fanile ve
ya kumaş gevşiyerek eski halini alır. 

Bu yaz görülecek yenilikler 
im'^. 

Yazın moda olarak bir çok yenilik
ler görülecektir: 

1 — 2 Saçları tepeye toplamak mo
dası geçmiştir. Şimdi saçları ikiye ayı
ran çizgi enseye kadar uzameıktadır. 
Saçlar iki tarafa fırçalandıktan sonra 
gevşek bukle olarak taranıyor. 

3 — Elbiselerin etekleri çok bol ve 
kloştur. Kısalığı diz kapağma kadar

dır. 
4 — Açık renk (mavi, pembe, yeşil, 

leylâki) giyilecek eldivenlerin kenarla
rı simli dantellerle süslenecektir. 

5 — Kalın ipekliden yapılan elbise
ler. Yaka ve kol kapakları dantelle süs

lenmektedir. Ayni dantel eteğin aşağı
sından da görülmektedir. 

6 — Gece elbiseleri ile omuzlara ka

dar sarkan uzun küpeler takılıyor. 
Gündüz ise yuvarlak ve kulağa yapı
şık küpeler tercih edihyor. 

7 — Mevsimlik mantolar da kloştur. 
8 — Yazlık şapkaların tepesi gayet 

küçüktür. 
9 — Kloş eteklerin şişik ve bol dur-

ması için altına kolalı fistonlu etek
likler giyilmektedir. 

Renards Platine 
Bir kürk birkaç bin l i raya 

m a l o luyor 

Norveçte (Renards platine) ismi ve
rilen yeni bir cins tilki yetiştirmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Bu tilkilerin 
rengi beyaza yakın açık gümüşî renk
tedir. Sırtının ortasında, başından kuy
ruğuna kadar uzanan siyah bir yol 
vardır. Şimdiye kadar bu cinsten an
cak on beş tilki yetiştirilmiştir. Bu til
kilerin hepsini Paristeki meşhur terzi
lerden (Molyneux) almış ve ilkbahar 
modelleri üe bunları göstermiştir. 
Çok beğenilen bu kürklerin (adedi 
mahdut olduğu için) her birini birkaç 
bin liraya satmıştır. 

Bu tilkilere (platine) denilmesi aca
ba renginden mi yoksa fiatından mı 
kinaye? 

ZENCİ PASTASI 
75 gram paket çikolatası (kalem ha

linde) 75 gram pudra şekeri, 75 gram 
pirinç ımu, 75 gram tereyağı, 75 gram 
kakao, iki yumurta^ bir tutam toz va
nilya almalı. ] 

Paket çikolatasını iki kaşık su üe bir 
tencereye koyarak hafif ateşte kanş-
tırarak eritmeli. Koyu bir krem halin
de olunca ateşten indirmeli içine ka
kaoyu atıp karıştırmalı. 

Diğer bir kap içerisinde yumurtala
rın yalnız sanları ile toz şekeri telle 
çırparak kabartmalı ve içerisine va
nilyayı ılık olan pişmiş çikolatayı azar 
azar akıtmalı, karıştırmalı. Sonra pi
rinç ununu ilâve ederek bir çeyrek sa
at vurmalı. Tereyağmı ateşte sulan-
dırmalı (katiyen kızdırmamalı) ve 
azar azar hamura ilâve etmeli. En ni
hayet yumurta aklarını telle köpürtüp 
hamura katmalı hafifçe karıştırmah 
yağlanmış tepsiye veya kalıba düke-

dökerek orta sıcaklıkta bir fınnda yarım 
saat pişirmelidir. 

Ciid güzelliği 
Limonata , y a h u d portakal 

şerbet inin tesiri 
Cildin güzelleşmesi için her sabah 

bir bardak limonata veya portakal 
şerbeti içmek çok faydalıdır. Yalnız 
limonata veya portakal şerbeti şu su
retle hazırlanmalıdır. 

Gece yatarken olgun ve ince ka
buklu bir limon veya portakalı çeşme 
altında yıkamalı, sonra kabuğuyla be
raber bir parmak eninde yuvarlaklara 
keserek bir çay fincanı içerisine koy
malı, üzerine fıkır fıkır kaynar su dök-
meli, fincanın üzerine bir tabak ka
payarak sabaha kadar öylece bırak
malı. 

Sabah kalkınca limon parçalarmı 
bir tülbent içerisinde fincadaki suya 
sıtkmalı. Arzu edüdiği kadar şeker at
malı VQ yudum yudum içmeli. 
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AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Bu sözleri söylerken, delikanlının 
sesinde garip bir istihza hissediliyor
du. Nadire de, Refet de bunu sezdiler. 

Fahri ayağa kalktı: 
— Artık sizi fazla rahatsız etmiye-

yim. Geldiğim zaman da gitmek üze
reydiniz galiba... 

— Evet... 
— O halde güle güle... İnşallah yi

ne görüşüz. 
Kadri Memduh paşa garsonu ça

ğırdı. Hesabı temizledi. Ve sonra 
eski şeriki cürmüne biraz para ver
menin münasip olacağını düşünerek 
Fahriyi bir köşeye çekti. 

— Parasızlıktan bahsettin. Filha
kika ben de sıkıntıdayım amma, is
tersen sana beş on lira borç vereyim. 

— Hay Allah razı olsun... 
Refetin uzattığa on kâğıdı derhal 

cebine indirdi. Nadire ile âşığının dı-
çan çıkıp bir otomobile bindiklerini 
gören Fahri, kendi kendine: 

«— Parasızlıktan dem vuruyor am
ma, taksiye biniyor. Üstü başı mü
kemmel... Parmağında yakut hir yü-

Nakleden: (Vâ-Nû) 
zük var. Bana para vermek için cüz
danını açtığı zaman kabarıklık gözü
me çarptı. Nadire güya onu misafir 
etmiş amma, ben malımı biürim... Pa
ra çekmese herifin yüzüne bile bak
maz... Bu işi takip etmeli... Sonunda 
ekmek var...» 

Otomobilde Nadire, Refete sokula
rak: , 

— Senin için fena bir tesadüf oldu, 
değU mi? - dedi. 

Erkek, omuz silkti: 
— Adam sende!.,. Arada sırada beş 

on lira verir ağzını.tıkarım. 
Nadirenin yanında geçirdiği tatlı 

anları fena düşüncelerle bozmak iste
miyor, ne olursa olsun ince eleyip sık 
dokumuyordu. Saadeti arasında her-
şey ona kolay ve basit görünüyordu. 

Kadri Memduh paşa o akşam köşke 
geldiği zaman birkaç günlük kaybolu
şunu fazla meşgalesine atfederek: 

— Hepinizi pek göreceğim geldi. Bu 
akşam da burada kalacağım!... de
mişti. 

Oynadığ*! bu baba rolüne gitgide 
alışıyor, âdeta zevk duymağa da başlı
yordu. 

Perihanm uçuk benzile odadan içeri 
girdiğini görünce: 

— A!.., Ne oldunuz? Bir derdiniz mi 
var? - dedi. 

— Hem de nasıl! 
— Ne oldu? 
— Tendu ile Ratip, red cevabınıza 

rağmen evlenmekten vaz geçmediler. 
— Canım bunda üzülecek birşey 

yok ki... Biribirlerini cidden seven in
sanlar o kadar kolay kolay emre itaat 
ederler mi? Fakat zamanla onları ayır
mağa muvaffak oluruz. Zira kararım
da musir kalacağımı biliyorsunuz. Bu 
izdivaca asla razı gelmiyeceğim. 

— Malûm amma onlar bir çare bul
dular. 

— Ne gibi? 
— Tendunun rüştünü isbat etmesi

ni bekliyecekler. 
— Oh! O zamana kadar biribirleri

ni unuturlar bile! 
— Kabil mi? Hergün görüşüyorlar. 

Biribirlerine ümid vererek beklemek 
için kuvvet buluyorlar. 

— Nasıl? Görüşüyorlar mı? 
— Her gece bahçede randevuları v£r 

Gözümle gördüm. Kulaklarımla işit
tim, 

— Buna mâni olmak pek güç birşey 
değU! 

— Farzedeüm ki görüşmelerine mâ

ni olabilelim, sevişmelerine de mâni 
olamayız ya! Bilâkis ne kadar sıkıya 
girerlerse o kadar iştiyakları artacak
tır. 

— Peki amma bundan başka ne ça
re var ki? 

— Ah! Ben Tenduyu bilirim. İçinde 
ufak bir ümid kaldıkça sebat edecek
tir. 

— Neticede de Ratiple evlenecek öy
le mi? 

Genç kadın acı bir feryadla: 
— Bu sözü söylemeyin! - diye bağır

dı. 
Refet dalgın dalgın: 
— Ümidini kırmak için acaba ne 

yapmah! 
Biran ikisi de sustular. Sonra erkelı: 
— Durun - dedi. - Bir çare buldum. 
— Ne? 
— Tenduyu evlendirmen! 
Perihanın gözleri sevinçle parladı: 
— İşte, en güzel çarei hal... Fakat iy' 

bir adam bulmah... Kardeşimi mesud 
edecek bir erkek. 

— Zannedersem iyi düşündük. Am
ma mesele erkeği bulmakta,,. 

— Davetler veririm. Çaylara balola
ra giderim. İhmal ettiğim eski ah
bapları toplar görüşürüm. Tendu gü
zeldir, eminim ki birçok gençler talio 
olurlar. 

— Mükemmel, 
— Maamafih bu müddet zarfında dr. 

randevularına mâni olmah. 

Moda haberleri 
-k Mevsimlik tayörlerde ceketin 

munluğu 65 santimdir. 

•k Tayörler ekseriyetle parlak 
şeritle çevrilmiştir, 

-k Ekose, yahut çizgili etekle 
düz tayör ceketi, yahut düz etek
le ekose veya çizgili ceket moda
dır. 

•k Plise, kloş veya fazla büzgülü 
etekler modadır. 

k Prenses biçimi denilen sıkı 
ve kemersiz elbiseler çok beğenili
yor. 

k Siyah ve lâcivert elbiseler be
yazla süsleniyor. 

k Çizgili kumaşlar madadır. Ta
yör, bluz, ve spor elbiseleri hep 
çizgili kumaştan yapılıyor. 

k Kemerler ensiz olacaktır. 

k Şapkalar küçük ve öne doğru 
eğümiş giyilecektir. ? 

MÜŞKÜLLERE CEVAP 

Kirpikler rimelsiz nasıl kıvrılır? 
İzmir, S. Bilge: 1 — Düz kirpikleri ri

melsiz olarak kıvırmak için rimel fırçası
nı pek hafif olarak tatlı badem yağı ya
hut hint yağını sürerek kirpiklere rimel 
sürermiş gibi üst kapak kirpiklerini yu
karı doğru, alttakilerini aşağıya doğru 
her gün fırçalayınız. Bir müddet sonra 
kirpikler bu şekle alışır ve kıvrılır. 

2 — Kirpik kıvırma maşası vardır. 
Krem, pudra ve tuvalet eşyası satan ma
ğazalarda ve kadın berberlerinde bulunur. 

Muslin gatosu 
Ankara, M. M.: Muslin gatosunun ter

tibi şudur: 
Altı yumurta, 250 gram pudra şekeri, 

60 gram un, 60 gram nişasta, toz vanilya, 
bir tath kaşığı baking. 

Derin bir kap içerisine yumurtaların 
yalnız sarılarını koyunuz. Vanilya ve şet-
keri azar azar ilâve ederek telle vurunuz. 
Evvelce elekten geçmiş ımu, nişastayı ba-
kingle karıştırarak telle vurmakta devam 
etiğiniz yumurtaların içerisine ilâve edi
niz. Nihayet ayrı bir kapta telle vurulup 
sertleştirerek köpürtülen yumurta akla
rını katınız. Hafifçe kanştınnız ve yağ
lanmış yepsiye veya kahba dökerek kız
gın fırında 45 dakika pişiriniz. 

Cildi yumuşatmak için 
Kadıköy, Leylâ: 1 — Cildiniz soğuktan, 

veya rüzgârdan müteessir olarak kızardı
ğı zaman yüzünüzün derisi gerilerek sizi 
rahatsız ediyorsa o akşam şu ilâcı yüzü
nüze sürünüz: 

90 gram arpa unu, 35 gram bal, taze bir 
yumurtanın yalnız akını almız. Yumurta 
akını telle çırparak köpürtünüz, içine 
balı ve arpa ununu karıştırınız, krem ha
line gelince yüze sürünüz. 

İki,-üç saat yüzde kalmalıdır. Sonra sı
cak suyla yüzü yıkayıp temizleyiniz. 

2 — Sürmenin modası geçmiştir. Rimel 
kullanabilirsiniz. 

3 — Papatya kaynatıp suyu ile saçları
nızı çalkalayınız rengi açılır. 

— Merak etmeyin onun da çaresini 
bulurum, 

Eılesi gün Refet bahçede dolaşır
ken postacı kendisine bir zarf uzattı. 
Daktilo ile yazılmış adrese bakarak: 

— Allah Allah bana kim yazıyor, 
burada oturduğumu kim biliyor? - di
yerek zarfı yırttı. 

Ve şu satırlan okudu: 
«Aziz dostum! 
Size sekiz gün evvel rastadığım za< 

man şu sözleri söylediğimi hatırlarısı
nız. 

— Bir kere bana uğur getirmiştiniz. 
Gene bugünkü fena vaziyetten kur
tulmama siz sebep olursunuz! - drnıry 
tim... 

Meğer bu sözleri söylemekte p* I4 
hakh imişim. Biraz hüsnüniyet sarfe* 
derek beni yeniden ihya etmek elini z.< 
dedir. Zaten bu da zannederim k) isi.. 
nize gelir. 

Bu hususta görüşmek için sizi yaı 'n 
eskiden yemek yediğimin küçük lol.arv 
taya çağuıyorum. Orası tenhadır, ilah 
hat rahat konuşuruz. 

Geleceğinize emin olarak saminıfı 
yetle ellerinizi sıkarun. 

F a i l i 
Sahte Kadri Memduh paşa meküb-

bu iki kere okudu. Bu beklenilen vö 
umulan bir şantajdı. Bojrun eğetelc 
miydi? 

(Arkası var)^ 
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Ehli Sal ib Istanbuflyı naspl aBdı? 

Haçlılar ordusu evvelâ 
Ayastafanosa çı ktı 

Venedik doju: "Benî dinleyiniz! - dedi. - Ben bu şehri hepinizden 
daha iyi bilirim! tik önce Adaları yağma edelim!,^ 

istanbul üzerine yürüyen haçlılar 
ı^onaıunasmm maceralarını, mareşal 
Vülehardouin'in hatıratmdan naklen 
iknlatmakta devam ediyoruz: 

* 
Ordu Zara şehrinde böylece bu

lun kışı geçirdi. Macar kralına karşı 
.vaziyet almış bulunuyorduk. Hiç bi
limizin içi rahat edemedi. Zira bir kı
ğım arkadaşlarımız, ordunvm parça-
lamnasmı, öbür kısım da toplu kal-rasmı istiyordu. 

Asil olmıyan insanlardan bir çok
tan tüccar gemüerüe kaçtılar. Bu fi-
larî gemüerden birinde beş yüz adam 
Tardı. Hepsi de boğuldular, kaybol
dular. Bir kafile de karadan, Esklavon-
ya yolile sıvışmak istedi. Fakat hal-
km taarruzıma uğradılar. Pek çok 
Eayiat verdiler. Bunlardan bazılan 
geri dönmek mecburiyetinde kaldL 

Böylece, ordu günden güne azalı
yordu. 

O sıralarda ordudaki yüksek şahsi
yetlerden Borlande isimli bir Alman, 
bizi terketti. Bir tüccar gemisile geri 
döndü. Çok lanetlere uğradı. 

Bir müddet sonra Montmirail isim
li bir Fransız baronu Suriyeye mu-
ralıhas gitmek arzusunu gösteıtli. İn-
Cü üzerine elini basarak, orada anc£ÜE 
on beş gün kalacağım, geri döneceği
ni söyledi. Diğer şövalyeler de öylece 
yemin ettUer. Bu şerait altında ordu
dan ayrıldılar. Verdikleri sözleri tut
madılar. 

Diğer taraftan da, evvelce bahset
tiğimiz Flandr donanması, Marsilya-
ya gelmişti Haberini aldık. Bize il
tihak etmesini bildirdik. Lâkin, hey
hat! diıüemeyip doğruca Suriyeye 
doğru yollandılai". 

Şayed Allah bu orduyu sevmesey-
di muhakkak dağıtırdı. Zira dağıl
ması için içimizde pek çok çalışan
lar vardı. 

Baronlar aralarında toplanarak, Ro-
maya bir murahhas göndermeğe ka-
ı-ar verdiler. Zira Zara'nın alınması-
m Papanm iyi telâkki etmediğini 
öğrenmişlerdi. 

Murahhas olarak iki şövalye ile 
iki rahip seçildi. Bunlar, İncü üzeri
ne yemin ettüer. Vazifelerini doğru 
göreceklerini söylediler 

Üçü sözünü iyi tuttu; döndüncüle-
ri olan şövalye Boves tutmadı. Zira 
heyetten aynlaı-ak Suriyeye doğru 
yollandı. 

Mütebaki üç kişi, Papaya şöyle de
di: 

— Baronlar, Zara'nm alınmasın
dan dolajn affmızı rica ediyorlar. Or
dumuzun bir kısmı başka taraflara 
dağıldığı ve ordunun mütebaki kıs
mım ancak bu suretle muhafaza et
mek kabil olduğu için bu suretle ha
reket etmek mecburiyetinde kaldı
lar. Emrinizi bekliyoruz. Bundan son
rası için nasıl muvafık bulursanız 
öyle hareket edeceğiz. 

Papa, cevaben, başkalarımn hatar 
sı yüzünden haçUlarm bu şeküde ha
rekete mecbur kaldıklarım söyledi 
Merhametini diriğ etmedi. 

Baronlara ve diğer Kudüs haçlıla-
nna selâm yolladı. Onlan evlâdlan 
gibi tamdığım, ordunun toplu kal
ması için duadan geri durmıyacağı-
m bildirdi. 

Aı-adan epi zaman geçti. Mevsim, 
bahara ulaştı. Gemiler hazırlanmağa 
başlandı. Venedikliler, şehrin yıkı
lan surlanm, kulelerini yapdırdılar. 

Bu sırada orduya pek pahalıya 
mal olan bir hâdise cereyan etti. Or
dunun yüksek baronlarından Mon-
fort baronu, meğer, Macar kralile bir 
anlaşma akdetmiş. Bunun neticesin
de ordudan ayrıldı. Biraderüe ve di
ğer asUzadelerile beraber düşman ta
rafına geçti. Orduya vaktile nifak 
eken rahip Vaux da onlarla birliktey
di. 

Bu aynlış ordu için utanç teşkil 
etti. Gemilerimize bindik, limandan 
ayrıldık. Korfu'j'a yerleşmek üzere 
sözleşmiştik. Orada toplanacaktık. 
Öyle de yaptık. 

Biz Zara'dan a3mlmadan evvel, 
İstanbul prensi Aleksi ile Alman 
kralı Filip'in murahhaslan da yanı
mıza geldi. Bunları lâyık oldukları 
itibarla karşıladık. Venedik doju ken
dilerine ve maiyetlerine ne kadar ge
mi lazımsa hepsini verdi. Onlar da 
bizimle birlikte Zara limanmdan çık
tılar. 

İyi bir rüzgâr altında Draç limam-

Trakyada kozacılık inkişaf ediyor 

Edime (Akşam) — Trakyada koza> 
Cilığm inkişafı için ahnan tedbirler 
alasında bilhassa kurslardan çok iyi 
neticeler elde edilmektedir. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
kurslar açılmak üzeredir; gereken 
tahsisat da gelmiştir. 

Ayrıca kozacüara dağıtılmak üzere 
vekâletten hastaüksız böcek tohumla
rı istenmiştir. Bu arada geçen ve evvel
ki yıllarda Bursa ve Beypazarmdan 
getirtilen dut tohumlarından bölge 
fidanlıklarında yetiştirilen fidanlar 
halka dağıtılaı-ak yeniden dut bahçe
leri tesis edilmektedir. Ziraat vekâleti 

bu sene de yirmi kilo (Elit) dut tohu
mu göndermiş, bunlar kozacılık böl
gelerine dağıtılmıştır. 

Yukarıdaki resim kozacılık kursun
da böcekçilik tatbikatı yapan gençleri 
göstermektedir. 

S i v a s t a k i m s e s i z ç o c u k l a r ı 
h i m a y e 

Sivas (Akşam) — Şehrimiz ilkokul
larında okuyan kimsesiz yavrulan hi
maye etmek için çalışan okul himaye 
heyetleri gittikçe faaliyetlerini arttır
maktadırlar. Bu yıl da ilkokullarda 
173 çocuğa muntazaman öğle yeme
ği verilmelctedir. 

na vardık. Şehir halkı, sadakatlerini 
izhar ettiler. 

Oradan Korfu'ya kittik. Şehrin önü
ne asker çıkarıldı. Çadırlar kuruldu, 
bayraklar dikildi. 

Bizans prensi Aleksi'nin de bizim
le birlikte olduğunu öğrenmeleri üze
rine, bir çok silâhşorlai' hürmetle yar 
nımıza geldüer. Prens de, çadırım, 
ordumm ortasmda kurdurdu. Kuman
danımız Marki Bonifas Monferra'nm 
cadın üe onmıki yanyana idi. 

Korfuda üç hafta kaimdi. Bu müd
det zarfında da başımızdan nahoş 
bir vaka geçti. Ordunun parçalanma-
smı isteyenler gene bir takım fesadlar 
çevirdüer. Nilıayet, kumandanımız 
kendilerile görüştü; onlara yal vardık. 
Muayyen bir mühlet tayin ettik. O-
zaman zarfmda Suriyeye gideceğimi
ze dair kendüerine vaadde bulunduk. 

Böylece akid yapıldı. Yeminler e-
dildi. Gene gemilere bindik. 

24 - 25 ma3ns günleri Korf udan ha
reket olundu. 1203 senesiydL Hava 
güzeldi. Tath, lâtif bir rüzg^ esi
yordu. 

Böylece yol aldık. Mala burnuna 
geldik. Oı-ada, Suriyeden dönmekte 
olan hacüarla şövalyelerin iki gemi
sine rastladık. Bunlar, bize iltihak 
edecek yerde Marsilyadan doğruca 
Suriyeye gidenleıdi. 

Bizim pek güzel, pek parlak filo
muzu görmeleri üzerine kendUerini 
tamttırmamak istedüer. Kont Boduen 
bunların gemüeıine, kim olduklarım 
anlamak üzere kayığım yolladı. 

Çavuşlardan biri, kendini bu kayı
ğa attı. Gemideküere hitaben: 

— Yukarıda nem varsa hepsi si
zin olsun! - diye seslendi. - Ben bun
larla birlikte sefere gideceğim. Zira 
bunlar fütulıata muvaffak olacağa 
benziyorlar. 

Böyle bir harekette bulunan ça
vuş, bizim donanmada gayet iyi kar-
şüandı. 

Kuvvetimiz böylece ilerledi. Nigre' 
ye vardık. Adada gayet güzel bir şe
hir var. Adına Negröfon diyorlar. 
Baronlar burada aralaımda toplan
dılar. Bonifas ile Boduen İstanbul 
prensile birlikte Andre adasma gitti
ler. Karaya çıktılar. Ada halkı, im-
paratonm oğlu tarafından istenenle
ri verdi. 

Sonra Avie limanında hep birleş
tik. Marmaraya girdUc. Ajrastafanos 
önlerine gelerek orada demirledik. 

Uzaktdn İstanbul görünüyordu. 
Dünjrada bu derece kuvvetli bir şe

hir bulunmasma herkes şaştı... Bu yük
sek duvarlar, bu muazzam surlar, 
bu saraylar, bu kiliseler, nasıl feth©-
dilebilirdi? 

Baronlar ve doj üe maiyeti kara
ya indiler. Ayastafanos kilisesinde 
bir toplantı aktedUdi; muhtelif nok-
tai nazarlar ileri sürüldü. 

Venedik doju şu sözleri söyledi: 
— Ben bu şehrin vaziyetini hepi

nizden daha iyi büirim. Zira evvelce 
burada bulımdum. Sizler, şimdiye ka
dar kimsenin başaramadığı bir işe 
giriştiniz. İhtiyatla hareket etmeniz 
lâzımdır. Biliniz ki bu memeleket bü
yüktür, geniştir. Halbuki bizim adam-» 
lanmız fakirdirler, geçimleri yoktur. 
Şayed öteye beriye gıda aramak üze
re dağüacak olurlarsa civarda kala
balık vardır. Azîm kayıplara uğraya-
bUiriz. Pek yakın bir mesafede ada
lar mevcuttur. Buraya, îstanbulun 
kibarları malikâneler yaptırmışlar
dır. Orada pek çok yiyecekler vesai
re vardır. Oraya gidip demir atalım. 
Cenabıhak ne nasip edecse gemüeri-
mize taşıyalım. Böylelikle harbi da
ha emniyetli bir şeküde yapabüiriz. 

Bu karar verildikten sonra, hepi
miz gemilerimize döndük. 

*• 
İstanbul üzerine hücumu gelecek 

yazımızda anlatacağız. 
Tiirük ÇHebi 

Iktisad Vekilile mülakat 

Millî sanayiin kurulmasında ve 
işletilmesinde M'A edilen esaslar 

Limanlar hakkındaki 
dadır? - Denizbank 

değişiklik ya 
Ankara 20 (Telefonla) — Bugün 

İktisad VekiU B. Hüsnü Çakırı ziya
ret ederek iktisadî işlerimiz hakkında 
kendisile görüştüm. İktisad Veküi, 
milli sanayümizin takib ettiği inki
şaf seyri hakkındaki sualime şu ce
vabı verdi: 

— Millî sanayiin kurulmasında vd 
işletilmesinde, normal şartlar altın
da ve büyük kitlenin ihtiyacma ce-
vab verecek şekilde inkişafı prensipi-
ne dikkat ediyonız. Devletin bu sa
hadaki çahşmalannda her şeyden ev
vel umumî menfaat gözönünde tu
tulmaktadır. Halkın bu uğurda vergi 
namile vereceği veya dahilî mamu-
lâtı satın almak için ödeyeceği para-
nm her santimi üıtiyaçlarm ve sağ
lam hesaplann mukabili olmahdır. 

Hulâsa bu mevzulardan hasü ola-
büecek veya beklerulebilecek bütün 
menfaatlerin, onun külfetini çeken 
halka zayiatsız intikal etmesi esastır. 
Gayretlerimize bu esaslar rehber ol
maktadır. 

— Sanayi plânlanmn tatbikat saf
hası ne merkezdedir? 

— Birinci beş senelik sanayi plân
lanmn ikmali için çahşıyoruz. İkin
ci beş senelik sanayi plânuun en 
mühim kısmını teşkü eden madenle
ri işletmek meselesi üzerinde ehem
miyetle meşgul oluyoruz. BÜhassa 
Zonguldak havzasmın istihsalâtını 
arttırmak ve bakir madenlerini işlet
mek mesaimizin başında geliyor. Bu 
husustaki faaliyetlerimizde hazine
nin intizamüe ve muntazam bir ma
liye sistemUe ahenkdar olarak üerle-
mesini gözönünde bulunduruyoruz. 

VekÜ, bu plânların tatbik ve iSf 
hakkuk ettirilmesinde İngiliz kredi
sinden istifademiz tabiî olacağanı 
söylemiştir. 

Sorduğum diğer suallere Vekilin 
verdiği cevablar şunlardır: 

— Limanlar hakkındaki tedkikler 
ne safhadadır? 

— Çatalağzı limam meselesi he
nüz tedkik ve münakaşa edUmekte-
dir. İngütereden gelen heyetle, İkti
sad ve Nafia Vekâleti murahhaslan 
bu işi tedkikle meşguldürler. Netice
ye göre hükümet karanm verecektir. 

—. Denizbank kadrosunda daha 
bazı değişiklikler yapılacağı ve me-

tedkikler ne safha-
kadrosunda yeni 

pılacak mı? 

İktisad Veküi B. Hüsnü Çakır 

murin kadrosunun bir mikdar .ten
kis edileceği söyleniyor, doğru mudur? 

— Büyük Mület Meclisinden ge
çen sene çıkan devlet teşekküUerinin 
murakabesi kanunu, devletin İkti
sadi teşekküllerinin meşgul oldukla-
n teşebbüslerin ayrı ayn ve muhtar 
bir müessese haline getirilmesini 
emreder. Bu kanunun tatbikatına 
geçilmiştir. Bunu yaparken her han
gi bir kadroda değişiklik olması mev
zuu bahis değUdir. Her halde vücud-
lerinden istifade edüen, devamh v9 
muntazam çalışmalarile normal de
receye varmış olan memurların hak
lan daima mahfuzdur. 

—I îngUtereye sipariş edUecek va
purlar için yapılmakta olan müza
kereler bitü mi? 

— İngiltereye sipariş edüecek va
purlar meselesini Denzibank tedkik 
edecektir. Varacağı neticeyi Vekâle
te büdirdikten sonra kararımızı ve
receğiz. 

— İktisad Vekâleti teşkilâtında 
değişiklik yapılması mevzubahis mi-
dü:? 

— Şimdilik böyle bir şey düşünül
memiştir. 

Trakya çam ormaRİarı hastalıklarından temizleniyor 

General Kâzım Dirik GeUboluda 
Edime (Akşam) — Trakyada çam 

ormanlarmm tırtıl savaşı ciddî ve ha
raretle devam ediyor. Sıklet merkezi 
Çanakkale, Biga ve Gelibolu idare mer
kezleriyle Çanakkale ve Keşanda 60 
k^dar orman mesaha memuru köylü 
gruplan çadır ve makasları üe çalış
maktadır. Ziraat Vekâleti bu iş üze-
rinde sıkı emirler vermiştir. Umumî 
müfettişlik bu emirleri vilâyet üzerin
de takip ediyor. Vekâletin orman fen 
şube müdürü bu maksatlar için te
mas ve tetkiklerde bulunmak üzere 
Trakyaya gelmiş, U. Müfettişliği zi
yaretten sonra Keşan ve Geüboluya 
gitmiştir. Üç günde bir raporlar gel

mektedir. Şimdiye kadar 186 bin kes* 
toplanmıştır. 

Vekâlet 7,000 Ura tahsisatı Çanak
kale ve Edirneye göndermiştir. Tekir
dağ, Malkara ve Çanakkalentn Geli
bolu, Edirnenin Keşan ormanlan Ke-
şandan idare edilecektir. h% vakitte 
bunlann arkası alınacak ve gelecek yv 
la daha kuvvetli tedbirler alınacaktır. 

Edirne ceza evi > 
Edime (Akşam) — Avrupa cezaev

lerinin mütekâmil bir örneği olan Edic>« 
ne cezaevi ziraat çifliklerinde her tür
lü faaliyetleri arasmda 15 bin meyva 
fidanı dahi dikilmiştir. 
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Istanbulda yangından korun-
mak içi, ne yapmahd-r? 

İtfaiye müdürü dikkate şayan 
bazı noktaları anlatıyor 

Kârgir ve beton binalar da ganabilir. En mühim 
nokta şudur: Hiç vakit kaybetmeden yangını 

en kısa yoldan itfaiyeye haber vermek.» 
[Kısa bir zaman İçinde Bahçelca-

pıda iki mühim yangın oldu ve mil
yonlarca liralık servet kayboldu. 
Yangın felâketinden korunmak ve 
şehrimizdeki yangınları asgari had
de indirmek için ne yapmak lâzım
dır?... Bu hususta uluorta söz söy-
lemektense, tecrübe ve ihtisasından 
aldığı neticelere göre halkımızı ten
vir edecek en salahiyetli mevkide 
bulunan itfaiye müdürüne müra
caat ettik, itfaiye müdürü, alınma
sı lâzımgelen tedbirlere dair bir 
yazı yazdı. Bu yazıyı aşağıya derce-
diyoruz:] 

4/3/939 tarihinde Sultanhama-
mmda vukubulan yangını müteakip 
bazı gazeteler yangınlardan, yangın
dan korunma tedbirlerinden, Avru-
pada çıkan yangmlann genişleme
den bastırıldığından, itfaiye teşkilât
larından ve daha bir çok şeylerden 
bahsettiler. Bunları teşrihe geçme
den evvel Sultanhamarmnda çıkan 
yangının neden mevziî kalmamış ol
duğunu izah etmek isterim: 

İçerisi manifatura eşyası ile dolu 
olan Ata Atabek mağazası yanarken 
şimali şarkîden saniyede 17 metre 
süratle bir rüzgâr esiyordu. Bu rüz
gâr, yangından hasıl olan kıvılcım-
lan, eşya ve tahta parçalannı öteye 
beriye atmıştır. Bunların yanmağa 
müsaid binalan tutuştuı-maması için 
hiç bir sebeb yoktur. Nitekim bu ha-
nm gerisinde iki sokak aşın Kendros 
hanı ile Selanik ve Roma bankaları
nın çıkma ahşap katlarının ve Ka-
tırcıoğlu hanının ahşap pencereleri
nin ve Dilsizzade ham ile Küçük 
Ticaret hanının tutuşması da bun
dan ileri gelmiştir. 

Yangın kulesinin verdiği felâket 
haberi üzerine harekete geçen mm-
taka itfaiye grupu ve takviyeye ge
len »liğer itfaiye grupları, yangın çı
kan binalardan atlama suretile tu
tuşan ve her biri ayrı birer yangın 
halini alıp civarı tehdide başlamış 
olan sekiz binayı oldukları vaziyette 
İzole ederek alevlerin etrafa daha 
fazla sirayetine mâni olacak şekilde 
derhal icab eden tedabiri almağa 
başlıyarak Terkos, sarnıç ve deniz
den temin ettiği su ile yedi saat sü
ren lâyenkati bir mesai sarfile dur
durmağa muvaffak olmuştur. 

îstanbulun en faal ticaret merkezi
ni teşkil eden Sıütanhamamı, Bahçe-
kapı ve civarındaki binalar beton 
veya kagir olduğu için insana yekna-
zarda -ySh%maz hissini verir. Halbu-
'ki bu kanaat hiç te doğru değildir. 
Gerçi bu mmtakada bulunan bina
lar tamamen kagir görünürlerse de 
yüzde sekseninin içerisi, çatıları ve 
bir kısmının ise merdivenleri bile ka
milen ahşaptır. Fazla olarak kısmı 
âzaminin üstünde birer de ahşap 
çıkma kat bulunur. Bu binalann içe
risi de kumaş, manifatura, eczayı 
tıbbiye, kırtasiye, lâstik, deri ve muh
telif ticarî emtiayı muhtevi yazıha
nelerle dolu olduğu gibi bir kısmı
nın da alt katlannda ve bodrumla
rında çabuk iştial eden maddeler 
vardır. Bunlann her hangi birinde 
zuhur edecek bir yangın başlangıcı 
derakap haber verilmiyecek olursa 
pek tabiîdir ki alevler kolaylıkla ci
varda bulunan binalam da sirayet 
edecek ve telâfisi gayri kabil netice
ler verecektir. 

Geçen sene tamamen kagir olan 
Katırcıoğlu hanının üst çıkma ah
şap katı gene vaktinde hab^r veril
memesi yüzünden yanmış, handa bu
lunan ticarethaneleri pek büyük za
rarlara sokmuş ve civarda bulunan 
binalar da büyük tehlikeler geçir
mişti. Bu çıkma kat o zaman yan
mamış bulurjsaydı şüphe yok ki bu 

Amsterdamda VolkswiId sarayının yanmadan evvel ve. 
yandıktan sonraki hali 

son yangında ateş altında kalması 
dolayısile muhakkak yanacak ve bu
radan intişar edecek ateşler de pek 
kolaylıkla Mahmudpaşa ve civarmı 
kül edecekti. 

Bu mmtakadaki binaların yapılış 
tarzım tedkik edecek: oîurrak kaUe-
nie. kademe "yükselmiş vaziyette ol-
duklan görülür. Bu tarzda olan bi
nalardan çıkan yangının intişarı 
pek kolay olur. Çünkü yangın, yokuş 
yukarı süratle çıktığı için bu vazi
yetten çok istifade eder. Üstelik so
kakların umumiyet itibarile darlığı 
itfaiyenin mesaisine mâni teşkil ede
rek tam bir randıman ile çalışmasına 
engel olur. Bu mıntaka böyle oldu
ğu gibi Galata ve Beyoğlu cihetinin 
bir çok yerleri de buna benzer. 

Binaenaleyh hâlâ binalann üstü
ne tahta kat çıkmak ve hariç duvar
larının üstüne tahta kaplamakta de
vam etmek demek mal sahibinin 
kendi elile mülkünün yangmmı ha
zırlaması demektir. Aşağıdan tama-
meın kagir gibi görünen binalara bir 
de kuş bakışı ile Galata ve Beyazıd 
yangın kulelerinden bakacak olur
sak buralarının ahşap bir mahalle
den farksız ve bunlardan daha tehli
keli olduklarını görür ve hayli dü
şüncelere dalanz. Hele İstanbulun 
muhtelif köşelerinde oda oda kiraya 
verilen ve her bir odasında iki üç 
çocuklu aileler ikamet eden 30 - 40 
odalı öyle cesim ahşap konaklar var
dır ki bunlarm birinde bir yangın 
zuhur ettiği takdirde ne kadar mü
kemmel bir itfaiye teşkilâtı olursa 
olsun içinde bulunan küçük ve bü
yük bir çok insandan kısmı âzami

nin kurtarılması mümkün olamaz. 
Tamamen kagir veya beton bina

ların yanması bahsine gelince: Bu 
gibi binalarda çıkan yangınlar te
vessü ederse içindeki eşya, döşeme 
ve sairenin yanmasiie . husule gelen 
Iıararet binadaki demirlerin eğilme
sine ve binnetice yıkılarak toprak 
yığını halini almasına sebab olmak
tadır. Beyoğlundaki Suriye hanı ile 
Anadolu hanı yangmı şüphesiz unur 
tulmamıştır. Avrupa, Amerika ve 
Japonyada vukubıüan mühim yan
gınlardan bir kaçını da misal olarak 
gösterelim: 

1 — 1913 de Şikagoda İrokua tiyatro
sunda çıkan yangında bina ile beraber 
(587) insan yanmıştır. 

2 — 1881 de Viyanada Ring tiyatrosım-
da yangm çıkmış ve içinde (450) kişi te
lef olmuştur. 

3 — Pariste Komedi Fransez yangının
da (30) aktör yanmıştır. 

4 — Hamburg Doklan yangınında (60) 
kişi yanmıştır. 

5 — 1929 da Amerika hastanelerinden 
birinde filim yüzünden çıkan bir yangın 
neticesinde (100) kişi yaralanmış ve (90) 
kişi ölmüştür. 

6 — 1929 da Amesterdamda heyeti umu-
miyesi cam, demir ve betondan ibaret bu
lunan Volksvlit sarayı mutfağından çı
kan bir yangın yüzünden kamilen yan
mıştır. 

7 — 1931 de Nevyorkta Lingolen tiyat
rosunda çıkan yangında bina kamilen ve 
içinde de (132) insan yanmıştır. 

8 — 1933 de Berlinde zahire ambarla
rından çılcan bir yangın neticesinde (36) 
bina yanmıştır. 

9 — 1934 de Tokyoda bir mahalle ka
milen yanmış ve beş yüzden fazla insan 
ölmüştür. 

10 — Keza 1934 de Şikagoda bir yangm 
çıkmış ve (32) bina yanarak (1500) yaralı 
tesbit edilmiştir. 

11 — 1936 da Londradaki Kristal Palas 
tamamen yanmış ve içinde bulunan müs
tahdemin kendilerini güç kurtarabil-

Bulgar gazetelerinin 
hararetli makaleleri 
iki memleket arasında kültür sahasında da 

yakınlaşma lüzumundan bahsediyorlar 
Sofya (Akşam) — Bulgar gazete

leri Türk - Bulgar dostluk münaseba-
tı ve Türkiyenin iktisadî, kül türel ve 
siyasî inkişafı hakk ında sü tun la r do-
lusu makaleler yazıyorlar ve Ankara-
ya ait resimler basıyorlar. 

Resmî Dnes gazetesinde Nikolay 
Donçev: «Türkiye ile kültür rabıtaları
mız» başlığı altında yazdığı makale
de, Türk - Bulgar dostluğunun kuv
vetlenmesi için her iki millet edebi-
yatmm bilinmesi ve tanınması lâzım-
geldiğini söylüyor ve diyor ki: 

«Türkiye ile münasebatımız en sa
mimî olarak geçmiştir. Fakat bu mü-
nasebatımızın daha derinden inkişaf 
bularak kuvvetlenmesi için diğer bir 
saha daha vardır ki o da edebiyat sa
hasıdır. 

Komşu olmamıza rağmen, Türk 
edebiyatını biz pek az tanıyoruz. Ke-
zalik Türkler de bizim edebiyatımızı 
tanımıyorlar. 

Edebiyatla tiyatro, propaganda yap
mak için iki kuvvetli âlettir. Balkan 
memleketleri bu vasıtalardan istifa
de etmesini bilmiyorlar. Biz eminiz ki, 
edipler, muharrirler ve artistler, ede
biyat ve tiyatro Balkan milletlerinin 
yakınlaşmalarına çok hizmet edecek
tir. Bunun için konferanslar vermek, 
iki tarafın edip, muharrir ve aı-tistle-
ri arasında ziyaretler yapmak ve ki
taplar tercüme etmek lâzımdır. 

Biz meselâ, Sofyada ve diğer şehir
lerimizde İstanbulun Şehir tiyatrosu
nu büyük bir alâka ile karşılayıp 
memnuniyetle seyredebiliriz. Yeni 
Türkiyenin, kıymet vererek, tiyatro 
sahasında sarfettiği gayreti görebil
mek için millî Türk trupunun Bulga-
ristanı ziyareti hepimizi sevindirebi-
lir. 

Türklerin müteveffa Ahmed Haşim 
gibi harikulade şairleri ve Sadri Ertem 
gibi romancıları ve Vedad Nedim gi
bi birçok dram muharrirleri vardır. 
Maalesef onların zengin eserlerini ta
nımıyoruz ve eminiz ki cenup komşu
larımız da İvan Vazov, Penço Slavey-
kov, Yavorov veya yeni zamandan 
Yovkov, Trayanov, Lüiev, Raynov gi
bi şair ve ediplerimizin eserlerine va
kıf değildirler. 

Biribirlerini anlamak için evvelâ, 
milletlerin biribirlerini tanımaları lâ
zımdır. Türkiye ile Bulgaıistan ara
sında manen de teşriki mesaiyi arttır
mak için dostluğumuzu sağlam ve da
yanıklı entelektüel çalışma esaslanna 
bağlamalıyız. | 

Türkiye, bugünkü Cumhuriyeti 'cu
ran Atatürkün ve şimdiki Cümhurre-
isi İsmet înönünün münevver ve ma
kul idarelerile hakikî bir siyasî, sosyal 
ve manevî revolüsiyon yaşadı ve bu 
revolüsiyon Türkiyeye yeni istikamet 
tajân ettirerek bir zamanki Osmanlı 
impai'atorluğunun çehresini kâmilsn 
değiştirdi. 

Komşu, dost Türk ve Bulgarlar, si
yasî ve ekonomik münasebetlerini git* 
tikçe kuvvetlendirirlerken edebiyat, 
t iyatro ve sana t in bahşett iği zengin 
unkânlardan da istifade etmelidir-
1er.» 

«Mir» gazetesi de, «Bulgaristan v« 
Türkiye» başlıklı makalesinde di
yor ki: 

«Harbi umumîden sonra Bulgaıis-
tanm dostane münasebatta bulun
mamağa hiçbir sebep olmıyan komşu
su Türkiyedir. İşte bu sebepledir ki, 
1918 den sonra Bulgaristan, ilk defa 
olarak Türkiye ile dostluk muahedesi 
akdetmişti. Harp esnasmda da iki mil
let müttefiktiler ve harpten sonra da 
onlar dost olarak kalmalıydüar. Bun
dan başka. Bulgaristanın Türkiyedeıi 
hiçbir erazi isteği yoktur. Bütün bun
lar her iki memleket arasında devam
lı dostluğun meydana gelmesine hiz
met eder. Bunun için daha birçok de
liller vardır ki hatırlatılmaları lüzum
suzdur. 

İki milletin, gerek siyasî, gerek ge
rek ekonomik sahada umumî men
faatleri birdir. Bu menfaatlerin iyicg 
anlaşılması için coğrafî haritaya bir 
göz atmak kâfidir. Mazide iki millet 
müttefik idiseler, bugün de dosttur
lar, yarın da sulh ve adalet uğrunda 
müttefik olacaklardır. Türk - Bulgar 
münasebatı sağlam ve mahsuldar sa
hada yetişiyor. Ona hususî haricî bir 
şekil vermeksizin, iki memleketin 
devlet adamlan bunu iyice biliyorlar. 

Başvekilimizin ziyareti, iki komşu 
arasında samimî dostluğu ifade et
tikten başka, Türk devlet adamlarile 
şahsî temasta bulunarak bugünkü 
beynelmilel vaziyete karşı, Sofya ile 
Ankara arasındaki bağları daha ziya
de sağlamlaştıracak ve kuvvetleftdi-
recektir.» 

«Zora», «Yeni Türkiye ve Bulgaris
tan» serlâvhalı makalesinde diyor ki: 

«Uyanan milliyetperver Türkiye, 
dahüî ve haricî siyasetinde muvaffak 
oldu. Gerek dahilde ve gerek hariıjte 
ekonomik ve kültürel inkişafta mille
tine sahalar açtı. Türkiye, ekonomik 
ve kültürel sahalarda geri kalan da
ha birçok devletlere misal olabilir. 

Birçok münasebetlerinde Türklere 
yakın olan biz Bulgarlar kadar hiçbir 
devlet ve millet, yeni Türkiyenin mu
vaffakiyetlerini alâka ve svgi Ue taHlp 
etmemiştir.» 

Bütün Bulgar gazeteleri, m u h t ^ 
rem misafirimiz Bulgar Başvekili 
gospodin Köseivanof'un gerek Istan
bulda ve gerek Ankarada Türk resmî 
mahafili ve halk tarafından parlak ve 
coşkun bir surette nasıl karşılandığı
na dair yazılarla ve resimlerle dolu
dur. Gazeteler, yeni Türkiyenin te
rakkisi bakında neşriyata devam edi
yorlar. 

mistir. 
12 — 1937 de Viyanada Botonde sergi 

binası tamamen yanmıştır. 
13 — 1937 de Şantong şehrinde Man-

çukov tiyatrosu yanmış ve (650) insan öl
müş v« bir çok yaralı hastaneye yatırıl
mıştır. Bu tiyatro yangını, civarındaki 
(30) binayı da yakmıştır. 

14 — Daha geçen sene Marsilyada bü
yük bir ticarethaneden çıkan bir yan
gın etrafa sirayet ederek .sekiz büyük 
mağaza ile üç kişinin yanmasma ve bir 
çok insanın yaralanmasına sebeb olmuş
tur. Gene geçen sene Bükreşte Eforiya 
tiyatrosunda çıkan bir yangın neticesi-
bina ile beraber iki kadyı yanmış ve on 
iki erkek yaralanmıştır. 

Bütün bu binaların tamamen kâr
gir olduğunu, yangınların pek mü
kemmel olan ihbar vasıtalarile vak
tinde haber verildiğini, muntazam 
olan itfaiyelerin de vaktinde yetişti
ğini, bu binaların her birinde mü
kemmel yangından korunma teşki
lâtı bulunduğunu münakaşasız ve 
tereddüdsüz kabul etmek lâzımgeldi-
ği gibi yanan tiyatrolardaki sahne 
ile salonu ayıran perdelerin bile ma
denî olduğunu bilhassa işaret etmek 
isterim. 

Şu halde demek oluyor ki yangın 
dakika geçtikçe kuvveti artan, mü
temadiyen dal budak salan ve âdeta 
zaman zaman itfaiye ile istihza eden 

bir düşmandır. Muhtelif sebebler yü
zünden tevessü edebildiğine göre ar
tık ne derece hassas davranmamı» 
icab ettiğini takdire bırakırun. Bina
enaleyh vukuagelen yangınların ha
ber verme müddetini çok kısa bir 
zamana indirmek, yani alev saçağı 
sarmadan itfaiyeyi vaktinde haber
dar etmek çok isabetli bir hareket 
olur. Yangının çıktığı an ile itfaiye
nin haberdar edildiği zaman uza
dıkça bidayette ehemmiyetsiz gibi 
görünen bir yangının tevessü etme
si de o nisbette kolaylaşır. Büyümüş 
bir yangının gerüşlemesine hiç bir 
itfaiye teşkilâtı mâni olamaz. Mil
yonlar sarfile teşkil edilen ve sene
lerce talim ve terbiye için emek sar
file yetiştirilen itfaiyeden matlûp is
tifadeyi temin etmek ve yangın za
rarının azalması için bahusus bina
ları yüzde seksen veya seksen beş ah
şap olan, yangımn tevessüünü teshil 
edici şiddetli rüzgârlan eksik olmı
yan İstanbulda pek hassasa davra
narak her ferdin hiç vakit keybçt^ 
meden yangını en kısa yoldan itfai
yeye haber vermesi icab eder. 

{Makalenin ikinci kısmını yarrtki 
nüshamızda neşredeceğiz.] 
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Deniz kızının ölümü dolayıslle.. 
"Paramı geri isterim. Beni 

aldattınız? Bu nasıl deniz kızı? 
Senelerce sesile yüz binlerce kişiyi 
neşelendiren deniz kızının hayatı 

11 
l-
L -

Geçen hafta eğ
lence ve musiki 
âlemi maruf bir 
simasmı kaybetti: 
Deniz kızı Eftal-
ya... 

Senelerdenberi 
sesile yüz binlerce 
kişiyi neşelendi
ren, coşturan, ge
ne ayni sesile hat
tâ ağlatan Deniz 
kızı İstanbulun 
kenar mahalle
lerinden, Anado-
lunun en uzak 
kasabalarına, köy
lerine kadar bü
yük bir şöhret 
yapmıştı. Hattâ 
daha ileri gidelim. 
Amerikaya geçe
lim. Nevyorkun 
en büyük en ha
reketli caddelerin
den biri olan 42 n-
ci sokaktaki şark 
musikisi plâkları 
satan dükkân
lardan birine gi
relim. Yeni dün
yada da Deniz kı
zının sesirü işite
biliriz. Belki şu dakikada bile gramo
fonun başında onu dinliyenler var
dır. 

Onun on bir senelik kocası, hocası, 
. ıpenejeıi,, herşeyi olan meşhur kema

ni Sadi ile büyük sanatkâr Hazımm 
apartımanında karşılıklı oturmuş, es
ki günlerden bahsediyorduk. Kemani 
Sadi: 

— Biliyor musunuz? Bir gün bize 
gelmiştin. Karı koca mutfağa girip 
size yassı kadaifi yapmıştık. Hatırlar
sınız değil mi? 

Bundan sonra Deniz kızının ölümün^ 
den bahsediyoruz. Eftalyamn ölümü 
hakkında halk dilinde dolaşan türlü 
türlü rivayetler var. Halbuki Deniz kı-

'zinın ölümü şöyle olmuştur: Meşhur 
ses sanatkârı iki sene, yedi aydanbe-

•̂  i i bir kalb hastalığından yatıyordu. 
Kendisine pek tanmmış bir dahiliye 
doktorumuz bakıyordu. Ölümünden 
dört gün evvel bu doktor gelmiş, ken
disini muayene etmiş ve artık haya
tından ümid kalmadığını anlamış: 

— İlâca lüzum yok... Bundan son
ra iğne yapmıyacağız. Sizi iyi görü
yorum Eftalya... Haydi daha iyileş de 
Mayısta seni Avrupaya gönderelim... 
demiştir. 

Bunun üzerine Deniz kızı: 
— Hakikaten iyiyim doktor... Ma

dem ki iyileştim, ne zamandanberi si
ze rica ediyorum. İşkembe çorbasmı, 
tandırlanmış kuzu başım, sardalye ba 
hğını o kadar canım çekiyor ki... Bun
ları yiyebilir miyim? 

Doktor ümidsiz hastasma: 
— Yiyebilirsiniz. Amma azar azar... 

demiştir. 
Bunun üzerine Deniz kızı iki buçuk 

sedenberi hasretini çektiği ve çok sev
diği sardalye balığına, kuzu başına, 
işkembe çorbasına kavuşmuştur. Bun 
lan yedikten sonra ses sanatkârı: 

— Kendimi daha iyi hissediyorum... 
demiştir. Lâkin dördüncü günü de ha
yata gözlerini kapamıştır. 

Kemanı Sadiye soruyorum: 
— En son ne zaman şarkı söylemiş

ti? 
— En son Şirketi Hayriyenin gezin

tisinde şarkı söylemişti. Hattâ o gece 
yanımızda Hazım da vardı. Deniz kızı 
biraz üşüdüğünden bahsediyordu. Yat 
ti. Lâkin hastalığı kalbti. 

Deniz kızma niçin bu ismin verildi-
ğini kemani Sadiye sormağa lüzum 
görmedim. Çünkü onu bir gün Deniz 
kızınm kendi ağzından dinlemiştim. 
Bu isim kendisine konulduğu zaman 
çok gençmiş 16-17 yaşlarında ya var-
nuş, ya yokmuş. Mehtaplı gecelerde 

Deniz kızı kocası sanatkâr Kemani Sadi ile bîr arada 

Boğazda sandal âlemlerine çıkarmış. 
Mehtabın ışığında gür ve taze sesile 
şarkı söyler, sandahnm arkasına yüz
lerce kayık takıhrmış. Halk yüzünü 
görmediği v eyalmz mehtaplı yaz ge
celerinde deniz üzerinde sesini dinle
diği bu meçhul kıza «Deniz kızı» adını 
takmış. 

Kemani Sadi bundan sonrasını şöy
le anlatıyor: 

— Vakıa Deniz kızının şöhreti al
mış, yürümüştü. Fakat hep plâklarda 
ve hususî meclislerde söylermiş. Hiç 
sahneye çıkmamıştı. Onu evvelâ ben 
halkın karşısına ve sahneye çıkardım. 
Hem de nerede bilir misiniz? Pariste... 
Evet plâk doldurmak için gitmiştik. 
Bu arada konserler de verdik. 

Bu sırada kıymetli sanatkâr Hazım 
da: 
— Sonra, dedi. Deniz kızma musiki

nin tekniğini öğreten, onu hakikaten 
yetiştiren, kendisine tam mânasile ho
calık eden Sadidir. 

— Evet... Onunla çok uğraştım. Al
lah ona iki oktav üzerinden şayanı 
hayret bir ses vermişti. Fakat ne mu
siki makamlanndan anlıyor, hattâ ne 
de okuduğu şarkıların kimlerin eser-

' leri olduğımu biliyordu. Zaten okuma
sı yazması da yoktu. Üzerinde çok uğ
raşmak lâzım gelmişti. Fakat istidadh 
kadındı. 

— Halk kendisinin yaşlı olduğunu 
söyler?... Kaç yaşında idi. 

— Vallahi kadınların yaşını tahmin 
etmek, bu hususta hakikati öğrenmek 
çok müşküldür. 

— Lâkin siz 11 senelik kocası idiniz. 
— Evet... Nüfus kâğıdında 52 yaşın

da olduğu yazıyordu. Kilisedeki vaftiz 
kâğıdında ise 48 yaşında olduğlı gös
teriliyordu. 

— Kendisi ne derdi? 
— Vaftiz kâğıdındaki yaşın doğru 

olduğunu söylerdi. 
— Tabiatı nasıldı? 
— Onun size birkaç hususiyetini söy-

hyeyim. Bir kere şayanı hayret bir ce
sareti vardı. Korku nedir bilmezdi. 31 
Mart vakasında evinde, kümeste, mut
fakta kendisine iltica eden zabitleri 
nasıl sakladığından İttihad ve Terak
ki tarihini yazan muharrirler uzun 
uzun bahsetmişlerdir. En büyük zaafı 
şu idi: Kendisini medheden bir insa
na, icap ederse elindekini avucundaki-
ni verirdi. Çok tesir altında kahrdı. 
Benimle tanışmadan evvel son derece 
müsrifmiş. Lâkin son zamanlarda he
sabını fevkalâde iyi biliyordu. «Aman 
biri, iki; ikiyi üç yapalım, İstikbalimi
zi temin edelim» diye para biriktiriyor. 

du. İşte dişimizden tırnağımızdan ayır

dığımız para ile Taksimde 12 daireli 
bir apartıman yaptırdık. 50 bin liraya 
çıktı. Şimdi 55 bin lira ediyor. "Vaktile 
alko ok severdi. Fıçılar devirdiğini 
söylerdi. İki büyük şişe Kulüp rakısı 
içtiği olmuştur. Fakat 10 senedir ağ
zına rakı koymuyordu. Son zamanlar
da bütün zevki istikbal için para birik
tirmekti. Altı sene evvel geçirdiği bü
yük bir ameliyattan sonra içkiyi ken
disine büsbütün menetmişlerdi. Safra 
kesesinden taş çıkarılmıştı. 

— Evde hususî surette şarkı söyler 
miydi? 

— Tuhaftır, hiç söylemezdi. Ona 
şarkı söylemekten bıkkınlık gelmişti. 
Sonra «sesim bozulacak» diye hiç iti
na etmezdi. Meselâ günde üç paket si
gara içtiği çok olurdu. Evde üzerine 
başına pek itina etmez fakat sahnede 
çok şık giyinmek isterdi. Birçok mü
cevherleri olduğu halde sadece parma
ğına bir tek yüzük takardı. Son dere
ce dindardı. Pazarları kiliseyi kaçır
mazdı. 

— Ne kadar kazanırdı? 
— Üç sene mütemadiyen biz ikimiz 

1400 lira aylık aldık. 400 lira ben, 1000 
lira o... Haftada beş gün çakşırdık. 
Günümüz yetmiş liraya gelirdi. Eski
den de çok kazanmış amma tutma
mış... 

— Bu paranın ne kadarını sarfeder-
diniz? 

— 3-4 yüz lirasını... Yoksa öyle ol
masa apartıman filân yaptıramazdık 
ki. Tabiî arttırıyorduk. 

Şimdi Deniz kızma aid vakalardan, 
hatıralardaiı bahsediyoruz: 

— Atatürkün daima iltifatlarma 
mazhar olmuştuk. Bilhassa Eftalyamn 
31 Marttaki vakasını kendisinin Türk
leri, bilhassa askerleri ne kadar sev
diğini Atatürk biliyordu. 31 Martta 
ölümden kurtulmak için Eftalyamn 
evindeki kümeste, mutfakta saklanan 
zabitler yüzünden Deniz kızı 24 saat 
muvakkat polis idaresinde alakonul-
muştu. Bu vaka Atatürkün çok hoşu
na giderdi. Bazen bundan bahsettikleri 
olurdu. 

Bir gün gene sarayda Deniz kızı var
dı. Ben, konservatuar profesörü Ferdi 
Ştatzer... Atatürk Ferdiye: 

— Siz musikiden ve sesten anlarsı
nız. Eftalyamn sesi nasıl? 

— 10 kadın sesine bedel efendim... 
Hakikaten, oktav üzerine şarkı söy-

liyen bizde ondan başka kimse yoktu. 
Kemanı Sadi: 
— Tuhaftır, dedi, halk onu hem 

dinlemek ister, hem de kendisini me
rak eder, bazen sırf görmek için ge
lirdi. İlk zamanlar onu deniz kızı is
minden yarısı insan yarısı balık sa
nanlar da pek çoktu. 

Kıbrısta bir gece tiyatronun kapı
sında müthiş bir kavgaya rasladık. 
Köylünün biri gişeye yaklaşmış: 

— Ben tâ köyümden kalktım gel
dim. Beni aldattınız. Deniz kızı diye 
kandırdınız beni... diyerek paramı ge-
kandırdınız beni... Verin paramı ge
riye... diyordu. 

Gişe memuru: 
— Canım Deniz k}zı içeride ya... di

ye lâf anlatmağa çalışıyor, fakat köy-
İÜ: 

— Sen kime yutturuyorsun. Onun 
neresi Deniz kızı. Senin gibi, benim 
gibi insan o be... Ver paramı geriye... 
diyordu. 

Kemanî Sadiye sordum: 
— Nasıl geçinirdiniz? 
— 11 sene içinde bir kere bile kavga 

etmemiştik. Yalnız son senelerde onun 
sinirleri biraz bozulmuştu. Bu yüzden 
pek ehemmiyetsiz bazı münakaşaları
mız oldu. Amma hayatta olsaydı da-
ha uzun zaman gene patırdısız gürül-
süz tabiî yaşıyacaktık.» 

Sadiye, Hazıma veda ederek ayrıl
dım. Tramvaya bindim. Sirkeciden ge
çiyordum. Bir dükkândan Deniz kızı
nın sesi yükseliyor: 

«Dizlerine kapansam...» 
Hikmet Feridun Es 

Az Yumurta yiyoruz 
Yumurta ihracatı azalıyor, daiıilde 

sarfiyatı çoğaltmalı yolunu byimalıyız 
Yumurta ihracatımız gittikçe azalı

yor. Son senenin istastiklerine gör©, 
dışanya sattığımız yumurtalann ge
liri, 700 bin lirayı bulmaktadır. Hal
buki sekiz, on sene evvel dışarıya 11 
milyMî liralık yumurta satıyorduk. O 
zaman yumurta ihracatı yapan otu
zu mütecaviz tacir vardı. Geçen scnö 
on üç tacir kalmıştı. Bu sene yumur
ta tacirlerinin miktan üçtür. 

Yumurta ihracatmın azalması kıs
men elimizde olmıyan hâdiselerden 

ileri gelmektedir. Her memleketin millî 
ekonomi politikası takip ederek her 
şeyini kendi yetiştirmesi... Yumurta 
ihracatma en büyük darbeyi vuran 
bu hâdisedir. İhracat tacirleri buna 
ilâve olarak birçok sebepler daha ile
riye sürerler. Meselâ: Yumurta ihra-
catmı kontrol eden nizamnamenin ih
tiyaca uygun olmaması... 

Tedkik edilecek olursa bu da bir se
bep olabilir. Fakat bu sebep, dördün
cü ve beşinci derecede kalabilir. Yegâ
ne sebep, bizden yumurta alan memle

ketlerin ortadan çekilmesidir. Belliba.ş-
lı bir müşteri vardı: İspanya... Ma
lûm olan dahilî muharebeler yüzün
den bu pazar da kapanmıştır. 

A z yumurta y iyoruz 
Yumurta ihracatı azalıyor diye, yu

murta yetiştirenler de azalmaktadır. 
Çünkü bizde, ihracat bakımından bu 
işe büyük bir ehemmiyet vriliyordu. 
Sebebi de dahilî sarfiyatın pek az ol
masıdır. Denilebilir ki Türkiye, en az 
yumurta sarfeden memleketler ara-
smdadır. Vaktile Ticaret odası tarafın
dan hazırlanan bir raporda bu mese
leden bahsedilirken, Türkiyede vasati 
olarak adam başına bir senede 30 yu
murta isabet ettiği yazılıyordu. Gene 
bu rapora göre, en çok ytmıurta sar-
fedilen şehirler İstanbul, Ankara, İz
mir gibi büyük şehirlerdir. Bu şehir
lerde de adam başına sarfedilen yu
murta yüzü tecavüz etmemektedir. 

Halbuki Avrupa memleketlerinde 
nüfus başına 200 yumurta isabet 
etmektedir. Bu miktar şimal mem
leketlerinde daha fazladır. İngiltere-
de 250 - 300 arasındadır. 

Yumurta sarfiyatı hakkında yapı
lan beynelmilel hesaplara göre, en 
çok yumurta istihlâk eden memleket 
Kanadadır. Avrupada İngiltere, sonra 
İspanya gelmektedir. Kanada adam 
başına düşen yumurta miktan 500 
dür. Kanadalılar sabah ve akşam 
yemeklerinde mütemadiyen yumur
ta ve yumurtalı yemekler yemekte
dirler. 

Avrupa ve Amerika memleketlerin
de yvunurta sarfiyatmm çok olmasm-
daki en büyük sebeplerden biri de yu
murtayla yapüan yemeklerin pek mü
tenevvi olmasıdır. Halbuki bizde yu
murtayla yapılan yemelker pek mah-
duddur. Bilhassa Anadolunun küçük 
şehir ve kasabalarmda yumurta pek 
az sarfedilir; en basit ve hatıra gelen 

yumurta yemeği pastırmalı, sucuklu ve 
yahut sadeyağın içine kınlan ytunur-
ta yemekleridir. Bundan başka yu
murtanın sarfedildlği bellibaşlı işler
den biri de hamur işleridir. Bütün 
bunların haricinde yumurta istihlâki 
pek taammüm etmiş değUdir. Büyük 
şehirlerin haricinde kalan küçük ka
saba ve köylerde yumurtadan neler 
yapılacağı malûm değildir. Omlet ye
meği garpten aldığımız bir yemektir, 
Karadeniz şehir Ve köylerinde omlete 
benzer yumurtalı bir yemek nevine 
tesadüf edilmektedir. Buna «kaygana» 
ismi verilmektedir. Ekseriyetle tuzlan
mış hamsiden yapılan bir nevi omlet
tir. Bundan başka pazı ve İspanak, si», 
yah lahana ve taze soğandan da kay
gana denilen yemek yapılmaktadır. 

Bundan başka gene Karadeniz sa
hillerinde mısır ekmeklerinin içine, 
paskalya çöreklerinde olduğu gibi, yu
murta konulmaktadır. Hasılı Kara
deniz sahillerinde yumurta daha çok 
sarfedilmektedir. İç Anadoluda yumur
ta istihlâJıini bilmiyen köyler çoktur. 
Y u m u r t a d a n ne ler yapı l ır? 

Yukarıda yazdığımız gibi Avrupa 
ve Amerikada 3mmurtamn karıştığı 
ve doğrudan doğruya yumurtadan ya
pılan yemekler pek çoktur. Ruslar da 
yumurta İstihlâkinde Avrupalılardan 
geri değildirler. Hattâ Ruslar balık ye
meklerinde bile yumurta kullanırlar. 

Tvmurta dolması 

Uskumru dolması gibi, balığın için» 
yumurta şansı doldurulmuş bir balık 
yemeği bile vardır. Ruslarda da sa
bah kahvaltılarında omlet bulundur
mak bir âdettir. Fakat yumurtadan en 
iyi yemekleri yapan İngilizler olsa ge
rek... Çünkü yumurta sarısının balık 
içinde bulunması pek de hoşa gider 
bir şey değil... 

İngiliz ve Fransızların haşlanmış 
yumurtadan yaptıkları yumurta dol
ması, yumurtah baük gibi garip bir-
şey değildir. Sırası gelmiş iken, bu ye
meği burada tarif edelim: Haşlanmış 
yumurtaları, ikiye bölmeli, içlerinde
ki sarışım çıkarmah bu yumurta sarı
sını beyaz salça ve diğer maddelerle 
karıştırmalı, ve yumurtalann ortasın» 
tekrar yerleştirmeli. Sonra fırına ver
meli... Bu suretle yumurtadan yapıla
cak yemekler hakkında, yemek kitap
larında çeşid çeşid izahat almak kabil
dir. Fakat maalesef halkımızm çoğu, 
yapılması kolay olan bu yumurta ye
meklerini bilemiyor. 

Akşam kız sanat mektepleri, elek
trik idaresinin halka verdiği yemek 
derslerinde ev kadınlarına yumurta
dan neler yapılacağını öğretmek lâ
zımdır. Yumurtaya aid yemek nevile
rini halka öğretecek olursak, memle
ketimizde yumurta sarfiyatını arttır
mış oluruz. Halbuki bizde yumurta 
sarfiyatı, pek mahduttur. 

Bi d e ne k a d a r yumurta 
ç ıkar 

Türkiyede ne kadar yumurta çıktı
ğını tam ve katî bir surette tesbit etmek 

mümkün değildir. Vaktile yumurtacı
lık hakkında yazılan raporlarda da, bu 
cihete tahmini olarak temas edilmiş
tir. Fakat tavuk istatistiği malûmdur. 
Türkiyede 935 senesinde 19 milyon ta
vuk vardı, yapılan hesaplara göre, b ^ 
her tavuk senede vasati olarak 70 yu
murta vermektedir. Bu hesap netice
sinde Türkiyede, yumurta istihsalâtı 
1 milyar 42 mUyonu tecavüz etmekte
dir. 

Yumurta lar ın muhafazas ı 
Memleketimizde taze yumurta bul

mak da meseledir. Bakkallardaki san
dık yumurtalarını, sabah kahvaltıla
rında rafadan diye kullanamıyoruz, 
taze yumurta ihtiyacını duyan bir kim
se, komşulannm tavuklarından, ve 
yahud köyden gelen kimselerden ta
ze yumurta almak mecburiyetindedir. 
Vakıa son zamanlarda, tereyağ ve süt 
satan mağazalarda «günlük» damga
sını taşıyan taze yumurtlar da bulun
maktadır. 

Bakkallar ve yumurta satan dükkân-
1ar, 3aımurta muhafazasım bilemiyor
lar. Evlerimizde bile yumurtaları mu
hafaza etmek için tedbirler azdır. Hal
buki yumurtaları muhafaza etmek 
için birçok basit usuller vardır. Mese
lâ küllerin içine vcyalıud odun tozu 
içine gömmek... İnte tuz içinde sakla
mak, üzerine parafin yağı sürmek ve 
yahud mumla etrafını kaplamak ve 
saire... 

Bakkallarda, bir sandık yumurta, 
dükkânın en sıcak bir yerinde, güneşe 
karşı aylarca müşteri bekler. Bir san
dık yumurta satılmcaya kadar yumur
talar civciv çıkaracak derecede bayat 
bir hale gelir. 

Hasılı yumurtalı yemekleri öğren
mek, yumurtayı muhafaza etmek usul-
lerini halka bildirmek lâzımdır. Bütün 
bunları yapamazsak, yumurta istih
salâtı günün birinde pek azalacaktır. 
Memleketimizde tavukçuluğun ve yu-
mmtacılığm inkişafı için ihracata sü-
venmemeliyiz. Biraz da biz yemeli\ .z, 
hiç değilse adam basma 100 tane... 

Hüseyin Avn/ 
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1940 olimpiyadlarının 

hazırlıkları ilerliyor 
27 Transatlantik otel vazifesi görecek - Polise lisan 
oğretiligor - Stadların inşası ilerliyor - Şimdiye 
kadar 30 millet müracaat etti - Afiş hazırlandı -

Olimpiyad köyü yapılıyor 
Fiıü&nâiyanın 

teerkezi HdâinM-
<!• yapılacak olan 
1940 olimpiyadlar 
nıun hazırlıkları 
Oldukça ilerlemiş^ 
tir. Büyük, muh
teşem ve şimdiya 
kadar yapılan bü
tün beynelmilel or» 
ganimsycHilara fac 
ik olan on birinci 
BorUn olimpiyad-
lanndan scmra, 
Finlândiyanm bu 
ifi üzerine almif 
olması sayam talt* 
dir bir hareket ola
rak telâkki edil- *'"^*"*'*y* Dahiliye Nasm re Olimı^yad komitesi reisi bay 
mektdeir. Bugüne '̂ ®'̂ ®»e'». yüksek atlama ve disk şam^yonu Kotkası bir 
kadar bütün olim-
piyadlarda çok iyi neticeler almış y« 
Nunnl, Ritole gibi büyük atletler ye
tiştirmiş olan Finlandiya, spor âld-' 
minde temiz sporculuğu ile çok iyi 
şöhreti olan bir millettir. 

Helsinki olimpiyadlan belki Berlin 
olimpiyadlan kadar muazzam bir eser 
ohnıyacaktır. Fakat hiç şüphesiz ku
sursuz bir organizasyon ve hakikî spot 
bakımından bir numune olacaktır, 

Finlandiya Dahiliye Nazın Bay 
ürho Kekkonen bütün sporculuğa 
hitaben yazdığı bir makalede, Berlin 
olimpiyadlrmın azametinden bahset
tikten sonra, 1940 da Finlândiyaya 
gelecek olan atletlere asîl ve hakikî 
mânada bir spor organisazyonu tak
dim edeceklerini söylemektedir. 

Bu vesile ile şunu da ilâve edelim 
ki, bugün Finlandiya Dahiliy Nazu 
ve (^mpiyad komitesi reisi olan Bay 
Kekkonen 1924 ve 1925 senelerinde 
Finlâdiya yüksek atlama şampiyonu 
•e hız almadan üç adım atlama düı^ 
ya rokordmeni idi. 

Finlandiya olimpiyad komitesi ilk 
if olarak Helsinki'ye gelecek atletle
rin yerleştirilmesi ile meşgul olma
ğa başlamıştır. Helsinki şehrinin 
otelleri gelecek olan Wnlerce seyirciyi 
istiaba kâfi gelmiyeceği içhı genüleri 
otel olarak kullanmağa karar ver
mişler ve limanda 21 transatlantiği 
yanaştıracak tertibat almışlardır. 

müsabakadan sonra tdbrik edo-ken 
Seyyahlann hareketini kolaylaştır

mak için de Finlandiya polisi içinden 
ayrılan bir grupa lisan dersleri veril
meğe başlanmıştır. 

Olimpiyad afiçi 

1038 senesi başmdanberi şehrin 
muhtelif yerlerinde stadlann inşası
na başlanmıştır. Tevsi ve yeniden in
şa olunan sahalar ve seyirci haddi 
istiabileri şunlardır;. 

^*~ 

Olimpoyad stadı 60,000 seyirci 
Yüzme stadı 11,500 » 
Kürek müsabakalan 
yeri 11,500 » 
Vedodrom 7,000 > 
Boks, güreş vl diğer 
fiporlar salonu 8,500 » 
Futbol eliminasyonları 
stadı 25,000 » 
Konkurhipik stadı 8,500 » 
Atış sahası 10,000 » 
Eskrim salonu 1,100 » 
Yelken sahasınm civa-
rmdald yerler 20,000 » 
Bu stadlara biletler geçen aydan 

itibaren muhtelif memleketlerde sa
tışa çıkarılmıştır. 

Şimdiye kadar müsal>akalara 30 
federasyon iştirak edeceğini büdir-
miştir. Bunlann isimleri şunlardır: 

Finlandiya, İngiltere, Danimarka, 
Norveç, İtalya, Romanya, İsviçre, 
Yugoslavya, Belçika, Kostarika, İs
veç, Filistin, Yımanistan, Porteki,z 
Hollanda, Lihtenstayn, Lüksemburg, 
Almanya, Hindistan, Amerika, Avus
tralya, Arjantin, BrezUya, Estonya, 
Hayti, Macaristan, İzlanda, Letonya, 
Malta, Çekoslovakya. 

Bütün dün3ra federasyonlarma ve 
seyahat acentelerine gönderüecek 
olan olimpiyad afişi için Finlandiyalı 
sanatkârlar arasmda bir inüsabaka 
açılmış ve müsabakaya 72 ressam 
iştirak etmşitir. Komiteye verilen 106 
proje arasında yapılan müsabaka ne
ticesinde, resmini koyduğumuz Jlo-
nari Spsimetsa ismindeki sanatkânn 
yaptığı resim kabul edilmiştir. Bu 
tablonun hususiyeti üzerinde meşhur 
atlet Nurmi'nin Helsinki'deki heyke
linin bir resmi ve dünya üzerinde 
Finlandiya haritasınm işaret edilmiş 
olmasmdan ibarettir. 

Olimpiyadlara gelecek atletlerin 
ikametine ve çalışmasma tahsis edil
mek üzer bir olimpiyad köyünün in-
şasma da başlanmıştır. Şimdiye ka
dar olimpiyad köyleri münferid bina
lardan ibaretti. Halbuki bu sefer üç 
katlı büyük apartımanlar inşa oluna
caktır. Bu mahallenin yanmda 400 
metrelik pisti bulunan bir futbol sar 
hası ile bir bisiklet pisti sporculann 
çalışmasma tahsis olunacaktır. Olim
piyad köyü staddan 2 kUometre ka
dar uzaktadır. 

Müsabakalan idare edecek olan 
muhtelif hakem heyetlerinin çalıştı-
rılmasma başlanmıştır. 

Olimpiyad müsabakalaruun prog
ramı şimdiden tertib edilmiştir. Oyun
lara 20 Temmuz Cumartesi günü sa
at 14 de küşad merasimi Ue başlana
cak, 4 Ağustos Pazar günü saat 20 
de kapanış töreni ile nihayet verile
cektir. 

Olimpiyat staduun Maraton kulesinin laşva arkadan förünü^ü 

i s t a n b u l b ö l g e s i n i n b ü t ç e v e 
k a d r o s u h a z ı r l a n ı y o r 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
tarafmdan verilen bir emir üzerin© 
İstanbul bölgesinin bütçe ve kadro-
larmm hazırlanmasma başlanmış
tır. Bütçe ve kadrolar tesbit edüdik-
ten sonra yeniden teşkU edilecek böl
ge istişare heyetine verilecek ve mez
kûr heyetçe tedkik ve tasdiki mütea-
kib umum müdüriüğe gönderilecek
tir. Bu hazırlıklar haziran birden iti
baren faaliyete geçecek olan beden 
terbiyesi müdürlüğünün İstanbulda-
ki teşkilâtı içindir. 

B e l ç i k a - H o l l a n d a m i l l î 
t a k ı m l a r ı m a ç ı 

Paris 20 — Dün Anvers şehrinde 
Belçika - Hollanda millî takımlan 
arasmda vuku bulan millî maçta Bel
ci!^ milli takımı &-4 galib gelmiştir. 

MEŞRUTİYETTE SARAY ve BABIALİ 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ tRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 

Tefrika No. S 

Abdülhamldln Reşad efendi hakkında 
bir sözü, işret iptilâsı şayiası 

Açık ve hafif meşrep, âşıkane vaka-
larüe meşhur olan bu kadın şehzadeyi 
görür ve: 

— San oğlan! Gel seni bir sarayım! 
Diye söz atar; Aracasmm haremine 

göz atmaktan çekinen Reşad efendi 
adımlarını sıklaştınp kaçarken arka-
smdan kadınm: 

— Aptal! 
Dediğiıü duyar. 
Yıldız sarayında Reşad efendi na

zarının isabeti ile hoş görülmezdi. Biz
zat Abdülhamid bımdan çok şikâyet 
ederdi. 

Abdülhamid bir defa Paris elçisi 
Münir paşaya Reşad efendiden bahse
derken şu sözleri söylemişti: 

— Reşad efendi biraderimiz hilka
ten fena bir adam değildir. Lâkin göz
lerinde, bakışında, hasılı kendisinde 
bir uğursuzluk vardır. Prensliğimizde 
sultan Murad ve sair kardeşlerimiz 
hep biribirimizle görüşürdük; amma 
Reşad efendi dairelerimize veya köşk
lerimize gelecek diye kasavet çeker
dik. Çünkü o bir kimseyi veya canlı bit 
mahlûku, meselâ bir atı veya bir ku
şu görüp beğenecek olursa o insan ve 
hayvan ya ağır bir hastahğa uğrar ya-
hud ölürdü; eşyadan hoşuna gidenler 
de mutlaka kırılır, bozulur, dökülür, 
zayi olurdu. Pek beğendiği ağaçlar, 
meyvalar, çiçekler kururdu. Daireleri
mizin halkı biribirine girerdi; aralann» 
da kavgalar çıkardı. Hasılı ayak bas
tığı yerlerde fenalık olmasın olmaz
dı! (1) 

Mabeyin başkâtibi Tahsin paşa Ab-
dülhamidden bu yolda birçok misaller 
işittiğini nakleder: 

Abdülhamldln iyi talim görmüş bir 
kanaryası varmış. Reşad efendinin bir 
ziyareti esnasında bu kanarya salona 
getirilir; Reşad efendinin gözüne ili
şir, ilişmez düşüp ölür! 
Veliahdın diğer bir ziyaretinde birlik

te ahıra giderler, Abdülhamid, araba
ya tek koşulan güzel ve kıymetli bir 
atını kardeşine gösterir. O akşam at 
birdenbire oluverir*! 

Abdülhamldln bir kızı da ne zaman 
amcası Reşad efendiyi ziyarete gitse 
hastalanırmış! Validesi bundan teşe'-
üm ederek kızını bu ziyaretten menet-
miş; Tahsin paşanın anlattıklanndan 
başka saray hareminde Abdülhamldln 
Reşad efendinin göz isabetinden kur
tulmak için üstünde mavi boncuk ta
şıdığı gibi kendi çocuklarma da yan
larında böyle birer boncuk bulundur
mağı tenbih ettiği söylenirdi. 

Abdülhamid babasına yapılan sui-
kasd tertibinde ve sonra Osmanlı ahra-
nmn bütün teşebbüslerinde Hezarg-
radlı şeyh FeyzuUah, Kuşadah şeyh 
Ahmed efendiler gibi tarikat mensup-
lan arasında nüfuzları kuvvetli olan-
lann, bu arada Mevlevi şeyhlerinin el-
altmdan zahir olduklarına inanır, Mev-
levî Osman Salâhaddin dede gibilerin 
kazandıkları nüfuz ve itibarı kendi 
aleyhinde kullanmalarından çok kuş
kulanırdı. Hele veliahdı Reşad efendi
nin Mevlevîlerle münasebeti ona en sı
kı tedbirlerin ittihazını meşru ve ma
kul gösterirdi. 

Bu sebeple sultan Reşadın veliahd-
lık devri daimî bir sıkıntı içinde geç
miştir. Ahval ve harekâtmm nasıl ta-
rassud altında bulundurulduğu hak-
kmda evvelce tafsilât vermiştik. Bu 
kapalı hayatın sultan Reşadı işrete, hu-
susile konyağa ziyadece müptelâ etti
ği şayi olmuştur. 

Abdülhamidin son saltanat senele
rinde, hattâ meşrutiyetin ilk günle-
rüıde Reşad efendi hakkında bu yolda 
rivayetler şiddetlenmişti. Veliahdın ge
çirdiği inziva hayatı içinde vaktinden 
evvel ateh getirdiği, sıhhati mütema
di işretten tamamen muhtel olduğu, 

hafızası sönmüş, vücudu âdeta mefluç 
bir hale gelmiş olduğu söylenirdi. 

Ancak sultan Reşadm yanmda ve 
etrafında bulunanlar bu şayialan tek
zip ile bunlann Abdülhamid saraym-
ca uydurulduğunu iddia ederler. 

Her halde saltanata geçtikten son
ra sultan Reşadın böyle bir iptilâsı 
görülmemiştir. Baş mabeyinci Lütfi 
Simavi bey (Sarayda gördüklerim) 
eserinde sultan Reşadın kendisine çok 
muhabbeti olan büyük kardeşi sultan 

Muradm veliahdüğı zamnmda yanma • 
gittikçe zorla konyak içirdiğini hikâya 
ettiğini naklediyor. 

Sultan Reşadın veliahdhğı zamamn-
da yanında bulunmuş bendegâm efen-
düeri tahta geçtiği zaman Abdülha< 
midden şöylece şikâyet ederlerdi: 

(Reşad efendi bendeleriyiz diye ço
cuklarımız mekteplere kabul edilmez
di. Cenazelerimiz bile çok zaman or
tada kalırdı; kaldırtmak için bin güç
lükle adam bulurduk, Allah bize bu
günleri gösterdi. Çok şükür! Geçmi
şi, çektiklerimizi unuttuk. Yalnız efen
dimize -Sultan Reşada- sekir isnad 
edenleri affedemeyiz!) 

Sultan Reşada müntesip olanlar 
onun ağzma işret koymadığım bile 
söylerlerdi. Sultan Reşad ilâç için bile 
olsa haramdır diye şarap içmezdi. Cü
lusunun ertesi günü Mahmud Şevket 
ve Gazi Muhtar paşalann tavsiyelerile 
miralay Şeref beyi Istablı âmire mü
dürlüğüne almıştı. 

(Şeref bey Mısırda bir müddet Muh
tar paşa nezdinde yaverlikle bulun
muş. Gazi paşayı kendisinden pek 
memmm bırakmıştı.) 

Bir akşam sarayda ziyafet vardı. 
Sultan Reşad daima teveccühüne, il
tifatına mazhar ettiği Şeref beye: 

— Akşam sofrada mısın? İçer mi-
sin? Benim bir kehhalim var idi. Tek-
mU müskiratın, hattâ keskin sirkenin 
büe göze çok zaran olduğunu söylerdi 

Demişti. 
Sultan Reşadm Abdülhamid zama* 

mnda bu işrete iptUâ şöhretinin ne 
yüzden şayi olduğunu Istablı âmire 
müdürü miralay Şeref bey bana şöy
le nakley lemistir: 

(Sarayda ve veliahd (Büyük efendi)] 
diye yaddedilirdi. 

Şehzade Kemaleddin efendi veliahd 
ile bir dairede otururdu. Reşad efen
di ne kadar haUm, selim, sesi, sadası 
çıkmaz idiyse Kemaleddin efendi ak
sine o kadar azameti sever ve patırdıcı 
idi; dairede kendisine (Büyük efendi) 
dedirtirdi; konyağa da pek müptelâ 
İdi. Yalmz akşamları değil, gündüzle
ri de durmayıp içerdi. Öteki, beriki: 

— Duydunuz mu? Bu gece Büyük 
efendi ne hallere girdi? Şöyle içti, böy
le yaptı! 

Diye dairede söyleşirlerdi. Daireye 
misafirliğte gelenler de Büyük efendi 
tabirini işitince istizaha hiç lüzum 
görmezler, Kemaleddin efendinin yap
tıklarım Reşad efendiye mal ederler-
dL) 

Veliahd iken Reşad efendi diğer şeh
zadelerle ve kız kardeşleri sultanlarla' 
görüşemezdi. 

Yalnız bir defa bir bayramda tebri-
kât e;Miasmda veliahd ile şehzade Ke
maleddin efendinin (1903 de kanser
den vefat etmiştir) kız kardeşleri Se-
niye ve Mediha sultanları Yıldız sara-
ymda görmelerine Abdülhamid tara
fından müsaade edilmişti. 

Fakat dört kaıdeş Abdülhamidin 
karşısında konuşmağa cesaret edeme
den ayrılmışlardı. 

Veliahd Reşad efendi bir gün yolda 
Harbiye mektebi talebesinden bir bö
lüğe tesadüf etmiş, bölük geçerken ku
manda ile veliahdı selâmlamıştı. Bu 
hareket derhal Abdülhamide jurnal 
edilmişti. 
Bölüğe kumanda eden zabit hüsnü

niyetini ve sırf saltanat hanedanına 
karşı hürmet göstermeği vazife bii-
diğî için bu harekette bulunduğunu 
anlatmcaya kadar hayli tazyiklere, 
tekdirlere uğramıştı. 

Bu zabit başka bir defa Reşad efen
dinin gelmekte olduğunu görür, gör
mez maiyetindeki talebeyi çU yavrusu 
gibi dağıtmış, Reşad efendi de bu hale 
teessürle bakmıştı. 

(Arkası var) 

(1) Münir paçanın Akşam'm 20 mayıs 
1938 nüshasındaki makalesi. 
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tZMİR 
ve mülhakatı için AKŞAM gaze
tesinin tevzi 3reri münhasıran îz-
mirde îkinci Beyler sokak 52 nu-
msırada Hamdi Bekir Gürsoylar 
mağazasıdır. 
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Kılıççılar çarşısında 1 saat. 

«'Ahmet Muhtar paşa bîr 
katalog açarak bize gösterdi .̂ 

Bundan sonra bütün kılıçlan işte 
böyle yapacaksınız,, dedi 

Papalık makamı ve siyasî 
vakalar üzerinde tesiri 

Papalık devlet şeklinden çıkmakla be. 
raber bütün dünyada nvfuz sahibidir 

Kılıççılar çarşısı re kıhç yapan bir usta 

İstanbul Kılıççılar çarşısı denilince 
aklıma meşhur bir ressamın yüzlerce 
kopyası çıkarılmış bir tablosu gelir. 

Bir delikanlı, Kılıççılar çarşıs.'nda, 
ihtiyar bir kılıççı ustası karşısında 
kocaman bir yatağanın sivri ucunu 
muayene ediyor... 

Kılıççılar çarşısı... Bu bizim edebi
yata girmiş, hikâyelerde uzun uzun 
bahsedilmiştir. 

Ömer Seyfeddinin hikâyelerinde yap
tığı kılıçlara nasıl su verdiğini bir 
türlü anlatmıyan eski üstad kılıççı
lardan bahsedilir. 

Lâkin acaba bugün bu meşhur Kı
lıççılar çarşısımn yerini kaç kişi bilir? 

Nuruosmaniyenin arka taraflannda 
tâ İstanbulun fethi zamanından kal
ma, taş hanlarla çevrili dar bir soka-
ğa giriyoruz. 

Bir levha gözümüze ilişiyor: Kılıççı
lar sokağı... Etrafımıza bakıyoruz. 
Bir takım kapalı dükkânlar... Kılıçtan 
ve kılıççıdan eser yok... 

Kıhççılar sokağında kıhççı arıyo
ruz: 

— Burada kılıççılar nerededir? 
Bu suali kime sorsak hayretle yüzü

müze bakıyorlar: 

— Burada küıççı yoktur! cevabım 
veriyorlar. Bu sefer hayret etmek sı
rası bize geliyor: 

— Burası Kılıççılar çarşısı değil mi? 
Meşhur kıhççılar çarşısı... 

— Evet, diyorlar, eskiden bu çarşı 
baştan başa kılıççılarla dolu imiş... Fa
kat şimdi hepsi kapanmış... Yalnız da
ha yukanlarda belki bir iki kılıççı bu
labilirsiniz. 

Dedikleri tarafa doğru çıkıyoruz. 
Epeyce araştırdıktan sonra koca çar
şıdan yadigâr kalmış, İstanbulun en 
eski kılıççısını buluyoruz. 

Kılıççı .ustası uzun bir kılıcın üze
rine eğilmiş çalışıyor. 

Usta alevler içinde döğdüğü küıç 
kim bir tarafa bıraktıktan sonra bize 
soruyor: 

— Emriniz? 
— Bu çarşı hakkında bazı malûmat 

almak istiyoruz. Siz ne zamandanberi 
Kıhççılar çarşısmdasınız? 

Bu sualimiz üzerine sanki uzun yıl
ların arkasına doğru bir seyahat yap
mış gibi yorgun gözlerle yüzümüze ba-
kıyor: 

— Ben kendim aşağı yukan yarım 
asırdanberi buradayım. Ailemi sorar-

Tokatla mlintehibi saoi intihabı neticelendi 

HAKîMrVE 

T<&at (Akşam) — Müntehibi sani seçimi büyük bir alâka ve süratle de
fam ederek sona ermiştir. Vilâyetin her tarafmda C. H. partisi namzetlerine 

rey verilmiş ve bu suretle bütün millet Büyük Şefine ve reisi bulunduğu Halk 
partisine bağlılığını izhar etmiştir. 

san 350 senedenberi bu çarşıda geçin
miş. Babam, babamın babası, onun ba» 
bası hep bu çarşıda yetişmişler... Ben 
babamın yamna bu çarşıya çıraklıkla 
girdiğim zaman yedi yaşında idim. 
Şimdi tam 57 yaşındayım. Elli sene 
Kılıççılar çarşısında çekiç salladım. 

«Eskiden bm-ası nasıldı?» diye soru
yorsun? Bizim dükkâmn üstü boydan 
boya kıhçhane idi. Çarşı baştan başa 
kılıççı dükkânları ile dolu idi. 

Eski kılıç ustası bir takım eski silâh
lar arasından tahta kınlı bir kılıç çek
ti, çıkardı: 

— İşte, dedi, eskiden kılıçlar böyle 
tahta kınlı idi. Sultan Hamide kadar 
Küıççılar çarşısında kıhçlar hep böyle 
yapılırdı. Sultan Hamid kıhç kmlan-
mn tahta olmasmı menetmişti. Lâkin 
gene kılıçlar bugünkü gibi değildi. 

Bugün kullanılan kıbçlarm nasıl 
çıktığını size anlatayım. 

Hüi'riyet ilân edilmişti. Bir gün Kı
lıççılar çai'şısmda bir tellâl bağırdı: 

— Bütün kıhççılar Harbiye Nezare
tine müracaat etsinler... 

Gittik. Evvelâ bizi kâtipler odasına 
aldılar. Bir yaver: 

— Sizi Ahmed Muhtar paşa göre
cek-., dedi. 

Ahmed Muhtar paşanın odasına gir
dik. Ahmed Muhtar paşa mecmuaya 
benziyen birşey açtı: 

— Bu, dedi, kılıç katalogudur... Dik
katle bakınız. 

Baktık. 
Ahmed Muhtar paşa katalogda bir 

kıhcı göstererek: 
— Bımdan sonra bütün kılıçlan böy

le yapacaksınız... dedi. 
İşte o gündenberi ayni surette kılıç 

yapıyoruz. 
— Biz dışanya kılıç ihraç edermişiz. 

Doğru mu? 
— Evet Mısıra, Arabistana, hat tâ 

Fasa kadar kılıç gönderdiğimiz olur
du. Kabzalarını fildişi yapardık. Kıv
rık kıhçlar isterlerdi. 

— Bu çarşıya kimler uğrardı? 
— Kimler uğramazdı ki... Mahmud 

Şevket paşa, Cemal paşa sık sık gelir
lerdi. 

Eski devirlerin en fazla kılıç meraklı
sı müşir Fuad paşa idi. 

Fuad paşa bir kılıcı beğenmedi mi? 
Yere vurup kırardı.» 

Kılıççılar çarşısının mazisi tedkiK 
edilecek olursa Osmanlı imparator
luğunun son zamanlannda burasının 
fevkalâde söndüğü görülür. 

Bu devirde meşhur Türk kıhççıhğT 
sönmüştür. Hattâ kılıçlar Almanyadaaı 
gelmeğe başlamıştır. Fakat son za
manlarda gene kılıççıhğımızda bir kal
kınma görülmüştür. 

Meselâ yakın zamana kadar bah
riye meçleri bile Almanyadan geliyor
du. Bunlar gayet pahalıya mal oluyor
du. 

Şimdi kılıççüanmız Almanyadan 
çok ucuza bahriye meçi yapıyorlar. Yr-
vaş yavaş Türk kılıççılığmm eski par-
lakhğım elde edeceğine şüphe yoktur. 
Ancak bunun için hükümetimizin ya
kından alâkadar olması lâzımdır. 

• • • 

Yeni papa on ikinci Pius'un üç kat
lı papahk tacım giymesi, bütün dün
yanın dikkatini son on sene zarfmda 
üç yüz elli milyon katoliğin merkezî 
bulunan bu makamın vaziyetine cel-
betmiştir. Bin küsur sene papalık ma
kamı yalnız dünya katoliklerinin ru
hanî ve manevî merkezi değil ayni za
manda dünyevî ve siyasî en yüksek 
mercü idi. Papa tarafmdan tasdik ve 
takdis edilmiyen en kudretli impara
torlar ve krallar bile tebaası üzerinde 
nüfuz icra edemez ve saltanat süre
mezlerdi. Papa ile konkordato ismi 
verilen kiliselerin ve mekteplerin ma
lî idarelerine ve terbiye ve tedris imti-
yazlanna ve papasların içtimaî ve ida
rî mevkilerine aid muahedeyi akdet-
miyen devletler katolik tebaası ekalli
yette olsa bile ne dahilî ne de haricî 
siyasetini muvaffakiyetle yürütemez
di. 

Birçok memleketlerde katolikler pa
palık makamı gibi kuvvetli merkeze 
dayandıklanndan nüfusça ekalüyette 
bulundukları halde ekseriyete daima 
hâkim olurlardı. Meselâ Almanyada 
Kayserlik zamanında ve umumî harp
te ve daha sonra yani Hitler iktidar 
mevkiine gelinceye kadar parlâmento 
ve devlet Almanya nüfusunun ancak 
üçte birini teşkil eden katoliklerin si
yasî teşekkülü merkez partisinin elin
de kalmıştır. 

B. Hitlerin bile devletin mutlak başı 
olduğu zaman ilk işi papalık makamı 
ile bir konkordato aktederek Alman
yada Nazi yani millî sosyalist hâkim 
partisi ile memleketin umumî terbiye 
ve maarif işlerinde hâkimiyeti paylaş
mak olmuştur. Bugün bile bu muahe
de katoliklerin siyasî faaliyet ve nü
fuzları hayli tahdid edilmiş olmasına 
rağmen hâlâ bakidir. 

Papalar 1870 senesine kadar üç mil
yon nüfusu ve bugünkü Danimarka-
dan daha geniş mesahası bir devletin 
hükümdarı idi. İtalya hükümetleri ve 
toprakları birleşip büjrük İtalya devle
ti meydana geldiği zaman bu devlet 
de İtalya kralhğına ilhak edildi. Ro
ma hâkimiyetini kaybeden papamn 
dünyevî hükümdrlığl Vatikan sarayı
na ve bunun bin küsur kişiye baüğ 
halkına münhasır kaldığı halde cihan
şümul ehemmiyeti ve nüfuzu hiç kı
rılmamıştı. 

Bütün nüfusu katolik olan İtalyada 
ve diğer memleketlerde hâkim olan 
gene papa idi. Maahaza eski dünyevî 
devletini kaybedip yeni hükûmetçili-
ğinin de resmen tanınmamakta olma
sından papa muztarip idi. 

Toptan devletçilik gayesini politika-
sma esas tuan B. Mussolini dahi pa-
panm daima katolik İtalyanlar üze
rinde yaptığı' nüfuzdan sıkılmakta idi. 
Nihayet on sene evvel müteveffa papa 
on birinci Pius ile B. Mussolini, Roma
nın meşhur lateran sarayında imza
lanan muahede ile anlaşmışlardır. 

B. Mussolini bütün gençliği bir usul
de terbiye etmek isteyen faşisthğin yal
nız ruhanî değil bir derece dünyevi ta

lim ve terbiyede de papalık makamına 
salâhiyet vermiştir. Buna mukabil pa
pahk makamı tarihte ilk defa dünyevî 
hâkimiyetten resmen feragat etmiştir. 
Fakat ileride işi kitaba uydurarak ge
ne bildiğini okumuş gerek îtalyada ge
rek katolik şubesi ekseriyette yahud 
ekalliyette bulunan memleketlerde 
hattâ katolik olmıyan yerlerde siyasî 
nüfuz ve faaliyet göstermekten geri 
durmamıştır. 

Lateran muahedesinin yirmi dör
düncü maddesinde deniliyor ki: «Pa
palık makamı diğer devletler arasında
ki dünyevî işler üzerinde rekabet ve 
mücadelelerden uzak duracaık ve bey
nelmilel siyasi toplantı ve teşekküllere 
iştirak etmiyecektir. Meğter ki, müna-
zaacı taraflar müttefiken papahk ma-
kamımn reyine müracaat etsinler. Fa
kat herhalde papahk makamı kendi
sinin manevî ve ruhanî nüfuz ve kud
retini istimal etmek hakkını muhafa
za eder.» 

Bu maddenin birinci ve ikinci fık
raları ile papahk makamı devletler 
arasındaki dünyevî ve siyasî işlere ka
rışmaktan el çekmiştir. Fakat üçüncü 
fıkrası ile gene hemen her dünyevî ve 
siyasî meseleye karışmıştır. Çünkü her 
tüllü siyasî meselelerin ruhanî, ma
nevî, içtimaî dinî bir ciheti bulundu
ğundan buna dayanarak papalık ma
kamı kilisesinin şefi sıfatile bu mesele
lerden her birinin heyeti umumiyesi-
ne müdahale etmekte kendisini salâ-
hiyettar saymıştır. Bunun için Avus
turya meselesine ve hat tâ Almanya-
mn dahilî işlerine müdahale ederek B. 
Hitlere birçok defa meydan okumuş
tur. İtalyadaki ırk prensibine aid dev
let kararlarım protesto etmiştir. 

Ölen papa Lateran muahedesi ile 
bağlanmış olmasına rağmen papalık 
makamım bir İtalyan ve hat tâ Avru
palı müessese halinden çıkararak ci
hanşümul bir teşekkül haline sokmak 
için mühim tedbirler almıştı. 

Evvelâ papalık makamı büyük me
muriyetlerine İtalyanlardan ziyade ec
nebi katolik papaslannı tayin ederek 
ekseriyeti bunlarda bırakmış ve bu 
makama beynelmüel bir şekil verdir-
miştir. Daha sonra Avrupamn hari
cindeki zenci, Çinli, Hindli ve Japon 
ırkmdan olan ruhanîlerin rütbelerini 
yükselterek buralarm büyük papasla-
n m Asyahlardan ve Afrikalılardan ta
yin etmiştir. 

Ölen papa on birinci Pius dünyevî 
hâkimiyetten vaz geçerken hakikatte 
bu makamı bütün milletlere şamil bir 
teşekkül şekline sokarak eskisinden 
ziyade hakikî nüfuz ve hâkimiyete sa
hip kılmıştı. Bu işlerde kendisine en 
çok yardım eden ruhanî devlet adamı 
Kardinal Paçelli idi. Kardinal Paçelli, 
on ikinci Pius namı altında taç giye
rek papahk makamımn hakikî şefi ol
muştur. Bunun yapacağı, papalık ma
kamım İtalyan ve faşist nüfuzundan 
büsbütün kur tanp bu makama dünya 
politikasına hâkimiyet temini olacak
tır. — F. 

Kırşehir İlk mekteplerinin milsamereleri 

\ 

Kırşehir (Akşam) — Kırşehir ilkmektepleri bir müsamere serisi tertip et-
mislerdir. İlk defa olarak geçen hafta Gazi okulu bir müsamere vermiş ve kü-
çükler «Kanım adamı» piyesini muvaffakiyetle temsil etmişlerdir. Müsamere 
esnasında çocuklar güzel ve çeşidli zeybekler de oynamışlardır. Bu resimde 
müsamereye iştirak eden çocuklardan bir grup görüyorsunuz. 
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o akşam arkadaşım Cemil ile bera-
raber bir düğüne davetli idik, Cemil, 
aşağı yukarı yirmi senedenberi gayet 
münzevi yaşıyordu. Bunun için onun 
bir düğüne gitmesi fevkalâde bir 
şeydi. 

Ben evimden çıktıktan sonra arka
daşımın apartımanma uğradım. Onu 
alacak, düğünün yapılacağı otele be
raber gidecektim. Apartımanma gel
diğim zaman Cemili hazırlanmış bul
dum. Beni bekliyordu. Şimdi elli beş 
yaşında olan dostum, hiç dökülmemiş 
bembeyaz saçları, iri sarı gözleri, bir 
atleti kıskandıracak derecede munta
zam vücudile hâlâ yakışıklı bir adam
dı. Onun mazisinde, kendisini çok 
üzen bir aşk macerası olduğu söyle
nirdi. 

Ben apartımanma geldiğim zaman 
Cemili pek heyecanlı buldum. Bir 
aralık: 

— Cemil, dedim, sende bir tuhaflık 
var. Heyecan içindesin... 

Gülmeğe çalıştı: 
— Evet... Öyle... Heyecanımın iki 

sebebi var. Biri, yirmi sene tam bir 
inziva içinde yaşadıktan sonra yeni
den insan arasına karışmak... Öteki 
de hayatta yegâne sevdiğim kadmla 
bu gece karşılaşmak ihtimali... 

Merakla sordum: 
— Kim bu kadın? 
— Dur sana anlata'yım. Bu benim 

hayatımın en mühim macerasıdır. 
Yirmi, yirmi bir sene evvel... o zaman 
henüz saçlarım şimdiki gibi bembeyaz 
değildi. Zehra isminde genç, güzel bir 
kadınla tanışmıştım. Bu kadın daha 
ilk zamanlarda benim başımı döndür
müştü. Duldu. Çok iyi kalbli, melek 
yüzlü bir kadındı. Aramızdaki sami
miyet günden güne artıyordu. Niha
yet bu samimiyet, ateşU bir aşk hali
ni adı. Zebrayı o zamana kadar hiç
bir kadına karşı duymadığun kuvvet
li bir hisle seviyordum. 

Onun da her hareketinden, bana 
büyük bir aşkla bağlı olduğunu görü
yordum; yahut ta öyle zannediyor
dum. Dört beş ay onunla dünyanın 
en güzel günlerini geçirmiştik. Zeh-
ranm herkesten uzak, koruluklar için
de küçük bir köşkü vardı. Buramn bir 
anahtarı da bende idi. Bu anahtarla 
köşkün kapısını açar, içeri girerdim. 

Hiç unutmam, sene başından bir 
gün evveldi. İşimi erken bitirmiştim. 
Zehıaya bir sürpriz yapmak istiyor
dum. Erkenden onun köşküne geldim. 
Cebimden anahtarı çıkardım. Kapıyı 
açtım. İçeriye girdim. Hiç ümid etme
diği bir zamanda birdenbire Zebra
nın karşısına çıkıp onu şaşırtmak is
tiyordum. Ayaklarımın ucuna basa^ 
rak ilerUyordum. Misafir odasından 
geçerken birdenbire durakladım. Ma
sanın üzerinde bir kravat vardı. San
ki tepemden aşağı bir kazan kaynar 
su dökülmüş sandım. Çünkü Zebra
nın hiçbir erkek akrabası olmadığım 
çok iyi biliyordum. Erkek akrabası, 
bildiği olsa bile. Zebranın evinde krar 
vatını çıkaracak derecede samimî hiç 
kimse tanımıyordum. Zebranın ken
disi de erkek kravatı takmazdı. 

O halde bu kravat?... Bu lâciverd 
benekli kravat?... 

Bir aralık gözlerim s£ilonda bir is
kemlenin üzerine gelişigüzel konul
muş ipekli bir erkek gömleğine de ili
şince, artık adamakıllı kani oldum. 
Zebranın hayatında benden başka bir 
erkek daha vardı. Belki de bu erkek 
şimdi içeride, Zebranın yanmda idi. 

O zaman her şeyden, hayattan, aşk
tan iğrendim. Küçük bir masamn 
üKrinde bir defter duruyordu. Ondan 
bir sahife kopardım. Şimdiki gibi iıa-
tırımdadır. Bu sahifenin üzerine şun
ları yazdım: 

«Aramızda her şey bitmiştir. Artık 
beni aramamanı rica ederim>. 

Bu tezkereyi misafir salonunda bir 
çiçek vazosunun önüne bıraktım. Ya
nına da, Zebranın köşkünün bende 
duran anahtarını koydum. Geldiğim 
gfibi sessizce kapıdan çıktım. 

İşte azizim; çıkış, o çıkış... Bir dar
ba Zebrayı görmedim. Uzun bir se
yahat yaptım. İzimi kaybettim' Âde
ta insanlardan kaçtım. Tenha köyler
de senelerimi geçirdikten sonra birkaç 
ay evvel îstanbula döndüm. 

Zebrayı unutmeüc benim için çok 
müşkül oldu. Onu daima hatırlıyor
dum. Lâkin Zebranın hatırasile bera-
raber, gözlerimin önünde lâciverd be
nekli kravat dalgalanıyordu. İşte o 

zaman her şeyden, herkesten nefret 
ediyordum. 
Şimdi bugün evlenecek genç kız Zeh-

ranm yakm akrabasıdır. Zebranın bu 
düğüne geleceği muhakkak... Bana 
da davetiyeyi gönderen muhakkak 
odur. Çünkü benim düğüne geleceği
mi biliyor... Haydi kalk gidelim. Yir
mi sene sonra onımla karşılaşacağım. 
Artık Zehra ile karşüaşmakta hiçbir 
tehlike görmüyorum. Çünkü iMmiritt 
de yaşı büyük çügmlıklara atılmamak 
için iyi birer sigortadır. 

Cemil ile kalktık, apartımandan 
çıktık. Bir otomobile atlıyarak düğü
nün yapıldığı otele geldik. 

Cemilin Zehra ile karşılaşması pek 
heyecanlı oldu. Zehra adamakıllı yaş
lanmıştı. Bir aralık onun arkadaşım
la beraber salonun bir köşesinde uzun 
uzım, dalgın dalgın bir şeyler konuş
tuğunu gördüm. 

Düğünde bir müddet kaldıktan son
ra CemiUe beraber dönmeğe karar 
verdik. Otelden çıkarken arkadaşımın 
yüzüne baktım: Sapsarı kesilmişti. 
Âdeta halinden korktum. 

Otomobilde Cemile sordum: 
— Kuzum ne oluyorsun Cemil? 
— Sorma... Sorma... dedi, biraa 

kendime gelejdm, anlatınm. Sen ev
velâ şu otomobilin penceresini aç... 
Bir parça hava alayım... 

Soğuk olmasına rağmen otomobilin 
penceresini açtım. Onu söyletmek için 
sordum: 

— Yoksa Zehra ile mühim şeyler 
mi konuştunuz? 

Cemli, sözüme cevap vermeden ev
vel cebinden küçük bir paket çıkara
rak bana uzattı: 

— Şunu aç bak... 
Paketi açtım. İçinde lâciverd be

nekli bir kravat vardı. 
— Bu nedir? diye sordum. 
Cemil: 
— İşte, dedi, 20 sene evvel Zehranm 

evinde gördüğüm kravat... Onu Zeh
ra bu gece bana verdi. 

Hayretle sordum: 
— Sebep? 
— Sebep gayet basit... 20 sene ev

vel yılbaşından bir gün evvel ben 
Zebranın köşküne gidip bu kravatı 
masamn üzerinde görmemiş mi idim? 
Meğer Zehra bu lâciverd beneldi kra
vatı yılbaşı hediyesi olarak bana al
mış, masanın üzerine koymuş... Ken
di elile de bir ipekli gömlek dikmiş. 
O günü kanapenin üzerinde gördü
ğüm gömlek o imiş. Bu gece benim 
düğüne geleceğimi bilen Zehra, 20 se
ne evvel bana lıediye olarak aldığı kra
vatı da beraber getirmiş... Bu hedi
yeyi 20 yıl sonra bana verdi. İşte... 

Lâciverd benekli kravatın esrarım 
20 sene sonra öğrendim. Lâkin bu 
benim için pek acı oldu. 

Hikmet Feridun Es 

K Ü Ç Ü K İLÂN 
okuyucularımız arasında 

EN SERt, 
EN EMİN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım satım, kira işlerin
de iş ve işçi bulmak için istifade 
ediniz! 

TüıUye Badyodifüzyon PostaUn 
DALOA UZtJNLÜÖÜ 

1639 m. 183 Kos. 120 Kw. 
T. A. Q. 10,74 m. 15106 Kca. SO Kw. 
T. A P. 31.70 m. 9465 Ke«. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Saü 21/3/939 

TÜRKİYE SAATlLI 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 
13: Memelket saat ayan, ajans, meteoro
loji haberleri, 13,15: Müzik (Senfonik 
plâklar), 13,45 - 14: Konuşma (Kadm 
saati - Ev hayatma aid). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans 
plâkları), 19: Konuşma (Türkiye posta
sı), 19,15: Türk müziği (Fasıl hoyeti>, 
Safiye Tokay ve Tahsin Karakuş, 20: 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat bor
sası (flat), 20,15: Türk müziği: Çalanlar: 
Vecibe, Refik Fersan, Ruşen Kam, Cev
det Kozan, Reşad Erer. Okuyanlar: Necmi 
Rıza Ahıskan, Melek Tokgöz. 1 - Osman 
beyin - Segah peşrevi, 2 - Tanburi Ali 
efendi - Segah şarkı - Dilharabı âşıkınım, 
3 - Hacı Arif bey - Segah şarkı - Olmaz 
ilâç sinei satpareme, 4 - Ruşen Kam -
Kemence taksimi, 5 - Suphi Zlyanm -
Müstear şarkı - Dönsek mi bu aşkm şa
fağından, 6 - Halk türküsü - Bülbül taş
ta ne gezer, 7 - Halk türküsü - Esmel 
bugün ağlamış, 8 - Ahmed Rasimin -
Hicaz şarkısı - Can hastasıyım, 9 - Mus
tafa Nazifin - Hicaz şarkısı - Göğsünde 
açılmış, 10 - Hicaz şarkı - Kurdu meclis 
âşıkan, 21: Memleket saat ayan, 21: Ko
nuşma (Hukuk ilmi yayma kurumu), 
21,15: Esham, tahvilât, kambiyo - nukud 
borsası (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 
21,30: Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Ha
san Perid Alnar). 1 - Mendelssohn - Bart-
holdy, Ruy Blas uvertürü, 2 - W. A. Mo
zart: 41 numaralı senfoni, do majör (Jü
piter senfonisi), Allegro vivace, Andante 
cantabile, Menuetto, Molto allegro, 3 -
P. Comellus: Bağdad berberi uvertürü, 
4 - F. Massenet: Seenes pittoresques, 1 -
Marche, 2 - Air de Ballet, 3 - Angelus, 
4 - Fete Boheme, 22,30: Müzik (Eğlenceli 
plâklar), 23: Müzik (Cazband - Pl.), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarm-
ki program. 

Aldanmayımz. Rağbet gören her şeyin 
taklidi ve benzeri vardır. GRİPİN 
yerine başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

İr tecırülbe kAfidir! 
Basur memelerini 

i^m H H r ^ L I J^^L Patı 
İ L E T E D A V İ E D İ N İ Z ! 

NEVROZIN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ablarınız ı derhal keser. 
İcabında üründe 3 kaje alınabilir. 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ Tefrika No. 87 

Sinvur, yerde yatan kadınla konuşurken, Sunglar 
birdenbire meydana çıktılar ve üzerine atıldılar 

Sinvur atını öyle sürdü ki, bir arar 
lık başını arkaya çevirdiği zaman Mo
ğol ordusunu göremedi. Ordudan bir 
hayli uzaklaşmıştı. Yanm saat dar
ba ilerliyecek olursa nehrin basma 
varacaktı. 

Sinvur yolda giderken, birdenbire 
çalılann arasmda yatan bir adam 
gördü. Yaymı gerip çalılara doğru 
bir ok attı ve bağırdı: 

— Heyyyy... Kimdir orada yatan? 
Gök güıültüsüne benziyen bu sese 

dağlann ve iri kanath kuşlann uğul
tusundan başka cevab veren olmadı. 
Sinvur çalılıklara yaklaşmca atınm 
dizginini çekti... Bir hendeğin önün
de durdu. 

Çalılann arasında Sunglu bir 
kadm yatıyordu. 

Sinvur sordu: 
— Ölümüsün, yaşıyormusun? Ne

den yatıyorsun orada?... 
Sımglu kadımn gözleri açıldı: 
— Kocam beni Budaya nezretmiş-

ti Biraz sonra gelip burada kese
cek., dedi. 

Bu, otuz yaşlarında güzelce bir 
dmdı. 

Sinvur atından indi: 
— Kocan neden nezretti seni Bu

daya? 
Genç kadm yavaşça başmı kaldırdı: 
— Kocam, prens (Ma - Çi) ile gü

reşecekti. Mabuda, yenilmemesi için 
yalvarmıştı. Gece rüyasmda, mabud: 
«Kanm bana kurban verirsen, sırtı
nı yere getirtmem.» demiş. İki g ^ 
sonra güreştiler. Kocam galib geldi, 
yenilmedi... Adağım yerine getirmek 
istiyor şimdi. 

— Sung prensi kocana yenilince, 
onu nasıl oldu da serbes bıraktı? 

— Buna ben de şaştım. Fakat, 
prens sözünde durdu. Kocama do
kunmadı: «Sunglan, Moğollardan 
sen kurtacaksın. Haydi git, her şey
den önce, mabuda nezrettiğin kan-
nın kamm akıt ve yurdumu mabu
dun gazabma manız bırakma!» de
di. Yanm saat sonra, kocam beni bu
rada kesecek... 

— Neden burasım seçti? 
— Kurbanlar daima burada kesi

lir de... 
— Şimdi nerede kocan? 
—. Şuracıktaki köyümüze gitti, 

bıçağım alıp gelecek. 
— Bıçağım neden birlikte getir

medi? 
Kadm sustu. Cevab vermek iste

medi. 
Sinvur bu hikâyeyi tereddüdle 

dinliyordu. O, Sunglann çok eski za
manlarda mabuda kurban verdikle
rini ve Sımg krah öldükten, Sung sal
tanatı Cengiz han tarafından yıkıl
dıktan sonra bu âdetlerin de tarihe 
kanştığım ve ımutulduğımu bili
yordu. 

Sinvur hiddetlendi... Genç kadma 
bir tekme vurdu: 

— Haydi, hakikati söyle bana! Bu
rada yapyalnız neden yatıyorsun? 

Genç kadımn gözleri kapandı. Ba
şmı omuzlarmm yamna bıraktı. Yer
de ölmüş gibi yatıyordu. 

Sinvur'un fazla vakti yoktu. Atına 
binip yoluna devam etmek istedi. Ve 
kendi kendine söylendi: 

— Biraz sonra öleceğini düşüne
rek kendini kaybetti zavallı... 

Çaülann arasından birdenbire bir 
çok insan başı yükseldi. Moğol atlısı 
ayağını kaldıramadı. Elli kadar Sung 
köylüsü yerde biten mantarlar gibi, 
birden ayağa kalkarak Sinvur'un üs
tüne atıldı. İlkönce atım vurarak 
yere devirdiler. Daha sonra, Moğol 
atUsmm kollanndan jrakalayıp aya^ 
ğma bir çelme vurdular. Onu da ye
re devirmekte gecikmediler. 

Sinvur aklım oynatıyordu. Demin-
denberi yerde yatan bu kurbanlık 
kadınla konuştuğu halde nasıl ol
muş ta oradaki Sunglan sezeme-
mişti! 

Samo'nun bu merd ve kahraman 
akıncısı - ne kadar kuvvetli de olsa -
elli kişi ile başa çıkamazdı. 

Sinvuru iyice bağlamışlardı. 

Sunglar, hiç konuşmuyorlardı. W>-
ğollarm geldiğini sezmlşlermiydl? 
Yoksa, bu bir tessıdüfmiydi? Sinvur 
bir türlü vaziyeti Inceliyemlyordu. 

Sunglar konuşmuş olsalardı, Slıv 
vur, elbette bir şeyler öğrenmiş ola
caktı. Sunglann dilinden anlıyordu. 

Acaba Sunglar onu tammışlav-
mıydı? 

Çünkü, Sinvur, Cengiz hanla Çto-
den dönerken, buralarda bir çok 
Sung kafası kesmiş, hattâ Sunlarm 
meşhur muhariblerinden birini d« 
esir ahp Cengize köle olarak ver
mişti. 

Sunglar şüphe yok ki Sinvurdan 
öç alıyorlardı. Eğer onu tamdı iseler, 
Moğol athsımn Sunglarm elinden 
kurtulmasma imkân yoktu. Sunglar 
çok kinci insanlardı. Yüz sene, beş 
yüz sene sonra, ecdadlanmn intikar 
ımm almayı unutmazlardı. [1] 

Sımglar, Sinvuru bağladıktan son
ra, bacaklanndan çekerek yol üze
rinden çarçabuk uzaklaştırdılar v» 
yolun kenanndaki köylerden birini 
götürdüler. 

Biraz sonra Moğol ordusu uzaktan 
görünmüştü. 

Samo bu havaliyi çok iyi bilirdL 
Yanında yürüyen arkadaşma: 

— Atsu! diyordu. Nehir kenarın
da iyi bir yerde konaklamalıyız. Sin
vur bize atlanmızı sulayacak İyi bir 
yer temin etmiştir. Şimdi neredeyse 
kaı*şınuza çıkar. 

Ordu nehir kenarma geldiği hal
de Sinvurun meydanda görünmem»* 
si Samoyu meraka düşürmüştü. 

Atsu etrafına bakınarak söyleni
yordu: 

— Keski Sinvuru yalmz yola çi-
karmasaydık. Ben buralarda tek ba
şına dolaşmamn biraz tehlikeli ola
cağım önceden bilirdim. 

— Ben düşünemedim. Mademki 
önceden biliyordun. Neden söyleme
din? 

— Senin işlerine kanşmak istem», 
dun de. Sinvuru ne maksadla ileri
ye koşturduğunu bilmiyordum. 

Biraz daha ilerlediler. 
Samo, nehir kenarmda geniş bir 

yayla gördü: 
— İşte burada konaklıyahm... 
Atsu: 
— Burası fena değil, diye cevab 

verdi, akmcılanmız çok yorgundur... 
Daha fazla yürümeğe mecalleri yok. 

Samo emü" verdi. 
Ordu nehir kenarmda durdu. Ağır

lıklarım bıraktı, atlarım sulamak 
üzere sahile inen Moğollar, hep bir 
ağızdan: 

— Burası cennet gibi bir yer... Sn-
da balıklar zıplıyor., avlamak istt-
yenler buraya koşsunlar. 

Diye bağnştılar. 
Samo burada bir kaç gün kalmağ» 

karar vermişti. Zaten o, Sinvurun 
izini bulmadan bir yere gidemezdi. 

(Arkası var) 

[1] Eski Çin kitaplarmda Sunglann ki
nini ifade eden şöyle bir efsane vardır; 
«Babamı, Çta imparatorlarmdan birinin 
adamı öldürmüştü. Babam bir gün bana 
gökten haykırdı: — Bir erkek oglım dün
yaya gelirse, onu büyüttüğün zaman ken
disine, imparatordan benim öcümü alma-
smı söyle .— Babamın ölümünden s<Mxnk 
evlendim. Bir erkek çocuğum dünyaya 
geldi. Onu, babamm istediği gibi büyüt
tüm ve kendisine: «İmparatoru öldür
meğe muvaffak olamazsan, onun adamla
rından birini öldürmeğe ve bu suretle bü
yük babanm ruhunu şad etmeğe cal^l* 
dedim. 

Oğlum bir gün, imparator mabede gi
derken kendisine bir ok attı. Onun yeri
ne yanmdaki muhafızı vuruldu. Oğlum: 
«Şi - Yang'm intikamını aldım!» diye ba
ğırdı. Oğlumu derhal yakalayıp astılal. 
Fakat, ben o kadar memnun ve müsteri
him ki artık ölsem de gözüm arkada kal-
mıyacak. Babamın intikammı oğlum al
dı. Sung kanı, Tsin kanmı yendi.... Adalet 
yerini buldu.» 

Bir başka efsanede de şu satırlar gSai 
çarpar: «Kinli bir kadm, üç asır onca. 
dedelerimden birini iğfal ederek, ailemi
zin yuvasmı yıkmağa çalışmış. Ey, sabalı 
güneşi karşısmda saçlarını tarayarak h&-
zta şarkılar söyleyen mesud kadmlarl 
Oünün birinde karşmıza Kmii bir kadm 
çıkarsa, ondan, dedeme ihanet eden v« 
yuvamızı yıkmak istiyen kadmm intik*-
nunı almayı unutmaym!» 
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''Almanya Çek - üıovakyaya yaptığı 
hareketten çok pişman olacaktır,, 

(Baş tarafı 1 inci sahibede) 
Chamberlain buna da: «Millî hayatı

mızın bir vechesidir, diyebiliriz» ce
vabını vermiştir. 

Diğer bir suale cevab veren Cham
berlain demiştir M: 

«Benim bildiğime göre Hachaya, 
15 martta Hitlerle anlaşmayı kabul 
etmeden evvel «tahrirî» bir ültima
tom verilmemiştir.9 

Chamberlain, Berlindeki îngiliz bü
yük elçisine verilen talimat hakkında 
da şunları söylemiştir: 

«17 martta Berline büyük elçimiz 
Hendersona verdiğimiz talimatta, 
son günlerin hâdiselerini Münih an
laşmasının ve ihtilâfları sulh yolu ile 
halletmek için mezkûr anlaşmayı ya
panların taahhütlerine hâkim olan 
zihniyetin tamamile ret ve ihlâli su
retinde telâkki ettiğimizin Alman 
hükümetine açıkça izahını bildirdik. 

Keza Büyük Britanya hükümeti
nin Almanya tarafından askerî hare
ketle Çek - Slovakyada yapılan deği
şiklikleri gayri meşru addettiğini ve 
bu münasebetle mezkûr değişiklikleri 
protesto ettiğine de Alman hüküme
tine bildirmeye Berlin büyük elçimiz 
memur edilmiştir. 

Hitlerin Çek - Slovakya Reisicum
huru Hachayı eğter teklifleri kabul 
edilmezse Pragın bombardıman edi
leceği suretinde tehdit ettiğine dair 
gazetelerde çıkan haberler hakkında 
sorulan suale Chamberlain müsbet 
cevap vermiş ve Çek - Slovakyanın 
Almanyaya ilhakı üzerine hasıl olan 
enternasyonal vaziyeti büyük Britan
ya hükümetinin etraflle tetkik eyle
mekte olduğunu ilâve eylemiştir, 

Londra 20 (A.A.) — Avam Kama
rasında işçi partisi reisi Atlee'nin bir 
sualine cevap veren Chamberlain de
miştir ki: 

«Geçen haftanın hadiselerine hü
kümetin nasıl bir ehemmiyet verdi
ğini Avam Kainafâsı Birminghamda 
söylediğim nutukla öğrenmiş bulunu
yor. Bu hadiseler hükümetin seri ic
raatını zaıurî kılmaktadır. Hükümet 
diğer devletlerle temas halindedir.» 

Chamberlain bu hususta yakında 
tafsilât vereceği vaadinde bulunmuş 
ve Büyük Britanya hükûmetile kaç 
devletin böyle temasa gelmiş olduğu
nu bilip bilmediği sualine de: «Hayır 
bilmiyorum» cevabını vermiştir, 

Rusya ve Polonyaya giden 
heyetin seyahatinde askerî 

maksad yokmuş 
Londra 20 — Rusya ve Polonyaya 

giden ticarî heyetin seyahatinde askerî 
maksad da olup olmadığı sualine 
«hajar, heyet yalnız iktisadî mak-
sadla gitmiştir» cevabını vermiştir. 

Londra 20 — Lordlar Kanrtırası bu 
gün haıicî siyaset baklanda müza
kerelerde bulunmuştur. Hariciye Na
zın Lord Halifax söz alarak Çek -
Slovakyanın işgalini meşru göster
mek için Almanya tarafından ileri 
sürülen delilleri reddettikten sonra 
Çek Reisicümhrunun 14 martta Ber
line gitmek üzere yolda bulunduğu 
bir sırada iki Çek - Slovak şehrinin 
Alman müfrezeleri tarafından işgal 
edilmesinin çok manidar olduğuna 
işaretle hadiseleri izah ederek demiş
tir ki: 

— Çek - Slovakyanın Almanya 
için bir tehlike teşkil ettiği bahane
sini hiç kimse ciddî olarak ileri süre
mez. Diyebiliriz ki, Çek meselesinde 
yegâne mühim rolü Almanyanm 
faik kuvveti-teşkil etmiştir. 

Lord Halifax, Almanların Büyük 
Britanya imparatorluğunun tarihini 
ele alarak bugünkü hareketlerini ma
zur göstermeye tevessül etmiş olma-
lan hakkmda da şöyle demiştir: 

Britanya imparatorluğunun siyase-
tine daima ve her yerde hâkim olan 
hürriyet ve kendini idare prensiplerile 
her türlü hürriyetin ortadan kaldı
rılması arasmda hiç bir münasebet 
yoktur. Vakıa, biz ötedenberi Alman
yanm cenubu şarkî Avrupasmda biz
den alâkah olduğunu, tanıdık. Ancak 

^pıüstakil bir devletin silâh kuvvetilc 
Ve keyfi olarak ortadan kaldırıldığı
nı ve beynelmilel en iptidaî hâdisele
rin ihlâl edildiğini görünce vaziyet 
tamamile değişir, , 

Hitler, geçen eylülde milletlerin 

kendi kendüü idare etmeleri prensipi 
namına söz söylemişti. Bu prensip 
Almanyanm istinat ettiği bütün hak
ları baltalayan bütün icraatla tezat 
teşkil eder. 250 bin Almana yapılan 
muamele hakkında ileri sürülenler ne 
kadar doğru olursa olsun buna çare 
olmak üzere 8 milyon Çekin boyun
duruk altına alınması doğru olamaz. 

Rumen hükümetinin ültimatoma 
kadar dayanan haberleri tekzip etmiş 
olmasından dolayı bahtiyarım. Fa
kat, gerek Romanyanın gerek diğer 
hükümetlerin son günlerin hâdisele
rini şüphe ve endişe ile karşılamış ol
malarına hayret etmemek lâzımdır.» 

Geçen seneler içinde İngiltere mil
leti Alman milletile dost olmak iste
miştir. Milletimiz Versay muahede
sinde tashihi icap eden bazı hatala
rın vuku bulmuş olduğunu tanımak
tan imtina etmemişti. Fakat son se
neler içinde her ne zaman ve iyi an
laşma yolunda terakki elde etmek 
ihtimalleri baş gösterdise Alman hü
kümeti her türlü terakkiyi imkânsız 
kılan hareketlerde bulundu. Bu, bil
hassa son aylar içinde tezahür eyle
di. Münihden biraz sonra, Almanya 
bütün cihan efkârı umumiyesinde 
çok fena akisler yapan bir takım ted
birlere tevessül etti. Ve, geçen hafta
ki Alman hareketile de daha sıkı eko
nomik teşriki mesaî teşebbüsü akim 
kalmıştır. Mümasil bir teşebbüsün 
artık bir kere daha ne zaman ele alı
nabileceğini kestil-mek güçtür. Bü
yük Britanya hükümeti bu hadiseler
den icap eden neticeyi istihraçda 
gecikmedi. Birdenbire ortaya çıkan 
meseleler hakkında gerek dominyon
larla gerek diğer alâkadar devletler
le istişarelp-de bulunmaktan vakit 
kaybetmedi. 

Tarih Avrupada bir çok tahakküm 
teşebbüsleri kaydeder. Fakat bütün 
bu teşebbüsler felâketle neticelenmiş
tir. Eğer tarihe isinat edebilirse Al
man mUleti Çek • Slovakyaya karşı 
yapılan hareketten pişman olacaktır. 

İki safdil devlet adamım 
istismar 

Londra 20 (A.A.) — Lordlar kama
rasında Shelle, Chamherlainin siya
setini tetkik ettikten sonra demiş
tir ki: 

«Öyle anlaşılıyor ki, Hitler, kendi
sine itimad eden iki safdil devlet 
adamını istismar ve onları bütün dün
ya önünde küçük düşürmeye çalışı
yor. Avrupadaki diktatörleri Avrupa-
nın iyiliğine sevketmek ümidleri hiç 
bir zaman başgöstermemişti.» 

Lord Crew de Shelle'e iltihak etmiş 
ve Çek - Slovak milleti hakkında mu
habbet izhar eylemiştir. 

Trakyada arıcılık faaliyeti 
Edime (Akşam) — Arıcılık bu se

ne ümid verici bir vaziyettedir. Ancı-
hk mütehassısı ve ustaları kovanları 
dolaşarak arüann kış geçirme vazi
yetlerini kontrol etmekte, ükbahar 
hazırlıklarmı yapmakta, zayıf plan
lan şekerle beslemekte ve boş kovan
lar da ilkbahar oğullarmdan doldu
rulmak üzere tertiplenmektedir. Arı
cılık kursu ve kongrelerinin bu sene 
de ağustos aymda açılması talimin 
olunuyor. Geçen sene Macaristandan 
getirilen a n çiçekleri tohumları tec
rübe için yer yer ekilmektedir. 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuru? 2700 kuruş 
750 » 1450 > 
400 » 800 » 
150 . — » 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk puî 
göndermek lâzımdır. 

Muharrem 29 — Kasım 134 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 10,03 11,42 6,00 0,28 12,00 1,33 
Va. 4,24 6,01 12,20 15,47 18J22 19,55 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

Fransız JHmburreisliiii 
B. Lebrun'ün yeniden nam-
zedliği kabul etmesi istenecek 

Paris 20 (A,A,) — Parlâmentonun 
iyi haber alan mahfillerinde söylen
diğine göre Cümhurreisi B. Leb-
run'ün yedi senelik bir devre için 
tekrar Cümhurreisliğine intihab edil
mesi ihtimali vardır. Bu mahfillere 
göre, bazı yüksek Fransız şahsiyetle
ri Londradan avdetinde Lebrun'e 
müracaat ederek bilhassa ciddî olan 
şimdiki vaziyette Fransamn, tecrü
belerinden istifade edebilmesi için 
tekrar intihabına muvafakat etmesi
ni mumaileyhten istiyeceklerdir. 

Şimdiye kadar siyaset adamların
dan bir tek kişi, esla mebusan mec
lisi reisi Fernand Bouisson, reisi-
cümhurluğa namzedliğini koyacağı-
m resmen bildirmiştir. 

Ziraat Nazın Queuille ise ayan ve 
mebusan reisleri Jeanneney, Hariciye 
ve Başvekil Daladier imtina ettikleri 
takdirde kendi namzedliğini vazede
ceğini beyan etmiştir. 

Lebrun, tekrar intihab edilmeğe 
muvafakat ettiği takdirde de Queul-
le'ün çekileceği şüphesizdir. 

Londra seyahati programı 
Paris 20 — Cümhurreisi B. Lebrun 

ve refikası yarm (bugün) saat 
8,05 de Paristen Londraya hareket 
edeceklerdir. Cümhurreisi 11,35 de 
Kale'de vapura binecek, 12,55 de 
Douwres'a, 15 de Londraya vasıl ola
cak, İngiltere kralı ve kraliçe tara
fından karşılpjıacaktır. Reisicumhur 
ve refikası yarm valide kraliçeyi, 
Fransız enstitüsünü ziyaret edecek
ler, akşam sarayda bir ziyafet veri
lecektir. ' 

Çarşamba günü Fransız hastanesi 
ziyaret, sefirler kabul edilecek ve be
lediye dairesinde gidilecektir. Akşam 
Fransız sefaretinde ziyafet verilecek, 
gece Operaya gidüecektir. 

Perşembe günü Lordlar ve Avam 
kamarasında kabul resminde bulu
nulacak ve meçhul asker âbidesine 
çelenk »Jtonacaktır, O gün Vindsor 
sarayında, akşam Hariciye Nazın ve 
refikası taı-aöndan Hariciye Nezare
tinde ziyafet verilecektir. 

Cümhurreisi ve refikası cuma sa
bahı Londradan avıılacaklardır. 

Bir Macar tayyaresi 
Yanlışlıkla Rumen arazisi 

üzerinde 

Sighet 20 (A.A.) — (Romanya) — 
Havas ajansından: Bir Macar tayya-
rsi, Macar - Rumen hududu üzerin
de kâin Sighet şehri üzerinde uçmuş
tur. 

Macar kumandanı tayyarenin yan
lışlıkla Rumen erazisi üzerinde uç
muş olduğunu beyan ederek Rumen 
hudud karakolıma tarziye vermiştir. 

Yeni bir rekor 
Berlin 20 (A.A.) — Havas ajansın

dan; Bir Junkers bombardunan tay
yaresi, iki bin kiloluk işe yarar ha
mule ile bin kilometre mesafede saat
te 517 kilometre mesafe katederek 
dünya sürat rekorunu kırmıştır, 

Slovak kiliselerinde merasim 
yapıldı 

Bratislava 20 (A.A.) — Slovakya
nın bütün kiliselerinde Slovak istiklâ
linin şerefine dinî merasim yapılmış
tır. Monsenyör Tisso'nun rahibi bu
lunduğu ruhanî daire olan Banovece-
de merasim Hlinka muhafızları tara-
fmdan tertib edilmiştir. 

Tisso, Viyanayı ziyareti esnasmda 
yeni Slovakya hududunun istiklâlini 
garanti ettiğini söylediğini bildirmiş
tir. 

Estonya Hariciye Nazîrit 
Varşovada 

Varşova 20 (A.A.) — Estohya Ha
riciye Nazın Seller dün akşam refi-
kasile beraber buraya gelmiştir. Na
zır Varşovada bir gün kaldıktan son
ra Büdapeşteye hareket edecektir. 

Slovakya Hariciye Nazırı 
Berlinde 

Bratislava 20 (A.A.) — Slovakya 
Hariciye Nazın B. Fernand Dm'-
cansky, Berline gitmiştir. 

ingiltere, işbirliği için Sovyet Rusyaya 
M\ teiditte bulundu 

(Ba^ tarafı 1 inci sahifede) 
Hariciye Nezaretinde büjöik bir fa

aliyet hüküm süı-üyor, Romanya, Po
lonya sefirleri, Almanya maslahatgü
zarı Hariciye Nazırile görüşmüşlerdir. 
Gazeteler İngilterenin diğer devlet
lerle temas halinde bulunduğunu ve 
müşterek bir cephe teşkilinin mevzu 
bahsolduğunu yazıyorlar. 
Romanya, Macaristan hudu

duna sevkiyat yapıyor 
Londra 20 — Buraya Sfelen haber

lere göre Romanya Macar hududuna 
geniş mikyasta sevkiyat yapıyor. Bü
tün nakliye vasıtalan bununla meş
guldür. Hududa yüz binden fazla 
asker gönderilmektedir. 

Macaristanm da Karpatlaraltı Uk-
raynasına asker gönderdiği bttdiril-
mektedir. Paristeki Macar sefiri bu 
sevkiyatm, Karpatlar Ukraynasını iş
gal eden askerleri takviye için yapıl
dığım bildirmiştir. 

İngiliz radyosu üç hafta evvel Al
manya ile Macaristan arasında bir 
anlaşma yapıldığını bildirmektedir. 

Bükreşteki müzakere 
Londra 20 — Bükreşten gelen ha

berlere göre Alman - Rumen ticaret 
müzakeresi devam etmektedir. Al-
manyanın ültimatom verdiği tekzip 
edilmekle beraber, çok defa tehdit-
kâr vaziyet aldığı anlaşılmaktadır. 
Almanya, Romanya petrollerinin ve 
ziraî mahsullerinin Almanyaya veril
mesini, Tuna Volgasmda sellüloz sa
nayii için lâzım gelen maddelerin ye-
tiştirilmesüıi istemektedü', 

Romanya, Rumen parasının kıy
metinin indirilmesi hakkındaki tekli
fi kabul etmemiştir. 

İngrilterenin tedbirleri 
Londra 20 — İngiltere Cebelütta-

rıkta asker kaydetmektedir. Bıma 
mahallî müdafaa kuvveti adı verile
cektir. 

Londra 20 — İngUtered» tayyare 
hücumu karşısında gönüllü olarak 
hizmet için 500 bin kişi müracaat et
miştir. 

Berlinde mühim müzakereler 
Londra 20 — Buraya gelen haber

lere göre B. Hitler Berlinde mühim 
bazı müzakerelerde bulunacaktır. Bu
nun için Berlinden aynlmayacaktır. 
Verilecek kararlar arasında îngiliz -
Alman deniz anlaşmasmm feshi d» 
olduğu söyleniyor, 

Goering San Remoya gidiyof* 
Berlin 20 (A.A.) — «Havas»: Bei-

chstag'm yalan bir tarihte toplan
ması ihtimali olmadığı iyi haber alan 
mahfellerde söylenmektedir. 

öğrenildiğine göre, Göring refika-
sma mülâki olmak üzere salı akşamı 
San Remo -İtalyaya- ya gidecektir. ' 

Fransa, Bükreşe bir bÜ3rük 
elçi gönderiyor ı̂̂  

Paris 20 (A.A.) — Petit Parisien 
gazetesinin bildirdiğine göre Fransa 
hükümeti bugünlerde Bükreşe bir bü
yük elçi tayin edilmesine karar vere
cektir. 

Paristeki Alman sefiri Beri inci 
hareket etti 

Berlin 20 (A.A.> — Paristeki Al
man sefiri Kont Welszeck'e raporunu 
vermek üzere Berline gelmesinin em
redilmiş olduğunu bildirmektedir, 

Fransamn Berlin sefiri döndü 
Paris 20 (A,A,) — B. Bonnet saat 

9,30 da Berlinden gelmiş olan Berlin 
sefiri B, Coulondre ile İngiliz masla
hatgüzarı B, Campbell ve Sovyet bü
yük elçisi B. Suritz'i kabul etmiştir. 

Macar ordusunun zasriatı 
Budapeşte 20 (A.A.) — Karpatlar-

atı Ukraynasmın işgali Macar ordu
suna 200 maktule mal olmuştur. 

Denizbank İstanbul merkez binasmm kahve ocağı kiraya verilecek ve 
24 Mart 939 cuma gönü öğleden sonra saat 14 de arttırılması yapılacağın
dan taliplerin şeraiti öğrenmek üzere mezkûr binada bulunan bankamızın 
yapı ve binalar servisine müracaatları lüzumu üân olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı ilân edilmiş 

olan buhar kazamnın münakaşa müddeti görülen lüzum üzerme temdit edil
miştir. 

II — Eksiltme şerait sabıka dahilinde 4/'4/939 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesi müdüriyeti alım koırus-
yonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar (saat 14 e) kadar komisyon ba^kanhğma makbuz mukabilinde verilmesi 
ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiatsız teklif mektuplarmı ihale tarihinden 
bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar şubesine vererek münakaşaya 
iştirak vesikası almalan lâzımdır. (1714) 

Her yerde P O K E R 

Traş olduktan sonra cildinize krem 
sürmeyiniz. 

POKER 
Traş bıçaklan cildi yumuşatır T» 
yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

traş bıçaklarmı 
ısrarla isteyiniz. 

Rdd uo^u 

~ JDünyanın U/ıfl««î/ini 
I y«/lyle «inleyin. 

TURKIYC VEKİLİ : Pİ.LRSES 
İST.fiALATAZULFARÜS S. SESLİ.MAN i 
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Sahife 14 SSfAlC 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanonunda yapılan san 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde • nisbette tenzilât 
yapılmıştır. Yeni tarife için illUı 
memurlnğıtna mÜMcaat edilme
lidir. Telefon; e0«81. 

1 - 1 $ ARIYANLAR 
r " 

TİRMİ TAŞINDA — JBnstitüden mezun 
Alman kızı İ3rl aile yanında ig anyor. Taş
maya gider. Sclurabengruber, MünUı İS. 
Agnestr. 55/1. — 

2 — İŞÇÎ ARIYANLAR 
i - , 1 

GENÇ DOKTOR ABANIYOR — 3 bin 
lira sermayesi olan bir doktora parlak î  
T» istikbal temin edilir. Akşam gaz. Genç 
Doktor rümurlle mektupla mürac. 

BATAN ^«ANIYOR — Piyango gişe-
nnde kasiyer İşi yapabilecek iyi maa§ veri
lecektir. Beyazıd C^çUlarbaşı Altın Gişeye 
müracaat. 

KÜÇÜK BİR AİLEDE — Fransızca öğ
retecek bir bayan lâzımdır. Ankara posta 
kutusu 428 mektupla müracaat. — 1 

AMPUL, ELEKTRİK İXETLERİ — Saat, 
bisiklet ve fotoğraf makinalan satışlle 
îstanbulda komisyon mukabili meşgul 
olacak satıcılara ihtiyaç vardır. Sağlam 
kefil vermesi şarttır. Osman Sakar mü
essesesine her güm saat 5,5 - 6,5 arası mü
racaat edilmesi. 'Adres: Galata Bankalar 
caddesi Voyvoda han No. 47, zemin kat. 

— 5 
DAKTİLO ARANIYOR — Seri cem ve 

zarp yapan, ticari muhaberatı idare ede
bilecek bir daktilo aranıyor. Marpuççu-
1ar No. 34 Ali A^gar Mahdumları Ltd. 
Ştl. ine müracaat. — 1 

EMİNÖNÜ SEMTİNDEKİ YAZIHANE-
ME — Okur yazar 18/20 yaş arasında bir 
bay lâzımdır. Münasip maaş verilecektir. 
İsteklilerin fotograflariyle İstanbul posta 
kutusu 419 adresine mektupla müracaat
tan. — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK OTOMOBİL VE DENİZ MO

TORU — Çok iyi vaziyette, sarfiyatı eko
nomik, lâstikleri yeni, 5 kişilik, kapalı, 
PLYMOUTH markaü 1931 modeli bir oto
mobil ve 10 beygir kuvvetinde 1937 
modeli JOHNSON maıica bir deniz takma 
«otörü, JOHNSON fabrikası plânlan üze
rine yapılmış teknesUe beraber ehven fi-
atle satılıktır. Karaköy postane yanında 
kumaşsı JOZEF PARDO'ya müracaat.— 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
I . 

AYAZPAŞADA HEM Y A ^ ^ , HEM 
KIŞLIK KONFORLU KİRALK EV — On 
bir oda kalorifer sıcak su tertibatlı güzel 
bahçeli Marmaraya ve Boğaza harikulade 
manzaralı bir ev kiralıktır. Müracaat: 
Telefon: 40552. — 8 

FENERTOLUNDA KİRALIK VE SATI
LIK KÖŞK — feneryolu istasyonunda 
Taverağa sokağmda 11 odalı 37 numa
ralı köşk kiralık ve satılıktır. Görmek is-
tiyeıüer bahçeye bitişik kpşke, satın al
mak Istiyenlerin de öğleden evvel Beşik-
taşta Hasn-eddin iskelesinde Mahkeme so
kağmda 13 numaraya müracaatları. — 6 

SATİLİK ECZANE — Ceyhan'da Vatan 
eczanesi sahibinin hastalığı dolayısile sa-
tüıktır. Müracaat: Ecaacı Oeyhanda Ali 
Rıza. — 4 

ACALE BATILHC S S U S H B ASSA — 
Bostancı Ali paşcu caddesi, köşebaşı, 365 
Sm, 365 liraya,. Müracaat: Cerrahpaşa 
caddesi 104 Hulusi 

» I I I ' I II 

KADIKÖYÜNBÜ KİUH.IK Et — KM-
ilıköyânde Zlver bey ttbğkü. karpsm&ı tk; 
tKİaU k&gir, iyi havaU, iMKaretM, suyu, ha>-
snaım, kuyusu, büyük bıâıçeli, yazlığı 1Q0 
Ura, seneliği ayda TO lira yanındaki 17 
«umaraya telefon 60395. — 1 

ACELE SATHAK YMJ — Ç)engeiköyün-
iSe İskeleye yakm kübik muntazam bahçe, 
*u, gae, elektcik, telefon, baıu'D. Eeıyey 
jnükemmel. İçindekilere müraataetlan. — 7 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE — 
VNefiıli kiralık, genif «ahm ve oâaİBr, 
kalorifer ve sairesi mevcuddur. Beyoğln 
tstllflll'CeiİMlatamm. ımılmirini bbrlnel 

_ Aanaxutkflsr •âalin*-
tü No. IB. •MkUk.lMtftaA.tntai.^iaEBC 
tteniae nesontl ttoılMUe, tuaaamır 1»-
tasycnuna Ur «aUta, 4ei. ûm jmtb bo-
jraU -hane loamm «op» flmmmamı kl-
ralıkkıc İçlndâkne» mtkmmtA. riMlefon 
Ho. M-226. — 1 

7800 LİRAYA SATILIK A. P. — Cihan
gir Matara sokak No. 6 - her katta 3 oda 
1 sofa - banyo ve saire seneVÎ 912 Ura 
iradlı. Görmek İçin 3 ̂ ü kata müracaat. 

— 1 

SATILIK KELEPİR EV — Nuruosma-
niye caddesinde 66 numarada sekiz odalı 
hane acele satılıktır. İçindekilere müra
caat olunması. 

ŞİŞLİ CİVARINDA BİR FAKBOEA ~-
Tesisatı ile beraber devren satüıktu:. Ocak 
ve kazanlan ve her türlü konforu mun
tazam olup boyahane ve saire ber ige jra-
rar. Taliplerin Tel: 20973 e müracaatı. 

— 5 
7250 LİRAYA ACELE SATILIK APAR-

TIMAN — Cihangir, Güneşli sokak No. 60. 
Dört kat, 2 oda, 1 sofa, banyo, iradı 860 
lira. — 7 

SATILIK TAIiI ARSASI — Tren, vapur 
ve tramvaya çç* yakm Bostancıda sahil
de ve köşebaşmda bir dönümlük arsa sa
tılıktır. Bahçekapı Anadolu han No. 28 
Kâmile müracaat. Tel. 20220. — 1 

FATİH — Tramvay istasyonuna üs 
dakika, satılık apartıman üç daireli kon
forlu mücedded üç oda ve ikisi de ikiş« 
odalı 600 lira senelik varidattı 5500 lira
dır. Fatih tramvay yolunda 24 numarada 
Mehmed Hüdai'ye — 1 

KİRALIK ARDİYE — Galata Arap ca
misinde Makaracılar caddesi 23 - 25 nu
maralı 200 metre murabbaı deniz kena-
rmda fabrikaya, marangozhaneye her işe 
elverişli beton bir ardiye kiraya verile
cektir. Ayni yerde 7 - 9 numaralı dükkân
da sahibi Nuriye müracaat. — 

MIKTDAN 1M« lARATA KATSUK. BA-
•KE — Balatta Ayalstiraü kilisesi kargı-
«mda Mescit sokak No. 8. ma§ «da, kuyu, 
«arrus, tamca. Oörm^ İCte İcteâekilere, 
görüpn^ için Ca^aloglu Kader matbaası 
«ahibiae. — 8 

KİRALIK YAZIHANE VE DENİZ 
NARINDA FABRİKA İTAPMA&A ELVE-
tlİŞLt DEPO — Galata Fermenecllerd* 
Denlsbenk işgalinde âcen bu defa taiıll-
ye edUen her türlü konforu lıaiz denize 
tıazıs her tarafı açık HAYDAR HANİ top
tan ve yahut ayn ayn kiraya verilecektir. 
tTallplerin meakûr caddede 48 numaraya 
müracaatlan. — 4 

8ATIUK — Askedlk dolayısile acele 
satılık kurukahved ve tütüncü dükkânı 
malı ile beraber KantarcılaB No. 83 e mü
racaat. 

5 - MÜTEFERRÜC 
ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver

sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
tafmdan en seri ve asri metodla verlBr. 
FlaUar mutedUdiT. «Prof. HJ» ir — * 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele-
« ) - İnglHs Orford ünivenrtt. mezunu bir 
pnrfflsüBr den veriyor. - Esaslı ve en asri 
usul. - Ehven fiatler. - «İngU. Prof.» — 8 

SERMAYE ARANIYOR — GarantUl, 
sağlam ve kân yüduek aerbest bir ticaret 
için 2 bin lira aranıyor. Akşam gaz. Ser-
maye rümuzlle mektupla mürac. 

LİSAN MÜTEHASSISI PROF. ANGCL 
FRANSIZCA — Dersaneslnden: Fransız-
canre zayıf ise bize geliniz; mutedil bit 
ücretle kısa zamanda sizi takviye ederiz. 
Dersler münferid veya müşterektir. Bah
çekapı tramvay yolunda Selâmet hanı. 

— 5 

MEKTUPLARINIZI ALDUtlNII 
Oautemls İdarehanesini «drsa ola

rak g&at«rml| olan karU«rlml>d«n 
E M 3 — Z S — M. G — Plâsiye — 
Tap — Kısmet 12 — M. M — H. R — 

Genç doktor — Sermaye — H. G 
namlarma gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

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

Altıncı Keşide: l l / N i » a n / 9 3 9 dadır. 

Büyük ikramiye J Z O O a O O O Liradır... 
Bundan başka: 40.000, 25.000. 20.000, 15.000, 

10.000 liralık ikramiyelerle (200 .000 ve 50.000) liralık] 
Ski adet mükâfat vardır. 

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

t imıiş bulunmalıdır. 

İnhisarlar istanbul başmüdürlüğünden: 
l/Nisan/939 tarihinden itibaren boş rakı şişeleri satın alınmayacaktır. 

Ellerinde idare programmı havi bo.̂ ' rakı şişesi bulunup da satmak istiyenler 
mevcutlarmı 31/Mart/989 akçamma kadar idarenin Kasımpaşada kâin Tvız 
ambarma getiremlevi ilân olunur. (1858) 

istanbul Harici askerî kıtaat Hânları 
Çanakkale Müs. Mv. inşaat Ko. nu için açık eksiltme suretile aşağıda 

cins ve miktan yazıU branda bezleri satm alınacaktır. İhalesi 30,^/939 per
şembe günü saat 10 dadır. Taliplerin kanunun 2, S cü maddelerinddd vesaikle 
Çanakkalede M. S. T. Mv. satmalına Ko. na müracaatları (903) (1873) 
Cinsi ebat tutan İlk teminatı 

lira lira 
15 adet branda bezi 8X12 4370 324 
15 adet branda 8X20 1 8 0 0 . 1 3 5 

6 kalem vesaiti nakliye satm alma-
caktn:. Tahmin bedeli (1,464,226) lira 
îlk teminatı 57677 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 10/5/939 Çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada M. M. V. Sar 
tmalma Ko. da yapılacaktır. İdari ve 
f eımî şartnamesi ve bunlara ait proje
ler : 50 lira mukabilinde alınabilir. 
Münakaşaya iştirak edecek firmala
rın fennî şartnamelerde izah edilen 
esaslar dahilinde tödil edecekleri va
sıtaların mukaveleye l&hika halinde 
iliştirilmek ve katî tesellümleri de bu
na göre yapılmak üzere birer mufas
sal tarifnamelerim ihale tarihinden 
nihayet 10 ̂ ün evveloıe kadar 30/4/ 
939 & kadar Ankarada M. M. V. Satın-
elma Ko. na mazrufen vermiş olacak
lardır. Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve-
saüde birlikte ilk temmat ve 4dklif 
mâktuplanıu ihale saatinden bir sa
at evvseüme kadar SaaSsaıtuSa, M. M. 
¥. Satmahna komisyemam vermeleri. 

(901) (1871), 
• 

39 ton nohut taksitleri mukaveleye 
bağlaıunak üzere 28/S/939 da passar-
Hıkla satm alınacaktır. Taliplerin Vi
zede Tüm satmahna Ko. na müraca* 
atlan. 1870) (900) 

• 
Kor merkez birlikleri için 25000 kilo 

pirinç kapalı sarfla alâıacaktır. İha
lesi 3/4/939 pazartesi günü saat 18 
dır. İlk teminatı 468 lira 75 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi Çorluda Kor sa-
tınalma Ko. da görülebilir. İsteklile
rin kanımun 2, 3 cü maddelerinde 
belgelerle birlikte belü gün ve saatten 
bir «aat evvel teklif m^tuplanm Çor
luda Ko. na vermeleri (902) .(1872X 

Zenci derede gedikli erbaş okul pa-
jdyonlarınm iç ve dış elektrik tesisa
tı kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. 
Tahmin edüen keşif bedeli 22905 lira 
92 kuruş ük teminatı 1718 liradu:. 
Eksütmesi 27/3/939 pazartesi günü 
s&ai 16 da Kayseride askeri satmal-
ma komisyonunda yapılacaktır. İ s 
tekliler şartname ve plânlan İstan
bul, Ankara, levazım amirliği ve Kay
seride satmalma Ko. da görebilirler. 

Ekşitmeye girebilmek için bu tesi
satı yapacak müteahhidin Nafia Veh 
kâletinden verilnüş birinci sınıf ehli
yetnamesi haiz Dİnuusı veyahut ayni 
şeraiti haiz bir mühendis tesisatın 
başmdan sonuna kadar İstihdam ede
ceğine dair noterlikten tasdikli bir 
teâhhütname ile ticaret odasmdan 
almacak vesikayi ibraz etmesi lâzım
dır, îsteklüer tanzim edecekleri tek
lif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabOinde Ko. 
Rs. ne vereceklerdir. Poâta ile g&ıdeh 
Tİlec^ mektuplann muayyen olan 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu üe iyice kapatıl* 
mış olması şarttır. (871) (1504) 

* 

Çorluda F. Tipi bir hangar yaptın-
lacaktu-. Kpşif bedeli 172009 lira 32 
kuruş, ilk teminatı 9855 liradır. Ka
palı zarfla eksütmesi 4/4/939 Salı 
günü saat 15 te Ankarada M. M. V. 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şart
name, proje ve resimleri 865 lira mu
kabilinde ahnabUir. İsteklilerin kar 
nımun 2-3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplcu-mı ihale saatinden bir sa
at evveline krxlar Ankarada Ko. na 
yermeleri. (883) (1707) 

Türk Dil KuruıiHi Şenel Sekreterliğinden'-
En az üse diploması almış, eski metinleri oldukça iyi okuyup anh-

yabilecek bir sekreter alınacaktır. 
Arapça ve Farsçası kuvvetli olanlar ve makinede yazı yazabilenler 

tercih edilecektir. 
İstekli olanlar nisan 1939 a kadar Ankarada Kurum Genel Sekreterli

ğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet cüzdanlariyle askerlik, tah-
sü ve çalışma vesikalan, süıhat raporlariyle iki fotografüerini gön
dermelidirler. 

Mütehassıs Kazan Duvarcı Ustaları Aranıyor 
Taliplerin Ankara - Yenişehir Malatya Bez ve İplik fabrikalan Türic 

Anonim şirketine vesikalannı hamilen bizzat veya tahriren müracaatlan. 

Milli Saraylar Mûdörlögönden: 
1 — Dolmabahçe sarayı müştemilâtından, Hajrrettin is

kelesi yanındaki b innm çatı tamiratı hakkında evvelce ilân 
olunup 1 4 / M a r t / 1 9 3 9 sah günü icrası mukarrer bulunan 
açık eksiltmeye kanunî şeraite uygun olarak talip çıkmamış 
olduğu cihetle eksiltme on gün müddetle uzatılmış bulundu
ğundan martm yirmi dördüncü cuma günü saat on beşte 
Dolmabahçede Millî Saraylar Müdürlüğü binasında yeni
den eksiltme yapılacaktır. 

2 — Millî Saraylar Müdürlüğü kalemine müracaat 
edecek talipler pazardan başka her gün şartname ve keşif-
naraenin birer suretlerini bedelsiz olarak alabilirler. 

3 — Muvakkat teminat yüz altmış liradır. Bu paranın, 
eksi l tmenin yapı lacağı vaki t ten evvel malsandığına yatırıl
mış bulunması lâz ımdır . 

4 — Eksi l tmeye girecek o lan la r T ica re t odas ına ka
yıtlı bu lunacak la r ve ş imdiye k a d a r başka ye r le rde yaptık
ları tamirat işlerine dair e lde ettikleri vesikalarla bu vesi
kaları göstermek suretile eksiltme gününden evvel Millî sa
raylar mimarlığından ayrıca alacakları fennî iktidar şart
namesini ve teminat parası makbuzunu muayyen zamana 
kadar eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. ( 1855) 

İstanbul Defterdarlığından 
Tarih ismi ve sanatı M. ve Sk. 
No. 
177 

8 
169 
529 

643 

602/1 

29/1 

118/1 

180/1 

237/1 

Musa Bostan sergisi Emir istas. 
Halil kömürcü » Vezir isk. 
Suna aşçı » Sahilboyu 
Aristo terzi » Küçük 

İsmail Pş. 
Mustafa kireççi Hoca paşa 

Orhaniye 
Hayriye kumaş taciri Hoca Pş. 

Mısıroğlu H. 
Mehmed kahveci Karaki Hü-

davendigâr 
Mehmed çavuş berber Kaı-aki 

Nöbethane 
Yuvan Marangoz Karaki 

Bahçekapı 
Yani tüccar terzi Hubyar 4 

üncü Vakıf han 

No. 
-

Bilâ 
15,'2 
Bilâ 
16 No. 
da 
9/1 

10 

43 

4 

7 

19 N a 
da 

vergisi 
Lira K. 

4.25 
81.07 

24.15 
13.52 

50.92 

111.78 

28.67 

17.63 

a9.eı 

279.45 

İhbarname 
Cild Varak 
54 
55 
55 
55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

4 
2 

14 
19 

63 

83 
» 

92 

9 

15 

30 

sene 

935 
935 
935 
935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

Yukarda adı ve işi, eski adresi yazıh Hocapaşa maliye şubesi mükellef
leri yeni ticaret ve ikametgâh yerlerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalar
da bulunmamış olmasma binaen hizalarmda gösterilen yıllara ait kazanç 
vergilerinin bizzat tebliği mümkün olamadığından hukuk usul muhake
meleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine geç
mek üzere üân olımur. (1862) 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı 
Trabzon - Iran Transityolu Birinci 

Mmtaka Başmüdür lagünden: 
1 — ifciltmeye konulan i$: Transit yolunun kilometre l+OOO — 63-f-300 

arasında parke kaldırım, ^ose e»sh tamiratı ve dere t^ıkimatı. 
Bu isterin keşif bedeli «233 068» lira 32 kuruştur. 
2 — Bu işe Aid şartname ve evrak şunlardır: 
A — EksUtme şartnamesi 
B —Mukavele projesi 
C— Bayındırlık isleri genel şartnamesi 

D — Fenıü ve hususî şartname 
E — Keşif, silsilei fiat ve metraj cetveli 
F — Proje 
İsteyenler bu evrakı "Srabzon Nafıa Müdürlüğünden ve Gümûşanede Tran

sit yolu Birinci Mmtaka Bagmüdürlüjftiıaden 12 lira Isedel mukabilinde alabi
lirler. 

8 — Sksiltme S/4/929 pazartesi günü saat 15 de Trs^szonda Transit yol« 
Bltmci Mmtaka Başmüdürlüğü tniıaamda toplanacak komisyon tarafından 
yapolacaktır. 

4 — Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacıdctH-. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için iStekBnin «12 905» liralık muvakkat temi

nat vermesi ve aşağıdaki vesikayı göstermesi lâzımdır. 
A — İsteklinin İhaleden 8 gün evvel Trabzon vilâyetiı» müracaatla Ko

misyonu mahsus tarafmdan ehliyet vesikası alması şarttır. 
6 — Teklif mektublan üçüncü maddede ]razüı saatten bir saat evveline 

kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verHe-
çektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet saat 15 e kadar gelmiş olması 
ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edümez. (1607) 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edime mezbahasına yapılacak olan 71832 lira 61 kuruş bedeli keşifli so

ğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
kaşaya çıkarılmıştır. Talipler şaıtname ve keşif nameyi İstanbul ve Edirne be
lediyesinde görebilirler. 

İhîde 25/Nisan,'^39 tarihine müsadif saJı günü saat 15 dir. (1857) 

^ 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahlr han 3 Oncfl kat 
Tel: 44S91 - 2 - S 

Svenska Orlent Linlen Oothenbun 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantılc 

Ddynla Copenbag Abo Reval re bfltfin 
Baltık limanlan «ark ve Karadenla ba«lı-
«• limanlan arasmda 15 günde bit aslmrt 
M avdet Icln muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg T* Otio-
dan beklenen vapurlar. 

Gunborg v^uru 22 marta doğru. 
Boreland vapuru 2 nisana doğru. 
îsa vapuru 10 nisana doğru. 
Yakında tstanbuldan Hamburg fUAet-

dam - Kopenhag, Odynla Oothenberf, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Gunborg vapuru 22 marta doğru. 
İsa vapuru 12 nisana doğru. 
Boreland vapuru 2 nisana doğru. 
Fazla tafsilât İçin Oalata'da Tahlr han 

I flncfl katta k&ln acentalığına mflraeaat 
Tel: 44901 • I • S 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Bin adet Yün kazak müteahhid 
nam ve hesabına satın alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 24 Mart 939 Cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
amirlik satmalma Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1500 lira, kati te
minatı 225 liradır. İsteklilerin kanu
nî vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (576) (1874) 

Hakikî 

13 A İ M O N 
Markah Cep - Pil - Fener 

ve ampullere 
DİKKAT 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkim
liğinden: 939/11: T. 

Kadıköyünde Mühürdarda Dumlu-
pmar S. 22 No. Iı hanede mukim iken 
18/12/937 tarihinde vefat eden gene
ral Ali Ferid'in mirası mirasçılan tar 
rafmdan reddedilmiş olması hasebUe 
İcra ve İflâs kanununun 180 inci mad
desine tevfikan mirasmm iflâs yolile 
tasfiyesine karar verilmiş ve iflâs 
16/3/939 tarihinde açılmıştır. 

1 -— Müteveffanm alacakhlarile is
tihkak iddiasmda bulunanlarmm ala-
caklannm ve istihkaklannm işbu ilân 
tarihinden itibaren bir ay içinde Hâ
kimliğimize müracaat ederek kaydet
tirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri. 

2 — Hüâfma hareket cezaî mes'uli-
yeti müstelzim olmak üzere mütevef-
ianın borçlulannm da ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçlannı bildir
meleri. 

S — Müteveffanın mallarmı her na 
»uretle olursa olsun, ellerinde bulun-
duranlarm o mallar üzerindeki hak
lan mahfuz kalmak şartile bunları 
da ayni müddet içinde Hâkimliğimia 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse 
makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cez^ mes'uliyete uğrıyacaklan ve 
rüçhan haklanndan mahrum kala-
caklan. 

4 — Alacaklılarm ilk alacaklılar 
toplantı günü olan 1/4/939 Cumar
tesi günü saat 10 da Hâkimliğimizde 
İmlunmalan ve müteveffa ile müş
terek borçlu olanlarm ve kefille
rinin ve borcu tekeffül eden sair kim
selerin toplantıda bulunmağa haklan 
olduğu ilân olunur. (1868) 

DOYÇE ORIENTBANK 
Dresdner ,Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 
TOrkiyede Şubeleri: 

İstanbul (Salata ve istanbul) 
Depoc Tûtûn Gümrük 

İzmir 
Her türlfi banka muamelâtı 

Muhtasar Frengi 
Frenginin bütün mahiyetini; kalb, si

nir, böbrek, kara ve akciğer, göz V, 8. 
«uvlardakl iç bastalıklan teshlslerile yad 
•dilen ihtilâtlannı; arada doktoruda has
tayı da lüdatan şeklilerini açık ve sade 
bir üslûpla belirten umum için yazılmış, 
lüpheslz herkese Ikztm bu eser, muharri
ri cildiye, efrenciye mütehassısı doktor 
Hazun Pekin'ln Beyoğlu Meşrutiyet cad
desi No. M da muayenehanesinde İki li
raya satılmaktadır. Ücreti posta Ue gön-
derilen taşra talepleri derhal İfa edilir. 

Zayi — İstanbul erkek lisesinden almış 
«Idugrum tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. 

14» Ratip Sipahi 

T. C. 2SİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticari her nevi banka muameleleri 

l»r. 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LÎRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasında kumbaraü ve İhbarsız tasarruf lıesablarmda v ı •> 50 lirası bulunanlara senede 4 defıt 

çekilecek kur'a Ue aşağıdaki pl&na gör* ikramiye dağıtılacakür: 

1.000 Liralık 4 Adef 
4 » 
4 » 

40 » 
400 > 
120 » 
160 w. 

\ 500 
250 
100 
50 

20 « 

4,000 Lirii 
2,000 > 
.1,000 » 
4,000 > 
5,000 A 
4,800 m 
3,200 » 

D İ K K A T : Hesaplarındaki paralar Ur «ene içinde 50 liradan «salı düşmeyenlere İkramiye çıkdı^ tak* 
OMe % 20 f azlasüe verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylû], 1 Urinci kâaıııt, 1 Mart ve 'i Baaiımm taıthlerinde çekilecektir. 

I 
M. Mahir Mergen 

Muayenehanesini Teşvikiye - Kâğıt
hane caddesinde 23 namarab yere 
nakletmiştir; hastalarmı her gün saat 

9 dan 18 e kadar kabul eder. 

Eminönü askerlik şubesinden: 
Şubemiz yedek subay kaydında nakliye, 

ölçme, süvari, ışıldak asteğmen (yarsu-
baylar) 939 nisan aymın muhtelif tarih
lerinde 45 günlük staja tabidirler, dev
letten maaş alan bu subaylar maaşlannm 
mikdarmı gösterir resmi vesika İle müra
caatları ilân olmıur. 

DR. İHSAN SAMİ 

G o n o k o k aşısı 
Belsoğuklugu ve Ihtllâtlarma karşı pek 
tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan 
^Mahmut türbesi No. 113. -k' 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tafüiOert ve (tDRAR VASITA-
StLE GEBELİĞİN tUC GÜNLERİN. 
DE KAT! TEŞHİSİ) yapıUr. 
Beyoğlu : Takaime giderken Meşelik 
•okaiı Ferah «partınıanı Tel. 40534 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkim
liğinden: 939/10 T. 

Kadıköy Mis sokağında 25 No. lı 
evde ölen Yergi kızı Atinanın miras
çılarının üç ay içinde hâkimliğimize 
müı*acaatlan ilân olunur. 

Zayi — Bursa nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus tezkerem ve beraberinde 
Bursa askerlik şubesinden verilen askerî 
terhis tezkerem zayi olmuştur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin değeri yoktur. 

327 tevellütlü Kâmil Şavaşanel 

[ 
Dn Suphi Şenses ^ 

idrar yollan hastalıkları mütehassısı • 
Beyoğlu Tıldız sineması karşısı Lekler I 

apartıman 
Tel. 43924 

Fakirlere parasız. 

İKttA^^iVB H»^» 

BANKA KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
647.596.198.95 İtalyan UreÜdir. 

Merkezi idare: MİLANO 
Italyanm uaşlıca tehirlerinde 

ŞUBELER! 
ingiltere, İsviçre, Avusturya. Maca-
«İstan, Yugoslavya. Romanya, Bul
garistan, Mıstr, Amerika Cemahiri 
Müttehideai Brezilya. Şili. Uruguay, 

Arjantin, Peru. Ekvator ve 
Kolıutbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Vosrvoda caddesi Karaköy 

Palaa (Telef. 44841 / 2 / 3 / 4 / 5 ) 
Şekir dahilindeki acenteler: 

lstanl>ulda: Alalemeiyan hanında 
Telef. 22900 / 3 / I î / 1 2 / 1 5 Beyoğ-
lunda: Istiklil caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Dr. İRFAN KAYRA 
EXıntgtn mütehassısı 

Türbe, Bozkurd kıraathanesi karsı
sında tkki Klod Farer sokak No. • -10. 
Otleden «onra 3 ten 7 ye kadar ir 

• • 

/ İ Z PE BU TALIhLlLEQ ARA5INA<?ICINIZJ 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Jdare merkezi: 
gUNBUL (Balata) 

Türkiye şubeleri: 
I S T A N B U L , (GaiaU, Yenicanıi) 

MERStN 
ADANA BDrosa 

Yunanistan şubeleri: 
SELANİK. ATİNA. 

Har tfirlO Banka muamalâtı 
İGralık katalar 

Dr. Hafız Cemal 
Lokauulhekim 

Dahiliye mütehaMUİ 
Dinuıyola İM 

Msayctıe saatleri Pazar barl« ber g ia 
t 4 - l Salı, Cumartesi tA-lZ fukarajr» 

T. «839» » 
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HASAN DEPOSU KARAKOY ŞUBESİ AÇILDI 
Hasan Deposile alâkadar olanlar i Liman hanı altındaki mağazaya müracaat 

i 
Hangi Renk 
Sizi mesud eder 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
«pudra renkleri» 
tecrübe edilebilir. 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BÎR 

PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man-
zarasuu verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegâne 
çaresi, yüzünüzün bir tarafmda 
bir renk ve diğer tarafmda baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To-
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni «CUd renkleri» (Kromoskop) 
tâbir edilen en son ve modem 
bir makine vasıtasile karıştınl-
miştir. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka-
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

dairesinde «Krema köpüğü» ile 
kanştınlmıştır. Bu sayede pud-
ramn saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudramn cil
din yağlı tabiî ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cüdin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklarm zu
huruna da mâni olur. Her vaMt 
krema köpüğUe kanştırılmış 
meşhur Tokalon pudrasını kul-
lanmız ve birkaç gün zarfmda 
temnizde yapacağı cazib tekem
mülü görünüz, daima kutularm 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabmda tereddüd ettiğiniz
de lütfen İstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi 23 No.) vaM ola/-
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde numunelik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

İ Ç K İ S İ Z S A Z M 
Her Salı günü akşamı ve Pazar gündüzleri 

K E M A N I S A D Î idareslade MÜKEMMEL SAZ heyetile 
birlikte Bayan M U A L L A Dördüncü Vakıf 

han BORSA Kıraathanesindedirler 
Aileler gelebilir. Tel: 22308 

Sabibi: Necmeddia SadaİK Umumi neşriyat müdürü: Şevket Bada 
Ak^am Matbaası 

A G A R A N 
S A Ç L A R A 

KUMRAL ve SİY AH 
renkte sıhhî saç boyalandır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. * 

Osmanlı bankasından 
İ L Â N 

Memlekette tasarruf hareketinin 
inkişafına hizmet arzusunda olan 
OSMANLI BANKASI, Aile Sandığı 
(Tasarruf cüzdam) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi suretUe aşa
ğıdaki ikramiyeleri tevzie karar ver
miştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylül ta
rihlerinde icra olunacak ve her ke
şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtı
lacaktır: 

1 aded 1000 Türk lirahk 
4 » 2 5 0 > > 
5 » 100 » » 

25 » 50 » » 
50 » 25 » » 
Yani cem'an 85 adede 5.000 Türk 

liralık ikramiye. 
Aile Sandığı hesabmdaki mevduatı 

kur'aıun keşide edildiği tarihe talmd-
düm eden altı ay zarfında 50 Türk 
lirasmdan aşağı düşmemiş olan her 
mudi keşidelere iştirak edecektir. 

^ n Dr. A. Asım Onur m^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yetinde, genL} 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakum ijri, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Dogvmı ve kadm amellyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye-
lea için çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkim
liğinden: 933/33 

Kadıköyünde Osmanğa mahalle
sinde 31 Ağustos sokak 16 No. da mu
kim iken 11/11/933 tarihinde Ermeni 
hastanesinde vefat eden Serpuhinin 
kanunî mirasçüannın K. M. nin 
534 üncü maddesi mucibince hâkim
liğimize müracaat ederek sıfatlarını 
beyan eylemeleri ve alacak ve borçlu-
larmm da bir ay içinde müracaat 
ederek alacak ve borçlarım kaydettir
meleri, müddetinde müracaat etmiyen 
alacaklüar hakkında 569 ımcu mad
denin tatbik olunacağı ilân olımur. 

1867) 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

KynDamumak 
Şartile 

HADYOLIN 
dişlerinizi tertemiz, bemeyaz 
ve sapsağlam yapar. Ona yir
minci asır kiyasınm harika
larından biridir denebilir. Ko
kusu güzel, lezzeti hoş mik

roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOUN 
Kullananlar dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

(Bn 

J 

istanbul P, T. T. müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 47 çift hurç, 50 adet büyük, 50 adet orta, 30 adet kü

çük boy müvezzi çantasının alımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
5/4/939 çarşamba saat 14,30 da B. Postahane binasında alt katta müfettişlik 
odasında toplanacsık alım satım komisyonunda yapılacaktır. Hurçlann be
her çifti 50 lira, büyük çantalarm beheri 700, ortaların 550, küçüklerin 425 
kuruş, hepsinin muhammen bedeli 3102,50 lira muvakkat teminat 232 lira 
69 kuruştur, tsteklilerha idarî ve fennî şartnamelerile tipe esas nümımeleri 
görmek ve muvakkat teminatlanm yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kûr müdürlük idarî kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de ye
ni sene için muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ile 
komisyona müracaatları. (1749) 

ARKA 
B E L 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A O O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağrılara 

karşı 

SANGILARI 
merhemi ile masaj yapınız 

iMî ve ÇABUK GEÇİRİR 
Beyoğlu Tahsilat müdürlüğünden: 

Beyoğlunda Tom Tom mahallesinin bostanbaşı sokağında 6, 8, 10 ve 12 
sayılı maa dükkân apartımanımn üçte iki hissesi vergi borcundan dolayı sa
tılacaktır. Taliplerin son üıale günü olan 27/3/939 pazartesi günü saat 14 
den sonra % 7,5 pey akçelerUe birlikte Beyoğlu kaymakamhğmda müteşekkil 
idare heyetine müracaatlan ilân olunur. (1860) 

Prezervatifle -
rinin evsafına 
hayran olmuş 

ÇÜNKÜ: 
başka hiç bir mar
ka onu memnun 

etmemiştir. 

REX 
sağlamdır 

ve gayet ince 
ipekli lâstikten 

yapünttştır. 

Ma 
bir 

\ L 
bUd 

î] 
alın 
Kra 
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rupi 
mal 
kine 
caki 
1er 
miş 
m n 

İl 
mar 
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a m 
letle 
ahh 
bild 

B 
aske 
deği 
mül 
kan 
Polc 
som 

H 
Türl 
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bulı 

Alı 

kti 

N< 
Brer 
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surei 
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eksU 
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verili 


