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Cûmhurreis ismet inönü 
Istanbulu şereflendirecek 

Cûmhurreisini parlak surette istikbal 
için bir program hazırlanacak 

Günün en mühim 
meselesi: İspanya 

Fransa ile İngiltere hükümetleri 
general Franko'yu İspanyanın tek 
hakikî sahibi tanımaya karar verdi
ler. İki buçuk sene kanlı ve kahra
manca mücadeleden sonra İspanya 
Cumhuriyeti tarihe karıştı. İsyan har 
linde bir general, ecnebi parası, ec
nebi yardımı, yabancı asker ve ya
bancı tayyarecilerle iki buçuk senede 
vatanuu harabeye çevirecek Avrupa 
politikasında baş rolü oynamaya baş-» 
ladı. 

İspanyadaki «dahilî» adı verilen 
beynelmilel harp, ibretle dolu, içler 
acısı bir maceradır. 

Hâdisenin bu ciheti bizi alâkadar 
etmez. 

Ş.mdiki halde Fransada, İngUtere-
de olduğu kadar, İtalya ve Almanya-
da bütün gözler Franko'ya çevrilmiş, 
fethettiği İspanyada nasıl bir idare, 
ne biçim bir rejim kuracağım, ne gi
bi bir siyaset güdeceğini merakla 
bekliyorlar. 

Bu merak derin ve ciddîdir; zira 
Franco'nun bundan böyle tutacağı 
yol. Roma - Berlin mihveri Ue Paris -
Londra ittifakı arasmdaki müstak
bel münasebetlerin en büyük âmili 
olacaktır. 

Her iki taraf, Franko'yu tanımak
ta b ribirlerile âdeta yarış ediyorlar. 
Bu acelenin sebebi İspanya politi
kasında şim.diden müessir olmaya 
çahşmaktır. Bugün için Avrupa siya
set sahnesinin en gözde artisti gene
ral Franko'dur: Onu herkes kendi 
tarafma çekmeye uğraşıyor: Alman
ya - İtalya, Franko'yu son zafere 
eriştiren yardımlannı hatırlatarak, 
faşist rejimin kann doyurmıyan, fa
kat millî heyecam daima tetik üs
tünde tutan faziletlerini anlatıyorlar. 
Fransızlar ve İngilizler, daha reedist 
bir felsefeye dayanarak aç ve yıkık 
İspanya karşısında altın şıkırtısımn 
cazibesini kullanıyorlar. 

Franko, her iki tarafa da iltifat 
ediyor. Ne mazideki isyan ve zafer 
yardımı armı çabucak tmutan, ne de 
Istilibaldeki refah ve imar imkânla
rını hiçe sayaiı bir adam görünmek 
is.tiyor. Fakat pazarlık uzım ve çe
tin olacaktır. Çünkü büyük garp 
devletleri arasmdaki münasebetler, 
bilhassa Akdeniz sulhu Franco'nun 
müstakü -ve bitaraf bir İspanya dev
leti kurup kuramıyacağına bağlıdır. 

İspanya hem Garbî Akdenize, hem 
Cebelüttânk boğazına hâkimdir. Bu 
suretle İngilterenin Akdenize mu
vasalası, Fransanm Şimalî Afrikada-
ki müstemlekelerile münakalesi İs
panyada hâkim olacak kuvvetin key
fine bağlıdır. Akdenizin o tarafında 
şimdiye kadar hiçbir mesele uyan
maması, İspânyamn Umumî harbe 
bile kanşmamış bitaraf memleket 
sıfatını tamamen muhafaza etmesin
den ileri geliyordu. Şimdi ise İspan
yada, sırf filân ve falan ecnebi dev
letin yardımı İle muvaffak olmuş bir 
tek adam, bir diktatör iş başına ge
çiyor; bir adam ki siyasî, içtimaî ide
olojisi, hissî tercihleri, şahsî menfa
atleri, dostluklari vardır. Sir devlet 
teessüs ediyor ki bitaraf değil, bilâkis 
tarafgir olduğu için ve bir irtica ima-
nile vatanını kana, ateşe bulamak
tan çekinmemiştir. 

Necmeddin Sadak 
(Devana 11 nci sahijede) 

tstanbula dün gelen Dahiliye Vddlİ vflftyetten çıkarken 

Dün sabahki trenle şehrimize gel
diğini yazdığımız Dahiliye VeldU B. 
Faik Öztrak Haydarpaşa istasyonun
da Vali ve Belediye reisi doktor Lûtfl 
Kırdar, Vali muavini B. Hüdai Kara
taban, Polis müdürü B, Sadreddin 

Aka ve diğer vüâyet ve belediye erkâ
nı tarafından karşılanmıştır. Dahiliye 
Vekili, Haydarpaşa istasyonundan 
doğruca Parkotele gitmiştir. B, Faik 
öztrak Parkotelde bir müddet istl-

(Devamı 11 inci sahif ede) 

Hariciye Vekili bugün 
Atinadan ayrılıyor 

Dün akşam Savarona yatında bir 
ziyafet ve suvare verildi 

Savarona yatı 
Atina 28 — Türkiye Hariciye Ve

kili B. Şükrü Saraçoğlu, refikası ve 
maiyeti, dün Maraton sunî gölüne 
gitmişler ve orada Yunan Başvekili 
B. Metaksas tarafmdan şereflerine 
verilen çay ziyafetinde hazır bulun
muşlardır. Atina Valisi Nazır Ko-
cias'm dün gece Yuh lokantasmda B. 
Saraçoğlu şerefine verdiği hususî zi
yafet, çok samimî olmuştur. 

B, Şükrü Saraçoğlu, bugün Simon 
burnunda otomobüle bir tenezzüh 
yapmış ve Hariciye müsteşarı tara
fmdan oradaki turizm gazinosunda 
verilen öğle ziyafetinde hazır bulun
muştur. 

Bu akşam Türkiye Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğlu Savarona yatm-
da Yunan Başvekili şerefine bir ziya
fet vermiş bu ziyafeti bir suvare takib 
etmiştir. , 
Hariciye Vekili yarın sabah (bugün); 

Savarona yatı ile İstanbula hareket 
edecektir. 

(Devamı U nd sahif ede) 

Resmt mürekkeb 
Meşhur Fransız edib ve fHosofu 

Monteskiö'nün 250 nci doğum yüı 
münasebetüe el yazılan müzaydeye 
çıkarılmış. ^Kanunların ruhu* nun 
müsveddeleri 400,000 franga kadar 
fırlamış. Müzayedeye müze müdürle
ri, zengin âlimler, antika spekülât-
yoncnlan iştirak etmiş. 

Bunların arasında biri de: 
— Ben, iki yüz senedenberi kâğıd 

üzerinde kalan bu mürekkeb cinsi 
ile alâkadar olduğum için buraya 
geldim! - demiş. 

Şimdiki kimyevî mürekkeblerin /c-
naltğı heryerde dikkati celbediyor. 
Evvelce de yaznuştık: Bu devrin res
mî kayndlan tehlikededir. Bütün mu-
ahneleier ve tarihe intikal edecek ve-
sikalar için paytdarhğına güvenilecek 
bir mürekkeb tipi tayin etmek, niza
mi kuyudatın yalnız onunla yajnl-
rrjasmı mecburi kümak lâzımdır. 

On bir milyon lira fazlasile 

Yeni yıl bütçesi 260 
milyon 956 bin liradır 

Millî Müdafaa bütçesine 11 buçuk 
milyon liralık zam yapıldı 

Maarif, Ziraat, Sıhhiye Vekâletlerîle, emniyet ve jan
darma teşkilâtları bütçelerine de zamlar yapıldığı 

gibi bazı Vekâlet bütçeleri de tenzil edildi 
Ankara 28 (Te

lefonla) — 1939 
yılına ait bütçe 
projesi hazırlan 
mış ve bugün A 
Büyük Millet 
Meclisine veril
miştir. Maliye 
VekiU B. Fuad 
Ağraü yeni büt
çe projesi hak
kında gazeteci
lere şu beyanat
ta- bulunmuş
tur: 

Bu bütçemiz, 
938 senesi büt
çesine nazaran on 
faslasUe 260,956,000 

MaUye Vekfli 
B. Fuadl Ağrah 
bir mUyon lira 
lira olarak tesbit 

edilmiştir. 
Varidat ile masraf arasında tam bir 

tevazün ve rakamlarda tam bir sa
mimiyet ifade eden ve cumhuriyet 
umdelerine ahenkli bir manzara ar-
zeyliyen bu bütçede tebarüz ettiril
mesini muvafık gördüğüm başlıca 
noktalar şunlardır: 

a — Memleket müdafaası hizmet
lerinin takviyesi için Millî Müdafaa 
grupu bütçelerine geçen seneye na
zaran on bir buçuk müyon lira-
Uk, bir zam yapıldığı gibi günden gü
ne inkişaf etmekte olan ilim ve irfan 
müesseselerimizin ihtiyaçlarım karşı
lamak üzere de Msıarif Vekâleti büt
çesine bir buçuk milyon, zirai 
mahsullerimizin ıslâh ve inkişafı iş-

(Devana 11 ind sahif ede) 

Nafia Vekâleti tramvay ve 
tünel idaresini eline aldı 

Tramvaylar ve tünel bayraklarla denandı 
müstalıdenıin bayram yapıyor 

(Tazısı 8 ind sahifemisdedir) 
iMiıııııııııtiiiHmaınM 

— Bayram mı var?. . 
— Evet, temizlik bayramı!... 

> (Belediye sokaklara temizlik levhalan 
astırıyor) — Oazetelerdea — 
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Dnn Geceki ve B u SaıbaKki Haberler I 
Polonyada galeyan 

Varşovada talebe Alman 
Evini tahrib etti 

Alman sefareti polis müfrezeleri 
tarafından muhafaza ediliyor 

Polonyadakl A lman ekalliyeti de fena 
m u a m e l e y e uğradığından şikâyetçi 
Varşova 28 (A.A.) — Talebeler 

«Almanevi» ne hücum ederek tesa
düf ettikleri Almanlara hoyratça mu
amele ettikten sonra binadaki eşya 
ile evrakı tahrip etmişlerdir. 

Danzigdeki Polonyalı talebenin 
maruz kaldığı fena muameleleri pro
testo etmek maksadile üniversitede 
ve yüksek mekteplerde mitingler ter» 
tip edilmektedir. 

Süvari polisler sokaklarda dolaş
maktadır. Almanya sefareti kuvvetli 
polis müfrezeleri himayesi altmdadır. 

Krakovi 28 (A.A.) — Krakovi üni
versitesi talebesi tekrar bir alay teş
kil etmişler ve B. Beck'in bir mankeni 
Üe sokaklan dolaşmışlardır. Manken, 
Beck'in omuzlarmda B. Hitleri, B. 
Beck'in kulağına bir şey söylerken 
göstermektedir. Alay, Alman konso
loshanesine gitmek istemişse de, po
lis buna mani olmuştur. Hariciye Na-
Dn aleyhinde haykırmalar devam et-

• iniştir. 
Katoviç 28 (A.A.) — (D. N. B.) 

Teşenden bildiriliyor: 
Olsa arazisinde de Alman aleyh

tarı tezahürler vuku bulmuş ve Te-
jen ile Trinietzde bir çok Alman 
mağazalarmm vitrinleri tahrib edil
miştir. 

Danzigde yeni hâdiseler 
Varşova 28 — Pat ajansı bildiri

yor: aDnzigde fen fakültesinde yeni
den hadiseler çıkımştır. Burada aynca 
çok olan Alman talebe Polonyalı ta
lebeye hücum etmiştir. Polis Alman 
talebe yerine taarruza uğrayan Po-
lonyaU talebeyi tevkif etmiş, bunlar 
ancak Polonya komiserinin müdaıha-
lesi üzerine serbes bırakılmışlardır. 
Polonya şiddetli teşebbüste bulun
muştur. 

Krakovide talebe Almanya aley
hinde tezahüratta bulunmuştur. 

Alman ekalliyetinin bir 
protestosu 

Varşova 28 (A.A.) — Polonyada 
Deutsche Vereinigung ismindeki Al
man ekalliyet partisinin şefi ayan
dan Hasbasch, Başvekil general Sklad-
kowki'ye şu telgrafı çekmiştir: 

«Poznan'da talebenin yaptığı işi-
tUmemiş taşkınlıkları şiddetle pro
testo ederim. Almanlara ait emlâk 
tahrip edilmiş ve Almanlar fena mu
amelelere maruz kalmıştır. Mücrim
lerin derhal cezalandırılmasını, bu 
gibi hâdiselere mani olacak tedbirler 
ahnmasını ve Alman halkının emni
yetinin temin edilmesini rica ede
rim.» 

Şayiacılığa 
karşı . . . 

Tunus müdafaa 
tedbirleri alıyor 
Siperler kazılıyor, her gün 
harp malzemesi, ve yiyecek 
;, yüklü gemiler geliyor 

Roma 28 (A.A.) — Messagero ga-
setesine Tunustan bUdiriliyor: 

Bir müddettenberi burada mühim 
miktarda kıtaat ve harp levazımı sev
kıyatı göze çarpmaktadır. Her gün 
harp malzemesi ve yiyecek yüklü ge
miler Tunusa geliyor. Her gün asker 
ve malzeme yüklü olarak Cezairden 
gelen trenler Tunustan Libya hudu
duna geçiyor. Tunusta pasif müdafa-
a için istisnaî tedbirler alınmıştır. Si
perler kazüıyor ve kum torbalarile 
barikadlar meydana getiriliyor. Tu
nus gazeteleri haik için sığmakların 
pek yakında ikmal edileceğini yazı
yorlar. Tunus körfezi kıyüanna mit-
ralyöz ve bataryalar yerleştirilmiştir. 
Demiryolu köprülerinde muhafızlar 
beklemektedir. 

izmir fuarı 
Beher firmaya verilecek döviz 
miktarı 2000 lirayı geçmiyecek 

Ankara 28 (Telefonla) — 1939 en
ternasyonal İzmir fuarında teşhir 
edilmek üzere getirüecek ve fuarm 
devamı müddetince satüacak malla-
rm memlekete 5 temmuz 1937 tarihli 
kararname hükümleri dairesinde id-
hali Vekiller Heyetince kararlaştırıl
mıştır. 

Bu husustaki kararnamede mevcut 
diğer bir hükme göre fuara yerli bir 
firma tarafmdan temsil edilmek üze-
re iştirak eden ecnebi firmalar tara
fmdan memlekete idhal olunacak mal
lar bedeline hasredilmek üzere 100 
bin Türk liralık serbes dövizin tah
sisi kabul edilmiştir. 

Kararnamede bu suretle beher 
firmaya verilecek döviz miktarmm 
2000 lirayı geçmiyeceği de tasrih edil
mektedir, , 

izmir havalisi 
telefonları 

15 mayısta birçok kazalaı* 
otomatik telefonla 

konuşacaklar 
tzmir 28 (Telefonla) — Nafia Ve

kâleti, İzmir, ödemiş, Tire, Bayındır, 
Aydm, Torbalı, Denizli, Nazilli ve bür 
tün bu civar kazalannı otomatik te
lefonla birbirine bağlamağa karar 
vermiştir. Mayısm 15 ine kadar bütün 
tesisat tamamlanmış ve o gün bu şe
hirlerle konuşmalara başlanmış ola
caktır. 

İhracı tejvik olunacak I 
madenlerimiz 

Ankara 28 (Telefonla) — Zımpa
ra, kurşun ve çinko madenlerile ma
den kömürlerimizin hariç piyasalara 
şevkini temin ve ihracım teşvik için 
1938 senesinde tatbik edUen rüsum 
reddiyatı ve tenzili rüsum usulünün 
1939 yılında da tatbiki Vekiller He
yetince kararlaştırılmıştır. 

Define buiundu 
Tenekelerle altın ve külçe 

halinde platin çıkarılıyor 
tzmir 28 (Telefonla) — Baymdırda 

çok mühim bir define bulundu. Met
ruk bir kilisenin kazı işlerinde çalı
şan ameleden Mustafa bir duvann al-
tmda büyük mermer bir kapak bul
muş, bımu kaldırmca aJtmda teneke
ler görmüştür, Mustafa hiç kimseye 
haber vermeden tenekeleri çıkarmış 
ve içinde külçe halinde altm ve pla
tinden başka İngiliz liraları bulım-
duğunu görünce, elinden alırlar diye 
tenekeleri yine yerine koyarak üstür 
nü kapanmış ve birkaç gün bunlan 
ne yapacağmı düşünmtiştür. 

Hükümet bu defineyi haber almış 
ve tenekelere vazıyed etmiştir. Burada 
geniş hafriyata başlanacaktır. Daha 
başka defineler çıkarüacağı umulu
yor. Şimdiye kadar çıkanlan kül
çe halindeki altm ve platinlere henüz 
kıjnnet biçmek kabil olamamıştır. 

Hükümet araştırmalara devam edi
yor. 

Bu sabahki Ulus 
refikimizin bir fıkrası 

Ankara 1 (Telefonla) — Bu sabah-
İd Ulus refikimiz «Şay^acdığa karşı» 
başhğı altında şu fıkrayı neşretmek
tedir: 

«öyle görülüyor ki Türkiyede son 
iktidar değişmesindenberi düşman 
propagandası hemen her tarafta bir 
hayli işlemiştir. İster Balkanlarda bi2İ 
az tamyan bir münevverle görüşünüz, 
İster Irak üstünden Ankaraya gelen 
bir Hnidistan yolcusuna tesadüf edi
niz ve hattâ Beyoğlunda karışık 
ruhlu bir levantenle temas ediniz: 
«— Diyorlar ki.„ deniyor ki... işittim 
ki,..» kaydile başhyan bir sürü şayi
alar dinliyeceksiniz. Bu türlü türlü 
şayialar iki esasta birleşmektedir: 
Biri yeni Türkiye dış politikasına, 
diğeri lâyirizm davasma aiddir. 

Şayialar kaynağmm bizden pek te 
uzakta olmadığını zannediyoruz. 
Hattâ bu kaynağın bizzat tstanbu-
lun bazı köşe bucakları olduğımu 
göylemekle aykın bir tahmin yanhşı 
yapmış olmayız. 

İki türlü rivayetçüik vardır: Duy
duğunu nakletmek, yahut, kendi ar
zu ettiğini duymuş ve öğrenmiş gö
rünmek... Bahsettiğimiz rivayetler 
daha fazla bu ikinci nevidendir. 
Yani, rejim ve politika istikrannm 
Türkiyede devam etmesinden kendi 
hesaplarına hoşlanmıyanlann uydur-
malarmdan ibarettir. 

Beş ayhk zaman, şer falcüarmı ta-
kattan düşürmeğe kâfi gelmiştir, sa
nıyoruz. Fakat bu şayiacılığı daha 
süratle kökünden tedavi edecek en 
İyi ilâç bizzat biz Türklerin her tür
lü dedikodulara karşı, uyanık ve 
hassas bulunmamız, onları tekrar 
eden, yayan ağzı haline gelmemekli-
ğimiz. söz, yazı, hareket düşmanlan-
nuzı derin bir mesuliyet hissile idare 
etmekliğimizdir.» 

Son dakika 
Bulgar Kralı 

Belgraddan düniiyor 
İki devlet Şefi, umumî 

siyaset ve Balkan 
meselelerini görüştüler 
Paris 1 — Belgraddan bildiriliyor: 

Dün buraya gelen ve kral Naibi Prens 
Pol tarafından istasyonda istikbal edi
len Bulgar krah Boris. bu sabah bu
radan Sofyaya müteveccihen hareket 
edecektir. Bulgar kralı Boris, Yugoslav 
kral Naibi Prens Pol ile yaptığı mü
lakatta, Yugoslav Hariciye Nazın B. 
Markoviç de hazır bulunmuştur. Bu 
mülakatta umumî siyaset ve Balkan 
meseleleri görüşülmüştür. 

B. Eden İngiliz 

Kozludaki fecî kaza 
etrafında yeni malûmat 

Kazaya kurban giden 23 ameleden yedisinin cesedi 
bulunamadı, Ihsaniyede de bir G6l(iintii oldu 

Mesaî nezaretinde işsizlik 
meselesine bir çare 

bulacak 
Londra 1 — Siyasî mahafil sabık 

Hariciye Nazın B, Edenin yakında Me
sai nezaretine tayin edileceğini mu
hakkak telâkki ediyorlar. B. Eden bu 
nezarette iken eylülde mebus intlha-
batı yapılmazdan evvel işsizlik mese
lesine bir çare bulmağa çalışacaktır. 

ingiliz Kabinesine 
itimad edildi 

Londra — Frankonun tamnması 
meselesi etrafında cereyan eden mü
nakaşalar sonunda Chamberlain ka
binesine 137 reye karşı 344 reyle iti-
mad beyan edilmiştir. 

Ankara 28 (Telefonla) — Zongul-
dakta Kozlu kömür havzasında Ka
saplar maden ocağında 23 amelenin 
ölümile neticelenen feci infilâk hâdi
sesini dün bildinniştim. AUnan mü
temmim malûmata nazaran facia şöy
le olmuştur: Sabaha karşı saat üç bu
çuk sıralarında ocakta çalışan amele
den Kâmil bir dinamiti ateşlemek 
üzere iken bunu gören Ahmed çavuş 
adında bir amele kendisine bacaların 
kapatılmasını ihtar etmiş, fakat Kâ
mil bımu dinlemiyerek dinamiti ateş-
lemiştir. Bu ateşle infilâk vukubulmuş 
ve Kâmil de dahil olmak üzere 16 ame
le enkaz altında kalarak ölmüşlerdir. 

Diğer yedi amele de canh olarak 
enkaz altmda kalmışlar, fakat orada 
Grizo gazının fazla tekasüf etmiş ol
ması yüzünden yaklaşılamamış ve buru
lar da orada ölmüşlerdir. Yapılan son 
tahkikattan kazanın geç haber alındı
ğı anlaşılmaktadır. 
Zonguldak valisinin kaza et

rafında verdiği izahat 
Zonguldak valisi B. Halid Aksoy ka

za etrafmda şu izahatı vermiştir: 
— İnfilâk yüzünden hâdise yeri ci-

vanndaki diğer ocaklar ve maden o;e-
Çidleri de sarsılmış ve hasara uğra
mışlardır. Bu arada İhsaniye maden 
ocaklannda da bir geçid çökmüş, bir 
kişi ağır yaralanmıştır. Müddeiumumi 
hâdise yerine gitmiştir. Kazada fennî 
ihmaller olduğu kanaati vardır. Hâdi
se mahallinin ancak 350 metre yakını
na kadar gidilebilmektedir. Çünkü o 
civarı gazlar sarmıştır. Yardım teş
kilâtlan gaz maskelerile çalışıyorlar. 
Kazaya uğtıyanlardan yedi kişinin ce-
sedleri bulunamamıştır. 

Hâdiseye Sürmeneli Kâmil isminde 
bir amelenin lâğım atmak için tutuş
turduğu fitil sebebiyet vermiştir. 

Kazaya uğnyan amelenin kati ade
di 35 dir. Bunlardan on altısının ce-
sedleri bıüunmuştur. İki yaralı hasta
nededir. On kişi de toprak altından 
zorlukla kurtarılmışlardır. 

Ankara 28 (A.A.) — Zonguldak 
havzasmdaki grizo kazası dolayısile 
burada yapılacak tahkikata yardım 
edecek heyeti fenniyeyi takviye mak
sadile İktısad Vekâleti maden baş 
mühendisi B. Halil Ekmenin kaza 
mahalline gönderildiği öğrenilmiştir. 

Denizbankta 
yeni kadro 

Bazı servisler tamamen lâğ
vedildi 50 memur açıkta kaldı 

Denizbankm yeni kadrosu hazır
landığını yazmıştık. Memurlar bu 
^n vaziyetlerini öği'eneceklerdir. 
Maamafih bir kısmı dünden kadro 
hakkında malûmat elde etmişlerdir. 

Yeni kadroda bankamn malî orga
nizasyon servisine lüzum görülme
miş, ve servis lağvedilmiştir. Bu ser
visin şefi B. Ulvi idi. Servisten birçok 
memurlar da açıkta kalmışlardır. 

Fen servisinde de 10 kadar memur 
kadro harici edilmiştir. 

Denizbankm neşriyat servisi de 
tamamen lağvedilmiştir. Bu servisin 
şefi de B. Eşref Şefik idi. Bakım ser
visi şefi B. Nihadla memurlar da 
kadro harici kalmışlardır. Müşavir
lerden B. Rahnü de kadro harici ka
lanlar arasındadır. B. Rahmi, ajrni 
zamanda Denizbankm hariçten geti-
rüen bazı malzemesi üzerinde tetki-
kat yapan komisyonun reisidir. 

Söylendiğine göre bu zata; ban
kadaki vazifesine nihayet verilmek
le beraber hakkı huzur almak sure-
tüe komisyon riyasetini işgalde de
vam etmesi teklif olunmuştur. B. 
Rahmi bu teklifi reddetmiştü:. 

Dün yapılan tebligatla açıkta ka
lan memur sayısımn 50 ye baliğ ol
duğu söylenmektedir. 

Yeni kadronun tebliğine bugün de 
devam edilecektir. 

Parti kurultayı 
İzhar edilen dilek ve temen
niler hükümete tevdi edildi 

An]wra 28 (Telefonla) — Mayıs 
ayı içinde toplanacak olan Cumhu
riyet Halk Partisi büyük kurultayı 
İçin hazırlıklar yapümaktadır. Bu 
cümleden olarak Parti vilâyet kongre
lerince izhar edilen dilek ve temenni
ler Parti tarafından hükümete tevdi 
edümiştir. 

Her Vekâlet bu dileklerin kendisi
ni alâkadar eden kısımlannı tedklk 
etmektedir. 

tzmirde zelzele 
İzmir 28 (A.A.) — Gece saat beşi 

on geçe Dikili kazasında dört saniy» 
devam eden yer sarsıntısı olmuştur. 
Haşarat yoktur. 

Hayvan neslinin îslâhi 
Ankara 28 (Telefonla) — Ziraat 

Vekâleti, hayvan neslinin ıslahı için 
yeni tedbirler almaktadır. Damızlık 
kısrak satm almak üzere bir heyeti
miz yakında îngütereye gidecektir. 

Filistin Yalıudileri 
yardım istiyorlar 

İngiliz, Fransız, Amerikan 
İ5Ç1 şeflerine telgraflar 

çekildi 
Kudüs 1 — Filistinde umumî vazi

yet çok gergindir. Yahudilerin sendi-
kalan Telâvivde toplanarak İngiliz, 
Fransız, Amerika işçi teşekkülleri şef
lerine birer telgraf çekerek İngiliz plâ-
nma karşı yardımlarını talep etmiş
tir. Bu telgraflarda iddia edildiğine 
göre Fihstinde yeni İngiliz plânının 
tatbiki, yani mandanın lâğvi ve 
müstakil bir Arap hükümeti teşkili 
millî Yahudi yurdunun mahvolması
na sebebiyet verecektir. 

B. Mussoiini metailp 
notasını iıazıriıyor 

Paris 28 (A.A.) — Romadan Matin 
gazetesine bildirillyon 

Romada Franco'nun Paris ve Lon
dra tarafından tamnmasımn, bir ya
tışmaya matuf ve İngiliz - İtalyan 
müazkerelerini kolaylaştıracağı ka
naati mevcuttur. Mussolininin İtal
yan isteklerini teşrih eden bir nota 
hazırlanmakta olduğu bildiriliyor. 

İran Veliahdı Bağdadda 
Bağdad 28 (A.A.) — Suriye yolu ile 

Mısıra gitmekte olan İran veliahdı bu« 
raya muvasalat etmiştir. 

İngiliz bahriye bütçesi 150 
milyon sterlin 

Londra 28 — İngUiz Bahriye büt
çesi bu sene 33 milyon fazlasUe 150 
milyon tngüiz lirasma çıkanlmıştur» 
Bahriye Nezareti 3 senelik bir inşaat 
programı hazırlamıştır. 

Limanda iki vapur çarpıştı 
Dün limanda iki vapur çarpışmış, 

bereket versin kaza hafif atlatılmıştır. 
Karadenizden gelen Sebat vapuru Fini 
dıkh önünde demirlemek üzere iken 
Yugoslav bandıralı Lovçev vapuru da 
Karadenize gitmek üzere Tophaneden 
hareket etmiştir. Bu sırada etrafta, 
fazla vapur bulunduğundan Sebat va
puru tam manevra yapamamış ve bag 
tarafındaki baston direği Lovçev va-
punmun yan güvertesinde asıh saıv 
dallardan birine çarparak parçalanuş-
tır. Kaza bu kadaıla atlatılmış, LQV» 
çev vapuru yoluna devam etmiştir. 

Liman idaresi kaza etrafmda tah-
I klkata başlamıştu:. 

I 
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Heykeltraşların 
son gurlugu 

Güzel Sanatlar Akademisi müdü
rü B. Burhan Toprağm dünkü Cum
huriyet gazetesinde dikkati calib 
müşahedeleri intişar etti: 

-^ Dünyamn en tanmmış heykel-
traşlanndan B. Poisson beynelmild 
müsabakaya 50,000 lira mukabilinde 
konulan Manisa âbidesini kazanınca, 
radyo ile bir telgraf gönderdi; sevin
cini izhar ediyor. Şüphesiz memnu
niyeti evvdâ manevi noktadandu:. 
Fakat bu neşesi elbette biraz da tah
sis edilen paranm istihfaf edilmiye-
cek bir meblâğ olduğunu göstermek» 
tedir! - diyor. 

Tahkikime nazaran, Manisa âbide
sinin eb'âdı şöyleymiş: 

Kaide irtifaı: 6|,5 metre; merkezi 
en büyük figür, yani Atatürk, 3,70 
metre; diğer figürler ona yakm; ze
minden zirveye kadar irtifa 11,5 met
re; işgal ettiği yer 14,5 metre murab-
bat. 

Hiç te azımsıyacak eb'ad değiL.. 
Koskocaman hacimde âlâ bir sanat 
eseri... Bunun mermer, bronz ayarm-
da en kıymetli malzemeyle de yapıl
dığını hesaba katımz... Her halde, de
ğil bugünkü, hattâ müstakbel ve dört 
başı mamur Manisanın sinesinde if
tiharla taşınacak bir eser olacak! 

fielelim diğer şehirlerimize... 
Âbide yaptırmak üzere tahsisat 

ayıran bazı vilâyetlerimizin şu meb
lâğlara karar verdikleri anlaşılıyor: 

Trabzon 140 bin lira, Erzurum 100 
bin lira, Sivas 113 bin lira, llh... 

Biliyoruz ki, gönlümüz, hele böyle 
bir rejim muhabbetini ifade etmek 
hususunda ganidir. Her vilâyet ve ka
za, dişinden, tırnağından arttıracak; 
emsalinden geri kalma(k şöyle dur
sun, onu behemehal geçmek istiye-
çektir. Fakat, diğer cihetten de. B. 
Burhan Toprağm beyanatmdaki söz
ler de pek doğru: 

«Eğer âbideye ayırdığunız büyük para
larla ölmez Atatürke olan aşkımızı, hay
ranlığımızı ve saygımızı ifade etmek isti
yorsak, onun hatırası için taştan veya 
tunçtan değil, altından veya elmastan 
âbide yapsak gene azdır. Bir inkılâbın 
hakiki âbidesi büyük bir bilgi ile, ince sa
natla ve müstesna bir zevkle yapılmış 
mektepler, hastaneler, fabrikalar ve on
ların içini süsliyen heyekller, resimler ve 
tezyini eşyadır. Hattâ daha geniş mana-
sile alırsak yollar, köprüler, barajlar, bah
çeler, şehirciliğin en modern telâkkisile 
meydana getirilen şehirlerdir.» 

Mütehassıs bir arkadaşım da şu id
diada bulundu: 

•— 180 küsur bin liraya malolan 
Taksim âbidesinin malzeme kıymeti 
ancak 30 bin liradır. İşçi ücretlerini 
de haydi bir o kadar sayımz! Bu hu
suslardaki acemiliğimizden istifade 
ediyorlar. Sipariş bedellerinin yüzde 
ellisinden fazlasını kâr etmek sure-
tile heykeltraşlar memleketimizde 
- sanki eskiden ihmal edilişlerinin 
acısmı çıkarmak istiyorlarmış gibi -
bir son gürlüğüne nail olmuşlardır. 
Zekâ ve sanat eserierinin diğerlerini 
yapanlarla bunlarm kazançları nis-
bet edilmiyecek bir büyüme istidadı 
gösteriyor. Bu hâdise üzerine dikkati 
celbet. 

—' Ne yapmah? 
—~ Acemice para kaptumamah; 

bir... İkincisi de: Almanya, 40 bin li
radan fazlaya malolan âbidelerin di
kilmesini, Yunanistan da 10 bin Ura-
dan pahahsının yapılmasım menet-
miş... Biz de, öyle bir karar alsak... 
Fikrimce 20 bin liralık bir had kâfi
dir... Heyeti Vekile böyle bir karar it-

1 
Sanayi birliği 
Bir sanayi 

federasyonu ku
rulması isteniyor 

Millî sanayi birliği umumî heyeti 
senelik toplantısını dün öğleden son
ra Ticaret odası meclisi salonunda 
yapmıştır. Birçok sanayi erbabının 
iştirak ettiği toplantıda evvelâ sana
yi birliğinin bir senelik faaliyet rapo
ru okunmuştur. 

Raporda; beş senelik endüstri 
plânları mucibince, devlet fabrikala-
rile hususî fabrikalar arasında bir 
ahenk tesisine ihtiyaç olduğu bilhas
sa zikredilerek şü mütalea ileri sü
rülmüştür: 

«Fabrikalar arasında bu ahengi 
temin İçin sanayi erbabını bir araya 
getiren bir sanayi federasyonuna lü-
7um vardır. Federasyon kurulduğu 
zaman hususî fabrikalarla devlet fab-
kaları arasında her türlü anlaşma 
daha ziyade imkân dahiline girecek-
tir.» 

Daimî sergi binası hakkmda da 
şu malûmat verilmiştir-

«Nişantaşmda yarım kalmış 'Cfa-
ret binasım sergi işlerine elverişli 
bulmadık. Münasip bir yer bulmak 
için aldığımız emirlerle tetkikat ya
pıyoruz. Yeni Valimizin bu ihtiyacı 
da temin edeceğine emin bulunuyo
ruz.» 

Rapordan sonra, cemiyetler kanu
nuna göre birlik nizamnamesinde ya
pılan tadilât müzakere ve kabul edil
miş, büyüklere telgraf çekilmesi ka-
rarile toplantıya nihayet verilmiştir. 

Ünivers i t ede imt ihanlara 
baş landı 

• Üniversitenin şubat imtihanlanna 
dün sabahtan itibaren başlanmıştır. 

Fatih cinayeti 
M ü d d e i u m u m i eski metres ini 
ö ldüren arabacının c e z a y a 

çarpı lmasını i s tedi 

Arabacı Mahmud adında biri bir 
müddet kendisile beraber yaşayıp 
sonradan ayrılan Hatice admdaki 
kadına hiddetlenerek bir gece kadı
nın Fatüıte Haydar civannda yattı
ğı kulübenin kapısını kırıp içeriye 
girmiş ve kadmı öldürmüştü. 

Dün ağır ceza mahkemesinde mu
hakemesi yapılmış, müddeiumumi 
iddianamesini okuyarak Haticejri öl
dürmek suçundan dolayı Mahmudun 
ceza kanununım 448 inci maddesine' 
göre tecziyesini, ayrıca kadmın ka
pısını kırmak suretile mesken masu
niyetini ihlâl suçundan dolaja da 
ceza kesilmesini istemiştir. Maznu
nun müdafaasmı hazırlaması için 
muhakeme başka güne bırakılmış
tır. 

IUIIIIinillllllllHIIIIIIIIHHIIIIIItlllllllltlltllllltllliltı;ıllltllllllllttlffnml|W 

tihaz etse... Para miktarından ziya
de sanat miktarma ehemmiyet ver
meli! 

* 
Bu fikirleri, belki doğrudurlar da 

nazan itibara almırlar diye naklet
meği, memleketin - asgari hesapla -
birkaç yüz bin lirası nam ve hesabı
na, faydah buldum. 

(Vâ - Nü) 

Karilerimizin 
mektupları 

Karneleri pek iyi olan 
çocuklar himayeye 

müstahaktırlar 
Şöyle bir mektup aldık: 
«Balıkesir Yoksulları Gözetme Bir-

ligi'nin idaresinde açılan pansiyonda 
barınarak mektebe gidiyorduk. 

Geçenlerde gelen bir tamim neti
cesi olarak, karnelerimizde notları
mız zayıf diye, beni de yirmi yedi ar
kadaşımla l)eraber, kapıdışan etti
ler. Ne şekilde müracaat ettikse de 
fayda vermedi. 

şimdi, kimi orta okul, kimi lise ta
lebesi yirmi yedi genç açıktayız. 

Yerimize alınmamız için siz tavas
sut ediniz.» * * • 

CEVABIMIZ : 
Bu gibi müesseseler, şüphesiz ki 

karnesi zayıf değil, orta değil, hattâ 
iyi de değil, pek iyi olan çocuklar 
İçindir. Zira memlekette, çalışmağa, 
öğrenmeğe, yültselmege müstaid nice 
bin yavru var ki, sırf böyle banndı-
rümaktan mahrum bulundukları için 
okuyamıyorlar. 

İşte bu yirmi yedi zayıf kanreli ta
lebe onlann yerlerini almışlardır. Çı
kartılmaları yerindedir. 

Şu kadarı var ki, ihtimal bir ufak 
tecrübeden daha geçerlerse, içlerin
den bazıları, - intibah hasıl etmiş
tirler, - büyük bir mevcudiyet gös
terirler. 

Alâkadar makamdan bu tecrübe
nin de yapılmasını rica ederiz. Yani 
bir karne alma müddeti daha yerie-
rine alınmaları mümkünse alsmlar. 
Çocuk ruhlarında bu gibi hadiseler 
derin aksülâmeller uyandırır. 

Denizhank idare 
meclisi reisliği 
B. Hâmidin tayini her 
tarafta memnuniyetle 

karşılandı 
Dünkü nüs

hamızda An-
karadan aldı
ğımız bir tel
grafa atfen ban
kalar muraka
be heyeti aza
sından B. Hâ
midin Deniz-
bank idare mec
lisi reisliğine 
tayin edildiğini 
yazmıştık. 

Bu haber her 
tarafta mem
nuniyetle kar
şılanmıştır. 

B. Hâmid kıymetli maliyecilerimiz-
dendir. Uzun müddet Osmanlı ban
kası meclisi idare azalığında ve Kı-
züay fahrî muhasebeciliği ile ikinci 
reisliğinde bulunmuştu. 

B. Hâmid İstiklâl mücadelesi esna
sında Kızılay ikinci reisi iken çok 
kıymetli hizmetlerde bulunmuştu. 
Son zamanlarda bankalar murakabe 
heyeti azasındandı. Bankanm B. Hâ
midin bilgisinden çok istifade edece
ğine şüphe yoktur. 

B . Sadri Maksud î ders ler ine 
baş lad ı 

Hukuk fakültesinde Türk hukuk 
tarihi profesörlüğüne tayin edUen B. 
Sadri Maksudî dünden itibaren ders
lerine başlamıştır. 

B. Hâmid 

lâx* çmsrpmA 

Bebek • istinye 
istimlâk işini 

tesri için tedbir 
alınıyor 

Bebek - İstinye yolu üzerinde ve 
Boyacıköyü Ue Emirgân arasmda ev
velce beş bina istimlâk edilmişti. Son 
günlerde iki binanm daha istimlâk 
muamelesi ikmal edilmiştir. Bunlar
dan birinin jnktınlmasma başlan
mıştır. 

Hisarla Bebek arasında istimlâk e-
dilecek doksan parça bina daha var
dır. Bu binalara ait istimlâk muame
lelerinin ikmali için belediyece iki 
memur tayin edilmiştir. Bu memur
lar, istimlâk muamelesinin teşrii için 
mal sahiplerinin adreslerini bulup 
tesbit etmekle meşgul olmaktadır
lar. 

Bundan başka İstinye Dok mües
sesesinin arkasında ve Tokmak bur
nu denen mahallin de Emirgâna doğ-
ını kesilmesine devam edilmektedir. 

Gizli randevuculult mu? 
K a d ı n «Evime get ird iğ im 

erkekler eski ahbapla-
rımdı» d iyor 

Gizli randevuculuk yapmaktan 
maznun Cemile adında bir kadın dün 
Sultanahmed birinci suUı ceza mah
kemesinde muhakeme edilmiştir. 

Tahkikata nazaran vaka şöyle ol
muştur: 

Maznvm Cemile geceleyin Beyoğ-
lunda bir barda Ziya ve Mehmed 
adlarmda iki kişi üe tanışmış ve bir 
müddet orada eğlendikten sonra üç 
ahbap Cemilenin odasına giderek sa
baha kadar da orada eğlenmeğe ka
rar vermişler ve Cemile bu eğlentiye 
mukabil Ziya ile Mehmedden beş li
ra almıştır. 

Ziya ve Mehmed Cemilenin Sultan-
ahmedde kira ile oturduğu odasma 
gelince ev sahibi bunlarm vaziyetle
rinden şüphelenmiş, bu misafirleri 
evine kabule razı olmamıştır. 

Cemile bıma aldırış etmeyince ev 
sahibi zabıtaya haber vermiş ve bir 
bekçi ile polis memuru evin önüne 
gelmişlerdir. 

Ziya evvelden çıkmış. Cemile ile 
Mehmed de polisleri görünce kapı
dan çıkıp savuşmak istemişlerdir. 

Bunlar zabıta memurunun ihtan-
m dinlemiyerek kaçmağa devam edin-'; 
ce bekçi arkalanndan korkutmak 
maksadile silâh atmağa mecbur kal
mış ve Cemile bu suretle yakalan
mıştır. 

Gizli randevuculuk yapmaktan 
maznunen mahkemeye verilen Cemi
le dün Sultanahmed birinci ceza mah
kemesinde: 

— Ben bunları evime randevu için 
değil, misafir olarak götürdüm. Ken-
düerini eskiden tamrım. Onlardan 
para almadım, demiş, Mehmedle Zi
ya ise vakayı yukarıda yazdığımız 
şekilde anlatarak Cemüeye beş lira 
yerdiklerini söylemişlerdir. 

Şahitlerin dinlenmesi için muha
keme başka güne bırakılmıştır . 

Edebiyatta kötü bir tip 
Bizim edebiyatta kötü bir tip var: 

Gönç bir adam tasavvur ediniz. Bir iki 
şiir karalamış. Etraftan dürüst veya 
çi't'i^ıl^ zevkli bir iki kişi tarafından 
İH ğenilmiş. Derhal başımıza yeni bir 
dAhi çıkıyor. Sanatkâr olmadan has
ta oluyorlar, megalomaniye tutulu
yorlar. 

Vakıa tababeti ruhiycde ((zafer sar
hoşluğu» diye bir nevi hastalık var-
nuş. Fakat bizimkiler zaferi değil, . 
onun gölgesini görmeden, onun ya
nandan bile geçmeden bu sarhoşluğa 
t-utuluyorlar. 

Bu «dâhi oldum!» hükmü birçok bi
çarelerin başlarını yiyor. Meşhur nus-
radaki «Süleyman efendi» gibi kendi
lerine yazık oluyor. 

Ertuğrul Muhsinin güzel bir sözünü 
hatırianm, bir gün bir tiyatro mü< 
nekkidine: 

— Aman, dedi, bazı genç artistler
den dâhi gibi bahsediyorsunuz. Onlaı 
da kendilerini hakiki dâhi sanıyorlar. 
Çahşnııyorlar ve yuvarlanıyorlar... 

Edebiyatta da bu dâhi suyuna batı
rılmış olanlar çoğalmağa başladı. 
Bunlar hayatın her sahasında yük
sek perdeden atmağı kendilerine pren
sip addetmişlerdir. Meselâ onlann 
yanlarında edebiyattan bahsediniz, 
eski büyük şöhretleri açınız: 

— Bırak efendim... derler, Yakup 
Kadriden evvelki nesilde adam mı var? 

Yakup Kadriden berideki nesilden 
beğendiklerini sorunuz. Size üç isim
den fazla saymağa tenezzül etmezler. 

Ciddî bir anket serisinde fikirlerini 
söyliyen memleketin en kodaman şöh
retlerine karşı ateş püskürür, onlara 
bucuT boyu ile tepeden bakmağa ça-
hşıriar. 

Sonra ayni seride kendisini de gös
termek için âdeta anket muharriri
nin peşinde koşar ve sonra da: 

— Rica ederim, benden anketi pek 
müşkülâtla aldığım, peşimden koştu
ğunu yazmağı unutma... diye tmbih 
eder. 

Kendisine tiyatrodan bahsedersi
niz: 

— Türk tiyatrosunu yaşatan be
nim... der... Benim piyeslerimden baş^ 
ka kimin eserleri halk tarafından ti
yatronun kapılarını, pencerelerini kır-
dırmıştır? 

Halbuki zavalhya ancak ve büyük 
bir hüsnü niyetle belki «istidadh genç» 
denilebilir. 

Ve biçare bilmez ki bu «istidadh 
genç» sıfatım muhafaza ettikçe an
cak bir kıymet teşkil eder ve belki bir 
gün olgunlaşmak saadetine erişir. 

Genç şairi bizde mahveden şey iş
te İHidur. Sahte dehâ, megalomani 
lıastahğı, «istidatlı genç» sıfatım ta
bii bir müddet için takmamak... 

Hikmet Feridun Es 

Lâhey a d a l e t d i v a m n m kur
suna 15 g e n ç g i d e c e k 

Lâhey adalet divanı beynelmilel 
hukuk akademisi reisliğinden üniver
siteye bir mektup gelmiştir. Bu mek
tuba göre, bu sene 3 temmuzla 26 
ağustos arasmda bir hukukçular kur
su açılacağı ve kursa Türk hukukçu-
larırun da iştirak edebilecekleri bildi-
ıllmiştir. 

Lâhey akademisi bu kurs için 15 
Burs tahsis etmiş ve Türkiye için de 
münasib bir miktar ayırmıştır. Kurs* 
gitmek üzere İstanbul, Ankara hukuk 
fakülteleri ile siyasal bUgiler okulu 
talebeleri için bir müsabaka açılacak
tır. İmtihan, (âmme hukuku) üze
rinden yapılacaktır. 

Bay Amc» mahkemede !.. 

Avukat — MüekkiUmin para çal
dığını, emniyeti suiistimal ettiğini 
icqhni pdivonım bnv ret.''---' 

... Yalnız, beş sene hapis cezası 
verirken müekkilimin mazisini göz 
önün*» almak lâ^Hîdır . 

... Zira o, her zaman namus, 
vicdan ve fazUetten bahseden iyi bir 
adamdı. 

... Ki bu da cezayı iki buçuk seneye 
indirmek için (Esbabı muhaffife) den 
.•îavı!ır!... 

B. A. — Bilâkis bay reis, (Esbabı 
müşeddlde) den sayılır, cezasuu cax 
pftnfivft eıkannnlıl 
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Ankara Borsaı 

izmir EsnaJ 
FARA T* 

Londra 
New-York 
Parla 
MU&no 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrid 
VarjoTa 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stckholm 
Moskova 

28/2/939 Sah 
Esham ve TabvUât 

ve Ahali Bankası 

sı 

6.25 
ÇIKLER (Kapanıl tlatl«ri) 

1 sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çekoslovak Kr. 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Fengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç Kr. 
100 Ruble 

5.93 
126.40 

3.35 
6.6625 

28.7525 
67.2725 
50.7275 
21.2550 
1.0825 
1.56 

4.33 , 
5.93 

23.7825 
24.9675 
0.0050 
2.825 

34.62 
30.53 
23.845 

28/2/939 Sah günü 
İstanbul Halinde toptan satılan ya? 

meyva ve sebze fiatleri: 

Cinsi 

Bakla 
Araka 
Bezelye 
Lahana 
Pırasa 
IıSpanak 
Yerelması 
Şalgam 
Patates 
Havuç 
Kereviz kök 

D yaprak 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Kırmızı turp 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Elma Amasya 

» Ferik 
D İnebolu 
> Gümüşhane 
x> Lâz 
» İngiliz (Taraklı) 

Armud İnebolu 
Ayva 
Kestane 
Muz yerli 

» ecnebi 
Ağaç kavunu 
Turunç 
Yerli limon 
Ecnebi limon 

KUo 
» 

50 
50 

» 
Demet 
Adet 

9 
100 » 

En 
aşağı 
Kr.S. 
32 -
30 -
30 -

1 
1 
2 — 
5 — 
2 — 
6 50 
2 — 
4 — 
2 — 
7 — 
5 — 

40 — 
2 

En 
yukarı 
Kr.S. 
35 — 
35 — 
32 — 

50 
50 

» 
Kilo 

100 
100 

50 
Demet 2 50 

» — 50 
» — 50 
» — 75 

1 — 
1 — 

20 — 
8 — 
7 — 

12 — 
10 — 
10 — 
8 — 
8 — 

10 — 
60 — 

110 — 
3 — 
1 

200 
190 

» 

•t) 

Adet 

Portakal Dörtyol 36 Paket 250 — 
» 275 — 
> 200 — 
» 180 — 
» 180 — 
> 320 — 
. 260 — 
» 200 — 
> 260 — 
» 230 — 
» 200 — 
» 485 — 
> 450 — 
> 825 — 
> 825 — 
D 770 — 

64 
80 

100 
150 
64 
80 

100 
64 

> > 80 
» » 100 
» Fenike 96 
» » 1 6 0 
» Mersin Yafası 120 
» » 160 
> > 200 

Alanya 
» 
» 

Rize 

2 
2 
4 — 
6 — 
3 — 
9 50 
3 — 
5 50 
3 — 

12 — 
15 — 
70 — 

3 50 
3 — 

— 75 
— 75 

1 — 
1 50 
1 50 

50 — 
25 — 
12 — 
22 — 
18 — 
15 — 
15 — 
15 — 
14 — 
90 — 

130 — 
10 — 

1 
370 — 
300 — 
275 — 
300 — 
240 — 
210 — 
210 — 
370 — 
300 — 
225 — 
300 — 
250 — 
210 — 
650 — 
460 — 
850 — 
850 — 
800 — 

İFTİHARLA HAYKIRITORUZI 
Türk San'atmın, Türk Kudretinin ve Klimciliğinin bir harikasını yarattık 

B İ R K A V U K D E V R İ L D İ 
Celâl Musahip oğlunun Osmanlı Saltanatının iç yüzünden mülhem şöhretli eser 

Şehir Tiyatrosu bütün kudretlerlle perdede 
Türk Sesi, Musikisi - Tabii Dekor ve HAZIM - FERİHA - VASFİ RIZA ve diğer Sanatkârlar 

I İkinci Film: C İ M L O N D O S GÜREŞİ (Bütün nüanslarile) 

M 9 L L î v e A L E A R f B U G Ü N J 

— 1 50 

Amerika sanat dünyasının EN BÜYÜK DERDİ Herkesi uğraştıran, 
güldüren, eğlendiren dedikodusu 

Radyo Muharebesi 
Baş Rollerde: Sevimli Fransız Yddızı 

S i M O İM E S i M O N I 
„ , Radyo kralı 

Tann akşam B e n B e r n l e 
İ P E K sinemasında 

BUGÜN 

>y aksamm L E K sSımemasıınıda 

Programa 

Numaralı 

Harikulade Cani: - Nefis ve Güzel bir Film. Herkesin seveceği, beğeneceği bir eser 

S A T I L I K B E B E K 
(Fransızca sözlü: Baş Rollerde) 

SPENCER TRACY - JOAN CRAVFORD ve yeni Jön Prömye ALLAN CURTIS 
ilâve olarak Amerikadan hususî surette getirilen, tamamile renkli KADIN TUVALET - EŞYA - ŞAPKA 

KÜRK ve MANTO modelleri ve Paramont Dünya havadisleri gazetesi, 
koltukların erkenden aldırılması rica olımur. Tel: 40868. Bu gece için bütün localar satılmıştır. 

Bugün yalmz saat 2.30 - 4.30 ve 6.30 seanslarında son defa olarak: 

Ü T Ü K V A L S 

Kadıköy HALE'de 
SÜT 
KARDEŞLER 
MEGLEMONİE - HANRİ GARAT 
Enfes ve ince bir 

Komedi 1 
Bugün 

Bu akşam SÜMER sinemasında 
Fransız sihemacılığuuh en güzel iki kadım 

EDWIGE FEUILLERE ve MONA GOYA 
Dehakâr Artist J E A N M U R A T » * ® beraber 

çevirdikleri ve bütün dünyanın kendisinden bahsettiği kadının, Aşklan, 
Rezaletleri ve Maceralarını tasgir eden 

AŞK ve MACERA 
Lüks ve İhtişam Filmi başüyor. Baş döndürücü dekorlar arasında cereyan eden bu fUm. bütün kadınları alâka
dar edecek ve bütün erkekleri gaşyedecektir. İlâveten EKLER JURNAL son dünya haberleri. 

Bu Film yakmda A N K A R A'da Yeni Şehir ULUS sinemasmda gösterilecektir. 

Satılık renkli matbaa mürekkepleri 
İngilterenin Wmston€ ve Almanyanın Lövinsohn fab

rikaları nıamu] âtından muhtelif renk ve kalitede matbaa 
mürekkepleri ehven fiatle satılıktır. Aksam matbaası ida
re müdürlüğüne müracaat. Telefon: 20681 

Filim buna derler... Şaheser buna derler., 

ŞEHZADEBAŞI GEDİKPAŞA 

F E R A H Sinemada 
Telefon: 
21359 

(II) den itibaren devandı seanslar 
Suare (9) da 

A Z A K Sinemada 
Telefon: 

23542 
(12) den itibaren devamlı seanslar 

Suare (8,30) da 
Beyaz perdede şimdiye kadar eşine tesadüf olunmamış büyük Aşk, 

İhtiras ve Maceralar Romam: 

iŞESiriIiN 0€rLir 
(RUDOLFII VALANTİNO - VİLMA BANKY) 

Sessiz sinema devrinin seslendirilen ve elyevm Amerikada 500 sinemada 
birden gösterilen Ölmez ve Rakipsiz bir eseri. 

SESLİ ve TÜRK MUSiKILI 
Büyük Bestekâr SADETTİN KAYNAK'm besteleri 

Kraliçesi H A M İ Y E T YUCESES' ' son şarkıları 
Aynca AZAK'da | | Aynca FERAH'da 

Çifte katmer 
(GENE AUTRY) 

Dolu dizgin 
(GENE AUTRY) 

ABDÜLVEHAP, LEYLÂ MURAD 

YAŞASIN AŞK 
Aşkın, Şiirin, Musikinin terennümüdür 

Fek yakmda 3 İ ) M E R V 6 T A K S İ M ^ " ^ i " ^ » " " ^ » 

Yarın Matinelerden itibaren 

S A K A R Y A sinemasında 

Markopalonun MütHiş Maceraları 
Fransızca sözlü büyük Macera ve Sergüzeşt Filmi 

.Bugün SENORİTA Filminin Son Seansları 

Pangaltı 
Tepeüstü A K I M 

DEVLET KUŞU | ZORO Kamçılı Adam 
Patinaj Kraliçesi - SONYA HENİE | ; ) | Devamı ve Sonu 

Gündüz ve gece 8,45 de 2 filim birden 

İnsan Zekâ \e Kabiliyetinin Muazzam âbidesi sinema 
tekıüğiniu en son sözü 

. . j ^ > ^ - ^ ^-^ 

' • ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ' 

^ A>^*^'^*İ>|Ş^ -w 
^ ' %iX^l^ j J l 

flT -̂̂  '""'—"«¥i 

,^^i 

İt 

^ HumiCAHB 

• ^ ^ W Ü 5 ^ 

YILDIZ sinemasında 
TYRONE POWER 

ve LORETTA YOUNG 
tarafmdan gayet güzel bir komedi 

İKİNCİ BAL AYI 
Dikkat nazara: 

Saym müşterilerine daima en iyi 
ve heyecanlı filimler göstermekte 

rekorlar kıran 

ADkasar 
SİNEMASI 

BUGÜN matinelerden itibaren 
20 Century Fox şirketinin bu mev

sim için hazırladığı emsalsiz 

TAKSİ 
ŞAHESERİ, 

Bas rollerde: 

BRIAN DONLEVY - ROCHELLE 
İntikamm çıldırttığı, ölümün 

sarstığı, vakaların titrettiği müt
hiş bir filim. 

Tepebaşı Dram kısmı 
Akşam saat 20,30 da 

A N N A K A R E N İ N 
7 tablo 

İstiklâl cad. komedi kısmı 
Gündüz sa&t 14 de 

Çocuk Tiyatrosu 
Gece saat 20,30 da 

Bir Mobaaip Aranıyor 
4 perde 

TURAN TİYATROSU 
Bugün saat 15 te tal-
beye, gece 20,30 da 
umuma: Ertuğnıl Sa
di Tek ve arkadaşları 

İNSAN MABUT 
3 P. 1 tablo 

Fiatlerde zam yoktur. 
W 

İstanbulda ilk defa olarak 3 büyük sinemada birden 
g^terilecek yegâne Film. 

TÜRKÇE NÜSHASI FRANSIZCA NÜSHASI 

iPEKveSARAY MELEK 
S Î N B M A L A R I N D A 

Bu akşam saat 9 da 

PİP İÇA 
Macar baleti 

Yakında: Aşk Borsası 

M. Yesari 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: 
3 Mart 939 cuma akşamı saat 8,30 da 

bay Niyazi Tevfik Yükselen tarafmdan 
(Asya kâşifleri) ma^zulu bir konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

Köpek isteniyor 
I Pekinua ve Foksteriye cinslerinden 

gayet iyi cins 2 erkek yavru köpek 
isteniyor. Akşam üân memurlu
ğuna müracaat. Telefon: 20681. 



POLİTİKA 

A 

1 

Kont Ciano'nun Varşova 
seyahati 

ttaljra Hariciye Nann ve B. Mussolini'nin damadı Kont Ciano ile zevce
sinin Polonya seyalıati Avrupa politikasmın mühim bir hâdisesini ve hattâ 
fctû. btr bUyüIc siyasi harekethı banlangıcmı teşkil etmiştir. Çünkü Varşova 
da yapılan temas ve görüşmeler Berlin - Roma mihveri yani Almanya - İtalya 
ittifakı ile Şarkî Avrupanm şimdi en mühim siyasî ımsuru bulunan Polon-
ya arasmda ahenk tesisi için ilk defa yapılan bir teşebbüstür. 

Münih konfcransmda Sovyetler Birliğinin hariçte bırakılması üzerine 
münfail olan ve o zamandanberi Fransa ve İngiltere ile de arası soğuyan 
Polonya beş aydanberi Avrupada her türlü siyasi faaliyetten geri durmak
tadır. ¥alnız son zamanlarda Karadeniz devletleri arasmda bir pakt ve 
misak akdi hakkında resmi teklif olmamakla beraber telkin ve işaret ma
hiyetinde bir harekette bulunduğu şayi olmuştu. 

Şarki Avrupa politikasında Sovyetler Birliği geri durduğundanberi 
Polonya faal bir rol oynamış ve Karpat Ukraynası namUe Avrupanm yeni 
bir hükümeti olan eski Rütenyanm Macaristana Uhakı hususunda hayli 
ısrar etmişti. Lâkin müttefiki Romanyayı birlikte bereket ettiremediğüt-
den daha ileri gitmemiş ve bu mesele yüıünden Almanya ile Lehistan ara
smda çıkan sui tefehhüm, Hariciye Nazm Miralay Beck'in B. Hitleri zi
yareti- ile bertaraf olmuştur. 

Lâkin Almanya kendi politikaauun siklet merkezi Orta ve Şarki Avru
pada ttalyanm nza ve muvafakati ile yapacağı yeni hamle ve hareketler
de Lehistanm nasıl hareket edeceğini bilmediğinden Lehistana şüpheli 
nazarla bakmakta ve Lehistan da kendi siyasetine Almanyanm ne nazarla 
bakacağım bilmediğinden Garp komşusuna itimad edememekte idi. 

Bu arada Danzigde Lehistanm ahdî haklanna ve menfaatlerine karşı 
yapılan taşkınhklar ve bunlara krşı civrdaki Lehistan şehirlerinde münev
ver gençliğin yaptığı şiddetli nümayişler komşuluk münasebatımn havası
nı bulandırmakta idi. İtalya, müttefiki Ahnanya Ue dostu Lehistan ara-
smdaki ahenksizlikten müteessir olmakta idi. 

İtalya Hariciye Nazın Almanya ile Lehistanm arasmı bulmak ve 
Berlin - Roma mihvermin hem Akdenizde hem de Şarkî Avrupada serbesçe 
işlemesbıi temin etmek için Varşovada çalışıyor. Mesele Lehistam komü
nist enternasyonali aleyhindeki misaka sokmak değildh-. Haricî siyasette 
tam istiklâli muhafaza etmeği kendisine prensip sayan Lehistan böyle bir 
ahde giremez. Yalmz Almanya ve İtalya üe Lehistanm siyasî faaliyet ve 
hareketleri arasında ahenk \ücude getirmektir. Böyle bir neticenin husule 
gelip gelmediğine göre Kont CJano'nun Varşova seyahatinde muvaffak 
olup olmadığma hükmedilecektir. AKŞAM 

Sejanın atı 
Sejan güzel bir at aldı. Bu ata bin

dikten birkaç gün sonra Mark - An-
tuanın emrile boynu vuruldu. 

^ Sejaıun atma Dolabella sahip çık-
fpı. Suriyeye gitti, orada katledildi. 

At Kassiyüse geçti. Kassijüs atı* 
nın üstünde harp ederken kendi kı-
Iıcile yaralamp öldü. 

Ata Mark - Antuan sahip oldu. Bir 

kaç zaman sonra Oktav ile harbe tu
tuşup yenildi, öldü. 

Nigidüs cesaret etti, atı satm aldı, 
bir nehirden geçerken cereyana ka
pıldı, hem kendi öldü, hem atı. 

Talihsiz bir adamdan bahsederken, 
birçok dillerde darbı mesel gibi: «Se
janın atına sahip» derier. 

Zenci çocuklarının rengi? 
Zenci çocultları ne renkte doğar

lar?.. Kapkara diyeceksiniz değil mi? 
Hayır. 

Uzun zaman Afrikada incelemeler 
yapan Alman doktorlarından bii'i di
yor ki: 

— Zenci çocuğu doğra doğmaz her 

Avrupalı çocuk rengindedir, tki üç 
gün sonra teni esmerleşmeğe başlar, 
yavaş yavaş eflâtunlaşır. On gün 
sonra açık kestane rengi olur, uzun 
zaman bu renkte kalır, üç dört ay 
sonra kararmağa başlar ve altı aya 
basınca kapkara olur. 

Ringa balığı 
Eğer ringa balığının yumurtladığı 

yumurtaların her birinden bir ringa 
balığı çıksaydı, denizler dolardı. 

Bir dişi ringa balığı ilk sene 2000 
yumurta yumurtlar. Bunların yansı 
dişi, yansı erkektir. Her dişi ük sene 
iki bin yumurtlayacağına göre, sene 
sonunda 2 milyon ringa balığı pey

da olur. Üçüncü senenin sonunda ük 
dişi 2 milyar toruna sahiptir. On se
ne sonra ringa balıklannm sayısı şöy
le yazdır: 2 ve 30 tane sıfır!... 

Bu balıkların hacmi küfemizin 
hacminden büyüktür. Bereket versin, 
2 bin yumurtadan ancak bir kaç yüz 
balık çıkıyor, bunlann da bir çoğunu 
büyük balıklar yutuyor. 

H â k i m v e a d l i y e m e m u r l a r ı 
a r a s ı n d a y e n i t e r f i v e t a y i n l e r 

Muhtelif hâkim ve Adliye memur
ları arasmda yeniden bazı terfi ve 
tayinler yapılmış; liste dün Adliye 
Vekâleti tarafından İstanbul müd
deiumumîliğine gönderilmiştir. 

Yeni listeye göre, İstanbul sulh hâkim
liğine müddeiumumi muavinlerinden Nu-
reddin, Konya sulh hâkimliğine İstanbul 
âzasından Ertuğrul Said, Ordu hukuk hâ
kimliğine İstanbul âzasmdan Nazif, İstan
bul sulh hâkimliğine terfian sulh hâkimi 
Rahime, İstanbul icra hâkim muavinliği
ne sulh hâkimi Refik, İstanbul âzahgına 
terfian İstanbul âzasmdan Nuri, İstanbul 
sulh hâkimliğine terfian sulh hâkimlerin
den Nusret, Nazilli hukuk hâkimliğine 
Mazhar Yaşar, Üsküdar müddeiumumi 
muavinliğine Orhangazi müddeiumumisi 
Mahir, ağırceza âzalığına yerinde terfian 
Salim, İstanbul sorgu hâkimliğine ağırce
za âzasından Kâşif, Elâzık ceza hâkimliği
ne terfian Suud, Bergama hukuk hâkim
liğine terfian sulh hâkimi İsmail tayin 
olunmuşlardır. 

M e r d i v e n d e n d ü ş t ü 
Eyüpte 36 ncı ilkmektepte okuyan 

on bir yaşmda İsmail dün mektebin 
merdivenlerinden inerken muvazene
sini kaybederek düşmüş, muhtelif yer
lerinden tehlikeli surette yaralanmış 
tır. 

E c n e b i m e k t e p l e r m u a l l i m l e r i 
b u g ü n t o p l a n ı y o r l a r 

Ecnebi mekteplerin muallimleri ya-
nn saat 15 de Sen Benuva mektebin
de toplanarak Maarif şûrasında mü
zakere edilecek mevzular etrafında 
görüşeceklerdir. Gelecek haftada da 
ekalliyet mektepleri muallimleri ayni 
mevzular etrafmda görüşmek üzere 
toplanacaklardır. 

Y e n i a l ı n a c a k o t o b ü s l e r 
Belediyenin satm alacağı otobüs

ler için şimdiye kadar müracaat eden 
ecnebi firmalarm miktan otuzu bul
muştur. Sefartelerden ve Avrupadakl 
diğer firmalardan istenen malûmat 
geldikten sonra otobüs şartnamesi 
hazırlanacaktır. 

Şehrimizin Maruf 

P U P B 
Kadın şapkaları mağazası sahibi 

Bay KOSTANTtN KOSTANTİNİDtS 
muhtelit Avrupa şehirlerinin Moda 
merkezlerini siyaretle en mükemmel 
ve en şık şapka modellerini intihap 
ve oelbetmek üzere Avmpaya hareket 
etmiştir. 

Amerikalıların çok eğendiği 
bir varyete numarası: ^^Edalı 

tarzda soyunma!... 99 
Amerikalıların 

cstrip tease» de-
diMeıl şey Türk-
çeye tercüme edi
lirse «edalı tarz
da soyunma» mâ
nası çıkar. Ame
rika varyetelerin
de şimdi bu edah 
soyunma, en mü- L 
him numarayı teşkil etmekte ve bü
tün Amerikalıları zıvanalanndan çı
karmaktadır. 

«Edah tarzda soyımma» ister Nev-
yorkun en kibar bir varyete tiyatro
sunda, isterse Bronks'ım, Harleem'in 
ve Brooklin'in en karamlk ve kor-
kımç kabarelerinde olsım, halk ta-
rtıfından en ziyade alkışlanan ve en 
sabırsızUkla beklenen numaradır. 
İhtimal ki strip tease'in Amerikah-
1ar tarafından yaratılması ve Ameri-
kah olması, onun bu kadar taam-
müm etmesine sebeb olmuştur. Hat
tâ bu edalı soyunmayı Amerikalılar 
o kadar benimsiyorlar ki yabancı ar
tistlerin o numarayı yapmasına bile 
müsaade etmiyorlar. Sahnede mut
laka bir Amerikalı artist görmek is
tiyorlar. Bu artistlerin en meşhur
ları Gvendolin Parker ve Kliniç 
Rey'dir. 

Nevyofkun varyete sahnelerinde 
bu strip tease'i seyretmiş olan bir 
Amerikalı gazeteci diyor ki: «Ameri-
kah seyirciler bakımından bu var
yete numarasının muvaffakiyetini 
uzun uzadıya izaha hacet yoktur. 
Sahnede soyunan böyle bir strip -
lady perde kapandığı anda üzerinde 
kalan iç çamaşırları her hangi bir 
rövü kızımn. sahne kıyafetinden da
ha az değildir. Fakat iş bu vücudde 
kalan çamaşırda değildir. Kızm so-

A m e r i k a d a « E d a l ı t a r z d a s o y u n m a » d e n i l e n b i r v a r y e t e 
n u m a r a s ı b ü y ü k r a ğ b e t g ö r m e k t e d i r . B u n u m a r a e n y î ik -
s e k v a r y e t e t i y a t r o l a r ı n d a n k a b a r e l e r e k a d a r h e r t a r a f 
t a y a p ı l m a k t a d ı r . E d a l ı t a r z d a s o y u n m a g ü z e l b i r k a d ı 
n ı n ü z e r i n d e k i e l b i s e y i ç ı k a r a r a k y a l n ı z i ç ç a m a ş ı r l a r i l e 
k a l m a s ı n d a n i b a r e t t i r . B u n u m a r a L o n d r a d a g ö s t e r i l m i ş 

f a k a t ç o k s o ğ u k k a r ş ı l a n m ı ş t ı r . 

yunusunu seyrederken hasıl olan 
meraktadır. 

Bu edalı soyunma, büsbütün baş
ka bir soyvmmadır. Meselâ Nevyork-
ta bir varyetede evvelâ bir çamaşırcı 
kadm sahneye çıkıyor ve soyunma
ğa başlıyor. Çamaşırcı kadmın so
yunması güzel bir yıldızın sojrvmma-
sımn karikatürü olduğu için çok 
hoşe gidiyor ve şiddetle alkışlamyor. 
Herkes keyfinden bağmyor, çağın-
yor. Fakat asıl güzel yıldız edaU 
tarzda soyunmak üzere sahneye çık
tığı zaman bütün tiyatroyu derin 
bir sükûnet kaplıyor. Projektörün 
türlü türlü renkleri arasmda güzel 
kadm bütün nazarlan kendisine cel-
bediyor. 

Her bir strip yıldızmm kendisine 
mahsus edah soyunma usulü vardır. 
Meselâ her akşam cennet revüsünde 
sahneye çıkan Gvendolin Parker, 
teshir edici hareketlerile seyircileri 
çok cezbetmektedir. 

Seyirciler onu bir cazibe senfoni
sinin canlı timsali gibi seyretmekte
dirler. Kadm sahnede bir taraftan 
öbür tarafa döndüğü zaman sanM 
uçacakrmş gibi oluyor. Sahneye çık
tığı zaman kopan alkış tufanı fut
bol maçmda bir gol atüdığı zaman 
yapılan alkışlan gölgede bırakıyor. 
Kadm bir mukaddeme hareketi yap
tıktan sonra dans adımlarile sahne
nin ortasına İlerliyor. Sahnenin üs-

w^ 

tünden kojru ^ma
vi kadife renkte 
perdeler iniyor. 
Perdelerin ortasın
da bir boşluk hasü 
oluyor. GvendoliJa 
tam bu boş kadi
fe çerçivenin içine 
giriyor. Ondan son 
ra gece elbisesinin 

düğmeleri çözmeğe omuzlarmdaki 
başhyor. 

Bu esnada kadm edah hareketler 
yapıyor, şarkı söylüyor, dans adım
larile ileriye ve geriye gidiyor. Niha
yet Gvendolin üzerinde en elzem 
olan çamaşırlarile kalıyor, dans ha
reketleri yapıyor, iç çamaşırlarım 
çıkaracakmış gibi yaparken perde 
iniyor. O anda bütün tiyatro binaa 
alkışlarla, takdir nidalarile sarsıhyor. 

Küçük kabarelerde bu strip tease 
pek kaba bir suı-ette oynamyor. Nu
mara bittikten sonra seyircilerin çı-
kardıklan gümltü o kadar şiddet
leniyor ki o bağnşmalan ve haykınş-
malan işitmiyen onlann kabahğma 
bir türlü inanamaz. Seyircilerden b»-
zılan yerlerinden sıçnyorlar ve sah
neye doğru hücum ediyorlar. İnsan 
kendisim Şanghay'da seı-serüer mey*-
hanesinde zannediyor. 

Bundan bir kaç hafta evvel strip 
tease, Avrupada da gösterilmek is
tendi. Londrada büyük reklâmlar 
yapıldı, bir Amerikalı strip - lady, 
Nevyorkta olduğu gibi, sahneye çı
karak edah tavırlarla so3rundu. Fa
kat seyirciler bu numarayı pek soğuk 
bir tavırla karşıladılar. Strip tease 
İngilizlerde bir heyecan uyandırama-
dı. Bu da gösteriyor ki strip tease 
münhasıran AmerikaUlara mahsus 
bir varyete numarasıdır. 

İktisadî meseleler 
Teşviki sanayi kanunu 

değişmeli mi ? 
Gümrük tarifelerinin tedkik edildiği bir 

sırada, «hangi sanayii lıimaye etmeliyiz?» 
fikri tekrar meydana çıkmıştır. Himaye
ler esas itibarile muvalüLat ve muayyen 
devreler içindir. Ebedi matıiyeti yoktur. 
Nitekim teşvild sanayi kanununun müd
deti de, 1942 senesi nisan aymm son 
giinünde bitmektedir. Demek oluyor ki 
Üç sene sonra, hükümet icab ederse, bu 
kanunun hükümlerine göre, sanayii teş
vik diye bir takım muafiyetleri ve vergi 
muafiyetlerini kaldırabilir. 

Acaba bundan üç sene sonra hükümet 
böyle bir hareket yapsa, sanayiin hali ne 
olur? Hiç şüphesiz bir çok sanayi şube
leri, muafiyetten mahrum oldukları için, 
gümrük tarifelerine rağmen Avrupadan 
getirilen sanayi mamulâtma rakabet ede
mez. Arasıra gümrük tarifelerinde mu
vakkat mahiyette tenzilât yapıldığı zaman 
sanayi erbabı «fabrikalarımuı kaparu, 
mahvoluruz» diye endişeye düşüyorlar. 
Nitekim geçenlerde fazla mikdarda pa
muklu dokuma ithal edildiği zaman, pa
muklu dokumacılar, ayni endişelerle İkti-
sad Vekâletine telgraflar yağdırmışlardı. 

Bütün bu hadiselerden anlıyoruz ki, 
927 senesinde tatbik edilen, 1942 senesin
de müddeti bitecek olan teşviki sanayi 
kanunu ve gümrük himayeierile, sanayii
miz harici relcabetlere tahammül edecek 
bir rüşde vâsıl olamamıştır. Daha sana
yiin uzun seneler himayeye ihtiyacı var
dır. Fakat bu uzun seneleri de, bir za
manla tahdid etmek lâzımdır. Yani ilâ-
nihaye müstehlikler «sanayi himaye edi
lecek» diye dışarıdan gelen eşyayi pahalı 
mı satm alacaktır? Bütün bunlar birer 
meseledir. 

Bir görüşe göre, öyle sanayi şubeleri 
vardır ki, bu sanayi şubelerini yüı sene 
daha himaye etsek, gene faydası yok. 
Nafile yere müstehliklere pahah eşya al
maktan başka bir netice temin etmiye-
cek. Bu vaziyet karşısında ne diye bu 
sanayii himaye etmek fedakârlığına kat
lanalım? Hangi sanayii himaye edelim, 
hangisini himaye etmekten vazgeçelihı? 

Yeni gümrük tarifeleri yapılırken, mev-
cud sanayii böyle bir tasnife tâbi tutmak 
lâzım... Yapılacak tedkikler neticesinde, 
himayesinde lüzum ve fayda olmıyan sa
nayi şubelerini ihmal etmek makul ve 
isabetli bir hareket olur. Fakat bu netice
ye varmak için de, çok etraflı ve ciddi 
araştırmalar yapmağa ihtiyaç vardır. Sa
nayi tedkik heyeti, ilmi araştırmalarla 
bu neticeyi elde edebilir. Yani 927 sene-
sindenberi devam eden himaye devresini 
bir tecrübe devresi addederek, gümrük 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Karuıını n o esus 

Tarih ve efsanede zenginliklerile meşhur olan 
bu iki isim aynı şahsa mı aiddir? 

Bir karümiz 
yazıyor: 

« Romanlar • 
dan birinde Kre-
züs diye efsane
vî ve tarihî bir 
zengin hüküm -
dardan bahse
dildiğine rasla-
dım. Bu Krezüs, 
bizim Karun di
ye bahsettiğimiz 
zengin değil mi
dir? Ayni insan 
olan şahsiyete 
biri garp, biri 
şark telâffuzile 
verUiyor» 

Krezüs'ün yakılışı-
m temsil eden bir 

vazo resmi 

ayn ayrı isimler mi 

K a r u n 
israil efsanelerine nazaran fevkalâ

de zengin, fakat hasis olan Karun, 
Musa Peygamber zamanında yaşamış, 
bir rivayete göre de ona düşmanhk et
miştir. Evvelâ fakirmiş, peygamber 
sayesinde kimya öğrenerek külliyetli 
para sahibi olmuş. Musa tarafmdan 
teklif edilen onda biri (üşrü) vermek 
istemediğinden peygamberin beddua-
sile mah ve serveti yerin dibine bat
mıştır. Tevratta ismi «Kore» diye ge
çer. 

K r e z ü s 
Milâddan 548 sene evvel vefat eden 

Krezüs (Cresus) Manisa taraflarmdar 
ki Lidya devletinin sonuncu hüküm-
dandır. Alyatte'nin oğlu idi ve onun 
yerine tahta geçmişti. İlk zamanlar 
birçok muzafferiyetler kazandı, mem

leketini Kızıhrmağa kadar genişletti. 
Gayet zenginleşen Krezüs kendini en 
mesud adam sayardı. 

Meşhur rivayet bunım üzerinedir: 
Atinalılarm tanınmış kanun vazıi 

Solon kendisini ziyaret etmiş. Hükünv 
dar ona hazinelerini göstererek: 

— Şu dünyada benden mesud kim^ 
se var mı acaba? - diye sormuş. 

Hâkim: 
— Ben sonımu görmediğim kims©. 

nin bahtiyarUğma hükmedemem! -
cevabını vermiş. 

Hakikaten de felâketler başlamış. 
Evvelâ oğlu avda ölmüş. Sonra tran 
cihangiri Keyhüsrev Lidya'jn istUâ et
ti. Şart şehrini kuşatarak hükümdarı 
esir alı. Yakmak üzere, odun yığuv 
lan üzerine çıkardı. 

Krezüs'ün, Atinalı hâkimi hatırlı^ 
yarak, üç defa: 

— Solon! Solonıl Solon! - diye ba
ğırdığı meşhurdur. 

Cihangir merak edip bunun, ne dft> 
mek olduğHmu sormuş; meseleyi öğr6< 
nince, intibah hasü ederek m£iğlûp 
meslektaşım affetmiştir. Onu kendU 
ne musahip yaptı. Oğluna da vasiyet 
etti. 

((Solon! Solon!» hitabı da «ikbale 
güven olmıyacağına» telmih diye, be
şeriyete bir hatıra kalmıştır. 

Görülüyor M, ikisi de, zengin şaha*-
yetler olmakla beraber, ayni insanlar 
değU... Bilhassa ki, |iılusa'mn muasın 
olduğu söylenen Karun, Krezüs'ten 
sekiz asır evveldir. Krezüs mUâddan 
evvel 548 de vefat etmiştir. Musanın 
ise, Isadan evvel 1465-1345 senelerindt 
yaşadığı hesap edilir. 
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TARİHE aEÇElNI A Ş K L A R 

Madam Tallien ve erkekler 

1 Mart 1939 

İhtilâl devirlerin
de politika zar oyun,' 
lanna beryser; bir 
dubara ile Tallieni 
ortadan kaldırmak 
Istiyen Robespiyer, 
iki birle mars oldu; 
bir sabah, şafakla 
beraber kafası kesil
di. Jan - Lamber 
Tallien günün ada
mı olmuştu. Hapis
haneleri dolaşıyor, 
mahpusları tahli
ye etiriyordu. Halk 
yeni bir mabuda kavuşmuş gibi 
Tallienin önünde dize geliyor alkışlı
yor, «varol, yaşa» diye haykınyordu. 
Terezia mükellef bir apartımana yer
leşmişti; artık Tallien'den ayrılmı
yor, onım zaferinden kendine de hisse 
çıkarıyor, Tallien alkışlandıkça yar 
nında göğüs kabartıyordu. 

Tallien, Terezya ile rabıtasına 
meşru bir durum verdi, evlendiler. 

« * 
Robespiyer devrinin kanlı eğlence

lerini Barras devrinin sefaheti istih-
lâf etti. Uzun zaman ölüm korkusile 
titriyen Fransa, artık yaşamak için 
çırpmıyordu, herkes hayat spazmozu-
na yakalanmıştı. Korku göz yaşlarm-
dan sonra sevinç kahkahalan yükse
liyordu. Neşe ve zevk zembereğini boz
muştu, bir zamanlar insanların pa
buçsuz kaçtığı yollarda gömleksiz 
kadınlar dola.şiyordu. Kadın erkek, 
çoluk çocuk sanki heba olan zamanı 
telâfi etmek istiyordu. 

İşte bu zevk ve sefahet hercümer-
cinin bayan Tallien kraliçesi idi. Kırk 
altına mal olan tuvaletler giyiyordu. 
Herkes san peruka takarken o bir 
gece siyah peruka ile görününce, er
tesi günü bütün kadmlar siyah pe
ruka takıverdi. Suareletg âdeta çırıl 
çıplak geliyor, memelerini elmaslı 
sutien, göbeğini mücevherli kemerle 
örtüyordu. 

Evi meşhur olmuştu, Madam dö 
Stael, Luve, Freron, Barraıs gibi za
manın tanınmış şahsiyetleri bayan 
Tallienin salonunda toplanıyorlardı. 

Bayan Tallienin salonu, mücevher
leri, güzelliği, tuvaletleri, atları, ara
baları, avuç dolusu sarf ettiği paralar 
dilden dile dolaşırken Paris açlıktan 
ölüyordu. Bu kıtlığın üzerine 1795 kı
şı geldi. Sen nehri dondu, yoksullar 
soğuktan ölmemek için eşyalarım ya
kıyordu, fırınların önünde nöbet beK-
llyçnlerin arasında öonaniar oluyor
du. 

Paris iki grupa ayrılmıştı: Dans 
edenlerle açlıktan ölenler grupu. Sa
raylarda,' konaklarda her gece balolar 
veriliyordu. Yarı çıplak kadınlar, er
keklerle sarmaş dolaş raksediyor, şeh
rin her köşesinden orkestra sesleri 

Yazan: Selâmı Sedes 
yükseliyordu. Pariste altı yüz ku-k 
dört dans yeri açümıştı. Yüz binlerce 
kişi de bir lokma ekmek bulabilmek 
için dileniyordu. 

* 
Parisin ağlanacak haline gülün-

düğü devirlerde bayan Tallieni Joze-
finle başbaşa buluyoruz. Jozefin dul 
bir kadm, kendine ekmeklik bir er
kek arıyor. Tallien artık para kaza
namıyor, bayan Tallien para çekecek 
birini gözlüyor. İkisi de Barrası bu
luyorlar. Barras, Jozefini beğeniyor, 
Terezia da Bonaparta yüz vermiyor... 
Napolyon Jozefini alıp da Barras 
açıkta kalınca Terezia'ya gün doğu
yor, Barrası ele geçiriyor. 

Barras rejimin hâkimidir. Prog
ramım tek cümlede hülâsa eden 
adamdır: «Demokrasi aşktır.» Onun 
için hayat sefahet demektir. Fikri 
yoktur, prensipi yoktur, hülyası yok
tur; uçarı çapkındır. «General» diye 

Sivas mektupları 

Barras 

hitab edildiği zaman böbürlenir, çifte 
yaverle dolaşır, amma işten kaçar; 
ciddî insanlardan hoşlanmaz; zevki 
umumî evlerde, kumarhanelerde 
oturmaktır. Devrinin en şık, en zarif, 
en güzel erkeğidir. 

Rejime hükmeden bu çapkın ada
mın bir kolu re'sikârda, bir kolu ba
yan Tallien'in belindedir. 

Baras ile Terezia biribirlerine uy
gun iki kişiydi. Nasıl Terezia erkek
ten erkeğe koşan bir kadınsa, Barras 
da kadından kadına koşan bir erkek
ti. Biribirlerine çıkarları olduğu için 
bağlanmışlardı. Terezia istediği gibi 
müreffeh bir hayat sürüyor, Barrasm 
evi de Terezia sayesinde canlanıyor
du. Bütün kadmlai'in gözü Barrajs'ta 
idi, Terezia bunun için Barras'a dört 
el ile sarılmıştı; bütün erkeklerin gö
zü Terezia'da idi. Bunun için Barras, 
Terezia'ya kör hayrandı. 

Bu hayranlıkla Fransayı unutu
yordu. Barrasm etrafını ahlâksız, vic
dansız, bir takım iş adamları, namus 
düşkünü kadınlar, müflis asilzadeler 

sarûuştı. Evi her türlü rezalet yapı
lan bir batakhaneye dönmüştü. 

Bu arada Tallien ne yapıyordu? 
Unutulmuştu, perişandı, sefildi. Ar
tık yüzüne bakan yoktu. 8 Mart 1797 
de Terezia kocası aleyhine boşanma 
davası açtı. Ayrıldılar. 

Açlıktan inliyen Fransaya kahkaha 
ile gülen Terezia aleyhinde gazete
lerde imalar, nihayet hücumlar başlar 
mıştı. Barrasm kredisi hergün biraz 
daha düşüyordu. Bayan Tallieni ba-
şmdan atması şarttı. Etrafma şöyle 
bir göz gezdirdi, Terezia'nm etraimda 
dönen zengin U^rar'ı gözüne kestirdi: 
Kadmı ona ciro etti. Terezia, Babilon. 
sokağındaki konağa yerleşti, artık 
Uvrarla yaşıyordu. Hâkimiyet Bar-
rasla beraber yaşıyan bayan Tallien 
ile Uvrarın elinde kalmıştı. Bu saca
yağı milleti istedikleri giib idare edi
yordu. 

Nihayet Bonapart Mısırdan döndü 
ve temizliğe başladı. İdareyi eline al
dı. Barrasm yıldızı söndü, Uvrar'm 
paraları tükendi. 

1804 de Terezia bayan Stael,in sa
lonunda Karaman kontu Fransua -
Jozef - Filip Rikeyi tanıdı. 2 İMncikâ-
nım 1805 de evlendiler. 1820 de Tal
lien sefalet içinde öldü. 

1830 dayız...Küçük bir şehrin kü
çük kilisesinde beyaz saçlı, sarı kırı
şık yüzlü bir kadın İysamn heykeli 
önünde diz çöküp dua ediyor. Bu 
Terezia'dır. Yer yüzünün en ahlâk
sız en sefih mahlûku son demlerinde 
AUaha sığınmaktan başka bir teselli 
bulamıyordu. 

15 İkincikânun 1835 de öldü. 

Kaçalkumaşlar 
Kumaş lar ı sa tanlar v e 

a lan lar y a k a l a n d ı 
izmir (Akşam) — İzmirin Tepecik 

ve Kahramanlar mahallelerinde oturan 
bazı kadınların kıymetli Avrupa ku
maşları, ipekli eşya kuUandıklan na
zarı dikkati celbetmiş, zabıta bu nok
tadan tahkikata başlamıştır. Bazı evler. 
de yapılan araştırmalarda gümrük 
resminden kaçırılmış olarak memle
kete ithal edilmiş birçok kıymetli ku
maşlar bulunmuştur ve bunların Be
kir namında birinin zatî eşyası arasın
da hariçten ka^ak olarak İzmire ge
tirttiği Hacer ve Emine adlarında iki 
genç kadına vererek sattırdığ'ı anla
şılmıştır. Hacer ve Emine ile bu ku
maşları satın alan Yunus ile Naciye, 
Fatma, Şaziye nammdaki kadınlar 
tutulmuştur. Bekirin harice gittiği an
laşılmıştır. 

AKŞAM'm tefrikası Tefrika No. 26 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

— Lordlar gibi! 
— Hep böyle mi yaşamak istersin? 
— İstemez miyim hiç! Amma bu ha

yatı yaşamamız için borsada kazanman 
lâzım! 

Erkek hafifçe gülümsedi. Şimdi Na
dire soyunmuş pembe ipekli geceliğini 
giyiyordu, arkası dönüktü. Refet eli
ni cebine soktu ve bin liralık bir kâ
ğıdı kızın güzel dekoltesine attı. 

Genç kadın hayretle döndü. Sev
gilisi paralan fırlatmakta devam edi
yordu. Nakidler kıymetli birer kelebek 
gibi Nadirenin üstüne yağıyordu. 

Mesud, memnun, mütehayyir, kız
cağız kahkahalarla gülüyordu. 

— Nasıl?... Demek muvaffak oldun 
ha! 

— Görüyorsun! 
— Şimdi artık zengin miyiz? 
— Elbette... 
— Canım herifim... Ben sana ba

yılırım!... Diyerek Nadire dostunun 
boynuna sarıldı ve çılgınlar gibi öp
meğe başladı. 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Katiple geçirdiği mesud anlann 

zevkini şimdi Perihan ne göz yaşları, 
ne ıztıraplarla ödüyordu. 

Münasebetlerinin can çekişme dev
rindeki harap edici kavgalar, sonra 
ayrılış... Terkedilmek acıları... Mahvo-
lan bir hayatın endişesi... Âdeta bir 
felâket ağı gibi genç kadını sarmış
tı. Lâkin buna rağmen kalbinin en giz
li bir köşesinde ufak bir ümid, titrek 
bir ışık gibi, hafifçe yanıyordu. 

Hattâ bir aralık hemşiresile halası
nı bulunca eski saadetinin tekrar can-
lanabileceğ'ini ummuştu. O zaman 
kendi kendine şöyle düşünmüştü: 

«— Belki Ratip pişman olur... Mu
habbetimi, fedakârlıklarımı arar. tek
rar döner... O zaman bu geçirdiğim 
günler bir kâbus gibi silinir. Bir taraf, 
tan kardeşimin muhabbeti, diğer ta-
raftan Ratibin aşkı arasında mesud 
bir ömür geçiririrm.» 

Halbuki şimdi bu güzel hayali ta
mamen sukut etmişti, önünde mesud 
günler değil, bir felâket uçurumu açıl
mıştı... Hem de en fecii! 

Ratip Tendunun kocası olacaktı! 
Hayatında yegâne sevdiği bu iki 

mahlûk birleşip ona en müthiş darbe
yi indiriyordu. 

Bir aralık intihar etmeği düşündü. 
Öyle bir intihar ki ölümü müstakbel 
kan kocanın, birleşmesine mâni ola
cak bir tayf gibi araya girsin... 

Fakat sonra bu fikir karşısında deh
şetle irkildi. Hayır, o, dostunu, ölerek 
dahi kaybetmek istemiyordu. Terke
dilmiş, aldatılmış olduğu halde onu 
gene görebiliyordu ya... Hem herşeye 
rağmen, ne olursa olsun, Ratip onun
du. 

Aşk genç kadının muhakemesini o 
derece şaşırtmıştı ki, biçare kendi 
kendini aldatıyordu. Hattâ bir aralık 
Ratibin Tendu'yu vaktile kendisini 
sevdiği şekilde sevemiyeceği ümidine 
kapıldı. Kıskanmasının abes olduğu
na kani oldu. Bir sabah, hizmetçi kız 
Ratip beyin geldiğini haber verdi. 

Hemşiresinin nişanlısı olarak pre-
zante edildiği gündenberi, delikanlı ile 
hiç yalnız kalmamıştı. Hattâ tesadüf 
ettikçe biribirlerine en ufak bir tel-
mihde de bulunmamışlardı. Ratip, 
genç kadının mukadderata katlanır 
gibi duruşuna kapılmış: 

«— Bana kezzap attığı günden son
ra affedişim onu mahcup etti!» diye 
düşünüyordu. 

Maamafih, ne zaman genç kadının 

Son hafta içinde Sivasa 
çok kar yağdı 

Şiddetli soğuklar lıilklim silrilyor, tıararet 
derecesi sıfırın altında 21e dDstO 

Sivasta kış ve kayakçılardan bir grup 

Sivas (Akşam) —, Son hafta için
de şehrimize fazla kar yağmıştır. 
Her taraf bembeyazdır. Yağan kar 
37 santime kadar yükselmiştir. Ka
zalara da fazla mikdarda kar düştü
ğünden köy yollan kapanmıştır. 

Şehirde çok şiddetli soğuklar hü
küm sürmektedir. Hararet sıfırm al-
tmda 21 dereceye kadar inmiştir. 
Çeşmelerden ve damlardan büyük 
buz parçalan sarkmaktadır. 

Son hafta içinde şehrimizde ya
ğan kardan en fazla memnun olan
lar kayakçılardır. Kayakçılar kala
balık gruplar halinde dağlara ve ka
yak yerlerine gitmektedirler. Muhit
te kayak sporuna karşı büyük bir 
alâka vardır. Bilhassa gençlerin teş
kil ettikleri neşeli gruplar geç vakit
lere kadar bu sporla meşgul olmak
tadırlar. 
Halkevi gençlerinin muvaffa

kiyetli temsilleri 
Şehrimiz Halkevi temsil kolu etra

fında toplanan gençler Tan sinema
sında büyük bir kalabalık önünde 
Türk kömürünü ilk bulan «Uzun 
Mehmed» için yazılan piyesi temsil 
ettiler. 

Piyeste rol alan genç arkadaşların 
hepsi vazifelerini itina ile başarmıya 
çalışıyorlardı. Rol alanlardan Kemal 
Yeğen, Nusret Tercan, Hilmi Ataçîîm, 
Ali Güntekin, Osman Güner, Hilmi 
Baccil, Sabahaddin Ragıp Kıvılcım, 
istidadlı kızlarımızdan Hadiye Ünal, 
Şemsay Kapancı rollerini muvaffa
kiyetli bir şekilde başarmışlar, Sivas
lılara güzel bîr gece yaşatmışlardır. 

Kızı l a y kongres i 
Şehrimiz, Kızılay kongresi Halkevin-

de yıllık kongresini yaparak, yıllık 
hesaplan gözden geçirmiş ve faali
yet raponmu kabul ederek yeni 
idare heyetini seçmiştir. Başkanlığa 
kulak, boğaz mütehassısı Etem Yet-

kiner, veznedarlığa Ziraat bankası 
müdürü Zeki, İkinci reisliğe diş dok
toru Sami Peker, kâtipliğe Ruhat Şe
ker, muhasipliğe maiyet memui'u 
Cemal seçilmişlerdir. Yakında Kızılay 
bir de balo verecektir. 

İmar plânı 
Şehrimizin yeni imar plânı Nafia 

Vekâleti imar heyeti tarafından ha-
zırlanaı-ak şehrimize gönderilmiştir. 
Plân, belediye fen<heyeti müdürü ve 
belediye meclisi azalarından seçilen 
bir komisyon tarafından tedkik edil
mektedir. 

ŞiledeJokümacılık 
Yirmi yaşma basan her Şileli 

bir dokumacı ustasıdır 
Şile (Akşam) — Şüeye gelenler 

burada Şile kadınlarını gündüz so
kakta gören.ezler. Sokakta görülen
ler ya hariçten gelenler veya zarurî 
bir ihtiyacı temin için sokağa çıkmış 
olanlardır. Bu da Şilenin, İstanbu-
1un bir sanayi mahallesi olduğundan 
ileri gelnıektedir. 

Şilede dokumacılık yerli kadınlar 
arasında şayanı dikkat derecede ya
yılmıştır. Şile, rengârenk bezleriyle 
meşhurdur. Şile bezinin şöhretini 
bui'ahm plajına gelen ecnebiler bile 
duymuşlardır. Bezler güzeldir, şık
tır. Halkın çoğunun evinde dokuma 
tezgâhlan bulunmakla beraber kaza
nın genç ve yenilik sever kaymaka
mı bay Rebii Karatekin bu tezgâh
ları dalıa modem ve İyi bîr hale ye
tirmek İçin çalışmaktadır. Yirmi ya
şma giren her ŞiIell bir dokumacı 
ustasıdır. Çünkü küçükler de doku
macılığa alıştırılmaktadır. 

Gündüz vakitlerini bez tezgâhları 
başında geçiren Şile kadınları gece 
gezmesini de ihmal etmemektedirler. 

meclisinde bulunsa, kalbi heyecanla 
çarpıyordu. 

Şimdi gene, artistin odasından içe
ri girerken, ayni hissi duyuyordu. 

Perihan ise çılgınca bir ümide ka
pılmış, bu ziyaretin mânasını kendine 
uygun hayallere atfediyordu. 

Hissiyatını yenerek, misafirini tat
lı bir tebessümle kabul etti: 

— Hoş geldiniz... Teşrifinize pek 
memnun oldum. Bana birşey mi söy
lemek istiyorsunuz? 

— Evet, Perihan! 
Ve helecanını yenemiyerek ilâve et

ti: 
— Gayet mühim bir şeyden bahset

mek istiyorum. 
Genç kadmm yüzü sevinçle parla

dı: 
Oh, çok şükür... Demek aldanma-

mışım... Delikanlı müşkül bir vaziyet
te kalarak ona koşmuştu... 

— Anladım. - dedi. - Bulunduğu
muz bu garip vaziyet hakkında bana 
izahat vermek istiyorsunuz, değil mi? 

— Ne izahatı? 
Perihan devam etti: 
— Anlıyonım, anlıyorum... Bu da 

kelbinizde bana karşı beslediğiniz his
lerin tamamen ölmediğine delildir... 

Muhaverenin bu şekil alışı delikan-
hyı hem sıkıyor, hem hayrete düşürü
yordu: 

— Yok Perihan! Zannettiğiniz me

seleden bahsetmek istemiyorum! Hat-, 
tâ bu son zamanlarda bana gösterdi
ğin samimî muameleye bakarak böyle 
bir münakaşaya artık ihtiyaç kalmadı
ğına hüküm vermiştim, zannederim 
ki, her ikimiz için de geçirdiğimiz gün
ler maizye aid bir hatıra gibi kaldı. 

Bu sözlerin karşısında genç kadının 
kalbi donar gibi oldu, fakat kendini 
yenerek: 

— Pek doğru söylüyorsun Ratip! 
Hissiyattan bahsetmekle sırf bana 
karşı duyduğvmuz kardeşçe muhabbe
ti kasdediyordum... Kaç zamandır 
ben de size o gözle bakıyorum. 

— Sahi mi Perihan? Artık beni aşk
la sevmiyorsunuz öyle mi? 

Iztırabını belli etmeden genç kadın: 
— Hayır! dedi. - Sevmiyorum... Na

sıl oldu bilmem! İnsan sevmek için 
kalbine nasıl hükmedemezse, soğulma
ğa başladığı zaman da öyle hükmede
miyor. Bakın bmıdan birkaç ay evvel 
size bu sözleri soğukkanlüıkla söyliye-
bilir miydim? Ne mümkün... Şimdi ise 
sesim titriyor mu, gözlerim de yaş var 
mı?... Ben de size bunları söylemek is
tiyordum, onun için gelmenize pek 

• memnım oldum. 
— Ya?... 
— Evet, Ratip! Hem bunları söyle

mek, hem de başka bir havadis ver
mek istiyordum. 

•— Ne gibi? ^Arkası var) 
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B. YUSUF ZİYA DİYOR Ki... 

Ortaya zabıta raporu nevin
den yeni şiirler çıkıyor 

Doğru ve güzel ölçülerimiz fizikteki 
''ŞAŞKIN TERAZİ,, ye döndü 

Penceresinden bir ağacın kununtif 
ttallan görünen sıcak bir odada şair 
Yusuf Ziya ile şöyle görüştük. YVBOÎ 
&ya diyor M: 

— İtiraf edelim İd fikir v© sana* 
hayatı senderdenberi bir hercümerp 
İçindedir. Doğru ve güzd ölçülerle 
miz fizikteki «şaşkın terazb ye döı>-
dü. Bir kefedeki 100 küoyu bazan 
Öbür kefeye atılan bir gram altüstı 
ediyor... Bir şaka meclisinde havaya 
biraz neşe katmak için söyledlğimla 
paradokslar bugün sanat piyasasın
da bediî kanımlar halinde tedavül 
etmektedir. Fikir ve sanat nizamının 
bu kadar bozulduğu bir muhitte 
edebî cemiyet, sanatkârlar birliği, 
akademi, adı ne olursa olsun her tür» 
lü teşekkül arzu edilmeğe değer. 

Dikkat ediyorum: Duygu VR dü
şünce dünyasım alâkadar edecek bl» 
toplantı mevzuu bahsolunca ortaya 
derhal bir münakaşa çıkıyor: Lâzım 
zm? Değil mi? Olmalı mı? Olmamalı 
inı? Faydah mı? Faydasız mı?... 

Sanatta anarşi istiyenler ortalığı 
aydınlatacak her türlü ışıktan kor
karlar. Onlara lâzım olan sistir, ka
ranlıktır. 

Edebiyatı cedide, zamanma göre 
bir teşiekküldü. Fecriâtiyl gene bir 
topluluk kalinde görüyoruz. Mili! 
edebiyatçüar da böyle değü mi idi
ler? Ondan sonradır ki sanata bir 
derbederlik musallat oldu. 

«Son zamanlarda, 
«Karşı apartımana, 
«Bir kız da takınmıştı. 
(Böyle olduğu halde, 
«Mahallesini terk edip, 
«Başka semte taşmdı!» 

Nevinden zabıta r îçoruna benzer 
yazılar şür diye, yoook, yeni şiir 
diye çifte iddia ile ortaya çıkmağa 
başladı. Böyle yazılardır ki okuyucu 
smıfım kitapçı dükkâmndan tiksin
diriyor. Eğer sinema seyircisinin her 
gün biraz daha aıttığı bugünlerde 
kitap meraklısının her gün biraz 
daha azaldığını görüyorsak teşhiste 
hiç tereddüd etmiyelim: İşte ület!. 

Bir kaç yerde sesi çıkan bir kaç 
İmza kendilerini gafil bir kanaatle 
memleket fikrine ve zevkine hâkim 
sanmasınlar. Asıl hâkim olan, sest 
çıkmıyan okuyuculardır. Onlar da 
bu gibi neşriyata - maddî, manevi -
her iki mânasüe de metelik vermi
yorlar! 

Kitap ve mecmua okunmuyormu^f. 
Kari her itibarla kendi liyakatinin 
üstünde şeyler arar. tstanbulda 3.000 
tane Mariyan, gene o kadar Gren-
guar, KandJd, bu mikdara yakm 
Nuvel Liturer satüdığmı öğreniyorua. 

Geçenlerde hâşâ huzurunuzdan 
acayip bir «Ses» çıktı. Bir gazete... 
Çizgiden kelimeye kadar bütün ye-
»ilikleri topladığım' iddia eden bu 
gazete beşinci sayısmda mı ne, nar 
sil kapandı bilir misiniz? Şöyle bir 
karikatürle: 

Bir ayı bir heykeli yalıyor, gene bir 
ayı bir musiki âletini bacaklan ara
şma almış, gene bir ayı bu gazeteyi 
başaşağı tutmuş, okumağa çalışıyor. 
Kendi okuyuculanm bu kadar - hay
di en terbiyeli kelimeyi kullanayım -
hantal gören bu insanlar yeni Türk 
sanatım yapacaklar, öyle mi? 

— Bu yakınlarda en beğenilen 
pusralara ne dersiniz? 

—I Nurullah Ata, en beğendiği 
jnısraı söylemiş: 

«Yazık oldu Süleyman efendiye..» 

Bu satın okuyan kaç kişinin de 
İçinden: «Yazıklar olsun Nurullah 
Ataya!» dediğini âdeta duyar gibi 
oluyorum. Doğrusunu ister misiniz? 
Bu yazılar karşısmda ilk zamanlar 
en insaflı bir şüphe üe acaba bil 

Bay Yusuf Ziya 

mi geri kaldık? Biz mi anlamıyoruz? 
diye düşündüm. Olabilir ya... Ka
bahat ne bendedir, ne de yeni şair
de... İkimizin arasındaki 20 yıldadır. 
Abdülhak Hâmid de en güzel mıs-
ralannı yazdığı zaman bir deli sa-
3almamış mı idi? Fikrete ve Cenaba 
da gülmemişler mi idi? 

İşte bu insaf içinde tıpkı senin gi
bi gizli bir anket yaptım. Her mü
racaat ettiğim zevk sahibi, okuduğum 
yeni şiirler karşısmda bizim Akba
bayı kıskandıracak kadar güldü. 
Sonra, kendi kendime düşündüm: 
FiKretln, Cenabın analşılmaması peK 
taljil idi; Onlann muanzı garb kül
türünün yetiştirdiği bu adamlara 
şark külütürü içinden bakıyorlardı. 
Bu beğenmeyiş iki ajm dünyanın 
birbirini beğenmeyişidir. 

Bizse ayni hava, ayni muhit için
de beğenmiyoruz. 

Nurullah Ata şürde mânamn bile 
lüzumsuzluğundan bahsederek sana 
bir portakal göstermiş: «Bunun mâ
nası nedir?» diye... Portakal bir mâ
nayı değü, bir lezzeti temsü eder. 
Yediğimiz zaman ağzımızda kalan 
tat ve koku: İşte onun mânası! Zar 
ten Pol Valeri de şiiri tarif ederken 
ayni teşbihi yapıyor: Şiir, şekli eri
dikten sonra ağzınızda lezzeti ka
lan bir meyva gibidir, 

Nurullah Atamn şekilleri tahrif 
eden muhaddeb ve mukaar aynalar 
gibi mefkeresi yukanki şür tarifine 
de kendi acayip arzusıma uygun bir 

biçim, daha doğrusu bir biçimsizlik 
vermiş. 

Geçen gün Ali Carüble konuşuyor
duk. Bu yenilik iddiasmdaM şiirler
den bir kaç örnek okudum. Edebiya-
tm bu hale gelişini gayet tabu bu
larak: 

— Elbette, dedi, orijinalitenin bit
tiği yerde paradoks başlar... 

Yusuf Ziya dıu"du: 
— Biliyor musunuz sanat işlerin

de en bÜ3KUî zaaflarımızdan biri de 
nedü'? Kanaatlerimizi söyliyeme-
mek... 

Geçenlerde bir kadm yazıcı klişe 
teşbihlerle edebiyatta kimleri beğen
diğini anlatıyordu. Ben omm kimle-
ri beğendiğini pek iyi bilirim. Zevkinin 
aynası avucumun içi gibi bana ma
lûmdur. 

Hâfızasım yoklayımz: Orhan Sey-
fi, Faruk rfâtiz, Halid Fahriyi bü
tün külUyatı ile bulacaksımz. Ken
disinin verdiği eserleri yoklaymız, 
vezninden, kafij^esine kadar gene ay
ni sanatkârlar karşınıza çıkar. Fa
kat ona: 

— Kimleri beğeniyorsunuz? suali
ni sorunca, artık «Faruk Nafizi» de
mek, «Orhan Seyfl» demek, «Halid 
Fahriyi» demek bir nevi geri zevk 
gelfyor! 

Bunun için alelacele bir kaç yeni 
ismi sıralıyor. Bu iddianm albnda 
gizlenen esas gaye şudur: «Görüyor
sunuz ya, ben ne kadar yeniyim!» 

— Peki, ^ yeniyi, genci beğen
miyor musunuz? 

— Kim demiş?.. İşte Sabahaddin 
Ali., işte Said Faik., bunlan kim 
inkâr ediyor?.. Behçet Kemal, şiirde 
tulûatçılık . yapmadığı zamanlar ne 
güzel... Ahmed Muhibin bir Yemen 
türküsünü okumuştum. Şimdi hafı
zamdan mısralar silindi, fakat şiir, 
içimde kelimesiz musikisile yaşıyor... 
İşte beğendiğim yeni, benim sevdi
ğim genç... 

Yusuf Ziya p?neerenin önüne ka
dar yürüdü. Dışarıya bakarak sözü
nü tamamladı: 

— Yoksa, çam tahtasından yapıl
mış kübik eşya gibi insanı rahatsız 
eden uydurma, tufeyli, Mahmudpa-
şa yenisi değil! 

Hikmet Feridun Es 

Edirne belediyesi istikraz 
yaptı 

Edime (Akşam) — Edime Beledi
ye meclisinin Belediyeler bankasın
dan akdini kararlaştırdığı iki yüz bin 
liralık istikraz işini halletmek üzere 
Belediye reisi Şerif Bügen geçaı pa
zartesi günü Ankaraya gitmişti. 

Bdediye reisinin Ankarada yaptığı 
temaslar müsbet neticeye varmıştır. 

Almacak paranm bir kısmı üe Be
lediye borçlan itfa edUecek, bir tasmı 
da soğuk hava depoeıma ve vüâyetin 
nafia işlerine sarfolunacaktır. 

Rulet masaları da 
dalkavuk kesilmiş I 
isveç Kralı ne zaman para korsa 

derhal kazandırıgorlarmış 
Sacha Gultry dördüncü defa olan 19 

yaşında bir kızla ev lenmeğe hazırlanıyor 
2Vfce Şubat 9 3 9 — Dünyanm ka- , v . ^ .,— 

rışık vaziyetine, Fransız - İtalyan mü-
nasdJetlerindeki gerginliğe rağmen 
Nice'd» ve bütün Cote d'Azur'de mu-
tad hayat devam etmekte, eğlenceler 
bblUrinl takip eylemektedir. Ck)te 
d'Azur'de mevsim kânunuevvelde baş
lar. Fakat en civcivli zamanı Şubafe 
ayıdır. 

Karnaval eğlenceleri, çiçek muhare
beleri hep bu aydadır. Şubat İçinde 
dünyamn dört bir tarafmdan Nice'e 
ve Cannes'e birçok kimseler gelir. Bun
lardan bir kısmı bunlarm üık hava-
smdan, güneşinden istifade ederek 
dinlenir, bir kısmı kendini spora ve
rir,, bir kısmı da gündüzleri gezmek
le, geceleri balolara, kazinolara git
mekle vakit geçirir. 

Cote d'Azur'vm her sene şubat aym-
de gelen bazı devamU misafirleri var
dır. Bunlann içihde en meşhurları İs
veç ve Danimarka krallarıdır. İsveç 
krah şubat iptidasında gelir beş haf
ta Cote d'Azur'de kalır. Bu müddet is
tirahat zamanıdır. Kral sabah ve ak
şam gezintUer yapar ve bilhassa tenia 
oynar. Kral, 81 yaşında olmsma rağ
men müthiş tenis meraklısıdır ve bir 
çok gençleri imrendirecek kadar çe
viklikle tenis oynar. 

Danimarka kralma gelince o kotra 
ve bisiklet meraklısıdır. Sabahlan otel
den çıkarak bisiklete biner, yalnız ba
sma asfalt yollarda gezer durur, öğle
den sonra daima bir kotra ile denize 
açılır ve yelken kullamr. Danimarka 
krah arasıra atış yerlerine de uğrar. 
İyi nişancı olan kralm kurşunlan da
ima hedefi bulur. 

İsveç kralı gezintileri esnasında sık 
sık Monte Carlo (Montekarlo)ya da 
gider. Buradan her geçişinde gazino
ya uğrar ve rulet masalarmdan biri
ne yaklaşarak beş numarrun üzerine 
yüzer frank koyar. Kazamrsa ksızan-
dığmı alır, kaybederse arkasmı döner, 
iki takdirde de oyuna devam etmez. 
Garip bir tesadüf eseri olarak jrüzde 
doksan kralm üzerine para koyduğu 
beş numaradan biri kazanmaktadır. 
Bu suretle kral, her defasında 3600 
frank alıyor fena para değil... 

Kralın bu şansı birçoklannm dik
katini çekmiştir. Burada bulunan 
meşhur Fransız tiyatro muharrirlerin
den ve artistlerinden Sacha Guitry 
krahn kazancım öğrenince: «Ne ya-
parsımz, insanlardan başlta eşya da 
dalkavukluk etmeğe başladı. Rulet bi
let krala hoş görünmek için ona pa
ra kazandırıyor!...» demiştir. 

I 

Yeni tngiliı sefiri B. KnachbuII Hngeffen Ankaraya mnrasalatııuı ait bir ens
tantane: Sefir (solda) Ankara Masyonunda kargılıyaDİar anunnda. 

Sacha Guitry yeni bir aşk macerası 
geçiriyor. Kulaktan kulağa söylendi
ğine göre muharrir ve aktör yakmda 
dördüncü defa olarak evlenecektir. 
Sacha, ilk defa tanmmış artist Char-
lotte Syses üe evlenmişti. Fakat bir-
kaç sene sonra birçok milyonlar vere
rek karısından ayrıldı, başka bir ar
tistle Yvorme Printemps ile evlendi. 
Aradan birkaç sene geçince gene bir

çok paralar vererek Yvonne Printemps-
dan da aynldı, genç bir artistle, Jac-
queline Delubac üe evlendi. O zaman 
Sacha 50, karısı 25 yaşında idi. Sac-
hamn artık bu defa uslu akıllı otura
cağı zannediliyordu. Halbuki aradan 
birkaç sene geçtikten sonra, gene bir
çok paralar vererek, bu kansmdan da 
aynldı. Mahkeme bugünlerde talâk 
karan vermek üzeredir. 

Muharrir ve aktör şimdi Cannes'de-
dir. Yamnda daima pek genç bir kız 
bulunuyor. Sacha'mn bu kızı beğen
diği ve kendisile evleneceği söylenmek
tedir. Fakat kızın ismini, hüviyetini 
kimse bilmiyor. Yalnız artistin kendi
sine Genevi6ve diye hitap ettiği işitil-
miştir. 

Merakh bir dostu kendisine sormuş
tur: 

— Canım şu Genevi6ve kimdir?.. 
— Genevi6ve mi?... Farisi kurtaran 

kul 
Bundan asırlarca evvel Attila Fran

sız topraklarmda Merilerken Paris hal
kım büyük bir telâş almıştı. Attüa'nm 

Sacha Guitry'nin dördüncü kanst 
olacağı anlaşılan Grenevieve 

banyo kıyafetile 

Parisi zaptetmek istemesinden kor
kuluyordu. Herkesm telâş içinde bu
lunduğu bir sırada Genevi^ve adında 
bir genç kız ortaya çıkmış: «Korkma-
ym, AttUa Parise gelmiyecektir. Siz 
yalıuz maneviyatmzı yüksek tutun ve 
dua edin» demişti. Genç kız bu sözle
ri o kadar katiyetle söylemişti ki her
kes inanmış, şehirde sükûn avdet et
mişti. Attila Paris üzerine yürümiye-
rek başka taraflara teveccüh edince 
Genevieve azizler sırasma girmişti. 
Şimdi Parisin hamişidir. 

Sacha Guitry kendisine sorulan su
ale karşı bir «tecahülü arifane» yapa
rak bu Genevieveden bahsetmiş, baş-
ka cevap vermemiştir... Maamafih me
raklılar dururlar mı?.. Bunların yap
tıkları tahkikata ĝ öre Saclıa'nın Oe-
nevieve'i Parislidir. 19 yaşındadır. Ge-
çen sene sinema mecmualarından bi
ri tarafından yapılan müsabakada bi
rinci gelmiştir. Genç kız iM filimde loi-
çük iki rol yapmıştır. Bunlardan biri 
cSüt kardeşim», diğeri «Champs Ely-
sees'yi boydan boya katedelim.» fil
midir. Birinci füimde Lucien Barovx, 
ikincide Sacha ile birlikte çalışmıştır. 
Sacha genç kızı bu filimde görerek 
beğenmiştir. Kızın yakmda madam 
Sacha Guitry olması muhtemeldir. 

*** 
Nice'de bulunan meşhur simalar 

arasmda Amerikada «Büyük vals» fU-
mini çevuen sinema artisti Fernand 
Gravey'de vardır. Holüvutta uzunca 
müddet kalan bu artist Amerikalüaş-
mıştır. Elbisesi, yakahğı, kravatı, ayakı 
kabı, herşeyi Amerika tarzmdadır. 
Hattâ gözlerine iri Amerikan gözlük
leri de takmıştır. Herkese ingilizce söy» 
lemekte, âdeta fransızcayı ımutmuj 
gibi görünmektedir. Birçoklan buna 
kızıyor: «Züppelikl» diyor. Bir kısmı 
da «Hollivutta alıştığı Amerikan şive
sini unutmamak için böyle yapıyOT» 
fUîrindedir. 

Fernand Gravey şimdi burada bir 
filim çeviriyor. Şehirde istedik! ka
dar Amerikahlaşsm, stüdyoya girin
ce yüzde yüz Fransız oluyor ve eski 
bildiğimiz tarzda çalışıyor. 

İşte bura hayatından ve dedikodu^ 
lanndan birkaç safha... 

•HHiıııııııiMiııııııtnıııınıınıtııiHitıınıınınınHnııiHinnıunHinHnHM 

Apartıman sahipleri 
Boş dairelerinize hemen iyi 

kiracı bulmak için «Akşam» m 
KÜÇÜK İLÂNLARrndan isti
fade ediniz. -k 
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Nafıa Vekâleti tramvay ve 
tünel idaresini eline aldı 

Tramvaylar ve tiinel bayraklarla donandı 
miistahdenıin bayram yapıyor 

İlk tramvay saat beşte Nafia Vekâleti başmüfettişi 
tarafından tahrik edildi, Parkotelde, Metro 

hanında ziyafetler verilecek 
Bugünden itibaren İstanbul Tram-

vay ve Tünel müesseseleri Nafia Ve
kâleti tarafından idare edilmeğe baş
lanmıştır. 

Bir hafta evvel bitirilen devrü tes
lim muamelesine alt evrak dün Met
ro hanında tesellüm heyeti reisi ve 
Nafia Vekâleti şirketler başmüfettişi 
B, Sururi Devrlmer İle Tramvay ve 
Tünel şirketleri müdürü B. Oindorf 
tarafından imzalanmıştır. 

Evrak pek çok olduğu için imza^ 
keyfiyeti bir saat 20 dakika sürmüş
tür. İmzadan sonra B. Gindorf B. 
Sururi Devrimeri tebrik etmiş, şir
ketler başmüfettişi kısa bir nutukla 
eski şirket direktörüne teşekkürlerini 
bildirmiştir. 

Bu suretle Tramvay ve Tünel şir
ketleri de dünden itibaren tarihe ka
rışmışlardır. Memurlar sevinç için
dedirler. 

İstanbul Tramvay ve Tünelinin 
Nafia Vekâleti tarafından resmen 
idaresine başlanması münasebeti! e bu 
gün bütün tramvay arabaları, Metro 
ham ve şirketten devralman diğer 
binalar bayraklar ve defne dallarile 
süslenmiştir. Bü gece de bütün ara
balar ve binalar elektriklerle donana-
caktır. 

tik tramvay nasıl alındı 
Nafia Vekâleti şirketler başmüfet

tişi ve elektrik işleri idaresi umum 
müdürü B. Sururi Devrimer bu sa
bah saat beşte ilk tramvay arabasını 
Şişli deposundan bizzat tahrik etmiş
tir. Bu arabanın hareketinden önce 
Aksaray, Beşiktaş ve Şişli depoların
da müstahdemine bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. 

İstanbul Tramvay ve Tünelinin 
idaresi için seçüen, elektrik işleri ida
resi umum müdürü B. Kadrinin riya
setinde umum müdür muavini B. 
Sururi Devrimer, elektrik işleri ida
resi teftiş ve murakabe heyeti reisi 
B. Abdülkadir, teknik dairesi reisi B. 
Emin (eski telefon müdürü) den 
mürekkep muvakkat idare heyetine 

Tramvay ve Tünel memurları bu sa
bah Metro hanında takdim edihniş-
tir. 

Muvakkat idare heyeti şirketlerin 
millileştirilmesinden dolayı yapılan 
tebrikleri de bugün kabul etmiştir. 

Taksim âbidesine çelenk 
Bugün saat 11 de müstesna bir şe

kilde donatılmış olan birinci mevki 
bir tramvay arabası, Nafia Vekâleti
ne bağh şehrimizdeki müesseseler er-
kânile gazetecileri hamilen Tünel 
meydanmdan hareket edecek ve 
Taksime gelecektir. İstanbul tram
vay ve tüneli muvakkat idare heyeti 
üzerinde, (Nafia Vekâleti, Tramvay -
Tünel, 1 Mart 1939) ibareleri yazılı 
büyük bir çelengi Cumhuriyet âbi
desine merasimle koyacaktır. 

Hatıra rozetleri 
Memurlar ve müstahdemler için 

bugüne mahsus bir kısmı madenî, 
bazısı kâğıt yüzlerce rozet hazırlan
mıştır. Nafia Vekâletine bağlı mües
seseler erkân ve müstahdemini bu 
gün bu rozetleri bütün gün yakala
rında taşıyacaklardır. 

Rozetlerin üzerinde şu ibare yazı
lıdır: 

«İstanbul tramvay ve tünelinin 
millileştirilmesi hatırası Nafia Vekâ
leti 1 Mart 939.) 
Parkotelde ve Metro handa 

ziyafetler 
Bugün saat 16 da Parkotelde bir 

çay ziyafeti verilecektir. Ziyafete Va
li ile Nafia Vekâletine bağlı müesse
seler erkânı davfet edilmişlerdir. Me
murlara da ayni saatte Metro harım
da bip çay ziyafeti verilecektir. 

Hükümete geçen her iki şirket de 
«Tramvay ve Tünel idaresi» namile 
mufakkat idare heyeti tarafından 
idare edilecektir. Nafia Vekâleti ye
ni meclise arzetmek üzere bir teşkilât 
kanunu hazırlayacak, tramvay ve 
Tünelin müstakbel idare tarzı bu ka
nunun neşrinden sonra katî şeklini 
alacaktır. 

us ve asrı 

Kocasile yanındaki kadını 
sokak ortasında dövmüş 

Mahkemede kocasının 
beş çocukla bırakıp 

kendisini Romanyada 
kaçtığını söylüyor 

Dün asliye dördüncü ceza mahke
mesinde garip bir davaya bakılmış
tır. Davanın mevzuu şudur: 

İddiaya nazaran Hayım admda bi
ri bundan bir müddet evvel Roman
yada Ester adında bir kadınla evlen
miş, beş çocukları olmuştur. 

Hayımla Ester bir müddet Roman
yada kaldıktan sonra îstanbula gel
mişlerdir. Burada Ester bir kaza ne
ticesine^ yüzünden yaralanntuş ve a-
meliyattan sonra da yüzünde çirkin 
bir yara izi kalmıştır. Böylelikle gü
zelliğini kaybeden Ester kocasmm da 
gözünden düşmüştür. 

Bunun üzerine Hayım karısile ço
cuklarını alıp tekrar Romanyaya git
miş, bu defa orada Jülyano adında 
bir Macar kadmile tanışarak onunla 
beraber Macaristana kaçmıştır. 

Romanyada beş çocukla ortada 
kalan Ester de kalkıp Îstanbula gel
miştir. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra 
Esterin burada olduğunu bilmiyen 
Hayım yeni karısı Jülyano ile Maca-
ristandan İstanbtıla dönmüştür. 

Bunu haber alan Ester, çocukları
nın nüfus tezkereleriıü istemek üze
re kocasını araştırırken bir gün Bey-
oğl?j.nda Hayımla Jülyanoyu beraber 
gezerlerken görmüş ve sokak ortasın
da kavgaya tutuşmuştur. Ester eline 
geçirdiği bir demirle hem kocası Ha-

yımı hem de Jülyanoyu fena halde 
dövdüğü gibi Jülyanonun da sol ba
cağını kırmıştır. 

Dövmek ve yaralamak suçlarından 
dolayı mahkemeye verilen Ester dün 
asliye dördüncü ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiştir. Mahkemede 
davacı Jülyano sokakta Esterin ken
disini dövüp bacağını kırdığını söyli-
yerek maznunun cezalandırılmasmı 
ve kendisine de tazminat vermeğe 
mahkûm edilmesini istemiştir. 

Maznun Ester ise Hayımla arala^ 
rında geçen aile macerasım yukan-
da yazdığımız şekilde anlatarak: 

— Ben onlara bir şey yapmadım. 
Sokakta kocam Hayımdan çocukla
rın nüfus tezkerelerini isteyince Jül
yano üzerime hücum ederek beni 
dövmek istedi. Hayım bizi ayırmak 
üzere araya girdi. Bu sırada Jülyano 
yere düştü ve bu yüzden bacağı kınl-
dı. Ben onları dövmedim. 

Dedi. Esterin kocası Hayım ise: 
— Ester benim kanmdır. Fakat 

ben kendisinden Romanyada ayrıl
dığım zaman yalmz bir çocuğumuz 
vardı. Şimdi kendisi beş çocuk sahi
bi olmuş ve bunlarm da benim ço
cuklarım olduklarım iddia ediyor. 
Halbuki diğer dört çocuk benim de
ğildir. 

Dedi. Şahitlerin çağrılması için 
muhakeme başka güne bırakıldı. 

Oioh 
mezarlık davaları 
Muhiddin Ustündağ ve arka
daşları bu akşam Ankaraya 

gidiyorlar 

otobüs ve asrî m.ezarlık meselele
rinden dolayı sabık vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Ustündağ ile arka-
daşlannm -muhakemesine temyiz 
mahkemesi dördüncü ceza dairesinde 
martın ikinci ve üçüncü günleri ba-
kılacağmı yazmıştık. Martın ikinci 
günü asrî mezarlık, üçüncü günü de 
otobüs davasma bakılacaktır. 

Asrî mezarlık davası vaktile görül
müş ve B. Muhiddin Ustündağ ile ar
kadaşları beraet etmişlerdi. Fakat ka
rar temyiz heyeti umumiyesinde nak-
zedildiğinden şimdi tekrar muhake
me edilecektir. Bu davada maznun 
olanlar, Muhiddin Ustündağ, sabık 
belediye reis muavini ve şimdiki Kü
tahya valisi B. Hâmid Oskay, o za
manki daimî encümen azaları B. Av-
ni Yağız, İhsan Namık, Şerefeddin, 
ve Suphidir. 

Otobüs davasında da Muhiddin 
Üstündağdan başka fen işleri müdü
rü B. Hüsnü Keseıoğlu, varidat mü
dürü B. Neşettir. B. Muhiddin, Hüs
nü ve Neşet ile diğer alâkadarlar bu 
akşamki trenle Ankaraya gidecekler
dir. 

Bir kadın mangala düştü 
Sıütanahmedde Yerebatan civa-

rmda oturan Ayşe adında bir kadm 
dün evinde mangal yakmış, birşey al
mak üzere yürürken muvazenesini 
kaybederek alevli mangalın üzerine 
düşmüştür. Ateşte kolları yanarak 
ağır surette yaralanan Ayşe hasta
neye kaldırılmış, kazada kimsenin ili
şiği olmadığı anlaşümıştır. 

Bir konferans 
üniversite profesörlerinden Averbah 

dün Jan Jak Roso hakkında bir kon
ferans vermiştir. 

Mimarlar birliği 
kongresi 

Yapılacak umumî binalar 
inşaatı için müsabaka 

açılması istendi 

Türk Yüksek mimarlar birliği İs
tanbul şubesi senelik kongresi dün 
Alayköşkünde toplanmıştır. Kongre 
riyasetine mimar B. Asım Kömürcü-
oğlu, kâtipliklere mimar B. Aziz ve B. 
Orhan intihap edilmişlerdir. 

Kongre açıldıktan sonra Ebedî Şef 
Atatürk için üç dakikalık ihtiram sü
kûtu yapılmış. Reisicumhur İnönü-
ne, Başvekile, Nafia ve Maarif Vekil
lerine tazim telgrafları çekümesine 
karar verilmiştir. 

İdare heyetinin senelik raporiı 
okunduktan sonra bazı münakaşa^ 
1ar cereyan etmiş ve rapor kabul edil
miştir. Kongrede, şehrimizde yapı-
cak stadyom ve diğer umumî binalar 
için müsabaka açılmasımn faydalı 
olacağı ıriütalâasmda bulunulmuş ve 
alâkadar makamattan bu yolda te
mennide bulunulmasına karar veril
miştir. 

Yeni idare heyeti intihabı yapılmış 
ve şu zevat idare heyetine seçUmiştir. 
Faruk, Zeki, Arif Hikmet, Fazıl, Ri-
za. Yedek âzalıklara da mimar Asım 
Kömürcüoğlu ile B. Neşet seçilmiş
lerdir. ' 

İşçi sigortası 
Ankara 28 (Telefonla) — Cemiyeti 

akvam Sosyal yardım şubesi müdürü 
B. Osfalt Ştayn, hükümetimizin da-
veti ile bu aym ortasma doğru An
karaya gelecek ve önümüzdeki hazi
randa kurulacak İşçi sigorta idaresi
nin teşkUâtı hakkmda tedkikler ya
parak rapor hazırlıyacaktır. Kendi
sine Cemiyeti akvam beynelmilel iş 
teşkilâtı erkânından B. Mukdim reftu 
kat edecektir. 

B. Raifle B. Adnanîn beca
yişleri yapıldı 

Ankara 28 (Telefonla) —, Telefon 
işleri reisliği şube müdürlerinden B. 
Raif, Konya Posta, Telgraf müdür 
muavinliğine, Konya Posta, Telgraf 
müdür muavini B. Adnan Ankara 
müdür muaylnlli^e tayin edilmiş
tir. 

Franco tanındıktan sonra.. 

ingiltere muhalefet lideri 
Başvekile hücum etti 

Alman mahafili: '̂ Avrupa sulbünü tehdîd 
eden barut fıçısı söndürüldü,, diyor 

ingiliz Başvekili Avam kamarasında beyanatta bulundu 
ve "Mütareke akdi için elimizden geleni yapacağız„dedi 

Londra 28 (A.A.) — Franco hükü
metinin tanınması etrafındaki mü
zakereleri, bugün Avam Kamarasın
da muhalefet lideri AtUe aşağıdaki 
takbih takririni okuyarak açmıştır: 

«Avam Kamarasının mütaleası şu
dur ki, İngiliz hükümetinin yabancı 
müdahaleye dayanan İspanyol asi 
kuvvetlerini şartsız ve kayıtsız tanı
ması kararı, dost bir memleketin 
meşru hükümetine karşı bilerek ya
pılmış bir hakaret, enternasyonal 
ananelerine karşı adice bir ihlâl ve 
bütün demokrat memleketlerin İn-
giltereye karşı olan itimadlarmı ya
vaş yavaş öldüren bir politikanın 
yeni bir merhaledir.» 

B. Atlle, muhalefetin şiddetli al
kışları arasında, sözlerine devam ede
rek demiştir ki: 

Görülüyor ki. Başvekil, enternas
yonal hukuku ve bütün insanî ka
nunları çiğniyen bir hükümeti daima 
tanıyacaktır. İngiliz Başvekili, de
mokrasinin kahraman müdafilerini 
arkadan hançerlemiştir. Dominyon
larda Amerika birleşik devletlerinde 
ve bütün dünya demokrasilerinde, bu 
memleketin eski ananelerini ida
meden imtina eden bir hükümete 
karşı büyük bir itimadsızlık hissi 
mevcut bulunmaktadır. 

B. Atlle, muhalefet mebuslarının 
daimî alkışlan arasında, İngilterenin 
Fransayı mü;îafaa etmek azmini bil
diren beyanatını da mevzuubahis 
ederek şunları söylemiştir: 

İngiliz milleti, Fransayı müdafaa 
etmeyi arzu eder, fakat mürteci 
Fransayı değil, demokrat Fransayı. 

B. Attle'den sonra ayağa kalkan 
Başvekil Chamberlain sözlerine şöy
le başlamıştır: 

Daima şahsıma yapüan hücumlan 
anlamıyorum. Buradaki bütün arka

daşlarım şahittir ki ben, hükümet 
için nazik bir mesele dahi mevzuu-
bahs olsa, Avam Kamarasını aldat
maya çalışacak ve yahut herhangi 
bir müzakereyi menetmeye uğraşa
cak bir adam değilim. 

B. Chamberlain hükümetin kararı
nı müdafaa bahsinde birçok emsal 
ve enternasyonal hukuk otoritelerini 
zikrettikten sonra demiştir ki: 

Şurasını katî surette bildiririm k^ 
tanıma karanmızm enternasyorjal 
ananelerin bir ihlâlini teşkil etmesi 
şöyle dursun, bilâkis, tanımaktan 
imtina etmek bir ihlâl olurdu. 

İspanyada Franconun kazanması 
İngiliz menfaatlerine karşı bir tehdit 
teşkil etmez. Hükümet, Franco ile 
dostane münasebetler tesis etmekle 
bu menfaatlerin muhtel olmasmm 
daha kolay surette önüne geçebile
cekti. 

B. Chamberlain Burgostan aldığı 
bir telgrafı okuduktan sonra sözleri
ne şöyle nihayet vermiştir: 

Bir mütareke akdine yardım için 
elimizden geleni yapacağlz. Ümid edi
yoruz ki, bu mütarekenin elde edil
mesi uzun sürmiyecektir. O zaman, 
bütün İspanyollar, harabeleri tamir 
etmek, yaraları kapatmak ve mem
leketlerini şerefli mazisine lâyık me
sut ve müreffeh bir hale getirmek 
için birleşeceklerdir. 

Berlin 28 (A.A.) — Havas ajansın
dan: 

Alman gazeteleri, Franco hüküme
tinin Fransa ve tngUtere tarafından 
tanınmasını Frankistlerin davayı ta-
mamile kazanmış olduklarının delili 
addetmekte ve bu fırsattan bilistifa
de garp milletlerine şimdi yeni ve 
kuvvetli bir İspanyayı hesaba kat
mak mecburiyetinde olduklarını ih
tar eylemektedirler. 

Denizbankta tedkikler 
Almanyadan gelen heyetle 

müzakereler bugün başlıyor 

N ^ * Almanyadan gelen heyet Paricotelde 
Denizbankla temaslarda bulun

mak üzere şehrimize gelen üç kişi
den mürekkep Alman heyeti bugün 
Denizbanka gelecektir. 

Denizbank umum müdürlüğünün 
seçeceği bir fen heyetUe Alman heye
ti arasında müzakereye bugün başla
nacaktır. 

Vapurları inşa eden Krup müesse
sesinin Istanbuldaki mümessili B. 
Fa2h dün Denizbankla ihzari mahi
yette temaslarda bulımmuştur. Bu 
gtln yapüacak esas müzakerelerde 
umum müdür de bulımacaktır. 

Almanyaya ısmarlanan vapurların 
mukavele ve şartnameye uygun ol
madığı iddiasile çekilen protesto bü
yük alâka uyandırmıştır. Alman sa
nayiinde imalât İşlerinin pürüzsüz 
meydana getirilmesi esas olduğun
dan. Istanbıüa salahiyetli bir fen he
yetinin gönderilmesi icap etmiştir. 

Bu heyet Denizbankm Almanya ila 
yaptığı bütün malî ve iktisadî işleri, 
Denizbankta bugün teşekkül edecek 
olan teknik komisyonla birlikte göz
den geçirecektir. 
. Katî bir netice alınması için mesa
inin birleştirilmesi lüzumlu görül
müştür. 

Dünkü tetkikler 
Denizbankm işleri üzerinde tetkfc 

kat yapan komisyonlar dün de geç 
vakte kadar çalışmalara devam etmiş
lerdir. 

İktısad Vekâleti fen heyeti reisi B. 
Abdürrahimin riyasetindeki kazan 
komsiyonu dün öğleden sonra Etrüsk 
vapuruna tekrar giderek kazanlar ü-
zerinde tetkikat yapmıştır. Etrüsk 
önümüzdeki cuma günü mutat sefe« 
rine çıkacaktır. 

i « B ^ ri^ 
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Madridde hayat 
Şehirde eşya mübadelesi 

için borsalar kuruldu 
Madridde hemen hiç kalmıyan 

şeyler: Şeiıer, tütün, Icahve 
Bir kilo arpa bir kilo pirinçle mübadele ediliyor. 
Çünkü arpa kahve makamında kullanılmaktadır 

Madridde bir abidenin etrafında kum torbalan 
General Franco, katî darbeyi indir

mek üzere Madride karşı büyük bir 
taarruza hazırlanmaktadır. Son gün
lerde Madrid şehrini ziyaret eden bir 
Fransız muharriri, oradaki hayat 
hakkında şu tafsilâtı veriyor: 

«Madridin büyük caddelerinde eş
ya mübadele borsaları kurulmuştur. 
Her gün - pazarlan dahil - saat on
da ev kadınları muhtaç oldukları 
şeyleri, mübadele ile tedarik etmek 
için bu pazar yerlerine akın ederler. 
Pazar yerlerinde. alışveriş en iptidaî 
mübadele usuliyle yapümaktadır. 
Kredi ve borçla katiyen muamele ol
maz. Eşya pazarlarda derhal ve ay
nen mübadele olvmur. Bu mübadele
de, mallarm kıymeti nazarı itibare 
alınmaz. Yalnız ihtiyaç düşünülür 
ve sahibinin rtlnde kıymeti kalmıyan 
ve lüzumsuz olan kıymetli birşey, az 
kıymetli, fakat müşteriye çok lüzum
lu olan bir malla tırampa edilir. 

Pazarlarda alışverişi kadınlar ya
parlar. Pazarm muhtelif yerlerinden: 
«Nohuda mukabil zeytinyağı almır.» 
«Tuza mukabil, lahana satüır» ses
leri duyulur. Alıcı ile satıcı arasmda 
pazarlık başlar. Bir köylü kadm bir 
kilo arpa almak için seve seve bir ki
lo pirinci verir. Şehirli kadınladan 
biri bu alışverişi çok nakıs görerek 
hükümetin tayin ettiği fiata göre 

pirincin, arpadan daha pahalı oldu-
ğımu söyler. Fakat arpa satan kadm 
bu söze hiç aldırmaz ve: 

— Sen hükümetin fiatine ne ba-
karsm? Arpajn şimdi beygirler ye
mezler, insanlar kavurarak öğütürler 
ve kahve yerine kullanırlar!.., ceva
bım verir. 

Filhakika, bir kilo pirince mukabil, 
bir kilo arpa alan kadmm makssıdı, 
arpayı kavurarak kahve yerine kul
lanmaktı. 

İğne, iplik gibi şeylerle petrol da 
pek nadirdir. Elektrik cereyam sık 
kesildiği için pazarda bir paJcet mu
mun satılışa çıkarılması tama hır-
smı tahrik etmektedir. Şeker de Mad
ridde yok gibidir. Binaen aleyh pa
zarda karşüığı şekerle ödenmek üzere 
satışa çıkanlan eşya, müşteri bulamı
yor. 

Ayaklan titriyen bir ihtiyar, elinde 
kaskatı bir ekmek tutarak çarşıyı do
laşıyor ve bunu dişlerinin çiğneyebi
leceği daha yumuşak başka bir gıda 
maddesile değiştirmeğe uğraşıyor. 

Bazı askerler, ellerinde sabim par
çalan çarşıyı dolaşıyorlar, bunlar da 
bu sabim parçalarım, tütün İle miü-
badele etmek istiyorlar. Fakat bu 
acemî tacirler, halkın alaylı gülüşme-
lerile karşılanıyorlar. Çünkü bugtin 
Madridde tütün bulmak imkânsız 

Madridde bir sokak 

birşeydir... Tlevcut tütünlerin kilosu 
da el altmdcu bin rica ve minnetle 
2,000 peçeta; a satılmakta, yahut tü
tün süt, taze et ve lüks yiyecek şey
lerle mübadele edilmektedir. İspanyol 
banknotlannm kıymeti çok düşüktür. 
Ücra yerlerde yapılan alışverişlerde 
banknotlann deste deste verilmesi 
para kıjrmetinin düşüklüğünü göste
rir. 

Madridde gizli olarak faaliyette 
bulunan bir mübadele bankası vardır. 
Bu bankanın müşterilerini, dahilî 
harbin başlangıcındanberi en ağır 
mahrumiyetler altmda inliyen biça
reler teşkil ediyor. Hükûmiet bu ban
kayı, gayri meşru telâkki ettiği cihet
le, muameleler büyük bir ihtiyatla ya-
pılmaktdır. 

Madridde muharebe'hakkmda hiç 
bir fikir ve mütalâa beyan edilme
mektedir. Bağıran ve çağıran yoktur. 
Pazarlık bile hafif seele yapılıyor. Arar 
sıra pazarda görülen polis memurlan, 
birikmiş halka dağılmalannı emret
mekte ve bu ihtar derhal yerine ge
tirilmektedir. Fakat polis memurlan 
xızaklaşır uzaklaşmaz, yine halk bi
rikmektedir. Halkı, birikmeğe sevke-
den şey, yaşamak hakkıdır. Mübade
le borsalarmm acıklı başka bir takım 
hususiyetleri daha vardır. Pazarlarda 
alışveriş eden kadmlar, çocuklarını 
yaya kaldırımlarına bırakmaktadır. 
Yağmur y^arsa, çocuklar, kapı alt-
lanna sığmıyorlar. Bu çocukların 
manazrası, acmacak derecededir. Vd-
hasü Madridde müthiş bir sefalet 
hüküm sürmektedir. 

Aydının imar plânı 
hazırlanacak 

Aydın (Akşam) — Aydm vilâyeti 
umumî meclisi toplantılarına başla
mıştır. Vilâyetin yeni yıl bütçesine, 
mühim bir çok işlerin başarılması 
İçin tahsisat konulmuştur. Vali E. 
Salim Özdenürin teşebbüsü ile beledi

ye, Avrupadan bir şehircilik mütehas
sısı getirtmiştir. Bu mütehassısın mü-
tglâası almarak Aydın şehrinin müs
takbel imâr plâm hazırlanacaktır. 

Haftanın vakaları 

Balkan Antantı kMU ĵrlnln Bfikreş topfamtuı tıllamnıda Earieiye Veknimfe 
Ttsnl MUlğl okuıjvc 

Hariciye Vekilimiz Belgraddaı flkdda Tugodav Haıioiye Nazın B. Markoviç. 
sağda Belgrad elçimiz B. Haydar Aktay 

Balkan Antantı matbuat konferansınm toplantısı 

•4' 

Ametikada kış: Bir bıa yığnu lıallııf abm Ur Mhil muhafızı 

Franitada feyezan: Lion civarında su altmda Icalan bir köy sokağı 
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Ankarada şild maçları 
Gençler Birliği, Galatasaragı 2- 7; 

Demir spor da Harbigegi 5 "4 gendi 
;r»r:H:;*r''>!FW'T^"*"-'- '^v-y. •'•• > vTv-

Ankara Galatasaray takmu son kadrosfle 
Ankara 27 (Akşam) — Cumhuri

yet Halk Partisi Şild maçlarma dün 
Öğleden sonra 19 Mayıs stadyumun
da başlandı. Güzel ve güneşli bir gü
ne raslıyan bu nmçlar büyük bir alâ
ka uyandırdığı için, stad çok kalaba^ 
İlkti. İlk karşılaşma Gençler Birliği -
Galatasaray takımlan arasında ya^ 
pildi ve Gençler Birliği bü maçı 1-2 
kazandı. Günün son oyunu Harbiye 
7e Demirspor takımlarım karşılaş
tırdı. Bu da Demirsporun 4-5 galibi-
yetile nihayet buldu. 

Gençlerbirligi - Galatasaray 
Gençler Birliği: Rahîm-thsan - Ali - Hü

seyin - Hasan - Münir - Muzaffer - Nev-
sad - Muhsin - Ali - Reşad. 

Galatasaray: Fehmi - Mitat - Fuad -
Hilmi - Ahmed - Süleyman - Ömer - Hil
mi - Nihad - Haşim - Fethi. 

Hakem: Uşak bölgesinden B. Yusuf. 
Lig maçlannda aldıklan dereceye 

göre, müsavi denebüecek bir vaziyet 
arzeden bu iki takımın Şüd maçları 
için yaptıklan ilk karşılaşma âdeta 
Gençler Birliği müdafaası ile Galata
saray muhacinüerinin devamlı bir 
mücadelesi halinde geçti. Oyunun iUc 
devresi Galatasaray forvertinin bü
yük bir beceriksizlik içinde kaçırdığı 
müteaddid fırsatlardan sonra Genç
ler Birliğinin bir penaltı atışından 
istifade ederek yaptığı bir gol İle 0-1 
Galatasaray aleyhine neticelendi. 

İkinci devrede oyun çok heyecanlı 
geçiyordu. İlk devreyi zaman zaman 
hâkim oynamalanna rağmen, mağ
lûp vaziyette bitirmiş olan san kır-
mızıhlar, beraberliği temin etmek 
için bütün enerjileri üe oynuyorlar. 
Fakat cidden güzel bir oyım çıkaran 
Gençler Birliği müdafaası gol fırsatı 
vermiyordu. Oyun böylece devam 
edip dururken, Gençler Birliği mü-
dafilerinden Reşadın bir korner atışı 
esnasmda çok hesapsız bir vuruşu ne
ticesi, topu kendi kaleâine sokması, 
oyunu müsavi vaziyete getirdi. Ta
kımlar bir müddet bu beraberliği bo
zamadılar. Oyımun sonlarına doğru 
Galatasarayda baş gösteren yorgun
luktan istifade eden Gençler Birliği 
muhacimleri güzel bir akm esnasm
da ildnci gollerini de yaptılar ve böy
lece Galatasarayı 2-1 mağlûb ederek 
tasfiyeye uğratmış oldular 

Demirspor - Harbiye 
Bu maçta iki takım şu şeldlde sa

haya çıktı: 
Demirspor: İsmail - Nuri - Gazi - Şem

si - İbrahim - Kâmil - Zekertya - Arif -
Orhan - Fethi - Zeki. 

Harbiye: Salâh%ddln - Necdet - Saba-rdin - Şerif - Muhterem - Zeki - Fet-
• Cemal - Abdürrahman - Habip -

Fazıl. 
Hakem: İzmirli Saim. 
Bu maç, günün, hattâ şüdin en mü

him karşılaşmasmı teşkil ediyordu, 
l ig maçlanndaki çetin karşılaşmar 
larmı henüz ımutamadığımız bu ta-
kımlann oyununu büyük bir zevkle 
seyretmiş, galip takımı bir buçuk sa
atlik oyunun son dakikalanna kadar 
tayinde müşkilât çekmiştik. Fakat 
Pemirspir forverti, o, her takım for-

Ankarada kayak teşvik müsabakaları 

vertinde nadir bulunur soğukkanlıli-
ğınm semeresini seri ve enerjik bir 
oyunla, gene son dakikalarda yaptı
ğı bir tek üstünlük golü ile 2-1 m a ^ 
lûb etmişti. 

Nitekim dünkü karşılaşmada da 
HarbiyeUler, lig maçlaınndaki karşı-
laşmanın verdiği mağlûbiyeti güzel 
bir galibiyet ile telâfi etmek, De-
mirsporlular da ligdeki mevküerini 
muhafaza etmek arzusüe büyük bir 
gayretle oyuna başladılar. Harbiye 
on biri, yakından tanıdığımız bir iki 
oyuncunun eksildiğine rağmen ,̂ iyi 
teşkil edilmiş bulunuyordu. Demir
sporun kadrosu ise aynen lig maçla^ 
nndaki son kadro idi. 

On beş buçukta başlıyan oyunun 
hemen ük dakikalanndan itibaren 
Demispor yan sahasma yerleşen Har-
biyeliler her an bu tazyikin şiddetini 
arttırarak gol çıkarmağa çahşıyorlar-
dı. Bu tazyikten biraz şaşırmış gibi 
olan Demirsporlular bir taraftan bu 
tazyiki kırmağa, diğer taraftan da 
hücume geçerek oyvmun seyrini de
ğiştirmeğe uğraşıyorlardı. Bu sıralar
da Harbiyenin Demirspor ağlanna ta
kılan ilk golü, oyımun manzarasmı 
birdenbire değiştirdi. Harekete geç
mek için sanki bir gol olmasım bek-
liyen Demirsporlulann, güzel bir an
laşma ve kısa, fakat seri paslarla Har
biye kalesini tehdide başladığım gör
dük. Oyun bu şekUde İki tarafm da 
mukabU güzel oyunu ile devam eder

ken. Arif, takımınm beraberlik golünü 
çıkardı. HarbiyelUer bu gole tam altı 
dakika sonra Habibin früdkten yap
tığı çok güzel bir golü ile mukabele 
ettüer. 1-2 lik vaziyet, oyunun her an 
artan bir hızla oynanmasım temin 
etti ve devre, 32 nci dakikada bir pe
naltı fırsatı da kaçıran Harbiyenin 
1-2 üstünlüğü ile bitti. 

İkinci devrede, oyun başlangıcmda 
ilk devrenin aksine olarak çok sert 
ve favullü oynamyordu. Harbiye hat
larından başUyan bu tarz, yavaş ya^ 
vaş Demirspora da sirayet ettL Ha
kemin, her iki tarafm sert cyunımu 
müsamaha ile karşılaması bu sertliği 
âdeta arttırdı. Birinci devre sonlann-
da sakatlamp oyun harici kalan Ab-
dürrahmandan mahrum olarak oy-
myan HarbiyeUler, bu sertlikte ön sa
fı tuttular. Bir aralık hemen topar
lanan DemirsporluİM, sert oyunun 
bdr fayda venniyeceğinl anlamakta 
gecikmedüer ve oyun tarzlarını deıv 
hal değiştirerek, rakiplerini sıkı btv 
çember içine aldüar. Bu çalışma^ 
oyun üzerinde müessir olan netice
yi vermekte gecikmedi ve İ nol da
kikadan itibaren başhyan Demirspor 
golleri, devrenin 21 inci dakikasmda 
beşi bulmuştu. 

Bu vaziyet karşısında Harbiyenin, 
işi sağlam tutmadığı takdirde, ağır 
bir mağlûbiyete uğnyacağı kanaatini 
verdi. Fakat beş golden sonra duran 
ve bımu kâfi gören Demirsporlular 
gelişigüzel oynamağa başladılar. Bu 

1 

Bu hafta, Ankarada Elmadağmda 
kayak teşvik müsabakaları yapılmış
tır. Bölge birinciliklerine hazırlık ol
mak üzere tertib edilen bu müsaba
kalarda birçok kayakçı iştirak etmiş 
ve manialar çok zevkli omuştur. 

• Resimlerimiz Elmadağmdaki kayak 
çalışmalarmdan bir kaç estantanedir. 
Yukanda kayakçılardan bir grup yol
da, müsabakalara iştirak edenlerden 
bir grup, ortada: Mukavemet yarışı 
başlarken ve kara saplana^^ hakem 

otomobili sporculann yardımiyle kıuv 
tanhyor, aşağıda: Mukamevet yanşı 
birincisi Nâzım Küçükaslan, iniş 
müsabakası birincisi Münir, Slalom 
müsabakası birincisi Asım Kurt görCt* 
nüyor. 

T a m ş v a r t a k ı m ı A n k a r a v e 
I s t a n b u l d a ü ç m ü s a b a k a 

y a p a c a k 
Füistin ve Mısırda yaptığı tume-

döi avdet eden Romanyanm Tam^ 
var takıım limanımızdan geçerken 
vapurda kendilerini gören organiza-
t̂ Srlerin şehrimizde ve Ankarada maç 
yapmaları yolundaki tekliflerini ka
bul ederek bir hafta müddetle şehri
mizde kalmağı kabul etmişlerdir. 

Yapüan anlaşmaya göre Rumen 
futbolcüleri sah günü akşarm Ankar 
raya hareket edecelder perşembe ve 
cumartesi günleri Ankara taJamlarile 
iki maç yapacaklardır. 

Cumartesi akşamı Ankaradan ha
reket edecek olan Rumenler pazar 
günü Taksim stadmda şehrimiz muh
telif takunile bir maç yapacaklardır. 
Aym gün Ankara muhtelitinin İstan
bul muhtelitile maçı olduğundan Ru
menlere karşı federe olmıyan klüp
lerden alınacak oyuncularla teşkU 
edilen bir muhtelit çıkarılacaktır. 

sefer HarbiyeUler bu vaziyetten istifa
de etmesini büdiler. 34 üncü dakika
da Habibin golü, vaziyeti 5-3 yaptL 
Muhtemel bir beraberlik Harbiyeyi 
coşturdu; biribirini takip eden akm-
loı Demirspor hesabma çok tehlikeU 
oluyor ve her an Harbiyeyi beraber-
Uge yaklaştınyordu. Devre sonlarına 
doğru gene Habib, bu sene lig maçla^ 
rmdan ender görülen sıkı bir sütle 
dördüncü golü de yaparak vaziyet 
SH4 olunca, Demirsporlular uyanır 
gibi oldular. Bu da ancak yeni bir gol 
yememeğe yaradı. Esasen vakit te 
gelmişti. Biraz sonra devre bitti ve 
Demirspor böylece bu maçı 4-5 kar 
zanmış oldu. 

Ankara bisiklet müsalıakaları 

Bisiklet müsabakasına 
Ankara (Akşam) — Bölge Bisiklet 

ajanhğının tertib ettiği seri yanşla-
nn biıinclsi pazar günü 25 kilometre 
üzerinden yapıldı. Muhtelif klüpler
den 16 koşucunun iştirak ettiği ya-
nş çok heyecarüı oldu ve bu sporun 
merakhlan tarafından bÜ3rtik bir alâ
ka üe takip edUdi. Neticede: 

BirinciUği 34 dakikada Ankaragü-
cünden Nuri Kuş kazandı. Ayni klüp
ten Orhan ikinci ve Alâeddin de 
üçüncü geldi. 

Müsabaka başlamadan evvel yanş 
yerine gelen Beden tert}iyesi genel 
direktörü general Cemü Talıir bisik-
letçüerln hepsi Ue ayn ayn görüşttl 1 

ifUrak eden koıncnlar , 

ve Ankaradaki bisiklet faaUyetleri 
hakkında, yanşta hazır bulunan F»* 
derasyon erkânından izahat aldı. 

Güneş klübünün kongresk 
Güneş Klübünden: 
1 — Klübümüz jnllık âdi kongresi U/ t 

939 cumartesi günü saat 14 te klüp vat 
kezinde yapılacaktır. 

2 — Klüp vaziyeti hakkmda görüşülüp 
bir karar verilmek üzere Umumi heyetin 
ayni gün saat 15 te fevkalâde olarak ay
rıca toplanmasma Haysiyet divanı ve ld*« 
re heyetince karar verilmiştir. 

3 — Saym âzanm her iki toplantıda bu
lunmak üzere mezkûr gün ve saatte Kl&S! 
merkezini teşrifleri rica olunuB. 
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ispanya Cûmhurreisi 
dün istifa etti 

Majorka adası halkı italyanların 
artık gitmesini istiyor 

Collonges 28 (A.A.) — Cumhuri
yetçi İspanyanın Protokol şefi Rivas 
Cherif öğle zamanı gazetecileri ka
bul ederek kendilerine, Azana tara-
fmdan Cortes meclisi reisi Barrio'ya 
hitaben yazılan mektubu okumuştur. 

B. Azana, bu mektubunda, istifa 
ettiğini bildirmektedir. 

Mektupta bilhassa şöyle denilmek
tedir: 

«Cumhuriyet askeri makamlarınca bar-
M kazanmak ümidi kalmadıfmın bildiril
mesi üzerine yeniden kan dökülmesine 
mani olmak için derhal Neerine snlh 
müzakerelerine başlamasmı teklif ettim. 
Bütün gayretlerimi bu yolda sarfettim. 
Fakat muvaffak olamadım. 

Birçok devletlerin Franco'yu tanıdıkla
rı şu sırada, İspanyol diplomatları vasıta-
•Ue sulh müzakerelerine {irişmeklitim 
imkânı kalmamıştır. 

Diter cihetten Cumhuriyetçi İspanya 
dahilinde siyaset mekanizması artık mev-
eud değildir. Bu şerait içinde muvakka
ten olsa dahi, vazifeme devam ctmekliği-
me imkân yoktur. Bu sebeple Reisicüm-
hnrluktan istifa mesajımı, Cortes mecli
sinin reisi sıfatile, size gönderiyorum.» 

M a j o r k a d a s ı n d a 
Paris 28 (A.A.) — İyi malûmat 

alan mahafile gelen malûmata göre. 
İspanyaya ait Majork adasmda bu
gün bulunmakta olan İtalyan kuv
vetlerinin sayısı, tayyareci ve yardım
cı olmak üzere ancak 700 kişiden iba
rettir. 

Ada halkınm İtalyanlara karşı al
dığı vaziyet, İtalyan kuvvetlerinin 
daha fazla müddet adada kalmasına 
hiç müsaid olmadığı gibi, ada üze
rindeki İspanyol hâkimiyetine veya 
adanm toprak birliğine halel gelme
si dahi mevzuubahis olamaz. 

Cumhuriyetçi liderler ne 
yapacaklar? 

Madrid 28 (A.A.) — Madrid ve Va-
lânsiya'mn Cumhuriyetçi liderleri, 
kabul edecekleri hattı hareket hak
kında mutabık kalmışlardır. Haliha
zırda Valânsiya'da bulunmakta olan 
B. Delvayo ile B. Negrin yakında 
Madride geleceklerdir. Madridde hü
kümetin niyet ve tasavvurları hak
kında bir beyanname neşredilecek
tir. 

A m e r i k a F r a n c o y u tanıyor 
Vaşington 28 — Amerika, pek ya

kında Franco hükümetini tamyacak-
tır. Bunun için B. Roosevelt'in Va-
şingtona dönmesi bekleniyor. 

Kors ika adas ındak i İtal
yan lar dönüyor lar 

Paris 28 — Korsikada Ajacciodan 
bildiriliyor: Korsikadaki İtalyan kon
soloshaneleri, İtalyan tebaasına kabil 
olduğu kadar süratle İtalyaya dön
melerini tebliğ etmiştir. Bu tebliğ, 
Hariciye Nazın Kont Cianonun em-
rile yapümıştır. Bunun üzerine 200 
İtalyan ailesinden mürekkep ilk ka
file Ajaccio'dan Bastia yolu ile hare
ket etmiştir. Bu kafile Bastia lima-
nmda bir İtalyan vapuruna binmiş 
ve Liwourne İtalyan limanına hare
ket etmiştir. 

İkinci kafile olaıaL Bastia civarın
daki 500 İtalyan hai'eket edecektir. 
Bunlar İtalyada kısa bir müddet kal
dıktan sonra Libyaya (Trablusgarba) 
sevkedilecekler, orada yerleştirilecek
lerdir. 

Amerika, Yahudiler le
hinde teşebbüste bulundu 

Araplar tarafına eğilen terazinin kefesi 
bu teşebbüs üzerine doğrulmuş 

Londra 28 (A.A.) — İbni Suud'un 
Filistin meselesi hakkmda Chamber-
laln'e gönderdiği mektup geçen haf
ta terazinin gözünü Araplar tarafı
na eğmişti. 

Fakat Amerikanın Londra büyük 
elçisi Kennedy'nin dün lord Hali-
fax nezdinde yaptığı teşebbüs tera
ziyi Yahudiler lehine düzeltmiştir. 
İşte Filistin müzakereleri hakkında 
siyasî şahsiyetlerden alman intiba 
budur. 

Kennedy, lord Halifax'la yaptığı mü
lakat esnasmda İngiliz tekliflerinden 
bilinen hususatm Amerika efkârı 
umumiyesinde fena bir tesir yaptığı
nı söylemiş ve bulunacak taı-zı hal
de Yahudiler için Filistinde bir mil

lî yurd tesisi lüzumunda ısrar etmiş
tir. 

İngiliz - Amerikan muahedesi - ki 
1934 kânunuevvelinde akdedilmişti -
Filistindeki Amerikan lebaasımn 
menfaatini konunakta ise de İngiliz 
hükümetinin Filistin meselesinin 
umumî tarzı hallinde Amerika efkâ
rı umumiyPEİni nazan itibara alaca
ğı muhakkatır. 

Kennedy'nin bu müdahalesi, res
mî mahiyette olmamakla beraber İn
giliz tekliflerine karşı Yahudilerin 
mukavemetini teşvik etmiştir. Bu 
akşam İngilizlerle Yahudiler arasın
da yapılacak toplantıda, İngiliz tek
liflerinde ne gibi tadilâtta bulunula-
bileceği tedkik olunacaktır. 

7500 tayyare 
A m e r i k a a y a n mecl i s i miktarı 

artırıyor 

Yaşington 28 (A.A.) — Orduya ye
niden beş bin beş yüz «Shepard» tay
yaresinin verilmesi hakkındaki tahsi-
satm mebusan meclisince kabul edil
mesi üzerine ayan meclisi ordu encü
meni reisi bu tayyare adedinin 7500 e 
çıkarüması için ayan meclisine bir 
teklifte bulunmuştur. 

T ü r k i y e - Ç e k o s l o v a k y a 
t icaret an laşmas ı 

Ankara 28 (Telefonla) — Çekoslo
vakya ile aramızda mevcud ticaret an-
laşmasımn tadili için yakında bura
da başlıyacal; müzakerede bulun
mak üzere bir Çekoslovakya heyeti
nin şehrimize geleceği haber veril
mektedir. 

K ü ç ü k e v l e r 
Ankara 28 (A.A.) — Ankara Kü

çük evler Yapı kooperatifinin ma-
Ihalle plânı İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tasdik edildiği ve kooperati
fin yakında inşaata başlıyacağı ha
ber alınmıştu*. 

Kont Cianonun 
seyahati 

A v a iştirak iç in B ia lowic -
z a y a gitti 

Bialowicza 28 (A.A.) — İtalya Ha
riciye Nazırının seyahati münasebe-
tile Varşova - Bialowicza şimendifer 
yolu üzerinde bulunan bütün istas
yonlar İtalyan ve Polonya bayrakla-
rile ve ağaç dallarile süslenmiştir. 

Heyetler ve halk her tarafta İtalyan 
Nazırının şerefine tezahüratta bulun
muşlardır. 

Bialowicza'da istasyon rıhtımında 
yükselen bir takı zafer bayraklarla 
süslenmiş ve tenvir edilmiştir. Kont 
Ciano, refakatinde Beck, Kontes Ci-
ano ve bayan Beck bulunduğu halde 
Reisicumhurun sarayına gitmiştir. 
Kont Ciano ile refakatinde bulunan
lar, av partisi devam ettiği müd
detçe sarayda kalacaklardır. 

Diki l ide z e l z e l e 
izmir 28 (A.A.) — Dikilide bu sa

bah saat 5 i 10 geçe bir zelzele vuku-
bulmuştur. 

Günün en mühim 
meselesi: İspanya 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Bu vaziyet, İspanyayı, sulhun ve

ya harbin anahtarı haline sokmuş
tur. Esasen, öyle anlaşılıyor ki İtal
ya, Fransa ile arasındaki dâvayı ko
nuşmak için İspanyada harbin bit
mesini, Franko'nun tamamen hâkim 
olmasını bekliyor. İhtimal, Fransa 
kendisini tatmin etmedikçe İspanya
dan çekilmek istemiyecektir. İspan
yada İtalyanların, yahut sadece İtal
ya nüfuzu altında bir rejimin yerleş
mesi, Fransayı geniş Pirene hudutla
rında karadan ve ayni şekilde geniş 
sahilleri ve Balear adaiarile denizden 
o derece daimî bir tehdid altında bu
lunduracaktır ki, Fransanın böyle bir 
vaziyeti - harp pahasına olsa da - ka
bul etmesine asla imkân yoktur. 

Bunun içindir ki İspanya, günün 
en mühim meselesi sayılıyor. Gene 
bunun içindir ki İngiliz Başvekili son 
Roma ziyaretinde B. Mussolini'den 
haı-p bitince İtalyan askerlerinin İs
panyadan çekileceği, İspanyanın is
tiklâl ve tamamiyettne riayet edilece
ği vaadini sıkı sıkı almış, o zaman-
danberi bu vadi sık sık üân etmek 
tedbirini de unutmaımştir. 

Fakat vaadlerin, hat tâ yazılı ve 
imzalı teahhüdlerin zaman ile, ahval 
ve şerait ile değişmesi politikada o 
kadar moda olmuştur ki - Fransa ile 
İngilterenin Franko'yu tanımakta 
bu derece istical ve tehalük göster
meleri bile - ahvalde derin tebeddül 
sayılarak İtalyanın Franko ile bir 
ittifak imzalaması hiç imkânsız de
ğildir. İşte o zaman gaı-p devletleri 
tam manasile biribirlerine girecek
lerdir. Bunu da önümüzdeki iki ay 
zarfında göreceğiz. 

Necmeddin Sadak 

Hariciye Vel(ili 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

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

.Atina 28 (A.A.) — Matbuat, Me-
taksas ile Saracoğlunun dün geceki 
ziyafette teati ettikleri butukların 
fevkalâde samimiliğine işaret ederek 
Saracoğlunun «Hâdisat her ne olur
sa olsun Yunanistan ile Türkiyeyi 
beraber bulacaktır» yolundaki sözle
ri üzerinde durmaktadır. 

Etnos gazetesi diyor ki: 
Bu beyanat bütün Yunsmlılann 

iki memleket arasındaki dostluk ve 
ittifak hakkındîiki sarsılmaz kana
atlerine tamamile tercüman olmak
tadır. 

Esti şöyle yazıyor: 
Yunan milleti Türk . Yunan dost

luğunun tesanüdünü tecrübe ettire
cek hâdisatın hiçbir zaman çıkma-
masmı bütün kalbile temenni eder. 
Esasen dünkü gibi tezahürat bu gibi 
hâdiseleri önliyecek mahiyettedir. 

Vradini gazetesi, bu gibi hâdiseleri 
kimsenin temenni etmediğini ve fa
kat icap ederse Türkiye ile Yunanıs-
tanın elele bunları yeneceklerini ya
zıyor. 

Atinaikamea gazetesi de şöyle di
yor: 

Saracoğlunun sözleri o kadar sarih 
ve o kadar samimî olmuştur ki bü
tün Yunan milletinin ruhunu kah
raman dost ve müttefik devlete karşı 

'ayni kardeşçe hislerle doldurmuş
tur. 

î ş bankas ındaki sahtekâr l ık 
iş bankasında hesabı carî memuru 

Müşfik ile banka ile alâkası olmıyan 
Necdet adında birinin sahtekârlıkla 
bankadan 18 bin lira kadar para al
dıklarını ve kontrol esnasmda mese
lenin meydana çıktığını yazmıştık. 

Dün Müşfik ve Necdet Sultanah-
med birinci sul ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmi.şler ve cürümlerini 
itiraf etmişlerdir. Mahkeme her iki
si hakkmda tevkif karan vermiştir. 

İstanbul hapisanes i . 
Ankara 28 (Telefonla) — İstanbul 

hapishanesinin yıktırılarak yerine 
yeni bir hapishane binası yapılma
sı hakkındaki kararın, hapishane bi
nasının asarı atikadan olduğunun 
ileri sürülmesi üzerine, tatbik saha
sına çıkarılmadığı malûmdur. Öğ
rendiğime göre. Adliye Vekâleti, key
fiyeti Vekiller Heyetinin takdir ve 
kabulüne arzetmiştir. 

Cümhurreisimiz yakında 
Istanbulu şereflendirecek 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
rahat ettikten sonra bazı hususî ziya
retlerde bulunmuş ve akşam üzeri 
vilâyete gelerek vilâyet makammda 
Vali doktor Lûtfi Kırdar, Polis müdü
rü B. Sadreddin Aka ile bir saat ka
dar görüşmüştür. 

Ankaradan gelen haberlerde Reisi
cumhur İsmet înönünün yakmda 
memleket dahilinde ikinci bir tedkik 
seyahatine çıkacağı ve bu arada 
şehrimizi de şereflendireceği bildiri
liyordu. 

Bu haber etrafmda malûmatına 
müracaat eden bir muharririmizin 
sualine B. Faik Öztrak şu cevabı ver
miştir: 

« — Evet Reisicumhurumuz yakın
da İstanbulu şereflendireceklerdir. 
Kendileri İstanbulu görnıek arzusu
nu izhar buyurduklar: gibi İstanbul-
lulann da kendilerini görmek arzu 
ve hissiyatmda bulunduğu muhak
katır. Fakat ne zaman teşrif edecek
lerini bilmiyorum, henüz bir istikbal 
programı hazırlanmamıştır.» 

Bımdan sonra Dahiliye Vekilimiz, 
bir iki gün için kalmak üzere tstan-
bula geldiğini söylemiş ve yanmda 
bulunan Vali ile Polis müdürünü işa
ret ederek: 

— İstanbula aid bazı işler etrafında 
arkadaşlarla beraber çlışıyoruz... de
miştir. 

Dahiliye Vekilimiz, yanında Vali 
doktor Kırdar olduğu halde vilâyet 
binasından çıkarak doğruca Park 
otele dönmüştür. 

İst ikbal h€izırlığı 
Diğer taraftaoı aldığımız malûmata 

göre, İsmet İnönünün, Cûmhurreisi 
İntihabından sonra şehrimizi ilk defa 
ziyaret edecekleri göz toüne ahnarak 
İstanbullularm Reisicumhurumuzu 
büyük tezahüratla karşılamaları te
min edilecek bir program hazırlana
caktır. 

Reisicumhurumuzun Ankaradan ne 
zaman ayrılacakları henüz katı ola
rak belli olmamakla beraber perşem- ^ 
be akşamı Ankaradan hareket ede
rek cuma sabahı İstanbula teşrif et
meleri ihtimali kuvvetlidir. 

Ankara 28 (Telefonla) — Reisicum
hur İsmet înönünün yarın akşam 
Ankaradan İstanbula müteveccihen 
hareket etmeleri muhtemeldir. İnönü 
yarın hareket etmezse, gahp bir ihti
mal ile perşembe günü hareket ede
cektir. 

Kırşehirl i lerin davet i 
Ankara 28 (Telefonla) — Reisicum

hur İsmet İnönünün Kırşehirden ge
len bir heyetin davetini kabul buyura
rak önümüzdeki hafta Kırşehiri teş
rif vadmda bulundukları haber veril
mektedir. 

On bir milyon lira faziasile yeni yıl 
bütçesi 260 milyon 956 bin liradır 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
leri için, altı yüz bin ve halkm 
sıhhatinin korunması ve sari has
tane gibi müesseselerin ihtiyaçları 
için de altı yüz bin ve memlekette 
huzur ve asayişin temin ve muha
fazası vazife ve mesuliyetini üzerine 
alan emniyet ve jandarma teşki
lâtlan ihtiyaçları için de sekiz yüz 
bin liralık bir zam icra edilmiştir. 

Diğre dairelerin mübrem ve vatan
daşların faydah işleri için de bir mil
yon liraya yakın bir zam yapılmış
tır. 

Yukarda saydığım bu zamlar, 11 
milyon lirası geçen seneye naza
ran bu güne kadar tahakkuk eden 
varidat faziasile ve beş milyon 
liralı da muhtelif dairelerin ta
sarrufu mümkün görünen tertiple-
rindeki. tenziller ve muvakkat mahi
yetteki hizmetlerden yapılan tasar
ruflarla karşılanmıştır. 

Gerek şimendifer, gerek sanayi 
programlarımızın istilzam ettiği kar
şılıklar da ayrıca tamamen derpiş ve 
temin olunmuştur. 

Şu maruzatımla memleket ihtiyaç
ları sıralanarak içinde bulunduğu
muz cihan şeraitine göre en hayatî 
ve ehemmiyetli olanları başa alm-
mak ve vatandaşların doğrudan doğ
ruya hayatî menfaatlerine taalluk 
edenleri göz önünde bulundurulmak 
suretile 939 yılına ait devlet ihtiyaç-
lan bu bütçemizde yer almış bulun
maktadır. 

Cumhuriyetin feyizld manzara ve 
neticelerini rakamların en beliğ ifa-
delerile sinesinde toplayan bu bütçe
mizin de geçen cumhuriyet bütçeleri 
gibi inkişafla ve vatandaşlar için bü
yük kolaylıklarla tahakkuk ettirile
ceğini kuvvetle umanm.» 

Y a p ı l a n z a m ve tenzi lât 
Maliye Vekilimizin beyanatlarında 

işaret ettikleri Vekâletlerden maada 
938 bütçesine nazaran tahsisatları 
artırılan diğer Vekâlet ve daireleri 
bildiriyorum: 
km sıhhatinin korunması ve sarî has-

Devlet şûrasına 85,630, Diyanet 

işlerine 19,900, Hariciye Vekâletine 
24,190, Adliye Vekâletine 235,000, 
Dahiliye Vekâletine de 126,810 lira 
zam yapılmıştır. 

Bütçelerinde tasarruf yapılması 
kabil görülen Vekâletler ve bu Ve
kâletler bütçelerinden yapılan ta
sarruf miktarları da şudur: . 

İktısad Vekâletinden 1,768.000, 
Maliye Vekâletinden 560,000, Düvu-
nu umumiyeden 1,000,000, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletinden 151,370, 
Nafia Vekâletinden de 560,000 lira 
tenzilât yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseticüm-
hur. Divanı muhasebat, Başvekâlet, 
meteoroloji, istatistik, tapu ve kadas
tro ve matbuat umum müdürlükleri 
bütçeleri 938 yılı bütçelerinin aynidir. 

Masraf bütçes i 
Ankara 28 (A.A.) — Bugün Büyük 

Millet Meclisine tevdi edilmiş olan 
939 yıh bütçesi masarifatı yekûnunu 
teşkil eden 260,956,000 Ura muhtelif 
Vekâletler ve daireler arasında şu su
retle inkisam etmektedir: 

Büyük Millet Meclisi 3,918,000 
Riyaseticümhur 407,000 
Divam muhasebat 652,000 
Başvekâlet 1,300,000 
Devlet şûrası 348,000 
Statistik umum M. 242,000 
Devlet meteoroloji işleri 

umum müdürlüğü 646.000 
Diyanet işleri riyaseti 628,000 
Maliye Vekâleti 20,858,000 
Düyunu umumiye 49,738,000 
Tapu ve kadastro U. M. 1,472,000 
Gümrük ve İnhisarlar 

Vekâleti 5,515,000 
Dahiliye Vekâleti 5,201,000 
Matbuat U. Md. 188,000 
Emniyet işleri U. Md. 7,400,000 
Jandarma U. Km. 11,013 000 
Hariciye Vekâleti 3,565,000 
Sıhhat ve İçtimai M. V. 8,471,000 
Adliye Vekâleti 9,835,000 
Maarif Vekâleti 16,111,000 
Nafia Vekâleti 8,332,000 
İktısad Vekâleti 3,721,000 
Ziraat Vekâleti 7,370,000 
Millî Müdafaa grupu 94,025,000 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral j i , kırıklık ve bütün ağrı larınızı derhal keser . 

İcabında g ü n d e 3 kaşe al ınabil ir . 



Tabiate dönüş 
I 

Şekiple beraber seyahat ediyorduk. 
Bir gün küçük bir şehir oteline indik. 
Tek yataklı ayn ayn odalar bulama
mıştık. Bunun için bize İki yataklı bir 
oda verdiler. Yattık. Sabahleyin ben 
Şekipten evvel uyandım. Karyolam
dan arkadaşıma seslendim: 

— Sekip... Vakit gecikti. Bu ne uy
kusu camm?... ^ ^' 

Sekip gözlerini açtı. -B^az sonra 
beni son derece hayrete diİşüren bazı 
hareketler yapmağla başla^. evvelâ 
tıpkı bir kedi gibi sırtını Bftvaya kal-
dırarak gerindi. Sonra ellerim tükrük-
liyerek, gene tıpkı bir kedi hareketle-
rile yüzünü gözünü sildi. 

Ona hayretler içinde: 
— Canım, dedim, bu ne hal böyle? 

Ne garip bir uykudan uyanış tarzm 
var... 

Sekip bir filozof tavrile: 
— Azizim, dedi, insanlann saadeti 

nerededir biliyor musun? 
— Nerededir? 
— Tabiatı taklitte, tabiate dönüş

tedir. İşte ben artık tamamile tabiata 
dönmeğe karar vermiş bir adamım... 
Bunun için de ne zamandanberi hay
vanları tedkik ediyorum. Hakikî ve 
iptidaî hareketler onlardadır. Onlar 
tabiatın ilk kanunlan içinde yaşıyor
lar. Kedilere bak... Uykudan nasıl uya
nırlar. Evvelâ sırtını kabartan bir ge
rinme... Sonra kırmızı dilini çıkara
rak keyifli bir esneyiş... Ondan sonra 
pençelerini ağızlarile ıslatarak yapı
lan kısa bir tuvalet... İşte ben de tabi-
ati taklid ettiğim için uykudan böyle 
uyanıyorum. Bunda şaşılacak ne var 
ki? 

— Allah akıl fikir versin!... 
— Sen öyle söyle... Bak ben tabiate 

dönüş prensibim ile ne kadar mesud 
ve sıhhatli bir adam olacağım... 

Aradan epey müddet geçti. Bir gün 
Şekibin evine gitmiştim. Bir de ne gö
reyim? 

Arkadaşım mükellef salonunda dört 
ayak üzerinde yürüyor. Yani dört 
ayaktan maksadım, iki elirü ve iki 
ayağını tıpkı bir koyun gibi kullana
rak salonun içinde dolaşıyor... Beni 
gördüğü halde hiç istifini bozmadı: 

— Merhaba... dedi. 
Bu merhabası da âdeta bir koyımun 

melemesini andırıyordu. • 
— Merhaba amma... Aklım mı ka

çırdın? 
— Ne akhnı kaçırması camm? BUâ-

kis gittikçe akıllanıyorum. Her gün 
biraz daha tabiate dönüyorum... 

— Bu koyun gibi yürümek de ne
reden çıktı? 

— Avrupalı profesörün gazetelerde 
çıkan sözlerini okumadm mı? Canlı 
mahlûkat için tabiî yürümek ancak 
«dört ayakla yürümekamiş... Bizim 
yürümek için sadece iki ayağımızı 
kullanmamız çok gayritabiî bir şey
miş... Bu suretle yürürken bütün taz
yik vücudumuzun alt kısmma yük
lendiği için apandisit ve saire gibi bir 
çok hastalıklar da bundan ileri geli
yormuş. Asıl sıhhî yürüyüş böyle dört 
ayakla yürümekmiş. 

— Demek biz pek iptidaî bir tarzda 
yürüyormuşuz ha... 

— Öyle... 
Artık Sekip iyiden iyiye kendisini 

bu «tabiate dönmek» prensibine ver
mişti. Bir gün onu upuzun sakalile 
görünce pek şaşmadım, yalnız: 

— Nedir bu halin?... Artık iyiden iyi-
ye kaçırdın... dedim. 

Güldü: 
— Asıl kaçıran ben değihm, sensin... 

diye cevap verdi. Benim en tabu ha
reketimi delilik addediyorsun. İlk in-
samn traş usturası var mıydı? Tabiat-
te traş olmak diye birşey yoktur. Ma
dem ki insanda sakal diye birşey var. 
O halde sakalın tabiatte bir hizmeti ol
ması gerektir. Çünkü tabiatte fayda
sız olan hiçbirşey yoktur. Ben de ta
biate karşı aykın hareket etmemek 
için sakalımı kesmiyorum. 

Artık Şekibe söz dinletmek kabil ola-
mıyacağmı anladım ve sustum. 

Bundan sonra Şekibi sık sık görü
yordum. Kendi kanaatine nazaran her 
gün biraz daha tabiate dönüyordu. Bir 
gün Beyoğlundan geçiyordum. Bir de 
baktım müthiş bir gürültü... 

İnce bir kadın sesi: 
— Utanmaz... Alçak... Rezil.., Kepa

ze... diye bağlnp duruyordu. 
Kalabalıktan evvelâ bu kadımn ki

me bağırdığmı görememiştim. 
Merak ettim. Kalabalık arasına 

ben de sokuldum. Genç bir kadın bi-

1 
zim Şekibe ağzına geleni söylüyordu. 
Sekip güç halle kadmm hiddetini ya
tıştırdı. Rezaletin daha ziyade büyü
mesine meydan kalmadan işi bastır
dı. Kalabalık dağUınca Sekip koluma 
girdi. Ona sordum: 

— Ne oldu kuzum? 
— Hiç... Gene tabiate dönüş mese

lesi... Tabiatte aşk denilen şeyin va
sıtası yoktur. Hayvanlara bak... Hoş-
larma giden dişilerin hemen yanlan-
na yaklaşırlar ve bir takım hareketle-
rile aşklarını anlatırlar. Demin bana 
bağıran kadın yammdan geçerken 
şöyle bir baktrnı. Tam benim zevkime, 
tabiatime uygun bir kadındı. 

Vakıa yüzüme bile bakmadı amma... 
Ben onun peşine düştüm. Yanına 
yaklaşarak: 

— Güzel dişi... dedim. Seni çok be
ğendim... 

İşte bundan sonra rezalet koptu. 
Artık Şekibe selâmı sabahı kesmiş

tim. Uzun müddet kendisini görme
miştim. Dün ona ras geldim. 

Tabiate dönmek için uzattığı saka-
kalım kökünden kesmişti. Her hare
ketinde bir değişiklik göze çarpıyor
du. Sordum: 

— Ne o? Tabiate dönmek işinden vaz 
mı geçtin? 

— Bırak AUahaşkına şu saçma 
şeyi... 

— Ne oldu? Bundan nasü vaz geç
tin? 

— Tabiate döneyim diye ilk insan
lar ve hayvanlar gibi yemek yemek 
sevdasına düştüm. Çiğ çiğ sığır etini 
yemeğe kalktım. Bir mide hastalığı... 
Bir mide hastalığı... Tamam üç ay 
yattım... Geçen hafta yataktan kalk
tım. Ve artık anladım ki biz bugünün 
insanlan tabiate dönemeyiz... 

Hikmet Feridun Es 

Çektiği ıstırab-
ların mes'ulü 

l<endisidir 

NEVROZİN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağnsmdan 
eser kalrmyacaktı. 

NEVROZİN 
Bütün ıztıraplan dindirir, baş ve 
diş ağnlan ile üşütmekten müte-
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZİN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekieri yormaz 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Oarih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasmıpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Fatih: Saraçhanede İbrahim Halil, 
Karagümrük: Suad, Bakırköy: Mer
kez, Sanyer: Nuri, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş: Nail Halid, Fener: 
Haylm Berk, Kumkapı: Belkia, Kü-
çükpazar: Bensason, Samatya: Ye-
dlkulede Teofilos, Şehremini: Top-
kapıda Nâzım, Üsküdar: tttihad. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Amavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
şabahoe, Anadoluhisan, Tarabya. 
YenlkOy, Emirgftn ve Rumellhiaann-
daki eczaneler heu gece nöbetçidir. 

Türkiye Radyodifüzyon PostaUn 
DALGA UZUNLUĞU 

1639 m. 183 Kc5. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15199 KC8. 20 KW. 
T- A. P. 31.70 m. 946S Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Çarşamba 1/3/939 

TÜRKİYE SAATİLB 
1230: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan, ajans ve meteo-
rtdojl haberleri, 13,10 - 14: Riyaseticûm-
hur bandosu (Şef: İhsan Künçer): 1 • 
Lincke - Muzaffer silâhlar (Marş), 2 -
Schreiner - Konser polkası (Klarinetler 
için), 3 - Saint Saens - San prenses 
uvertürü, 4 - Mascagni - «Kavaleria rus-
tikana» (müzikli drammdan selelcsyon). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Çigan ve 
saire - PL), 19; Konuşma, 19,15: Türk mü
ziği (Fasıl heyeti - Nişaburek) Celâl Tok-
sea. Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Basrl Üfler, Hamdi Tokay, 20: Ajans, 
meteoroloı'i haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Re
fik Fesran, Fahlre Fersan, Cevdet Çağla. 
Okuya<nlar: Muzaffer İlkar, Semahat. 
1 - Tatyosun - Suzinak peşrevi, 2 - Se-
dad - Suzinak şarkı - Ne çok çektim has
retini, 3 - Hacı Faik - Suzinak şarkı -
Kuzucugum ne kaçarsm, 4 - Suzinak şar
kı - Sensiz geceler geçti, 5 - Faiz Kapan-
cı - Suzinak şarkı - Unutma açanım, 6 -
Osman Nihad - Suzinak şarkı - Ne müş-
külmüş seni sevmek, 7 - Faiz Kapancı -
Suzinak şarkı - Yatağını gülden yapsam, 
8 - Şevki bey - Hicaz şarkı - Kış geldi fi
rak, 9 - Şevki bey - Kudretin kâfi değil, 
10 - Aziz efendi - Hicaz şarkı - Çıkup arzı 
cemal eyle, 21: Memleket saat ayan, 
21: Konuşma, 21,20: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nuKud borsası (fiat), 21,30: 
Temsil (Doktor!... Yazanlar: Ekrem Re-
şld ve Kemal Tözen), 22: Müzik (Küçük 
orkestra: Şef - Necip Aşkın). 1 - Willy 
Richartz - İlkbaharda bir çift âşık - uver
tür, 2 - Tschaikowsky - Şarkıcık, 3 -
Lumbye - Şampanya (Galop), 4 - Siede -
İlkbahar melodisi, 5 - Micheli - Buseler 
serenadı, 6 - Franz Sadek - Viyana sen 
benim rüyalarımın şehrisin, 7 - Hen-
riques - Periler raksı, 8 - Culotta - İnter-
mezzo, 9 - Recktenwald - Viyana müzik
leri - Potpuri, 23: Müzik (Cazband - PL), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarmkl 
program. 

Avrupa istasyonlan: 
Saat 20 de 

Berlin ve Hamburg 20 - 20,45: Dans ha
valan — Lâypzig 20 - 20,45: Kadın sesile 
şarlu ve orkestra — Bari 20,40 - 21,15: 
Orkestra ile Yugoslavya için neşriyat — 
Roma 20,30: Konser — Bordeaux ve Gre-
noble 20,30: Konser — Budapeşte 20 -
20,40: Konser — Bükreş 20,05: Gazinodan 
naklen konser — Florans 20,20: Plâk neş
riyatı — Milano 20,30: Konser — Sofya 
20 - 20,20: Piyano konseri — Varşova 20: 
Şehir müziği. 

Saat 21 de 
Berim 20 - 21,30: Plâk, Balet musikisi ve 

21,30: Piyano ile Schumann'm konserto-
su ve senfonik konser — Breslau 21,30: 
Şarkı, piyano ve orkestra — Hamburg 
21,10: Orkestı-a konseri — Kolonya 21,10: 
İki piyano, keman ve orkestra tarafından 
müntehap parçalar — Königsberg 21,10 -
21,55: Beethoven'in dördüncü senfonisi — 
Stuttgart 21,10: Dans havalan — Viyana 
21,10: Balkan konseri — Bari 21,15: Yu
nanca neşriyat — Belgrad 21,10: Viyana-
dan naklen Balkan konseri — Budapeşte 
21,10: Opera orkestrası tarafmdan kon
ser — Bülcreş 21: Schubert'in eserleri — 
Florans 21,30: 22,15: Dans musikisi — 
Sofya 21,10: Viyanadan naklen .Balkan 
konseri — Sottens 21,30: Bach konseri — 
Varşova 21,35 e luıdar: Şen musikiye de
vam. 

Saat 22 de 
Berlin: Senfonik konsere devam — 

Breslau: Şarkı, piyano ve orkestra kon
serine devam — Lâypzig 22,30: Paristen 
naklen org konseri — Viyana 22,10: Plâk 
neşriyatı — Budapeşte n Çingene orkes
trası — Bükreş 22,15: Schubert konserine 
devam — Droitvich 22,15 - 24,15: Senfo
nik konser — Florans 22,30 - 23,30: Sen
fonik konser — Milano 22: Pizetti'nin 
Fedra operası — Nis ve Strazburg 22,30 -
24,30: Orkestra, koro ve solist konseri — 
BordeauK ve Paris (Eiffel) 22,45 - 24,30: 
(La Premifere Legion) isimli tiyatro — 
Rennes 22,30 - 24,30: Konser — Stokholm 
22,05 - 22,45: Keman konseri — Varşova 
22: Chopin konseri ve eski musiki — Ro
ma 22: d'Annunzio programı. 

Saat 23 da 
Berlin ve Breslau 23,30 - 1: Dans musi

kisi — Stuttgart ve Danzig 23,30: Lizbon-
dan nalclen Portekiz orkestrası — Ham
burg ve Viyana 23,30: Viyana musikisi — 
Belgrad 23,15 - 23,45: Kanşık musiki — 
Budapeşte 23 - 23,45: Macar havalan ve 
danslan — Bükreş 23,15 - 23,45: Dans 
musikisi — Florans: Senfonik konsere 
devam — Milano Operaya devam — Bor-
deauz ve Paris (Eiffel): Tiyatroya de
vam — Prag 23,20 - 24: Plâk neşriyatı — 
Rennes: Konsere devam — Roma: d'An-
nuzlo programma devam — Sofya 23 -
2330: Dans musikisi'— Varşoova 23 -
23,55: Oda musikisi. 

Saat 24 den sonra 
Alman istasyonlan 24 - 1: Viyanadan 

naklen Viyana musikisi — Budapeşte 24: 
Bando muzlkası — Lüksemburg 24,20: 
Fransız musikisi — Breslau, Kolonya ve 
Viyana 1 - 4 : Karışık musiki — Stuttgart 
1 - 3 : Gece konseri: Keman, piyano ve sa
ire. 

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

' Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 80 — 

İhtiyar vezirin kızı birdenbire ortadan kaybolmuştu. 
Samo, acaba, üç kadından hangisine gidecekti ? 

— Olgayı bir Moğol zabitile evlen
dirmek istiyormuş, doğru mu? 
Genç kadm birdenbire sarsıldı: 

— Ben böyle bir şey duymadım. 
Eğer han bunu yaparsa, çıldırmış 
demektir. 

Mi - Ma - Mo küçük gözlerini süze
rek gülümsedi: 

—I Keyük han, Olgayı Samo üe ev
lendirmek İstiyormuş... Senin kula
ğın deliktir amma, bunu nasıl oldu 
da duymadın? 

Genç kadın sapsan kesildi: 
— Haniya sen bana: «Samo, senin 

nasibindir!» demiştin. Bu haber doğ
ru çıkarsa, beni aldattığına hükme
deceğim. 

— Seni aldatmadım., ve aldatmak 
ta istemem. Fakat, öbür taraf beni 
daha çok memnun ediyor. Sen de 
bana, bir avuç baliş yerine bir kese 
altın verseydin, Samoyu sana ve
rirdim! 

İhtiyar sihirbazla konuşan genç 
kadmın kim olduğunu anladınız, de
ğil mi? 

Sungu, sihirbazm sözlerine derhal 
cevab verdi. 

— Bımu bana daha önce söylemiş 
olsaydm, ben sana Samonun ağırlı
ğında altın verirdim! 

Ve elini koynuna sokarak: 
— Al, dedi, sana iki kese altm. 

Eğer daha lazımsa, onu da getiririm. 
Buna karşıhk, senden Olganm ölü
münü ve Samoyu bana bağlamanı 
istiyorum., anladın mı Moya? 

İhtiyar Çinli altmlan görünce ba
şım Sunguya çevirdi: 

— Seni aldatmadığıma inan, yav
rum! Onlar beni thedid ederek av
lamak istediler. Fakat, beni altından 
başka hiç bir kuvvet kendine çeke
mez. 

Sonra oturduğu minderin altından 
bir bilezik çıkardı: 

— Bunu Olga göndermiş... Fakat, 
onu da vaktile aldatmışlar. Bu bile
ziğin üstündeki zümrüdler sahte 
imiş. Adamlanmdan biri görünce 
güldü. Bunlarla bir uyuz at bUe sa-
tm alımnaz, dedi. 

— Benim verdiğim altmlann işine 
yanyacağını samyorum. 

— Evet. Bımlarla beni sevindirdi
ğini söyliyebilirim. Benim bu kadar 
çok paraya ihtiyacım yok. Fakat, to-
runlanm çok sıkıntı içindedir. On
lara yardım etmek istiyoum. 

Sungu, ihtiyar sihirbazdan bu te
minatı almca sevindi: 

— Şündi ne yapacaksm, Moya? 
— İstediğini yapacağım... 
— Her şeyden önce hanı rahatsız 

etmiyeceksin! Olgayı zindanda ge
berteceksin! Ondan sonra da... 

Mi - Ma - Mo güldü: 
— Samoyu senin ayağına gönde

receğim. Başka bir dileğin var mı? 
—, Evet. Yaşuma ile Samonun ara

sına soğukluk vereceksin! Çünkü, ve
zirin kızı, Samoyu çok seviyor. Samo 
da Olgaya vurgundur. Samonun yal-
mz benim olmasım istiyorum... Onu, 
ikisinden de ayırıp bnim ayağıma 
düşürürsen, sefalet çeken torunlan-
nı çarçabuk zenginler sırasına çıka
rabilirim. 

— Söz veriyorum, Sungu! Haydi, 
saraya dön... Burada çok kalma! Ve 
bu işin olması için üç zaman bekle! 

— Bu üç zaman, üç haftadan fazla 
uzarsa, çabuk bozuşuınız. 

— Merak etme. Belki de üç gün
de Samoyu ayağınm dibinde göre
ceksin! 

tZMİR 
ve mülhakatı İçin AKŞAM gaze
tesinin tevzi yeri münhasıran Iz-
mirde Hdncl Beyler sokak 52 nu
marada Hamdi Bekir Oürsoylar 
mağazasıdır. 

Yaşuma nasıl kayboldu? 
(Saray) şehri o günlerde dünya-

mn en heyecanlı vakalanna sahne 
oluyordu. Keyük han İmli irmağm-
dan tekrar Rusyaya döndüğü gün-
denberi (Samo, Yaşuma, Şl - Ting, 
Şutka, prenses Marl ve Olga, prens 
Vlâdimir) adlarından başka bir şey 
duymuyordu. Bu sahnenin bellibşalı 
kahramanları yalmz bunlar değildi 
Hana görünmiyen Mi - Ma - Mo, Pet-
ro, Sungu, Çato gibi kahramanlar 
da vardı. Bunlar el altından akla sığ-
mıyan entrikalar çevirlyorlardu 

Biz şimdi, üç kadın arasmda kek-
lan Samonun vaziyetini tedkik ede
lim: Samo, her ne pahasına olursa 
olsun, çok sevdiği Olgaya kavuşmak 
ve ona hürriyet vermek İstiyordu. BİJ? 
aralık Yaşumayı sever gibi olmuştu. 
Çünkü o şurada Olgayı göremiyor-
du. Fakat, Olga ile tekrar görüşmek 
imkânlanm elde edince Yaşumajrı 
gene eskisi gibi ihmal etmeğe başla
mıştı. 

Vezirin kızı, kocasım bağlamak 
için hiç bir kuvvete dayaıumyor, sa
dece bu işin sonunu bekliyordu. Ya
şuma her şeyi biliyordu. Samomm 
Olgayı sevdiğini, onunla evlendikten 
sonra anlamıştı. Yaşuma, günün bi
rinde Samonun kendisine döneceği
ni umuyor ve bu umgu ile susuyor, 
babasına bir şey söylemiyordu. Ya
şuma bir kere babasına Samoyu şi
kâyet etmiş, fakat ondan sonra ağzı-
m açmamıştı. Samonun peşinde ko
şan vezirin hafiyeleri de Samoya yar
dım etmekten geri durmuyorlardı. 

Samo, Olgaya kavuşacağından çok 
emindi. Sihirbaz Mi - Ma - Mo ona 
söz vermişti. Olga ya üç gün, yahut 
üç hafta sonra hüriryetine ve âşığı
na kavuşacaktı. Samo, ayni sözü, 
sihirbazın Sunguya da verdiğinden 
haberi yoktu. 

Sungu da ayni vaziyette ve niha
yet üç gün içinde Samonun Suı^;uya 
döneceğini, onun ayağına kapanaca
ğım umuyor ve bekliyordu. 

Acaba Samo, bu kadııflardan han
gisine dönecek, hangisile birleşecek, 
hangisinin kocası olacaktı? 

• 
Bir akşam, harun ihtiyar veziri kı

zım çî^ırttı. Yaşumayı çağırmağa 
giden cariye koşarak geri dönd: 

— Yaşuma odasında yok. 
Dedi. Şi - Ting telâşa düştü. Vezi

rin kızı annesinin odasından başka 
nereye gidebilirdi? Oradada aradılar. 
Daha sonra diğer cariyelerin odala-
nm ve bütün sarayı araştırdılar, bu
lamadılar. 

Yaşuma meydanda yoktu. 
Şi - Ting dizlerinin üstünde du-

ramıyacak kadar saı-sılmıştı. Biricik 
kızmm basma bir felâket mi grt-
mişti? İhtiyar vezir, hanın yamna 
gitti: 

— Kızım kayboldu, prensim! 
Diyerek ağlamağa başladı. 
Keyük şaşırdı: 
— Sarayımda benim haberim ol

madan bir at büe kaybolamaz. Ya
şumayı arasınlar. 

Diye emretti. Vezir, kızım arattl-
ğmı söyledi. 

Hamn emri üzerine Yaşumayı tek
rar aradılar... Genç kızm izini bu
lamadılar. Kapı nöbetçileri sorguya 
çekildi., her birinin sırtına hanın 
emrile ellişer sopa vuruldu. Fakat, 
nöbetçiler: 

— İsterseniz bizi öldürünüz, Ya
şuma saraydan dışan çıkmadı. 

Dediler. Keyük telâşa düştü. 
— Geçen akşam odamda esraren

giz bir gölge dolaştı. Bugün de sa
rayımda bir insan kayboluyor. Bu 
ne demektir? 

Diyerek maiyetindeki büyük rüt-
beU zabit ve memurlan topladı. 

— Siz ne dersiniz Yaşumamn kay
boluşuna? 

Diye sordu. 
Bu toplantıda Samonun bulunma

yışı Şi - Ting'in gözüne çarpmıştı. 
—< Samo nerede? Deyince, nöbetçi

lerden biri: 
— Rahatsızdır. Odasında yatıyor. 
Cevabmı verdi. 
Gerçek, bu işten Samonun da ha

beri yoktu. Kansınm böyle birden
bire esrarengiz bir şekilde kaybolu
şundan o da telâşa düşmüştü. Samo 
rahatsızdı. Kansının odasına biti
şik olan odada yatıyordu. Bu hadise 
üzerine kalkmak istedi. Fakat, blraa 
sonra, yatağından çıkmamaja tercih 
etti. Samo, bu işte Mi - Ma - Monun 
parmağı olması ihitmalini düşünü
yordu. 

(Arkası var) 
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Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W I N T E R 

tarafından 
formülü yapılan Venüs KRE I 

terkip, tesir ve güzelliği bakımından dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalâğalı reklâmlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayase 
••* kâfidir. Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi İstanbul 

T. C. Zilt A AT BAMKASE 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1O0.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

; r̂ T̂ r. ^ '3 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrııf hesablarmda en a2 50 lirası Bulunanlara senede 4 defa 

çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır: 
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4 
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» 
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» 

» 
D İ K K A T : Hesaplarındaki paralar 

dlrde % 20 fazlasUe verilecektir. 
bir 

1.000 
500 
250 
100 
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40 
20 

Liralık 
» 
» 
» 

» 
» 

» . 
sene içinde 50 liradan aşağı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylûl, 1 Birinci kânun, 1 Mart ve 1 Haziran 

4,000 Lira 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

düşmeyenlere 

» 
» 
)» 

» 
» 

» 
ikramiye çücdığı tak-

tarilılerinde çekilecektir. 

PASTİL KATRAN HAKKİ trLo^dr 
Sayın bayan hangi kremi kullanıyorsunuz ? 

K r e m i n i z i k u l l a n m a d a n e v v e l t e r k i b i n d e n e l e r o l d u ğ u 
n u k i m y e v î t a h l i l l e r l e ö ğ r e n e b i l i r m i s i n i z ? 

Elbette lıayır. Çünkü bu çok üzücü iş yalnız memleketimizde değil, 
bütün dünya kadmlaıı arasmda bir mesele olmuştur. Bu hususta Parisin 
en büyük devlet hastanelerinde vazifedar olan cilt mütehassısı Doktor 
DEBAT şöyle diyor: 

«Birçok genç kadmlann, bütün itinalarına rağmen yüzlerinde vak
tinden evvel BURUŞI)KLrKLAR, ÇİLLER, LEKELER hasıl olduğımu gö-
rüyoruz. Senelenltnberi kliniğimize müracaat eden ve aralarında Parisin 
yüksek tabakasına mensup kadınlar da bulunan hastalar üzerinde 

— yaptığımız etüdler bize göstermiştir ki: Güzellik kremleri ekseriya 
bu hale sebep olmaktadır. Zira her güzellik kremi sıhhî evsafı haiz 
değildir.») 

Buna karşı İNNOXA SÜTÜ kullanınız 
tNNOXA SÜTÜ çilleri, lekeleri, buruşukları, giderir. Geceleri yatmazdan İNNOXA SÜTÜ ile temizlenen cilt, 

makyajın bütün şartlarını kabul eder. Herhangi bir kremi kullanırsanız kullanınız, elverir ki gece yatarken İNNO-
XA SÜTÜ Ue cildinizi siHniz. 

İNNOXA SÜTÜ Parisin en kibar mahfellerinde maruftur. Milyonlarca kibar kadın her akşam İNNOXA 
SÜTÜ ile ısıtılmış bir pamukla yüzünü siler ve istirahata sevkeder. 

İNNOXA SÜTÜ bütün Parfümörlerde ve tanınmış eczanelerde bulunur. 

İstanbul vilâyeti veteriner müdürlüğünden 
Antraks hastalığı mücadelesi için yapılacak serom ve aşı ihzarında kulla

nılmak üzere 78 kalem ecza ve alât edevat açık eksiltmeye konulmuş olup mu
hammen bedeli 3473 lira 90 kuruştur. 

Eksiltme 16/3/939 gününe müsadif perşembe günü saat 15 de İstanbul 
vilâyet veteriner müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Buna 
ait şartnameyi görmek istiyenler her gün mezkûr müdüriyete müracaat ede
bilirler. 

İsteklilerin tayin edilen güa ve saatte muhammen bedelin % 7,5 olan 
260 lira 48 kuruş güvenme paralaıı ile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri 
İlâii olunur. (1349) 

NEZLEMÎN ^ 
m ı p ^ l f" den korur ve kurtarır, 
H r / I r Rahat nefes aldırır. 

Eczanelerde 25 kr. * 

Emlâk 
İ Ş L E R İ 

İstanbul Balıkpazar Maksudiye han 
35, Derviş Ufur, Tel.: 23397 - 49207 

Güzelliğiniz için: 
•̂  c\.n 

'<€*^ 

ı(Ç^ 

î  

/ ' -vi 

. ^ ^ 
.v-̂ ^ 

.̂ '̂ ^^ 
'^'^^ •İS- H 

V*^*»! 
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KREM BALSAM İN 
K A N Z U K 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sıhhî güzellik krem
lerdir. Gece için yağlı, gündüz için yağsız halis acı
badem çeşitleri hususi vazo ve tüplerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Çünkü ASP[RİN seneler; 
denberi her, iürlü^ soğukal^ 

gınlıklanna v6 ağrılara karşı 
fesinrşaşmaz.bîr ] |âç'oIduğunu 

Isbat efnnişfirj^ 
A S P I R i N"îa Jesir inderı 

emin olmak_Tç]n lûffen. fe*v6^.marj 
kasına dikkatTediniz. 

j ^ k ^ (J3 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden 
istanbul ceza evinde bulunan mahkûmları ziyaret maksadile gelip üzer

lerinin aranmasında zuhur eden eşyalardan bıçak, çakı, makas, ip ve çekicek 
sair buna mümasil eşyi-.lar uzun müddettenberi sahiplerinin müracaat etme-
msei yüzünden idarede kaldığı ve bu eşyanın hıfzının kültefi mucip olduğu 
gibi müruru zamanla bozulup çürüdüğü cihetle sahpilerinin ilân tarihinden 
itibaren bir ay içinde müracaatla hüviyetlerini isbat ederek bıraktıkları eşya
yı almaları lüzumu ve aksı takdirde medenî kanunun lukayata dair ahkâmı
nın tatbik olunacağı ve bilmüzaj-edf satılarak bedelinin hazineye tevdi edilece
ği ilân olunur. (1321) 

I Deniz Levazım Satmalına komisyonu ilânları 

M. M. V. deniz levazım satınalma komisyonundan 
18 kalem echize ve kimyevî malzemenin pazarlık eksütmesi 4 Mart/939 

tarihine rastlayan cumartesi günü " - ' "" '" —kılacağından isteklilerin ı - ' -
1i oün vp sflattp Kasımnasada hv müracaatları. (132t. 
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I AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyuculan bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 

Nereden geliyoruz? 

Kuruş. 

40 

Çocuklara coğrafya kıraat
leri 50 

Coğrafyada ilk adım 50 

Kuruş 

Yeryüzü Gökyüzü 150 
Bir Türk kızmın Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde GüUiver'ln seyahat
leri 75 

En tanınmış nnuharrlrlerln 
güzel romanları 

Kuruş 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yalı çapkım 
Bu perdenin arkasında 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı hanım 
Bir kadın geçti 
Devler kaldınmı 
Aşk fırtınası 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
tki cinayet gecesi 
Karacaahmedin esran 
Kardeş katili 

VA - NÜ 
Sermed Muhtar 
Selâm! İzzet 
Burhan Cahld 
Z. I 

75 
75 
30 
30 
10 

Burhan Cahid 100 
iskender Fahreddin 125 
İskender Fahreddin 80 
Sermed Muhtar 
Selâmi İzzet 
Halid Fahri 
Muazzez Tahsin 
Vâ - Nû 

> » 
Hikmet Feridun ! 
Vâ - Nû î 

» » ! 

70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Meşhur ARŞEN LÜPEN serisi 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 bÜ3rük cild-

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebi hatıralar 
Fazıl Ahmed 

Sinema yıldızlan 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
îtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 

Hüseyin Cahid 
[Kıymetli edibin muhtelif 
eserleri] 
[Albüm gibi resimli] 
M. Ragıp 

M. Saffet 

Necdet Rüştü 
Ahmed Refik 

İSO 

35 

50 
30 

% 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip «AKŞAM 
matbaası Idtap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size yüzde 20 
iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevzi yerleri 

«AKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pos-

ta pulu kabul edilir. 
fmmms^ammmasm 

istanbul Harici askerî kıtaat Hânları 
Erzincandaki Yanık kışlanm tami

ri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli yüz bin lira ilk temi
natı 6250 liradır. Eksiltmesi 3/Mart/ 
939 cuma günü saat 11 de Erzurum-
da As. satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartname, keşif ve plân
ları her gün Ko, da görülebilir. Tek
lif mektupları belli günde belli saat
ten bir saat evveline kadar Erzincan-
da As. satmalma komisyonu başkan
lığına verilmiş olacaktır. (823) (968) 

• 
500 ton buğday kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
31850 lira Uk teminatı 2388 lira 75 
kuruştur. EksUtmesi 3/3/939 cuma 
günü saat 15 te Erzurumda As. sa-
ıtmalma Ko. da yapüacaktır. Şartna
mesi her gün Erzurumda Ko. da gö
rülebilir. Teklif mektuplan belli sa-
latt^ı bir saat evvel Ko. na verilmesi. 
^ (824) (969) 

• 
Kırklareli Tümen Birlikleri için Te-

W d a ğ Tümen anbsumda bulunan 
626,872 kilo buğdayın öğütülmesi ka
palı zarf usulUe eksiltmeye konul
muştur. İlk teminatı 940 lira 38 ku-
iraş, öğütme muhammen bedeli iki 
ikumştan 12537 lira 44 kuruştur. İha
le günü 20 mart 939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Şartnameyi her gün 
Tekirdağ Satmalma Ko. da görebi
lirler. Kanunun istediği vesikalarile 
birlikte belli gün ve saatte Ko. na 
müı-acaat etmeleri ve kapalı zarflan 
belli saatten bir saat önce Ko. na ver-

Merkezi Kayseride olmak ve askerî 
binalar inşa işlerinde çalışmak üzere 
bir yüksek mimar hizmete almacak-
tu-. Aylık ücreti 250 liradır. Civarda 
garnizonlara muvakkat memuriyetle 
gönderilirse kanuna uygun olarak 
harcırah verilir. İsteklilerin 1 Tem. 
933 Ta. ve 161 sayüı ordu emirname-
sile neşredilmiş olan 551 No. lı tali
matta yazıh şartlan haiz olmaları 
lâzmıdır. Bu talimat As. Ş. lerinde 
görülebilir. Bu vazifeye istekli olan
lar her cins vesikalannm, diplomala-
nnm, bonservislerinin musaddak su
retlerini fotoğraflı dilekçelerine bağ
lıyarak bu ilâm yapan komisyon ve
ya bulunduklan mahallenin As. Ş. 
Başkanları vasıtasile Kayseride As
kerî Satmalma Komisyonu Başkan
lığına göndermelidirler. İsteklilerin 
en geç 15 Mart 939 tarihine kadar 
müracaatla bu tekemmül etmiş ev
raklarım göndermiş bulunmaları. 

«853» «1300» 
• 

Vize Tümen birlikleri ihtiyacı için 
pazarlıkla 23 ton fasulye, 21 ton nohut 

7 Mart 939 günü satın almacaktır. 
Taliplerin Vizede Satmalma Ko. na 
müracaatlan. (1333) (857) 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkim
liğinden: 

&39/8: T 
Kadıköyünde İkbaliye mahallesinde 

Taşocaklan Meryem Çelebi çıkmazı so-
kagmda İbrahimin mutasarnf olduğu evin 
bir odasmda ölen ve terekesine hâkimli-
ğimizce el konulan Meyremin mirasçüa-
rinm tarihi ilâ«dan itibaren üç ay İçinde 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartL 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. * 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Askeri Tıbbiye okulu talebe ve era-
tırun ekmek kınntı ve parçalarUe ye
mekhane artıklan satılacaktır. Pa
zarlıkla arttırması 2/3/939 perşembe 
günü saat 14 de Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Bir senelik 
tahmin bedeli 300 lira teminatı 45 li
radır. Şartnamesi Ko. da görülür. 
İsteklilerin belli saatte Ko, na gel
meleri. (534) (1192) 

• 
Cinsi küo ihale gün ve saati 
Sabun 2500 2/3/939 14,45 
Nohut 3000 2/3/939 15 
Kuru 4000 2/3/939 15,15 
fasulye 

Yukarıda mıkdan cinsi ve ihale ta
rihi ve saıatleri yazılı erzak pazarlıkla 
almacaktır. Nohut ve fasulyenin nu
muneleri Ko. da görülür. İsteklilerin 
% 15 katî teminatlarile belli saatte 
Tophanede İstanbul llvazım amirliği 
satmalma Ko. na gelmeleri (540) 

(1249) 
• 

189 çift yün eldiven alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2/3/939 per
şembe günü saat 14,30 da Tophane
de İstanbul levazım amirliği satmal
ma komisyonunda yapüacaktır. Nu
munesi Ko. da görülebilir. İsteklile
rin % 15 teminatlarUe belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (539) (1248) 

• 
170 ton yulaf almacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 14/3/939 salı günü 
saat 15 te Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği Satmalma Ko. da ya
püacaktır. Tahmin bedeli 9520 lira, 
ilk teminatı 714 liradır. Şartname ve 
numunesi Ko. da görülür. İseklilerin 
kanunî vesikalarile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel Ko. na vermeleri. 

(541) (1272) 
• 

Bin liralık kadar kuru üzüm alına
caktır. Pazarlıkla eksütmesi 3/3/939 
cuma günü saat 15,30 da Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satmalma 
komisyonunda yapüacaktır. Numu
nesi Ko. da görülür. % 15 teminatı 
150 liradır. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. «543» «1302» 

• 
10 ton yataklık pamuk almacak-

tu*. Açık eksütmesi 16/3/939 Perşem
be günü saat 14 te Tophanede İstan
bul Levazım amirliği Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4500 lira, ük teminatı 337 lira 
50 kuruştur. Şartname ve numunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (545) 1334) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâ
kimliğinden: 939/4 

Kadıköy Acıbadem Faikbey sokak 
2 sayılı evde mukim iken 8/1/939 gü
nü ölen Abdullah kızı Nazikterin te
rekesine hâkimliğimizce el konulmuş 

olduğundan bilinmiyen mirasçılanmn 
ilân tarihinden itibaren üç ay ve ala
cak ve borçlulann bir ay içinde hâ
kimliğimize müracaat ederek sıfat-
lanm, alacak ve borçlarını kaydettir
meleri, alacaklarım kaydettirmiyen 
alacaklılar hakkında K. M. nln 
569 uncu maddesi hükmü tatbik olu
nacağı üân olımur. (1323) 

Mallann fazlalığı dolayısile 
Meşhur Gömlekçi 

D A V i D 
(Galatasaray Lisesi karşısında No. 
178) Ticaret Odası müsaadesile 

0/0 10 dan o/o 50 e kadar 
BÜYÜK Tenzilât 

Satış yapıyor 
Fırsattan istifade ediniz. 

MEYVA TUZU 

İçilmesi lâtif, tesiri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiçbir mümasil müs
tahzar tutamaz. Ve daha çabuk tesir 
eder. Mide ve barsakları alıştırmaz. 

İNKIBAZI 
defeder. 

HAZIMSIZLIĞI 
M i d e ekş i l ik ve y a n m a l a 

rını giderir . A ğ ı z d a k i tatsız
l ık ve kokuyu d e f e d e r . 

Şişkinl ik ,bulantı , g a z , 
sancı , m i d e bozukluğu , bar
sak ata le t i , inkıbaz, sarılık, 
sa fra , karac iğer m i d e ekşi l ik 
ve y a n m a l a r ı n d a . 

Bütün mide ve barsak bozuklukla-
nnda kullanınız. 

İstanbul telefon müdürlüğünden 
Miktan Cinsi 

300 Adet Beyaz bez şerit 20 M. (35 m/m en.) 
500 » Siyah katranla şerit 20 M. (40 m/m en.) 

1000 » Siyah mücerrit şerit 
500 » Lâstik şerit 

Yukarda cins ve miktan yazılı dört kalem malzeme açık eksiltme suretile 
mubayaa edUecektir. 

Muhammen bedeli 2273 lira muvakkat teminatı 171 liradır. 
Şartnamesi lıer gün levazım amirliğimizde görülebilir. Talipler her kalem 

için ayrı ayn teklifde bulunabilirler. 
İsteklUerin 6/3/939 pazartesi günü 171 liradan ibaret ilk teminatları ve ka

nunî vesaiklerile beraber ."̂ aat 11 de Müdüriyet binasındaki komisyona müra
caatları. (450) 

İstanbul sıhhî nnüesseseler artırma 
ve Eksiltme komisyonundan 

Bir muayene ve tedavi evi için yedi kalemden ibaret olan beş takım made-
nî eşya açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — EksUtme 2/3/939 perşembe günü saat 15,30 da Cağaloğlımda Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 — Muhammen fiyat: 1415 liradır. 
3 — Muvakkat garanti: 106 lira 13 kuruştur. 
4 — IsteklUer şartname ve listeyi her gün komisyondan alabiürler. 
5 — istekliler carî seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun-

da yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (974) 

Kitap resmi iıazırlama miisalıalıası 
Maarif Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitapları için 36 tane 

renkli levha yaptırılacaktır. Bu levhaların her biri için malzeme ressam tara
fından temin edümek üzere on lira telif hakkı verilecektir. Bu işe talip olan
ların yapılacak resimlerin plân vt şartnamelerini görmek üzere 6-10 Mart 939 
tarihleri arasında Galatasaray lisesi müdürlüğüne müracaatları lâzımdır. 

Taliplerin alacalkarı izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hazırlaya-
cakalrı ikişer örneği 15 Mart 939 tarihine kadar Galatasaray lisesi müdürlü
ğüne teslim fetmeleri icap eder. 

Kitapları hazırlayan komisyonca yaptığı resim maksada uygun görülen 
ressam diğer tablolan da yapmağa memur edilecektir. Beğenilmiyen resimler 
sahiplevme geri verilecektir. (686) (1335) 

Dahiliye vekâletinden 
Siird şehri içme suyu tesisatı için Ankarada Resmî Gazete ve Ulus. İstan-

bulda Cumhuriyet, Akşam, La Republique ve Türkische Post gazetelerinde 
15/2/1939 ve 20/2/1930 ve 25/2/1939 tarihlerinde ve Bafra, Zile, Tosya. Adı
yaman, Kırşehir, Niğde, Develi, İskilip, Bayburt ve Mardin kasabaları su pro
jeleri tanzimi içm Ankarada Resmî gazete ve Ulus, İstanbulda Akşam ve Cum
huriyet gazetelerinde 15/2/1930 ve 20/2/1939 ve 25 2/1939 tarihlerinde ve 
Bünyan, Biga ve Eskişehir kasabalan halihazır haritaları alamı işi için An
karada Resmî gazete ve Ulus ile İstanbulda Cumhuriyet, Akşam gazetelerin
de 18/2/1939 ve 22/2/1939 ve 27/2/1939 tarihlerinde intişar etmiş olan mü
nakaşa ilânlarının görülen lüzum üzerine yeniden ilân edileceğinden şim
dilik eksiltmeden kaldırılmış olduklan bildirilir. (1336) 

Açık arttırma ile 
fevkalâde satış 

1939 Martın 2 nci Perşembe günü sa-
sat tam 12 de (Öğle tatili) Galatada T. 
C. Ziraat Bankası ittisalindeki sokakta 
Çanakçılı hanında (Eski Manukyan han) 
mevcud Beyoğlu 5 inci Noterliğin tekmil 
eşyaları açık arttırma ile satılacaktır. 

Meşhur York markalı İngiliz yepyeni 
bir kasa; Adler, Erlka, Royal ve sair meş
hur markalı hayli yazı makineleri; ha
kikî Viena mamulâtı ve 1 kütüphane, 1 
yazıhane, 1 müdevver masa ve bir döner 
koltuktan mürekkep yazı odası; 3 adet 
boy boy mükemmel Avrupa mamul&tı ıs-
torlu kartonierler; çelikten mamul 3 adet 
ıstorlu bÜ3rük dosya dolapları; hayli boy 
boy ve çeşit çeşit yazıhaneler; bekleme 
salonu için hayli Thonet portatif sandal-
yalar; hakiki Fransız mamulâtı ve aynalı 
som cevizden mamul .bir ANTRE takımı 
(2 kanape ve 1 masa); hayli döner kol
tuklar (yazıhane için); pul için demir 
ufak kasalar; elektrik avizeler; muşam
balar; Salamandra sobası; hayli boy boy 
kitap etajerleri; TONET ve sair hezaran 
sandaljralar ve sair yazıhane eşyaları, 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimli-
feiııden: 939/35 

Abdullahın Devlet Demiryolları Sirkeci 
Ticarî emtea kaleminde Sadi Ersinsol 
aleyhine açtığı on beş lira alacak davası-
nm carî duruşması sırasında müddeaaley-
lıin ikametgâhın meçhuliyetine mebni 
mahkemece on beş gün müddetle ilânen 
tebligat icrasına varar verilmiş olduğun
dan, mahkeme günü olan 18/3/939 saat 
9/30 da bizzat veya bllvekâle gelmeniz teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilân olu-

« D i K KAT! M 

Apikoğlu 
SUCUKLARINI 

Tercih ediniz 
Halis koyun ve sığır etinden ma

muldür. Bütün bakkallarda satılır. 
Taklidlerinden sakınıjıız. 

İmalâthane: Maltepede 
Telefon: 24340 

^ Dr, Hafız Cemal -̂  
Lokmanheklm 

Dahiliye mütehassısı 
DivMiTtdn liM 

Mnayene saatleri Pazar hariç her gitn 
2,S-6 Salı. Cumartesi 9.5-12 fukaraya 

T. 22398 » 

DOYÇE ORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
İKEerkezi: Berl in 

Türkiyede Şttbeleri: 
İstanbul (Galata ve istanbul) 

Depoc TûtÛD Gamruk 
İzmir 

Her turla banka muamelâtı 

i 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahlr han S flnett kal 
Tel: 44901 - I • I 

Srenska Ort«nt Ünlen OothtnbuTg 
Ootbenbury, Stokholm, Oılo, Dantılf, 

Ddynla Copenhag Abo Reval ve btttfin 
Baltık limanlan «ark ve Karadenlı ba|U-
ca Umanlan arannda 15 günde bl& aıtmd 
T« avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg T* Oalo-
tfan beklenen vapurlar. 

Freja vapuru 1 Marta doğru. 
Scandinavian vapuru 3 Marta doğru. 
Boreland vapuru 13 Marta doğru. 
Talanda tstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynla Oothenberf, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo limanlan 
ICİn hareket edecek vapurlar. 

Scandinavian vapuru 3 Marta doğru. 
Preja vapuru 1 Marta doğru. 
Pazla tafsilât İçin Oalata'da Tabir han 

I ftncü katta k&ln acentahtına mftracaal 
Tel: 44901 - S - I 

En F a z l a 
Rağbet Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MBŞHUa BİR 
Güzellik mütehassısı 

ŞM kıymetli tavsiyelerde bulunuyor: 
— Rop ve şapkalarda olduğu gibi 

pudı-a renklerinin de modası müte
madiyen değişir. Bunun içindir ki 
daima yeni ve cazip renkler hemen 
Tokalon müessesesinin güzellik mü
tehassısı tarafmdan piyasaya sürül
mektedir. 

• PECHE — İlk bahar tuvaleUe-
rile âhenktar olan ve bilhassa san-
şinlerle saçları kestane renginde o-
lanlara yakışan, şeftali yumuşaklığı 
tesirini yapan pudradır. 

• BRUN SOLEİL — Esmer ten
ler için gayet sevimli ve «Mat» bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek faz
la rağbet bulan pudradır. 

• RACHEL - D 0 R 6 — Zayıf tip
lere hafif ve mahrem bir parlaklık ve
ren ve bilhassa suare tuvaletlerine 
âhenktar bir pudradır. 

Cazip ve Sehhar Renklerin hütün 
serisini tecrübe ediniz: 

Bir çok kadmlar, maalesef tenleri
ne uygun renkteki pudrayı kullanmı
yorlar. Bunun için yüzlerine makyaj 
olmuş ve sert bir manzara veriye-*. 
Teninize uygun pudrayı bulmamn ye
gâne çaresi yüzünüzün bir tarafma 
bir renk ve diğer tarafma başka renk 
tecrübe etmektir. 

Adresimize yazınız. Size parasız 
olarak muhtelif renklerde 8 adet nu
munelik yeni Tokalon pudrasını gön
dereceğiz ve bu tecrübeyi kolaylıkla 
yapınız. Adres: İstanbul 622 Posta 
kutusu 23 No. lu Tokalon Pudrası 
servisi). 

İttihadı lillaadin 
Türk anonim firketi 

idare Meclisi Reisliğinden: 
Şirketimiz hissedarları heyeti umuml-

yesl 24 Mart 939 Cuma günü saat 14 te 
Galata - Bankalar caddesinde Şark ham-
nm 5 inci katında 8 numaradaki Şirket 
merkezinde âdiyen içtimaa davet olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1 — Meclisi idare ve mürakip raporla-

9nmn okunması, 
2 — 938 hesabatmı gösteren bilançonun 

kabulü, idare heyetinin İbrası, 
3 — 939 bütçesinin tasdiki. 
Hlssedarlarm hisse senedlerini veya 

mllkiyet vesikalarmı toplantı gününden 
en az bir hafta önce Şirketin İdare mer
kezine, yahut her hangi bir banlca veya 
müesseseye teslim eylemeleri gerektir. 

I inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Afiktan Muhamen B. 

l i ra Kuruş 
10.650 — 

Muvakkat T. 
Ltra kuruş 

798 75 

Eksiltme 
şekli saati 

Ka. zarf 15 Motor 2 aded 
I — İdaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için şartnamesi mucibince 

2 adet motor kapalı zarfla satın almacaktır. 
II — Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen bedeli 

ve muvakkat teminatı yukarda yazılmıştır. 
IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Şartnamenin (7) nci maddesi mucibince taliplerin tanzim edecekleri 

plân ve fotoğrafiler münakaşa gününden üç gün evveline kadar Cibali nakli
yat şubemize vermeleri lâzımdır. 

VI — Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar (saat 14 de) mezkûr komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (965) 

Cinsi mikdarı Muh. bedeli % 7,5 teminat Eksiltmeni 
Lira Krş. 

likör koymak 15 adet 2452 05 
için 320 şer litrelik 
yerli bakır kap 
Melânjör 1 adet 3420 66 

Lira Krş. şekli 
183 90 Açık eksUtme 

256 54 Açık eksiltme 

n 
saati 

14 

15 
I — Şartname ve plânları mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 ka

lem malzeme ayıı ajTi eksiltmeye konmuştur. 
II — Muhammen bedellerUe muvakkat teminatlan hizalarında gösteril

miştir. 
III — Eksiltme 17/Mart/939 tarihine rastlayan cuma günü hizalarmda 

yazıh saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alun komisyo-
nunda yapılacaktır. , 

IV Şartnameler ve likör kapları plânları her gün sözü geçen şubeden 
parasız ahnabileceği gibi melânjör plâm da görülebilir. 

V Melânjör için münakaşadan evvel taliplerin müskirat fabrikalar 
şubesine müracaatla bu gibi işlevi yapabilecek atölyeleri bulunduğunu tesbit 
ederek vesika almaları lâzımdır. 

VI isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarile ve vesikaJariîe birlikte mezkûr komisyona gelmeleri ilân olu. 
nur. (1242) 

• 
I — İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şişe yıkama atölye ve üzüm 

anban daireleri çatüarımn tamiri işi şartnamesi mucibince kapah zarf usu-
lile eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat teminatı 854.02 liradır. 
III — Eksiltme 17 Mart 939 tarihine raslıyan cuma günü saat 15,30 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva

zım ve mübayaat şubesinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 liralık bu gibi işler yap

mış olduklarım gösterir vesikaja ihale gününden sekiz gün evveline kadar 
Umum müdürlük inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fennî ehliyet vesikası 
almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile beşinci maddede ya
zılı fenni ehliyet vesikası % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14,30 za 
kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzım-
du-. (1278) 

1 Kadıköy Vakıflar 
Akarat: 

Semti ve 
mahallesi 

Kadıköyünde 
Osman ağa 

» » 

Sokağı 

Haydarpaşa 
caddesi Yoğurt 
hane sokağı 

» 

No 

60 

f> 

Direktörlüğü İlânları | 

; Cinsi Muhammen 
bedeli 
L. K. 

Dükkân ile 3000 00 
üstünde 1 No: lu ev 

3 Ahşap ev 1000 00 

muvakkat 
teminat 

L. K. 
223 

75 
Yukarıda mevkii ve cinsleri yazılı emlâkin satılmak üzere açüc arttırma

ya çıkarılmıştır. İhaleleri 8/3/939 çarşamba günü saat 15 dedir. İsteklilerin 
Kadıköy vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (1071) 

* 
Akarat: 

Gebze kazasında Denizli ve köseler köyleri civarmda Susığırhğı namile 
söylenen vakıf mer'a içindeki eğrek mahallerile ormandan kesilip imal oluna
cak 200 metre mikâp gayri menkul meşe, kaym ve gürgen kerestesile dallarm-
dan yapılacak kömür şartnamesi mucibince açık arttırmaya çıkanünıştır. 

Gayri mamul meşe kerestesinin beher metre mikâbına 3 kayın ve gür
genin 2 lira ve kömürün beher kentalma 25 kuruş kıymet tahmin olunmuştur. 
Teminatı muvakkatesi (57) liradu-. İhalesi 13/3/939 pazartesi günü saat 15 
de olup isteklUerin Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (1238) 

Nafia Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 — Tokat Kozovasmın sıüanması için Yeşihrmak üzerinde Gömenek 

mevkiinde yapılacak regülâtörle açılacak sağ sahil sulama kanalı hafriyatı 
ve sınaî imalâtı keşif bedeli (1,456,126) lira (53) kuruştur. 

2 — Eksiltme 24/3/939 tarihine rastlayan cuma günü saat (15) de Nafia 
Vekâleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 — İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdılrhk işleri 
genel şartnamesi fennî şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde, sular 
umum müdürlüğünden alabilüler. 

4 — Eksiltmeye girebümek içuı isteklilerin (57,433) lira (80) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapüacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekâlete müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttu:. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lâzımdır. 

Postada olan gecU?meler kabul edilmez. (1051) 

I * I İstanbul belediyesi İlânları | »""I 
Mezat işleri talimatnamesi hakkmda tavzih ilâm: 
28 Şubat 1939 tarihli nüshamızm 15 nci sahifesinin birinci sütununda 65 

nci satırda VİTRİN kelimesi yerme sehven vaktinde cümlesi yazılmış olduğu 
görüldüğünden tashihen üân olunur. 

Gayrimenkul satış ilânı 
İstanbul emniyet sandığı müdürlüğünden 

Bayan Emine Naciye ve Hatice Meliha ve Bay İsmail Şefik Ke^dnin 21845 
hesap numarasile sandığımızdan aldıkları (3390) liraya karşı birmcisi derece
de ipotek edip vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 
3202 numarah kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre 
satılması icap eden Kadıköyünde Erenköy Sahrayıcedit mahallesinin karakol 
sokağında eski 3,3 mükerrer yeni 9/9/1 No taj 15 kapı 4 harita numaralı 3762 
metre murabbaı miktarında, ayrılmış fazla bahçesi olan (Büyük binamn bir 
katı kagir iki katı ahşap diğer yeni evin tamamı kagir) iki evin ve müştemilâ-
tımn tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapv 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (900) lira pey ak' 
çesi verecektir. Milli banka! arııruzdan birinin teminat mektubu da kabul olu
nur .Buikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve dellâliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttıı-ma şartnamesi 8, 3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyen
lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bvmları tetkik ederek satıüğa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci aıttırma 17/4/939 tarihine mü
sadif pazartesi günü Cağaloğlunda kâin sandığımızda saat on dörtten on altı- ^ 
ya kadar yapüacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını ta
mamen geçmiş olması şarttır. Aks; takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal
mak şartile 4/5/939 t&rihıne müsadif perşembe günü aym mahalde ve aynı 
saatte son arttırması yapılacaktu. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıra-
nm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddi-
alarmı üân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. Daha fazla malûmat almak istiyenlerin 937/472 dosya numarasüe 
sandığ'ımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu üân olunur. 

D İ K K A T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulu ipotek etmek isteyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğ^ı kıymetin nısfını tecavüz etmemek üze
re ihale bedelinin yarışma kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(1314) . 

Devlet Şûrası reisliğinden 
1 — Devlet şûrasında münhal olan ikinci sınıf mülâzimlikler için 22 Mart 939 

çarşamba günü saat 14 de Ankarada Devlet şûrası binasında müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

2 — İmtihana girebilmek için Hukuk veya İktısad fakülteleri yahut Siya
sal bUgiler okulu veya bunlara muadil olduğu Maarif Vekâletince tasdik edil
miş olan yabancı loemleket fakülte veya yüksek mekteplerinden mezun ol
mak şarttır. 

3 — İmtihana gireceklerin yaşlan otuzu geçmiş olmayacaktır. 
4 — İmtihanda muvaffak olacakların memuriyete almmalan memurin 

kanununun dördüncü maddecinde yazüı şart ve vasıfları haiz bulunmalarına 
bağlıdır. 

5 — İmtihanda muvaffak olanlara 30 lira aslî maaş verilecektir. 
Garp lisanlarından birini bildiği a3n:ıca yapılacak imtihanla sabit olanla

ra 35 lira maaş verilir. 
6 — Müsabaka imtihanı aşağıda yazılı mevzulardan yapüacaktır. 
A — Esas teşkilât hukuku, 
B — Umumî surette idare hukuku ve bilhassa aşağıdaki kanunlar. 

3546 nuraaraU Devlet şûrası kanunu. 
îdarl kaza nazariyatı. 
Türkiye cumhuriyeti teşkilâtı 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu işle alâkah diğer kanunlar. 
VUâyet idaresi ve idarei umumiyei vilâyet kanunları 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat 

C — Maliye 
7 — İmtihana girmek istiyenler nuius hüviyet cüzdanları ve tahsil vesl-

kalan ve iki kıta vesika fotoğıaflarile birlikte arauhalle 21 Mart 939 salı ak
şamına kadar Devlet şûrası umumî kâtipliğine müracaat eylemelidirler. 

(702) (1337) 

AKŞAM 
Rotatif makinelerinde resimli ve 

renl<ll gazete ve mecmualar ı , baskı 
adedi yüksek risale, kitab ve her 
nevi matbuaları en temiz şeklldeen 
ehven şeraitle basar. 

* 
Devamlı işler İçin hususi şerait tesbit 

edilir. Fazla tafsilât için matbaa idare
sine müracaat Telefon :20497 

BOtOn « i n v* sızılara karyı «n müessir v« mütakamil ka«« 

Bursa Belediye Riyasetinden: 
300 lira aylık ücretli belediye başmühendisliği münhaldir. Askerhğüıi 

yapmış ve memur olmtk vasıflarım haiz. Yüksek mühendis mektebinden 
diplomalı isteklilerin ellerinde mevcut vesikalarm birer ömeklerile birlik, 
te Mart sonuna kadar Bmsa belediye reisliğine istida ile müracaatları lü
zumu ilân olunur. (1324) 

' / O l n «Sprtojpt-tT-



1 Mart 1939 

BiJtOn ağrıları kesen 
emsalsiz bir ilâç: 
Neokürin 
Neokürin 
Neokürin 
Neokürin 
Neokürin 

Baş, Diş ve Romatizma ağnlanm derhal keser. 

Grip, Nezle ve Soğuk algınlığında emsalsiz bir 
devadır. Ateşi söndürür, vücud kırgınlığım alır. 
Bayanların aybaşı sancılarım keser ve âdeti 
kolaylaştırır. 
Mideye, kalbe ve böbreklere zarar vermez. 
Günde 2 - 3 almabilir. 

i daima tercih ve ismine dikkat ediniz. 

Bir kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulımur. 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıklarm mikroblanm kö
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arünr, kadm, erkek idrar zorluklarım, eski ve 
yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabmıbel ağnsmı, sık sık idrar bozmak, ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşlann teşekkülüne mani olur. 
Sıhhat Vekâletinin ruhsatım haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarmua temizliyerek mavileştirir. 

ZAMANIN HASTALIĞmiR. 
Bir kaşık 

E RViN 
SİNİR AĞRILARI • ASABİ ÖKSÜRÜKLER • 
BAYGINLIK • BAŞ DÖNMESİ • ÇARPINTI 

ve SİNİRDEN Ueri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI İYİ EDER. 

NE RVİN TATLI B I R L^YKU 
TEMİN EDER 

Her güzel kadının yegâne düşüncesi 

KREM PERTEV dir 
O: Senelerdenberi cinsi lâtife verdiği 
vadi tuttu ve tutmaktadır. Ne mübar 
lâğa ve ne de inkisan hayaldir. 

PERTEV İn 
Cilde yapacağı tesir herhangi bir 

kremin işi değildir. Binbir isimle türlü 
mübalâğa ile size teklif edilen krem
leri ihtiyatla karsılaymız. 

KREM PERTEV in 
Şöhreti beyhude değildir. 

ADEMİ İKTİDAR 
BELGEVŞEKLİĞÎNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız, 

sta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

Traş olduktan sonra cüdinize krem 
sürmeyiniz. 

POKER 
Traş bıçaklan cildi yumuşatır ve 
yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

Her yerde P O K E R traş bıçaklarım 
ısrarla isteyiniz. 

TÜRK HAVA KURUMU 
26 NCI TERTİP 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Besinci keşide: 11/Mart/1939 dadır. Büyük 

[ikramiye: SOmOOO liradır... Bundan başka: 15.000, 
12,000, 10,000; liralık ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları araşma girmiş olursunuz. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 

/ 

g 

iVâ 

I 

i 

/ %W l U K * 4 t I t 


