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İngiltere tecavüze karşı 
bir birlilı yapmak istiyor 

ingiliz - Polonya müzakereleri 
memnuniyet verici bir neticeye vardı 

İngiliz maiıafili Bulgaristanm Balkan paktına 
gireceğini, bu suretle Balkanlarda vaziyetin 

aydınlanacağını ümid ediyor 
Sovyetler Birliği, İskandinav memleketleri İptidai madde, harp 
levazımı verecekler, İngiliz - Portekiz İttifak/ takviye edilecek, 

İspanyanın da düşünülen sisteme gireceği ümid ediliyor 
Londra 4 — İngiliz Başvekilinin 

dün Avam Kamarasında söylediği nu
tuk her tarafta büyük bir alâka 
uyandırmıştır. Bu nutuk İngiltere-
nin, tecavüze karşı, Napoleon muha
rebeleri zamanında olduğu gibi, bir 
birlik vücude getirmek istediğini 
göstermektedir. Birlik, alâkadar bü-" 
tün milletlerin biribirlerini müdafaa 
çtmeleri prensipine istinad edecek
tir. Bu yolda atılacak ilk adım İngiliz 
garantisinin Romanyaya da teşmili 
olacaktır. 

İngiliz garantisi Romanyaya da 
teşmil edilince Polonya ile Romanya 
arasındaki tedafüi paktın tadili ve 
daha gerüş bir mahiyet alması lâzım 
gelecektir. Polonyalılar Romanya ile 
Macarlar arasmda bir ihtilâf çıktığı 
takdirde kendilerinin de işe kanşma-
smı icab ettireceğini düşünerek bun
dan çekiniyorlar. Rumenler ise Ma
carlar Almanlann tarafma geçtikleri 
takdirde Polonya - Romanya ittifakı
nın tatbiki hususunda ısrar etmekte-

Polonya Hariciye Nazın B. Beck 

dirler. Şimdi bu hususta müzakereler 
oluyor. Anlaşma olursa Sovyetler Bir
liği sadece ibtidaî maddeler ve harp 

malzemesi verecektir. Polonya Hari
ciye Nazın B. Beck ile Romanyanm 
Londra sefiri yakmda hükümetleri
nin cevaplannı İngllterey bildirecek
lerdir. 

Salâhiyettar mahfillerde söylendi
ğine göre İngiltere ayıu zamanda 
istiklâllerini müdafaa etmeğe azmet
miş bulunan bütün memleketlerin 
muvafakatini almağa çalışacaktır. 
Hariciye Nezaretinin Şarkî Avrupa 
dairesi şefi Sargent'in hafta sonu ta
tili esnasında Macaristan, Yugoslav
ya ve Yunanistan elçileri ile yaptı
ğı mülakata büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. 

Salâhiyettar İngiliz mahfillerinde 
Bulgaristanm Balkan antantma gir
mesi ile Balkanlardaki vaziyetin ay-
dmlanacağı ümid edilmektedir. 

Söylendiğine göre İskandinavya 
memleketleri ibtidaî maddeler vere
ceklerdir. İngiliz - Portekiz ittifakı 

(Devamı 8 nci sahifede) 

Irak tahtına küçük 
veliahd Faysal geçti 

Naib vazifesini ölen kralın amca 
zadesi Emîr Abdullah yapacak 
Kral Gazi, kendi kullandığı otomobilin bir 
telgraf direğine çarpması neticesinde öldü 

Bağdat 4 (A.A.) — Majeste kral 
Gazinin vefatı ile neticelenen çok mü
essif kaza hakkmda aşağıdaki mü
temmim malûmat verilmektedir: 

Kral Gazi, otomobilini bizzat ken
disi kullanarak, saraya dönmekte, 
idi. Bu ana kadar aydmlanılmayan 
bir sebepten dolayı, otomobil bir tel
graf direğine çarpmıştır. Kafa tasın
dan yaralanan kral, birkaç dakika 
sonra vefat etmiştir. 

Kralın cenaze merasiminin icrası 
tarihi yarm tesbit olunacaktır. 

Kral Faysalın oğlu olan kral Gazi, 
12 mart 1912 de Mekkede doğmuş ve 
8 Eylül 933 de Irak tahtına çıkmış
tı. Kral Gazinin saltanat devrinde 
Irak istiklâlini almış ve İngiltere ile 
Irak arasmda ittifak muahedesi ile 
Saadabad paktı imzalanmıştır. 

Irak veliaht! olan ve kral Gazinin 
yegâne oğlu bulunan Emîr Faysal, 
halen dört yaşındadır. Emîr Faysalm 
sin rüştüne kadar, kral naibliğini, 
kral Gazinüı amcazadesi ve sabık Hi- Müteveffa Kral Gari 
Caz Kiralı Alinüı oğlu Emîr Abdullah 
İfa edecktir. Faysal ikinci Faysal adı ile kral ilân 

Evvelce feshedilmiş olan parlâmen- edihniştir. Prens Abdullah da naib 
to, niyabet meselesi hakkında bir ka- nasbolunmuştur. 
*ar .vermek üzere perşembe günü Niyabet meclisi meselen Millî Mec-
topiantıya davet olunmuştur. îs tarafından katî olarak halledilin-
j ^ ceye kadar hükümdarlık salâhiyetle-
"rens F a y s a l kral i lân ed i ld i rini hükümet icra edecektir. 

Bağdat 4 (A.A.) — Veliaht prens (Devamı 8 nci sahifede) 

italya Arnavut
luğu işgal ediyor 

Rö3rter, bu işsralin K r a l 
Z o g o n u n m u v a f a k a t i l e 

o lacağ ın ı y a z ı y o r 

Londra 4 (A.A.) — Reuter'in 
diplomatik muhabiri, İtalyanın 
Arnavutluğu işgal etmek niyeti 
hakkmdaki şayialann, resmi 
mahfillerin tekziplerine rağmen, 
teeyyüd eder vaziyette olduğunu 
İHİdirmektedir. 

Sanıldığma göre, İtalyan as
kerleri, derhal Arnavutluğa gön
derilmek üzeredir ve hattâ Birin-
dizi mmtakasmda 20 bin asker 
şimdiden tahşid edilmiş bulun
makta, dır. 

(Devamı sekizinci sahifçde) 

Dünya siyaseti 
H a r i c i y e V e k i l i dünkü Part i 
grupu i ç t imaında i zahat verdi 

Ankara 4 (A.A.) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
grupu bugün (4/4/939) öğleden son
ra saat 15 te Seyhan mebusu Hilmi 
Uran'm reisliğinde toplandı. 

Söz alan Hariciye Veküimiz Şükrü 
Saracoğlunun B. M. Meclisirün tec
didi intihap fasılası esnasında cere
yan eden dünya siyaseti ve Bükreşte 
toplanan Balkan antantı müzakere-
lerile, Bulgar Başvekil ekselans Köse-
ivanofun Ankarayı ziyareti hakkında 
tafsilen verdiği izahatı ve bazı âza 
tarafından sorulan suallere ait ce^ 
vapları grup tarafından alâka ile din
lenerek tasvib edümiş ve_.celsejû»»| 
hayet verilmişti^ gm_| KOTOPHAİC '1 ANK A P A 
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İttifakla tekrar Cümhurreisi seçilen MiU! Şef tsmet tnönü yemin ederitm 

Atatûrkün mukaddes 
hatırasına hürmet 

Parti grupunda dün heyecanlı 
bir celse akdedildi 

General Kâzım Karabekir Atatürke karşı çok eski hür
met ve merbutiyetinden bahsetti, meselenin yanlış anla
şıldığım söyledi. Bu izahat üzerine mesele kapandı 

Ankara 4 (Telefonla) — İstanbul 
mdbusu mütekaid general Kâzım 
Karabekirin beyanatının uyandırdı
ğı çok fena aksi tesir Ankarada hâlâ 
devam etmektedir. Bilhassa Meclis ve 
Parti mahafilinde çok derin bir hid
det husule gelmiştir. Bunun netice
leri bugünkü Parti grupu içtimaında 
görülmüş, birçok mebuslar söz almış
lar ve general Kâzun Karabekirin 

hareketini şiddetle t«ıkid etmişler
dir. 

Atatûrkün mukaddes hatu-ası kar-
şısmda Parti grupunun heyecanı cid
den büyük olmuştur. En son kürsüye 
çıkan general Kâzun Karabebâr, Ata
türke karşı çok eski hürmet ve mer
butiyetinden bahsetmiş ve meselmin 
yanlış anlaşıldığım söylemiştir. Bu 
izahat üzerine mesele kapanmıştır. 

İtt 

Yeni Vekâletlerde dünden 
itibaren işe başlandı 

Demiryollar Umum mûdûrlâğû, münakalât reisliği, 
posta ve telgraf, hava yollan, Denizbank Muhabere 

ve Münakale Vekâletine, 
iç ticaret umum müdür
lüğü, tarifeler bürosu, 
Türkofis Ticaret Vekâ

letine bağlanacak 
Ankara 4 (Telefonla) — Muhabere 

ve Münakale Vekili B. Ali Çetinkaya 
ile Nafia Vekili general Ali Fuad Ce-
besoy yeni vazifelerine başlamışlar
dır. Her iki Vekâletin de şimdilik 
Nafia Vekâleti binasında vazife gör
meleri muvafık görülmüştür. 

Muhabere ve Münakale Vekili B. 
Ali Çetinkaya Vekâletteki eski oda-
smı muhafaza etmiş, yeni Nafia Veki
line de Nafia müsteşarı B, Naki Kös-
temin odası tahsis edilmiştir. 

Muhabere ve Münakale Vekâleti
nin teşkilâtına ait kanun projesi en 
kısa bir zamanda hazırlanarak Mec
lise verilecektir. Hava yollan, posta 
telgraf, devlet demiryolları umum 
müdürlükleri Ue Denizbankm ve Na
fia Vekâleti münakalât reisliğinin 
Nafia Vekâletine bağh diğer bir kı
sım müesseselerin yeni Vekâlete bağ
lanacağı anlaşılmaktadır. 

Ankara 4 (Telefonla) — Yeni Ti
caret Vekilimiz B. Cezmi Ercin İktı-
sad Vekâleti binasında, Ticaret Ve
kâleti için ayrılan dairede bu sabah
tan itibaren yeni vazifesine başlamış
tır. Yeni Vekâletin teşkilât kadroları 
bugünlerde tesbit edilecektir. 

İktısad Vekâletine bağlı umum 
müdürlüklerden bir kısmının, bu ara
da iç ticaret umum müdürlüğü, ta- Yukand* Meclisi «ç*n en yaşl» »» B, B»-

sim Ömer Akalın, Parti senel sekreteri 
rifeler bürosu ve TurkoflSin yeni Ve- rikn Tüter, İanir mebusu Benal Anman, 
kâlete bağlanacağı anlaşılmaktadır. Dahiliye vekUi Faik Ö«tnk yemin ederlerken 
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Dnn Geceki ve Bu Sabahki Haberler | 
Son dakika 

Arnavutluğun işgali ingiliz 
italyan itilâfına muhalif 

Romadaki Arnavutluk elçisi 
tayyare ile Tirana gitti 

Boma 5 — Salâhiyettar mahfiller, 
ttalyanın Amavudluğıın karşısındaki 
İtalyan limanlanna askerî nakliyat 
yaptığından ve Amavudluğlı işgal ede
ceğine dair olan şayialardan ademi 
malûmat beyan ediyorlar. 

Maamaflh, Arnavudluğun geçen 
bafta buraya gelen yeni elçisi, dün 
yanmda sefaret müsteşarı bulundu
ğu halde tayyare ile buradan Tirana 
^tmişUr. 

Londra 5 — Reuter-ajansma gör© 
Jtalya Aınavudluğu işgal ederse bu 
hareket Akdenizde statükonun muha-
lazasma dair 1938 tarihinde aktedil-
miş olan İngiliz - İtalyan itilâfımn hü
kümlerine mugayir olacaktır. 

Bari radyosu, İtalya ile Arnavud-
luk arasmdaki ittifakın daha ziyade 
kuvvetlendirilmesi için iki hükümet 
arasında müzakereler cereyan etmek
te bulunduğunu tebliğ etmiştir. 

Slovakya Başvekili Berline 
çağrıldı 

BerUn 5 — Slovakya Başvekili Tisso 
bazı mühim meselelerin müzakeresi 
için Berline davet edilmiştir. 

Bratislava 5 — Başvekil B, Tisso B. 
Hitlerin daveti üzerine Berline hare
ket etmiştir. Slovak mahafili bu dave
tin sebebi hakkında ademi malûmat 
beyan ediyorlar. 

Rumen Hariciye Nazırının 
Aniıarayı ziyareti 

B. Gafenco, B. Şükrü Saraç
oğlu Tahrandan döndükten 

sonra gelecek 
Ankara 4 (Telefonla) — Rumen 

Hariciye Nazırı B. Gafenconun bu 
ayın 20 sinde Ankarayı ziyaret ede
ceği yazümıştı. Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu o tarihte Tah
randa bulımacağından dost memle
ket Harici3re Nazırmm memleketimizi 
alyareti B. Şükrü Saracoğlunun Tah
randan avdetinden sonra olacaktır. 

Iran Veliahdının 
augunu 

Heyetimiz gelecek perşembe 
günü hareket edecek 

Ankara 4 (Telefonla) — İran Veli-
«hdlnin düğünlerinde hazır buluna
cak heyetimiz perşembe günuü burar 
dan İrana hareket edecektir. Heye
timiz Hariciye Vekili B. Şükrü Sa
raçoğlu, Meclis reis vekillerinden bir 
zat ile Riyaseticümhur seryaveri Ce
lâl ve ordu müfettişlerinden general 
Kâzımdan terekküp edecektir. 

Evvelce de bildirildiği gibi Riyase- ' 
ticümhur bandosu ile Mııhafız alar 
Ijrmdan 120 kişilik bir askerî müfreze 
ve bir hava füomuz da bu merasime 
İştirak edecektir. 

Okuma kitapları 
Yeni kitaplar hazırlanması 

muvafık görüldü 
Ankara 4 (Akşam) — Ortamek-

teplerde tedris edilen okuma kitapla-
nnı tetkik etmek üzere bundan bir 
inüddet evvelteşkil edilen komisyon ça
lışmalarına devam etmektedir. Ko
misyon yaptığı tetkiklerle bugün or-
tamekteplerde okutulan okuma ki-
taplanmn yeniden tertip edilmesinin 
laydalı olacağı neticesine varmıştı. 

Maarif Vekâleti okuma kitapları 
hakkında Ankara ve İstanbul mual
limleri arasında açtığı ankete gelen 
cevaplan mezkûr komisyona vermiştir. 
Komisyon bu cevaplan de göz önün
de tutarak ortamekteplerin birinci. 
İkinci ve üçüncü sımflarına mahsus 
yeni okuma kitaplan hazırlayacak
tır. 

B. Hitlerin doğum yılı mera
simine memleketimizden 
bir heyet iştirak edecek 
Ankara 4 (Telefonla) — B. Hitle

rin doğumlarmm 50 nci yıldönümü 
münasebetile bu ayın 18 inde Berlin-
de yapılacak merasime. Alman hükü
metinin daveti üzerine memleketi
mizden de bir heyet iştirak edecektir. 

Sovyet - Japon 
müsademeleri 

Tokyo mahafilînden bu 
çarpışmalara dair 
verilen malûmat 

Tokio 5 (A.A.) — Domei ajansının, Har
binden öğrendiğine göre son günlerde 
kuvvetli Sovyet müfrezeleri Mançukovunun 
harp hududlannı Lluçia civarında bir kaç 
defa geçerek Mançukov hudud postalan-
na ateş etmişlerdir. 

Yüz kadar Sovyet askerinden mürek
kep bir müfreze topçunun hima3resinde 
dün ayni hudud karakoluna taarruz et
miştir. Bir kaç saat süren müsademeden 
sonra Sovyet müfrezesi geri atılmıştır. 

Suriyede matem 
Irak Kralmm vefatı haberi 

üzerine Suriyede siyah 
bayraklar çekildi 

Şam 5 — Irak kiralı birinci Gazinin 
feci bir kaza neticesinde vefat ettiği 
haberi burada çok derin bir teessür 
uyandırmıştır. Bütün müesseseler ve 
dükkânlar, matem alâmeti olmak 
üzere siyah bayraklar çekmişlerdir. 
Suriye cümhurreisi, Irak kıral naibi 
Abdülilâha samimî bir taziyet telgrafı 
çekmiştir. 

Ammandan buraya gelen haberlere 
göre kıral naibi Abdullah, Irak kırah-
mn vefatı haberini ahr almaz teessür 
ve kederinden bayılmıştır. 

Büyük Menderes 
nehri taştı 

Bütün A y d m ovasmi sular 
kapladı. Köylerle münakale 

durdu 
Aydın 4 (A.A.) — Birkaç gün er-

veline kadar sürekli bir surette d^ 
vam eden ilkbahar yağmurlarından 

Bü3rük Menderes taşmış ve ovayı ka
milen sular kaplamıştır. 

Balat ovasında bulunan bazı köy
ler arasmda münakale durmuştur. 

Bu taşkın sebebile havzada pamuk 
ziraatinin bir ay kadar gecikeceği 
tahmin edilmektedir. Sular yavaş 3̂ a-
vaş çekilmeğe başlamıştır, 

İktısad Vekâleti kalmış af
yonları satın alacak 

Ankara 4 (Telefonla) — İktısad 
Vekâleti müstahsil ve tüccar elinde 
kalmış bulunan afyonların satın alm-
masını tensip etmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi Vekâletin 
bu kararını yerine getirmek üzere ha
zırlıklara başlamıştır. 

Kudüste bîr suikasd 
Kudüs 4 — Müzenin İngiliz direk

törü Cllffe evinin civarında bir kur
şunla ağır surette yaralanmıştır, ^ 

Barem kanunu 
Bazı tadilât yapılmak içİn 

tedkik ediliyor 
Ankara 5 (Telefonla) — Ulus gaze

tesi hükümetin yeni barem kanunu 
projesi üzerinde bazı tedkik ve ilâve
ler yapmak üzere projeyi geri aldığını 
yazmakta ve şu malûmatı vermekte
dir. Proje", hâkimler ve muallimler da
hil, subaylar ve askerî memurlar ha
riç olarak hazırlanmaktadır. Subay
lar ve askerî memurlar için ayrı hü
kümleri ihtiva etmek üzere yeni bir 
proje hazırlanmaktadır. Esas olarak 
kabul edilen 15 dereceden her birine 
tayin edilebilmek için muayyen tah
vil ve kıdem şartlan aranmakla bera
ber bazı istisnalarda derpiş edilmek- • 
tedir. Devlet memurluğuna ilk defa 
girenlerden umum müfettişlik, cum
hur riyaseti dairesi memurlukları, hu
susî kalem müdürlükleri, mütercim
likler, elçilikler, valilikler ve hukuk 
müşavirliklerine tayin edilecekler pro
jenin hususî bir maddesinde yazılı ka-
yıdlara tabi tutulmak için kadrodaki 
derece maaşlarile bu memuriyetlere 
tayin edilebileceklerdir. 

Yeni projenin bu gibi bir kaç 
memuriyete has olan istisnası dışın
da kalan bütün memurluklar için ta
yin ve terfie aid esaslar, tek prensibe 
bağlanmaktadır. 

Projenin tedkikine devam edilmek
tedir. 

Saadabad paktı 
Konsey, Hariciye Vekilimiz 

Tahranda bulunduğu 
esnada toplanacak 

Ankara 5 (Telefonla) — Saadabad 
paktı devletleri konseyinin bu yıl 
Kabilde toplanması mukarrerdi. An
cak Tahrandan Kâbüe 12-13 günde 
gidilebileceği nazarı itibara alınarak 
toplantmın bu sefer. Tahranda ya
pılması Kabil hükümeti nezdinde 
iltimas edilmiş ve Efganistan bu 
teklifi kabul etmiştir. 

Haber verildiğine, göre Saadabad 
devletleri konseyi, Hariciye VekUimi-
zin İran veliahdinin düğünü müna
sebetile Tahram ziyareti esnasında 
toplanacaktır. 

Kabinenin beyannamesi 
Pazartesi günü Millet 
Meclisinde okunacak 

Ankara 5 (Telefonla) — Millet 
meclisi, pazartesi günü toplanacak 
ve ihtisas encümenleri intihabı yapı
lacaktır. O gün kabine meclise ge
lerek beyannamesini okuyacak ye 
meclisten itimad reyi istiyecektir. 

Devairde i§ takip edecekler 
hakkında bir tamim 

Ankara 4 (Akşam) — Dahiliye Ve
kâleti devlet dairelerinde iş takip 
edecekler hakkında valilere bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamime göre noterlikçe musad-
dak vekâletnameleri olan kimselere 
dairelerde iş takibine müsaade edile
cektir. 

Noterden vekâletnameleri olmayan 
kimselerin hukukî ve kazaî mahiyet 
arzeden nizaü işleri takiplerine mü
saade edilmiyecektir. 

Rapor, arzuhal yollamak, bir işin 
neticesini sordurmak gibi işleri takip 
edenlerden vekâletname istenilmiye-
cektir. 

Nafia Vekili general Ali Faud 
Cebesoyun teşekkürü 

Ankara 4 (A.A.) — Nafla Vekili 
general Ali Fuat Cebesoy, Nafia Ve
killiğine tayini dolayısile hakkmda 
gösterilen duygu ve tebriklere ayn 
ayn cevap veremediğinden, teşekkür
lerinin iblâğma .^ladolu ajansım tav-
sit etmişlerdir. 

Elâzığ kız sanat okuluna 50 
parasız talebe alınacak 

Ankara 4 (Akşam) — Elâzığ Ak
şam kız sanat okulıma önümüzdeki 
ders senesinde, elli parasız yatıh tale
be almmacı kararlaşmıştır. 

Yarı resmi Alman gazetesinin 
Ingiltereye iıöcumları 

** Bugünkü Almanya harpten evvelki 
Almanya değildir. Müttehid ve 
kudretli bir Almanyadır„ diyor 

Berlin 4 (A.A.) — Yarı resmî dip-
lomatlsche Korrespondenz yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

«Müraice sözlerin Almanyayı mua
rızlarının hakikî hedefleri hakkında 
aldatabileceğini kimse bekliyemez. 

Son zamanlarda «Avrupada muva
zene tekrar tesis edilmelidir^) sözünün 
İngilterede yeniden ortaya çıktığım 
görüyoruz. İngilizin kafasmda bımun 
mânası Avrupada milletler arasında 
hakikî bir tevazün kurmak değil, fa
kat İngilterenin ateş hattından geri
de kalmak şartile biribirine muhasım 
iki bloku istismar etmek imkânını ve
ren bir muvazenedir. Hâlâ İngiltere 
her tarafta iyi veya kötü havayı jrap-
mak iddiasım besler benziyor. Hattâ 
bunu başka milletlerin yabancıların 
burnunu sokmadan anlaşmak istedik
leri yerlerde bile... Bu arzu İngiltere
nin -rakibini- en kötü ithamlar al
tında bırakması için kâfidir. 

Hayıra alâmet Olarak telâkki edile
bilecek bir cihet varsa o da, İngiltere
nin muhtelif memleketlerde hiç sıkıl
madan taammüm ettirmeye çahştığı 
ihata emellerinin bitaraf memleket
lerde mütezayit bir endişe ile karşılan
masıdır .Herkes anlıyor ki, garp dev
letlerinin emelleri umumî haı-pten 
evvelki siyasetlerini takiptir. Bu siya

set artık yıpranmış müşterek emniyet 
lâfzı altında Avrupa milletlerini biri
birine düşman iki bloka ayırmaktır! 

Şu kadar var ki, bugünkü Alman
ya o zamanki Almanya değildir. Bu
günkü Almanya, müttehid ve kudretli 
bir Almanyadır. Onu hesaba katmak 
lâzımdır. Bugünkü Almanya taarruz 
temayülleri karşısında lâkayıt veya 
atıl durmıyacaktır. Bugünkü Alman
ya, kaderin kendisine bahşettiği sa
hadaki haklai'in ne olduğunu bizzat 
kendisi tayin ve tesbit edebilecek va
ziyettedir. Ve bu mesuliyetlerin ken
disine yüklediği vazifeleri de tamamile 
müdriktir. 

Aynı zamanda Almanya şımdan 
memnundur ki, aynı sahada yaşıyan 
diğer memleketlerle idame ettiği ve 
idame etmek niyetinde olduğtı müna
sebetler bütün alâkadarlar için feyiz
li olmakla kalmıyor. Bunu bütün alâ
kadarlar açıkça istiyorlar. Bunun için
dir ki, mevcut itimat münasebetlerini 
sarsmak için hiç kendilerini alâkadar 
etmiyen meselelere yabancılann gös
terdiği müzaheret temayülleri Alman 
milletini refahına, istikbaline ve hali
ne karşı bir düşmanlık zihniyeti eseri 
olarak ve umumî sulha muzır bir ha
reketi suretinde telâkki edilmek lâzım
dır. 

ispanyadaki italyan 

Avam Kamarasında sorulan 
bir suale hükümet cevap verdi 

Londra 4 (A.A.) — İşçi partisi me
buslarından Fletcher, hükümetten 
aşağıdaki suali sormuştur: 

«İspanyada dahUî harbin nihayete 
ermesi dolayısile İngiltere hükümeti, 
gönüllüleri geri çekmek hakkmdaki 
vadini İtalyaya hatırlatmak niyetin
de midir?» 

Hariciye müsteşarı B. Butler, aşa
ğıdaki cevabı vermiştir: 

«İtalya hükümetinin almış olduğu 
teahhüde riayet etmiyeceğini düşün
mek için hiçbir sebep yoktur.» 

B. Giyas 
Ankara 4 (Telefonla) — Maliye mü

fettişlerinden B. Gıyas Akdeniz, açık 
bulunan maliye tedkik heyeti azalığı-
na tayin edilmiştir. 

Suriyede vaziyet 
Eski Hariciye Nazırının 

bir telgrafı 
Şam 4 (A.A.) — Eski Suriye Harici

ye Nazırı Cabiri Fransa Başvekili ve 
Hariciye Nazırı ile Fransız ayan ve 
mebusan meclisi reislerine gönderdiği 
telgraflarda, Fransanm Suriye - Fran
sız muahedesini tasdikten imtinaı ve 
manda idaresinin gayri kanunî ted
birleri üzerine hasıl olan vaziyeti dü
zeltmek üzere müdahale edecekleri 
ümidini izhar etmiştir. 

Cabirî, Suriyenin hakkım elde et
mek için her türlü vasıtaya müracaat 
etmeye karar vermiş olduğunu ilâve 
etmektedir. 

Trabzon - îran transit yolu 
Ankara 4 (Akşam) — Nafia Vekâ

leti Trabzon - İran transit yolımun 
biran evvel bitirilmesini temin için, 
her sene bu yolun inşaatına tahsis 
edilen paraya ilâveten, 939 malî yılı 
bütçesine 196 bin liralık tahsisat koy
muştur. 

Edebiyat fakültesi için iki 
mütehassıs getirtilecek 

Ankara 4 (Akşam) — Maarif Ve
kâleti İstanbul üniversitesi edebiyat 
fakültesi için yabancı memleketler
den iki mütehassıs getirmeğe karar 
vermiştir. 

yardımı 
Bir İngiliz iktısad heyet!' 

Bükreşe geliyor 

Bükreş 4 (AA.) — Mühim bir İn-
güiz iktisad heyetinin Bükreşe gelme
sine intizar edilmektedir. Heyete bü
yük bir ihtimalle sir Frederik Leit-
hross riyaset edecektir. İjrt haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre, İngil
terenin Romanyaya yca'dmu bilhas
sa silâh ve tayj'are cihetinden ola
caktır. 

Romanyaya verilecek 
garanti şekli 

Londra 5 (AA.) — tjmumiyetle iyi ma
lûmat alan Yorkshire Post gazetesi, İn
gilterenin Polonyaya verdiği garantinin 
ajTunı Romanyaya vermesini pek muhte
mel görmüyor ve Romanya ile yapılacak 
müzakerelerin Polonya müzakerelerinden 
tamamile ayn olarak cereyan edeceğini 
yazıyor. 

Güreş takımımız 
Cuma günü Norveçe 

hareket ediyor 
Ankara 4 (Akşam) — Mülî güreş 

takunımız ayın 26 smda Osloda ya-
püacak greko - romen Avrupa güre? 
şampiyonasına iştirak etmek üzere 
önümüzdeki cuma günü şehrimizden 
hai'eket edecektir. 

Ekibimiz güreş federasyonu başka-
m B. Vehbi Emrenin reisliğinde an
trenör ve bir idareci ile dokuz güreş
çiden mürekkeptir. Ekibimize seçilen 
güreşçiler şunlardır: 

Ağır sıklette Mehmed Çoban, yan 
ağırda Mustafa Çakmak, orta sıklet
te Ahmed Merdnli, yan ortada Celâl 
Atik, hafif sıklette Yaşar Doğu, en 
hafif sıklette Mustafa, tüy sıklette 
Kenan. Ekipte iki ihtiyat güreşçi de 
bulunacaktır. 

Amerika ile ticaret anlaşması 
Vekiller Heyetine veriliyor 

Ankara 4 (Telefonla) — Amerika 
ile akdettiğimiz yeni ticaret anlaşma
sı tasdik edümek üzere (bugün) Ve
killer Heyetine verilecektir. Bilindiği 
gibi yeni anlaşma beş mayıstan iti
baren meriyete girecektir. Anlaşma-
mn tasdikine ve gümrüklere tebliğine 
ait formaliteler o tarihe kadar bitiril
miş olacaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Bugünün vatanperverliği 
millî vahdeti korumağa 

çalifmaktır 
General Kâzım Katabekiıin beya^ 

bab, başta Üniversite gençUği dmak 
Üzere Mtün memlekette, bütün halk 
tabakaları arasmda haldi bir aksiUâ' 
tnel uyandırdı. 

Atatüricün mukaddes hatırasma 
karşı dünya hürmetkârkm, eski dü^ 
manlannuz bUe Türk ırkuun bütün 
insanlık üzerine yükselttiği bu acar
lar içindeki emsalsiz dâhiyi ancak 
tazimle, tekrimle anarlarken; içimiz* 
den birinin çıkarak, onun maneviye-
iine, ideolojisine ve hâdiselere Uçtl-
ği kıymete karşı bir an bile dil uzat
ması, yurdun her tarafmda infialler 
doğurdu; protesto yağmurları yağ-
dırdı. 

Hele Lu şahsiyet, - banisi Atatürk 
olan - Halk f ukasuun inkılâpçı İMyra-
ğı altına girmiş ve onun mebusu ol
muştur la, işte bu temessüle o 
beyanatı, efkân umumiye katiyen te
lif edemiyor. 

Dün matbaamızı ziyaret eden 
gençlerin necip yüzlerinde ne vakur 
bir heyecan ve teessür görünüyordu. 

Milletlerin yansı istibdad içinde 
inledikleri, yansı da dahili ihtilâflar
la kıvrandüdan şu sırada. Milli Şeti
miz İsmet İnönü, «anarşisiz ve cebir-
siz» bir Türkiyeyi ideal olarak hepi
mize gösterdi. Atatürk devrinde d^ 
vam eden ve yare, ağyare parmak 
ısırtan milli vahdetimizi Atatürkün 
vefatmdan sonra, kendi yüksek hüvi
yetinin cazibesUe; hürmetimizin, mu
habbetimizin ve itimadımızm rabıta-
larile bağh tutan ikinci Reisicumhu
rumuz Milli Şef, diğer taraftan da şu 
veya bu şekUde kenarda kalnuş, uza
ğa gitmiş şahsiyetleri, büyük bir hüs
nü niyetle yakınına çekti. Böylelikle, 
daha mütecanis bir milli manzara 
arzedeceğimizi umarken, vaktile mad
deten, manen en yüksek mevkileri 
işgal eden bir generalin, şahsî infial
ler sebebile millî mukaddesatı en has
sas yerinden vurmağa kalkması hiç
bir suretle tevil edilemez, mazur gö
rülemez. 

Bu falsolu beyanatm aksi sadala-
rmı fazla devam ettirmeği bile aziz 
hatıraya karşı hürmetsizlik sayıyo
ruz. 

Şunu da iftiharla kaydedeceğiz: 
Münevver Türk gençliği başta ol

mak üzere bütün halk, manevî wna-
natı mukaddescye sadakatini, bu fır
satla bir kere daha gösterdi. Millet, 
necip insiyakiyle kendine yakışan ha
reketi yaptı; bir ağız olarak icab eden 
cevabı verdi. 

Zikre şayan bir nokta da: Türk 
matbuatı, general Kâzım Karabeki-
rin iddiası gibi, re'sikârm meddahı 
değUdir. Atatürke ve îsmet tnönü'ye 
bir tek insan halinde peyrev oluşu
muz, sırf onlara şuurlu şekilde bağh-
bğınuzdan, itimadınuzdandır. Unut
mamalı ki, ayni matbuat, işgal za-
manmdaki zâlim re'sikâra kahra
manca karşı durmasını bUdi ve mü
cadelesini muvaffakiyetle başardı. 

Bugünün vatanperverliği Atatür
kün hatırasına, İnönü'nün şefliğine 
bağlı bir mUlî vahdetin devamına 
yardımda bulunmaktır; gözbebeği 
gibi onu korumaktır. 

Masraf bütçesi 
tedkik ediliyor 

Hafta sonunda umumî Mec
lise verilmesi muhtemel 

Daim! encümen dün sabah ve öğ
leden sonra Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lûtfi Kırdann riyasetinde İM defa 
toplanmış, Vilâyet ve Belediyenin 
masraf bütçelerini tedkik etmiştir. 
Vilâyet masraf bütçesinin bu hafta 
sonunda Meclise verileceği tahmin 
ediliyor. 

Vilâyet ve Belediye kadrolan son 
zamanlarda çok genişlediğinden yeni 
bütçede bazı memuriyetlerde tasarruf 
temin edilecektir. Maamafih mevcud 
memuriyetlerden bir kısmı münhal 
olduğundan, açıkta kalacak memur 
pek az olacaktır. 

Belediyenin yeni varidat bütçesile 
bu senek! tahsilâtm yüzde seksen be
şi tutacağmm tahmin edUdiği yazıl
mıştı. Belediye, bu neticeyi almak 
için ücretli tahsildarlan kaldırmağa 
ve bina, arazi vergilerinin tahsili için 
eskisi gibi tahsildar kullanarak bun-
lan mükelleflerin ayağına kadar gön
dermeğe karar vermiştir. Bu maksad-
la yeni bütçeye tahsisat konmuştur. 
Bu tEihsildaılar şimdilik Fatih, Emi
nönü, Beyoğlu gibi mükellefleri çok 
şube] erde bulunacaklardır. 

Asfalt yollar 
İnşaatm sfecikmesi neden 

ileri geldi? 
Bir gazete, Babıâli ve Ankara cad-

delerindeki inşaatm gecikmesini ten-
kid etmiş ve yol inşaatmm bu şekilde 
yapılamıyacağım beyan etmişti. 

Yaptığımız tahkikata göre bu cad
delerde yer yer açılan çukurlar yo
lun inşasile alâkadar değildir. Hava 
gazı, su, elektrik, telefon kablolannm 
yerleri değiştirildiği için bu ameliyat 
yapılmıştır. Belediye, bu kabloların 
yerleri değişmeden yol inşaatma de
vam etmeği muvafık bulmamış ve 
inşaatı tehir ettirmişti. Fakat alâka
dar müesseseler, işi şimdiye kadar ik
mal etmediklerinden yolun yapılma
sına başlanamamıştır. Maamafih 
Belediyenin teşebbüsü üzerine kablo
lara aid inşaat yakında neticelenecek 
ve asfalt inşasma hemen başlana
caktır. Şişhane yokuşu ile Ay-
nalıçeşme arasındaki Tozkoparan 
caddesinin de bugünlerde inşaatına 
başlanacaktır. Bu caddenin dar kıs
mını genişletmek üzere uçurum yeri
ne bir ayak köprü yapılmıştı. Bu 
köprünün istinad ettiği zemine ta
sarruf iddia eden biri Belediyeye mü
racaat etmiştir. Belediye bu müraca
at! tedkik etmektedir. Tozkoparan 
caddesinin inşasına başlanabilmek 
için buradaki kabloların da süratle 
yerler! değiştirilecek ve inşaata baş
lanacaktır. 

YoUann müteahhidi, bu kablola
rın değiştirilmesi münasebetile mu
kavele müddetinin - kendi elinde ol-
mıyan sebebten dolayı - uzadığını id
dia etmiş ve temdidini istemiştir. 
Belediye, müteahhidin bu isteğini 
haklı bulduğundan mukaveleyi uza
tacaktır. 

Karilerimizin 
mektupları 

— m*^ -

Oç ve altı aylık 
pasolar 

Denizhankm Yakın Sahiller 
idaresi halka bir kolayltk olmak 
üzere üç aylık, altı aylık ve serte-
lik pasolar ihdas etmeli ve bir 
miktar tenıâlât yapmMtdtr, 

Halihazırda yalnız senelik paso 
usuiü carüMr ve bunda da hiç bir 
tenzilât olmadığı gibi bu paso se
ne başından başltyarak sene so
nuna kadar devam etmektedir. 
Sene başından sonra alınacak 
pasolar için geçen günlerin ücre
tini de talep etmektedir. 

Abonemanlarda tenzilât yapü-
dtffi halde senelik pasolarda hiç 
bir tenzilât yoktur. Bu yüzden se
nelik pasoya rağbet edilmemek
tedir. 

Halkın rağbetini celbedecek şe
kilde tenzilâtlı üç ve altı aylık 
paso usulünün ihdasını Deniz-
banktan rica ederiz. 

Başkalarının mallarını 
kendisininmiş gibi 

satıyormuş 
îcra dairesinden aldığı para
ları da sahibine vermemiş 

Başkalarına ait arsa ve evleri uy
durma vekâletnamelerle ötekine beri
kine satmaktan maznun Fuad adın
da birinin muhakemesine dün Asliye 
birinci ceza mahkemesinde bakılmış
tır. İddiaya nazaran, Fuad, Beyoğ-
lunda Jozcfin adında bir kadına böy
le sahte vekâletname ile bir arsa, Va
silik! adında bir kadına bir ev satmak 
bahanesile pey olarak ikisinden de 
para almış ve sonradan davacılann 
müracaatleri üzerine, kendisi tevkif 
edilip mahkemeye verilmiştir. 

Diğer taraftan B. İrfan adında bir 
adama da gene sahte vekâletname ile 
sabık başmabeyinc! B. Tevfiğe ait bir 
arsayı satmasından dolayı Fuadm 
aleyhine dava açılmış, fakat kendisi
ni bulamamışlardır. 

Dün mahkemede diğer meseleler
den muhakemesi yapılırken, tesadü
fen o mahkemede bulunan B. İrfanın 
vekili, maznunu orada görünce, der
hal mahkemej'e müracaat etmiş ve 
kendisi de oı-ada şahid olarak dinlen
miştir. 

Bu celsede müddeiumumi iddiana
mesini okuyarak, Fuadm sahte vekâ
letnamelerle Jozefirû ve Vâsilikiyi do
landırdığı sabit olduğundan, cezalan-
dmlmasmı istemiştir. 

M?.2nunun müdafaasmı hazırlama
sı için muhakeme başka güne bıra
kılmıştır. 

Fuad hakkında, bir adamın İcra 
dairesindeki 615 lirasını almak üze
re, kendisinden vekâletname alıp İc
radan parasn tahsü ettikten sonra sa
hibine vermemek suçundan dolayı 
da ayrıca müddeiumumîlik tarafın
dan tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni mekteb 
binaları yapılacak 
Istanbulda daha 47 ilkmek-

tebe ihtiyaç var 
Son on sene içinde gerek şehirde, 

gerek köylerde birçcA yeni mektep İf
nası yapıldığı^ halde, henüz ihtiyacın 
tamamUe karşılanmadığı görülmüş
tür. Maarif müdürlüğü tarafından ya
pılan tedkikler neticesinde İstanbul-
da ük tahsil çağmda bulunan bütün 
çocuklann mektebe devamlarını te
min etmek ve mektepleri kirahk bi
nalardan kurtarmak üzere daha 47 
mektep binasına ihtiyaç görüldüğü 
tesİMt edilmiştir. 
Maarif müdürlüğü bu mektep binala-

rmın temini için, şimdilik 600 bin li
raya ihtiyaç olduğımu görerek bu pa-
ranm istikraz suretile teminini iste
miş, fakat Vilâyet makamı bu istik
raz teklifini muvafık görmemiştir. 

Mektep ihtiyacının da karşılanma^ 
sı lâzımgeldiğinden, her üç sene ajmi 
miktarda olmak üzere, bu seneki büt
çeye iki yüz bin lirahk tahsisat kon
muştur. Bu sene konacak bu iki yüz 
bin lira ile Bakırköy, Yenikapı, Kos-
ka ve Üsküdarda olmak üzere, dört 
mektep inşa edilecektir. Her mektep 
ellişer bin liraya yapılacaktır. 

Program mucibince bu 47 mektep 
tamamile inşa edildiği takdirde ilk-
mektepler kiralık binalardan kurtu
lacaklardır. Kiralık binalann bir kıs
mı dar olduğundan, sınıflar ancak 
30 - 40 talebeyi istiab etmektedir. Hal
buki mektep olarak yapılan binalar
da bir sınıfta 50 - 60 talebeyi bann-
dırmak kabil oluyor. Bu takdirde hem 
kira bedelinden, hem de muallimden 
tasarruf temin edilecektir. Bu tasar
ruf, yeni açılacak mekteplerin idame 
masrafını da karşılıyacaktır. 

Mahlut yağ 
M a h k e m e b i r y a ğ c ı y a a ğ ı r 

c e z a v e r d i 

Yorgi adında biri mahlut yağlan saf 
tereyağı diye satmak suçundan yaka
lanarak mahkemeye verilmiştir. 

Dün Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesinde yapılan muhake
me neticesinde suçu sabit olduğun
dan, Yorginin bir ay hapsine ve bir 
ay da dükkânının- kapatılmasına ka
rar verilmiştir. 

T a k s i m b a h ç e s i n i n k a p ı s ı 
g e n i ş l e t i l i y o r 

Hazırlanan proje mucibince Tak
sim bahçesinin tanzimine başlanmış
tır. Bu plâna göre, antre tevsi edUe-
cek, bahçe içindeki ahşap kısımlan 
yıktınlacaktır. 

O p e r a t ö r F a h r i A r e l 
Cerrahpaşa hastanesi operatörle

rinden, birinci cen-ahî kliniği doçen
ti Dr. Fahri Arel, Amerikada topla
nacak olan sadır cerrahîsi ve Bey
nelmilel Kanser kongresine iştirak 
etmek üzere Nevyorka gitmiştir. Dr. 
Fahri Aıel, avdette Fransaya uğnya-
cak ve birinci teşrinde Par iste topla
nacak olan Fransız Cerrhî kongre
sine de iştirak edecektir. 

]| 
Gazeteci ve seyahat 

Bundan bir müddet evvel «Ulusı 
gazetesinde «Gazeteci ve seyahat» adi-
le bir makale çıkU. 

Bu yazıda dünya gazeteciliğinden, 
birçok memleketlerde gazetecinin ıw 
kadar seyahat ettiğinden bahsediUyor 
ve aşağı yukarı deniliyordu ki: «Bil 
de de gazeteci dünya3n geoneli T* 
Türk gözUe, bizim gözümüzle hâdise
leri, yeryüzünü görmeli, göstermeli
dir. Gazeteci seyahat etmelidir.» 

Gazetecinin seyahat etmesine dair 
olan bu yazınm bugün ban hayırh 
tesirlerini görüyoruz. Dün bir refiki
mizde çıkan bir seyahatname göçü
me ilişti. İsmi şu: «İstanbuldan Kâ-
ğıdhane köyüne seyahat»... Tefrika na> 
marası: 3... 

Herhalde İstanbuldan Kâğıdhane 
köyüne kadar olan bu uzun seyahatin 
yazısı daha uzıyacaktır sanırım. 

Bir de «bizde seyahat edebiyatı 
yok. Gazeteci seyahat etmiyor!» der 
dururuz. Nasıl yok? Gazeteci nasıl se» 
yahat etmiyor?... İşte İstanbuldan, 
Yemiş iskelesinden kayığa binip tâ 
Kâğıdhane köyüne giden arkadaşları» 
mız var! 

Maslak! 
Maslak yolu... Bu ismi işitince tükh* 

niza ne geUyor? 
OtomobU kazası... Biribirile toslas-

mış otomobiller... Yarahlar değil mi7 
Gene Maslak yolunda iki otomobil 
çarpışmış... Maslak yolu deyince gözfl» 
müzün önüne parçalanmış otomobil
ler, kanh bir dekor keUmesi hakika
ten garip bir tecdlidir. Çünkü Maslak 
İstanbulun en şairane, en güzel yolla
rından biridir. Aslmda bu kadar gü
zel bir yerin bir de bizde uyandırdığı 
hatıraya bakmız... 

Maslak yolu tıpkı «İlkbahar» mev
simine benziyor: İlkbahar nasıl aslın
da güzel, şairane, kokulu çiçekli bir 
mevsim olduğu halde yeryüzünün bu
günkü insanları: 

— Bahar yaklaşıyor. Muharebe mcr-
simi!... 

Diye üzülüp duruyorlar. Ashnda çi
çekli, şairane bahann uyandırdığı ha
tıra inşam şaşırtacak derecede garip-
tü-. 

Güzel ve şairane Maslak yolu da 
böyle değil mi? 

Hikmet Feridun Es 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Türk - İran gümrük anlaş
masının tatbikine başlandi 

Türkiye ile İran arasında, hudud-
da tesis edüecek Türk - İran gümrük-
lerijiin faaliyeti hakkında bir anlaş
ma imza edUmişti. Müddeti beş seno 
olan bu anlaşmaya göre, Gürcübulak 
ve Bezirgan yolu üzerinde hudud taş
ları arasmda yaıısı bh- tarafm ve ya
nsı diğer tarafın toprağına isabet 
etraek, orta tarafta polis ve gümrük 
muayenesine mahsus salon bulun
mak üzere, plân dahilinde müşterek 
bir bina yapılacaktır. 

Aynca antrepolar ve memurlarm 
İkametlerine mahsus binalar inşa edi« 
lecektir. Transiti kolaylaştırmak için 
gümrük formaliteleri sadeleştirUecek-
tir. Anlaşmanın bu mühim noktala-
rmm tatbikine başlanmıştır. 

(5) 
Numaralı müsabaka kupo
nu yarınki nüshamızdadır. 

B a y Amca mttıede !. 

— Eski fikü* ve telâkkiler müstes
na, eski eserlere karşı içimde bir mu
habbet vardır bay Amca.« 

... Galiba evlenirken de 18 lik bir 
genç kız yerine 58 lik bir ihtiyarı ter
cih edeceğim.^ 

... Istanbulda ne kadar eski eser var
sa bana sor, hepsini gönuü§ümdür.M 

I 

fi 

I 

... Her sene bir defa şu müzeye ge
lir, dolaşırım... 

B. A. — O halde zatıâlinize eşi bu
lunmaz bir eski eser tavsiye edeyim 
de gidip görün... 

— Aman bay Amcacığım nerde bu, 
söyle?... 

B. A. — Galatasaray lisesüıin bü
yük kapışma gidin, başımzı kaldırın, 
kapmm ortasında eski yazı Ue (263)j 
levhasını göreceksiniz... 
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Tepebaşının arkasındaki 
sırt park haline getiriliyor 
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Tepebaşı bahçesinin arkasında park haline getirilecek boşluk 

Tepebaşı bahçesi arkasında Ayna-
Iıçeşme caddesinin Kasımpaşaya doğ
ru uzanan sutiaıında bir park ve ye
şil saha vücuda getirileceğini yazmış
tık. Belediye, bu saha üzerindeki üç 
gazinodan ikisirjn Evkafa ait oldu
ğunu anlamış ve bu gazinoların ken
disine terkedilmesi için Evkafla mü
zakereye girişmiştir. Belediye ile Ev
kaf arasında yapılan temaslar bir an
laşma ile neticelenmiştir. 

Belediyenin vaktile Evkaf ile yap
tığı anlaşma neticesinde, Şişhane yo
kuşunda Galatadan Altıncı daireye 
çıkınca sağ taıafta bulunan Luna
park gazinosunun yokuşım alt tara
fındaki kısmı. Evkafa, üst kısmı da 
Belediyeye terkedilmişti. Şimdi Bele
diye, vaktile kendisine terkedilen bu 

kısmı Evkaf idaı-esine iade etmeğe 
karar vermiştir. Buna mukabil Ev
kaf idaresi, Tozkoparan caddesinin 
Kasımpaşaya inen kısmındaki gazi-
nolan Belediyeye veımeği kabul et
miştir. 

Belediye, bu ahşap gazinoları kal
dırarak, bu?.'ada büyük bir pai'k ve 
eğlence yerleri tesis edecek ve yeşil 
bir saha ile bu çıplak sırtlan süsliye-
cektir. 

Evkaf ta, evvelce kendi elinde bu
lunan kısmı üc, bu sefer Belediyeden 
alacağı arsa üzerinde apaı-tımanlar 
ve belki de bir otel vücude getirecek
tir. Evkaf idaresinin ayni zamanda 
buraya bir sinema binası inşa etmesi 
ihtimali de vardır. 

Belgrad Üniversitesinden 
bir talebe grupu geldi 

Misafir talebeler dün âbideye 
çelenk koydular ve şehri gezdiler 

Dün |;elen talebe Taksimde Cumhuriyet âbidesi önünde 

Belgrad üniversitesi mimarî şube
sinden bir profesörün reisliği altmda 
39 kız ve 10 erkekten mürekkep bir 
talebe grupu dün sabahki konvansiyo-
nel trenile şehrimize gelmiştir. Yu
goslavyalı gençler, profesör Süheyl En
ver, doçent Sabri Esad, Güzel sanat
lar akademisi müdür muavini B. Re
fik ile üniversite ve Güzel sanatlar 
akademisi talebesinden bir grup ta

rafından istikbal edilmişlerdir. 
Yugoslavyah talebe, İstanbul kız 

lisesinde misafir edilmişlerdir. Misa
fir talebeler dün saat 13,5 de Taksime 
giderek Cumhuriyet âbidesine çelenk 
koymuşlar, Novotni lokantasında öğ
le yemeği yemişlerdir. Talebe, Tak
simden sonra mühendis mektebini, 
DoLmabahçe saraymı ve resim müze
sini ziyaret etmiştir. 

Ankara Borsası 
4/4/939 Sah 

Ergani 20.— 
Sivas - Erzurum 19.525 

TAMA T« ÇEKLKR (K»pa»ı« tUUert) 
Londra 
Nev-Tork 
ParU 
MUCno 
Cenevr» 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükref 
Belgrad 
Yokohama 
Btokholm 
Moskova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmârk 
}00 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
lüO Yen 
100 İsvtç Kr. 
100 Ruble 

5.93 
126.6325 

3.3550 
6.S6 

28.4275 
67.2725 
50.77 
21.345 
Î.0825 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.565 
23.8925 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: Galatasarayda 

Galatasaray, Tepebaşında. Kinyoli, 
Kürkçüyan, Yenişehirde Paronakyan, 
Şişlide Asım, Galatada Kemal, FaUh: 
Saraçhanede İbrahim Halil, Kara-
gümrük: Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarı
yer: Osman, Aksaray: Yenikapıda Sa
rım, Fener: Balatta Hüsameddin, 
Kumkapı: Cemil, Küçükpazar: Ben-
sason, Samatya: Erofilos Çula, Alem
dar: Cağaloğlunda Abdülkadir, Şeh
remini: Ahmed Hamdi, t)sküdar: İm-
rahor, Heybeliada: Atanaş, Büyüka-
da: Halk. 

OrtakÖy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhisarı, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân ve Rumeli-
hisanndaki eczaneler her gece nöbet
çidir. 

7 Nisan Cuma Akşamı saat 20,30 dan gece saat 2 ye kadar 

Şelızadebaşı T U R A N tiyatrosunda 
İstanbul Garsonlar Cemiyeti Hastanesi ve düşkünleri Menfaatine 

Büyük GALA MÜSAMERESr programı 
Memleketimizin biricik I I 11 A I I A ^^'^'^"^ SADİ İşılay, Piyanist 
Sanatkâr okuyucusu bayan m U n L L A FEVZİ Aslangil refakatile 

RİİUİİlr IfnnOOr^^^"^ 7 n 7 n R g l m a C ^"^^^ Operetindeki seanslannd 
D U f Ul\ nUllOCI YüdızıLUZU U d l I l I d O sonra) Büyük bir Orkestra 
refakatile iştirak edecektir. GARDEN, TURAN ve LONDRA barlamım güzide 
artistleri tarafindan zengin VARTETE PROGRAMI. MİÇE PENÇEF Trupu 
numaralan, S. ATİLLÂ Millî Revü Heyeti, Kozak Yaylası Zeybekleri, Sürp-
rizler, İzzet Gazinosu ve Ambasadör SAZ HEYETLERİNİN 25 kişilik ALA-
TURKA KLÂSİK KONSERİ. ERTUĞRUL SADİ TEK ve ariıadaşlan tarafuı. 

i ^ " " " ^ " ^ ^ " " dan İTAAT İLÂMI Vodvü 2 Perde. ^ • • • • • • ^ • • • 1 
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RAMNIN HAZİNESİ 
RAMON NOVARRO 

Türkçe 

DAM6ALI KADIH ^ 
JEANNE BELLE 

Her iki eserde ayrı ayrı 
birer cihan değer 

BUGÜN 

M İ L L İ 
ve 

ALEnilDARda 
intikamın çıldırttığı, ölümün 
sarstığı, vak'alann titrettiği 
insanların korkunç vak'alan. 

RADVOLU 
POLİSLER 

25 kısım tekmili birden 

Baş rollerde: MAX HOFFMAN -
CAT HERİNE HUGHES -

SLİVERWALT 
Amerika polis teşkilâtını şaşırtan, 
memleketleri bir felâket gibi aşan, 
bir âfet gibi saran Gangsterlerin 

heyecanlı maceraları. 
BUGÜN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasında başlıyor. 

Beyaz perdenin 
en me^ur ve 
en çok sevilen 
3 YILDIZI: ' o u N G ANNABELLA POVER 

10 binlerce figüran • Muazzam harikah sahneler, şahane bir mevzu hakikî 
olarak 2,000,000 DOLARA MAL olmuş bir sanat âbidesi 

BU AKŞAM BÜYÜK ŞEREF GALASI OLARAK 

Yalnız M E L E K'te fransızca nüshası 
Dikkat: Bu gece için bütün localar satılmıştu-. 

Numarah biletleri evvelden alduınız. 

Yarın matinelerden itibaren 
İ P E K sinemasında Türkçe sözlii nüshası 

SÜMER Sinemasının 
Bugün matinelerden itibaren başlayacağı mükemmel ve zengin programı 

görmek fursatuu kaçırmaymız. 

SONUNCU BAL AYI 
JOHN BOLES ve DORiS NOLAN 

iarafmdan yaratılan ve izdivacın bütün sırlarım ifşa eden... Bir erkeğin 
sevmediği bir kadınla nasü evlendiğini... Bir kadın nasıl ve ne vakit ken
disini sevdirmeğe muvaffak olduğunu gösteren Fransızca sözlü bir Film. 

ilâveten: PAMUK P R E N S E S ve 7 CÜCE 
Seanslar: SONUNCU BALAYI, 3,30 - 6,30 ve 9,30 da. 

PAMfjK PRENSES ve 7 CÜCE 2 - 5 ve 8,30 da 

^ H I B Pa"£:^^ı Tepeüstü J^^ | ^ y | | ^ Sinemasmda ^ I M ^ 

Ruhları... Kalbleri... En haşin duygulan adeta esiri eden gecenin mabedi ~ 

Aşkın Göz Yaşları 
Görmek bahtiyarlığından mahrum olanlara.. Tekrar tekrar görüp de kana-
mayanlara son bir fırsattır. Acele edinip, 

Aynca: Dünya haberleri ve IVIiki Mavuz ^ ^ ^ ^ B ^ ^ H H ^ 

BARONES 
re 

U S A G l 
WİLLİAM PÖWEL - ANNA B E L L A İ 

938 in en güzel ve en nefis vodvili 

BUGÜN 
Kadıküy HALE'de 

ŞişU Halkevinden: 
7 Nisan cuma akşamı saat 21 de 

profesör doktor Muzaffer Esad Güç-
han tarafından: 

İhtiyarlık ve ihtiyarlama 
mevzulu bir konfu-ans ve arkasın
dan bir konser verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

W 
TURAN TİYATROSU 
Bu akşam Ertuğrul Sadi 
Tek ve arkada^şlan birin

ci defa büyük eser 
LADAM O KAMELYA 

4 P. (Se) Atilâ revüsü, 
Miçe Pençef varyetesi. 

Gedikpasa 

AZAK 
Şehzadebası 

FERAH 
Tel: 23542 j Tel: 21349 

İki büyük sinemada aynı zamanda 
senenin en muhteşem filmi: 

YAŞASIN AŞK 
LA^BDUI. VBHAP m 

2 nci büyük şaheseri 
TÜRKÇE SÖZLÜ 
ARAPÇAŞARKILI 
Perah d» 
Filim başlama 

saatleri: 
10.30 - 1 - 3.30 - 6 

Suvare 8.45 de 

AZAKdı^ 
Filim başlama 

saatleri: 
10.30 - 1 - 3.30 - 6 

Suvare 8.45 de 
Tam seans saatlerinde teşrif 

olunması. 

Vsküdar Hukuk Hâkimliğinden: 
939/466 
Solanj dö Kriko vekili avukat Saip Şev

ket tarafından Beyoğlu Mektep sokağı 
No. 36 da Katina Yagno pansiyonunda 
mukim Rişar dö Kriko aleyhine açüan 
boşanma davası üzerine müddeaaleyhin 
ikametgâhmm meçhullyeti hasebile mah
kemece ilânen dava arzuhali suretile da
vetiyenin tebliğine karar verilmiş ve tah
kikat günü olarak 27/4/939 Perşembe gü
nü saat 10 tayin edilmiş olmakla yevm 
ve saati mezkûrda mahkemeye gelmesi ve 
davaya karşı da tarihi ilândan itibaren 20 
gün zarfmda cevap vermesi lüzumuna da
ir yazılan ilân varakası mahkeme divan
hanesine asıldığı gibi keyfiyet aynca ga
zete ile de ilân olunur. (M. 2010) 

İnsanların yapabileceği en 
mükemmel bir eser olan 

L Â L E 
SİNEMASI 

Yarın faaliyete başlıyor 
AKŞAM tam saat 9 da 

TİNO ROSSİ 'nin 

PARİS 
IŞIKLARI 

HAlK OPC^CT, Bu akşam (9) da 

Zozo Daimas 

Yakında: YENt ESER 

G ü l h a n e t ı b b î m ü s a m e r e l e r i 
Gülhane müsamerelerinin aJtmci_ 

toplantısında şark çıbanlarının yenJt 
bir usulle tedavisine aid seririyatırt 
yaptığı mesai, cildiye Asis. Dr. H. Sal
man tarafından tebliğ edilmiştir. Çok 
muvaffakiyetli neticeler vermiş olan 
bu yeni tarzı tedavi büyük bir alâka 
uyandu'mıştır. 



POLİTİKA 
Belçikada vaziyet 

Avrupanın §n karışık zamanınıfa en nazik ve mühim bir mevkide bu
lunan Belçikanm dahili işleri son derecede vehamet kesbetmi§ti. Bir ta
raftan memleketin Fransada olduğu gibi büyük partisi sosyalistler hükü
metin haricî politikasından ve bahusus İspanyadaki Franco hükümetinin 
tanınmış obuasından memnuniyetsizliUerini izhar etmişlo-di. Diğer taraftan 
eskiden Almanlara hizmet eden doktor Martensin Tıp akademisine aza se-
{ihniş ohnasmdan Franazca konuşan Valonlar infial göstermişlerdi. Müf-
rit sağ parti Reksistler komünistler ile birlikte aynca ortalığı dalgalandı-
nyorlardı. Fartitorin birleşerek hükümeti idare etmelerine imkân kalma, 
nuş^ Hiçbir parti kendi başına parlâm^ıtoda ekseriyeti haiz bulunmadı
ğından hükümeti deruhte edemiyturdu. 

Nihayet kral parlâmentoyu feshetmiş ve yeni intihabı ilâa etmiştL 
Geçen pazar yapılan intihapta partilerin eski vaziyetleri büsbütün değiş. 
mistir. Müfrit partilerden Reksistler yani faşistler fena halde mağlûp ol
muşlardır. Komünistler bir şey k«y.«ı«mmıııgiar^ır 

Afemleketin en büyük partisi sosyalistler de ikinci dereceye düşmüş
lerdir. Memleketin Sdnci partisi katolikler ise birinci olmuşlardır. Alman
lara yakın bir ırktan olan Flamanlarm milliyetçileri da hayli fazla mebus 
kazanmışlardır. Ayanda da vaziyet mebusandakinin aynidir. 

Fakat bu değişiklikle yine tek bir parti kendiliğinden istifa ederek krah 
memiştir. Şu kadar var U doktor Martens kendiliğinden istifa ederek krah 
ikinci defa partâmentoyu feshetmek mecburiyetinden kurtarmıştır. 

Umumî harpten sonra Bdçikaya ilhak edilen Malmedi ve Eupen mm-
takasındaki Almanlar Bitlerin bayrağını çekmişler ve burasının Almanya-
ya iadesini istemişlerdir. Fakat bu tezahür kanh hâdiselere sebep olma
mıştır. 

Belçikanm dahili işlerinin tabii bir hal alması beynelmilel politikanın 
büsbütün karışmasına mani olacaktır. Bu memleket az kalsm ikiye parça-
lamyordu. Parçalanacak kısımları ya Fransa yahut Almanyaya iltihak et
tiği takdirde kıyamet kopacaktı. Bu tehlike bertaraf olmuştur. AKŞAM 

Çıplak gördüler diye... 
Ufak tefek çalgılı barlarda küçük 

artistler de dans eda", büyük artist
ler de, fakat her artistin mutlaka 
çıplak dans etmesi lâzımgelmez... 

Paris Operasınm balesinde oyna
yan bayan Odette Melma ömründe 
sahneye hiç çıplak ^kmamışfar. Çıp-
lakhğı hayasızhk telâkki eden dan
sözlerdendir. 

Bayan Mdma çıplakhğı hayasızlık 
telâkki eder de, sahnede kahn ve ka^ 
pah elbiselerle mi görünür?.. Hayır 
amma, çıplak ta çıkmaz, omıırian-
oa, topuklarına kadar sarkan ince, 
incecik, şeffaf bir tül alır, Türkçesi, 
bürümcnüere bürünür de sahnede 
öyle görünür. 

Geçen hafta bayan Meima'yı, dan-
ıringlerden birine bir gece için an
gaje ettiler. Bayan Mdma dansingde 
kendisine ayrılan odada soyundu. 

sonra giyinmek için tülünü, bürüm
cüğünü aradı: Yok!... 

Bu bir gala gecesiydi, salonda se-
ykciler tepiniyorlar, Melmayı istiyor
lardı... Melma ayak diredi: 

— Tülsüz çıkamam!... 
Dansingin direktörü geldi, tülü, 

bürümcüğü aradı, arattı, dikkatsiz
liklerinden dolayı hizmetçileri haşla
dı, tül bulunmaymca bayan Melma'-
yu rica etti: 

— Ne olur, bu gecelik sahneye çıp
lak çıkuuz... 

Mefana razı oldu, çıkıp çıplak dans 
etti. 

Fakat ertesi gün dansingin direk
törüne mahkemeden bir celp geldi 
Bayan Melma, hayası rencide edildi
ğini öne sürerek direktör aleyhine 
dava açmıştı. İki yüz lira tazminat 
istiyor... 

Havayı paylaşamıyoruz... 
taşanların bir türlü paylaşamadık

ları, paylaşmak istedikleri bin türlü 
şey vardır: Denizleri paylaşmak iste-
iciz, topraklan paylaşınz, ürünleri 
pay ederiz. Fakat günlerden bir gün 
6İ oğlunun havayı nestmîyi paylaş
mak istiyeceğini ve bir türlü paylaşa-
mıyacagHu tasavvur edebilir miydik?., 

«Sen hava alırsın» «O hava aldı» 
«Hava aldık» talarleri, eli ve cebi boş 
kalanlara söylenen sözdür. Halbuki 
çimdi bütün Avrupa hava almak, ha
yayı nesimî almak istiyor da muvaf
fak olaımyOT. 

Boş lâf ediyoruz sanmayınız. Mon-
treux'de büyük bir konferans top

landı: Havayi nesimî almak istiyenle-
rin kcmferansı, radjro konferansı. 

Konferans 1 Martta işe başladı; ne 
zaman dağılacaği belli değil, hele 
havajn nesimîyi paylaşabilec^ hiç 
malûm değil... Hak verelim, uçsuz 
bucaksız havayı nesimîyi paylaşmak 
da kolay iş değildir... 

Avrupada 350 radyo istasyonu var. 
Havayi uesimi de ise işe yanyacak 

170 mevce var. 
Bütün güçlük bundan çıkıyor... 

Her halde biz havayı nesimînin biran 
evvel pay edilmesini dört gözle bekli
yoruz, çünkü Ankara radyosunun ısU-
ğmdan kurtulacağız. 

Beyaz evin ^fareleri... 
Büdiğimz her hangi btr beyaz eıv 

'den bahsedecek değiliz. Söylediğimiz 
beyaz ev Amerika Cümhurreisinin 
Oturmakta olduğu me^ur beyaz ev
dir Beyaz evde fareler cirid oynar, 
babaJannm evlerinde imiş gibi gezip 
dola^rlar, oradan oraya koşudurlar; 
hattâ resmÂ ziyafet, balo, müsamere 
verildiği gecelerde büe, davetlilerin 
ayaklan altından bir fare kaçıp 
gider... 

Bay ve bayan RuzveU'Uı farelerle 
başlan pek tabu olarak hoş değildir 
amma, bugüne kadar da yapttklan 

mücadelenin faydasız olduğunu gö
rüp oturuyorlardı. Bugün artık otur-
mManna, farelere boyun eğerek otur-
mxLlanna imkân yek: 8 Haziranda 
Amerikaya gidecek olan İngiltere 
Krah ile Kraliçesi beyaz evde misa
fir kalacaklar. 

Bay Ruzvelt emir verdi: En modem 
usullerle ve ktymxıcasma fareler im
ha edüstı! 

Beyaz evde, bühassa misafirlerin, 
yatacakken Lenkoln'un odasında 
hummalı bir faaliyet var: Fareler im
ha ediliyor. 

E d i r n e H a l k e v i M i m a r S i n a -
n ı n b i r b ü s t ü n ü y a p t ı r a c a k 
Edime (Akşam) — Edirne Halkevi 

fion toplantısmda verdiği bir kararla 
başta Selimiye olmak üzere Edirne ve 
Trakyada büyük sanat eserleri meyda
na getiren Koca Sinaıun bir büstünün 
yaptırılması için teşebbüse girişme-
ğe karar vermiştir. 

9 nisanda Koca Sinanın her yıl ol
duğu gibi yıldönümü parlak bir sekil
ide kutlanacaktır. 

İ z m i r m e b u s u Ş e h i m e Y u n u s 
ş e r e f i n e z i y a f e t 

İzmir (Akşam) — İzmir Halkevi 
tarafmdan, İzmir mebusu Bn. Şehi
me Yunus şerefine İzmir Palasta bir 
veda ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
Halkevirün muhtelif kollarım teşkil 
eden üyeler hazır bulunmuş, Bn. Şe
hime Yunus'ım İzmir Halkevi baş-
kanhğmda yaptığı değerli ve verimli 
mesai takdirle yad edilmiştir. 

Avrupada nüfusu en çok 
artan, Çekler hariç, Slav 

memleketleridir 
Avrupa milletle

ri arasmda siyast 
sahada muazzam 
Irir mücadele ce
reyan ediyor. Bu 
yüzden siyasî va
ziyet çok kan,^ 
mıştur. Sulh, her 
an tehlike karşısındadır. 

Fakat Avrupadaki mücadde bun
dan ibaret değildir. Umumî harb bit
tikten sonra başka bir mübareze baş
lamıştır. Bu savaş nüfus sahasmda 
cereyan ediyor. Avrupa halkleri Lâ
tin, Cerman, Slav ve Turani olarak 
dört büyük ırka aynhmştır. Nüfus 
mübarezesi bunlarm arasında yapı
lıyor. 

Avrupadaki Cermen ırkı mevcudu 
149 müyon olup bu kıtamn nmym 
sekenesinin jrüzde otuzunu teşkil edi
yor Lâtin ırkı mensuplan 121 milyon 
olup umum nüfusun yüzde 24,4 kıs
mını teşkil etmektedir. 

Slav ırkına mensup insanlar ise 
226 milycMi olup bütün kıtanın umu
mî nüfusunun yüzde 45,6 kısmım 
teşkil etmektedir. Bu ııklann nüfusu 
hareketleri bir değildir. Cerman ır
kının hareketi mütemevviçtir. Lâtin 
ırkınm hali de böyledir. Fakat Slav 
ırkı. Çekler müstesna olarak müte
madiyen artmaktadır. 

Cerman nesline mensup Almanya 
da 1926 senesinden itibaren nüfusu 
azalmağa başlamıştı. O s«ıe her bin 
nüfusa 19,5 d(^um isabet etmiştL 
Azalma devam ederk 1933 senesinde 
her 1000 nüfusa 14,7 isabet etmişti. 

Ancak 1934 senesinde B. Hitler ik
tidar mevküne geldikten sonra bu 
azalma hareketi durmuş ve tedricen 
tekrar çoğalma başlamıştır. Bu su
retle 1938 senesinde beher 100 nüfu
sa 19,6 doğum isabet etmiştir ki 1926 

senesine nazaran daha yüksektir. Geçen 
seneki doğum mikdan 1,340,000 dir. 

Yapılan istatistiklere göre Lehsitanda, nüfusu Alman-
yamn yarısı kadar olduğu halde, her sene nüfus artışı 
Almanya derecesindedir. Ukrasmada da tezayüd çoktur. 
Yugoslarya ve Bulgaristanda doğum fazla olmakla be
raber ölüm de çok olduğundan nüfus tezayüdü diğer 

Slav memleketleri derecesinde değildir. 

Maahaza bir çok seneler nüfusun 
azaldığmdan Almanya eski nüfus 
artması seyrim bulması için her sene 
geçen seneye nazaran 165,000 fazla 
doğuma muhtaçtır. 

Slavlara gelince, Lehistamn nüfu-
itibarile Almanyamn yansmdan 
az olduğu halde her sene artmakta 
olan nüfusu Almanyadaki nüfusa 
muadildir. Meselâ 1932 senesinde Al-
manyada 978,000 d(^:um olduğu hal
de Lehistan da küçük olmasma rağ*. 
men 932,000 doğum olmuştur. 

Çünkü on sene içinde Almanyada 
beher 1000 nüfusa 15,1 d ( ^ m isabet 
ettiği halde Lehsitanda beher 1000 
nüfusa 28,7 doğum isabet etmiştir. 
Nüfus mütehassısı profesör Bory-
dörf'e nazaran Lehistanda askerliğe 
müsaid sinlerde bulunan 20 ilâ 45 ya
şına kadar olan erkeklerin mikdan 
1925 senesinde 4,415,000 ve 1930 dıa 
5,222,000 olduğu halde 1940 senesinda 
6,230,000, 1950 de 7,773,000, 1960 da 
8,164,000 kişiye baliğ olacaktır. 

Son senelerde Lehistamn büyük şe
hirlerinde ve garbinde nüfustaki te
zayüd durmuş yahud gerilemiş ise 6» 
memleketin umumî heyetine nazaran 
nüfus tezayüdü eski seyrim muha
faza etmektedir. 

Diğer Slav milletlerinde de nüfus 
tezayüdü devam etmektedir. Meselâ 
Sovyet Ukraynasmda askerlik ya
şında bulunanlar 1925 de 4,867,000 
ve 1930 da 5,080,000 olduğu halde 
1940 da 6,312,000, 1950 de 7,904.000 
ve 1960 da 8,614,000 kişiye baliğ ola
caktır. 

Diğer Slav mem
leketlerinde yani 
Yugoslavya ve Bul
garistanda doğum 
hattâ Lehistana ve 
Ukraynaya naza
ran daha çok art
maktadır. Yalnız 

hastalıklann çokluğu nüfus tezayü-
dünü diğer Slav memleketleri derece-
siiKİe bulunmamaktadır. 

Slav milletleri arasında nüfusu ço-
ğalmıjran ve bilâkis mütemadiyen 
azalan yegâne millet Çeklerdir. 

Bohemya ile Moravyada 1931 de 
beher 1000 nüfusa 17,3, 1933 de 15,5, 
1935 de 14,1, 1937 de 13,3 doğum isa
bet etmiştir. Bu suretle BcAıemya ve 
Moravyada yani Çeklerin anayurdun
da nüfus dünyanm hiç bir tarafın
da garülmiyen bir derecede azalmak
ta bulunmuştur. Bohemyada vefi5T̂ ati 
tevellüdatı yüzde 0,05 derecesinde 
geçmiştir. 

Çeklerin arasmdaki doğum azal
ması bundan sonra da devam edecek 
olursa Slavlarm en mütemeddin ve 
en yüksek şubesi olan bu millet ken
diliğinden yok oiup gidecektir. 

Slavlarm komşusu Turani ve Lâtin 
ırkından olan millerde de nüfus artı
yor. Meselâ Macaristanda 1937 da 
beher 1000 nüfusa 19,8 doğum isabet 
etmiş olduğu halde 1938 de bu mik-
dar 21,05 olmuştur. 

Romanyada 1937 de beher 1000 nü
fusa 30,8 doğum isabet etmiştir, 1932 
da 32,5 idL 

Nüfusun azalması bir memleket ve 
millet için felâkettir. Almanyada 
1926 senesniden sonra başlıyan azal
ma 1933 senesinde durmamış olsaydı 
Almanya bir gün milletsiz bir mem
leket halini alacaktı. Almanya bir se-
nedenbm kazandığı yeni araziden zi
yade nüfusunım mütemadiyen art
ması sayesinde istikbali temin etmiş 
oluyor demektir. — F. 

Gîiııîîıı Ansiklopedisi 
i 

Franco'nun katî galebesi münasebeti le 
P A I N Y A I M O N T A R İ H İ 

F raco s«Iib r^ldi; askeri hsrokâtı 
artık bitirdiğini ilân e4i3r«r. Şimdi
ye lıadar bu sütunda yeni İspanyvl 

dÜKtatöründen ve yıktığı cumhuriyetten 
bahsettik. Bu münasebetle de bütün İs
panya tarihine kn; bakışı bir nazar ata
cağız. 

İsı»anya yarımadasında, tarihin zapt)»-
debildiği zamanlann en eslüsinde İber 
ismile tanman bir kavim yaşadığı için, 
barası İberya diy« tamlırdı. Bunlar, ârl 
ırktan değillerdi. Evvelce Garbi Avrupa
da dağmık «ekilde yasalardı. Sonra, şark
tan g'elen muhaceret selinin Uk kafilesi 
olan Kelt'ler (ki bunlardan da bn sü
tunda bahsetmiştik) Avmpayı istilâ et-
tiklo-i vakit, İber'ler Pirene dağlarına ve 
İspanyoUarla Portekizlerin bugw işgal 
ettikleri yarımadaya çekildiler. 

Bunlar cenglver tesanlardı. Aralann-
dan bazıları meselâ cenaptakiler epeyce 
medenileştiler. Maden çıkarmasmı, ban 
sanatlarla uğraşmasını becerdiler, tspan-
yanm her tarafmda banlardan kalnuf 
baaı kaba yapılarla mezar ve saireye ras-
lanmak tadır. 

Yanmada, tabiî servet membalarile do
lu olduğu için Fenikeliler ve Yunanhlar 
ba ülkenin şark ve cenup sahillerine ge
lip gitmeğe başladılar. Hattâ buralarda 
kasabalar tesis ettiler, yerleştiler. Sonra
ları Kartaca'lılar cenup İspanyasmm 
kara taraflarına, Audalusya denen tarafa 
yayıldılar; oralardaki külliyetli maden
lerden istifade ettiler. 

Meşhur Anibal'in babası Amilkar do
kuz sene mütemadiyen İber'lerle uğarştL 
Bizzat Anlbal de fütuhatı daha ilerlettL 
Ancak, sahillerde Yunan kasabaları Ro
ma ile müttefik olduğu için, Anibal bn 
kasabalara da taarruz edince meşhur 
harpler açıldı. Kartaca'Iı şef, İberlerden 
bir kaç alay tertib ederek İtalyaya yü
rüdü. Komaldar da bundan ders aldılar. 
İspanyadan her cihetçe nasıl istifade 
edebileceklerini öğrendiler. 

Roma Kartaca'yı mağlûb ettikten s<m-
ra, İspanyaya dikkatini çevirdi. Oraya 
külliyetli asker gftnderdi. İber'lerin inat
çı mukavemetile hayli uğraştı. Milâddan 
149 sene evel, Roma'nm meşhur şahsiyet
lerinden Afrikab İsklpyon'un (Slpyon'on) 
katî bir galebeaUe ve reislerinin öldt-
rilmesi üvertna. tbeı^er, BomalıUmı 

hülunü altına girdi. Şimaldeki dağlara 
çekilerek bir müddet daha mukavemet 
edmler de yavaş yavaş boyun eğdL Fa
kat millî lisanlannı muhafaza ettiler. 
Bugün oralarda bulunan Bask kavmi, es
ki İber'Ierdir. 

Roma, Hispane ismini verdiği İspanya 
ile ihtilât ettL O kıtada mülayim bir si
yaset kullandı. Bu suretle İber'ler az müd
det aarfmda lisan ve cinsiyeUerini unu
tup Lâtinleştiler. Hattâ içlerinden Roma 
medeniyetine hizmet edea pek «ek şahsi
yetler çıktı. 

Milâdm birfaıei asrında, İspanya kırie-
tiyanlaştı. Roma devleti aayıflaytp ta 
şimalden vahşi kavimler cenuba doğm 
sarkmca, İspanya Vandalleria istüâsma 
uğradı. Bunlar cenupta yerleştikleri için, 
isimlerine izafeten Yandalusya tabiri zu
hur etti; ki sonradan bu söz Andalusya, 
Araplar zamanında da Endülüs halini 
aldı ve batün İspanyaya izafe edildi 

İstilâcı akvamdan Alen'ler ortada ve 
gaipte^ Suav'iar şimalde yerieştUer. Der
ken arkadan Visigot akını belirdi. Bun
lar da Fransanm cenup kısmiyle beraber 
bütün İspanyayı ele geçirdiler; aa nunaa 
içinde ehali ile kaynaştdar, Fransadan 
çıkarılmaları üzerine, İspanyanın ortasm-
daki Toled, yani Tuleytale şehrini mer
kez yaptılar, muntazam bir devlet k«r-
dular. 

İspanya ve Portekiz işte bu Visigot'la-
rm dindeyken - hicretin 92 nci senesin
de - Meşhur islâm kumandanı Tank bin 
Ziyad birbiri arkasından muzafferiyetler 
kazanıp Visigot hükümdan Alfons'u öl
dürdü. Araplar, bütün yarımadayı kap
ladıktan maada Fransanm bile eenup 
kısmmı ele geçirdiler. Burası, evvelâ ha
lifeliğin bir eyaleti iken, şarkta AbbasîU-
ğin zuhuru üzerine, Emevîlerden Abdür-
rahman İsminde bir zat, hicri 139 tari
hinde İspanyaya geçerek müstakU bil 
islâm hükümeti haline koydu. Bu taükA-
met 423 tarihine kadar, yani 2S4 sene 
mevcudiyet göstermiştir. Bn devirde İs
panya fevkalâde mamur oldu. Sonra ia-
lâm Tavaifi Mülûkü zuhur ettL 

Visigot hanedanmdan geri kalanlar ve 
diğer reisler İspanyanm şimalindeki As-
turya dağlanna çekilmiş, orada kfiçAk 
bir müatakil hükâmet kamulardı. En
dülüs Araplan bonlan âdeta bir eşkıya 

çetesi telâkki etmiş, bulundukları yere de 
kıymet atfetmemişti. Lâkin bu küçük 
hikâmet, bilâhare müslümanların zaafın
dan ve aralarına düşen tefrikadan is
tifade etti, gittikçe hükmünü ^renişlete-
rek Liyon kıralüğmı kurdu. Diğer taraf
tan da Mri Navare, eİHİrü Aragon'da ol
mak üsere iki küçük htristiyaa hükümeti 
beUrdi. 

Hicri 423 den 479 selelerine kadar - ya
ni Tavaifi MüMı aauMUHMda - b«tiim bu 
İUBistiyan tefekkülleri İspanyanın orta-
fatfina d e i ^ ileriediler. Bunun üaerine, 
Endülüs mü^ümanlanndan bir hükümet, 
Şimalî Afrikada yeni teşekkül etmif 
Murabitin devletinin hükümdan Yusuftaa 
Imdad istedi. O da külliyetli askerle İs
panyaya geçerek hıristiyanları katî bir 
mağlûbiyete uğrattı, ^^ptedilen yerleri 
trtirdad ettL Küçük islâm hitkûnketlerinl 
büieştirdL fiferkeziyet kurdu. 

Murabitin, Endüliiste böylece fil sene 
hüküm sürdüyse de medenîleşmiş, incel
miş bulunan Endülüs möslümanları çöl
ler*» getea bedevi MurabıtiMİn kabalı-
ğma, zulmüne dayanamadılar. Dahili ka
rışıklıklar yeniden haşgöeteniL Bu ara
lık Portekizde bir hıristiyan devlet! ku
rulmuştu. Afrikada bu sefer de Muvahhi-
din devleti teessüs ederek 541 de İspan
yadaki islâm mNolekeUerini ele geçirdi
ler. 127 sene de bunlar hâkim oldu. 668 de 
islâm camiası arasmda gene parçalan
malar oldu. Ayrı ayn hükümetler teşek
kül ettL Bn sırada hıristiyanfaır cittikça 
knvvcUendiler. Cenuba doğru genişledi
ler. Nihayet yalnız İspanyanm alt tarafı 
mSslümanlann elinde kaldı. Beni Ahme« 
devleti Gırnata'yı merkez ittibaa etmişti. 
Diğer taraftan küçük hıristiyan dev'et
leri, hanedan akrabalıkları dolayısUe ara-
larmda birieştiler; Kıştale denilen Kaafl 
ile Aragon ve Portekizden ibaret kal
dılar. 

Kastil melikesi İzabel ile Aragon hü
kümdan katolik Ferdinand arasmda mi
lâdi 1469 da vukubulım iadlvaç neticeai 
bu iki devlet te birie^erek kuvvetlendi! 
hicri g98 de Gırnata'yı saptettiler. İs
panyada islâm hükümetleri büsbütün ni
hayete erdL 

(Devamı 6 ncı sahilede)^ 
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Atînada müthiş bir facia 
genç yeni ameliyat olan 

karısını boğmaya kalkıştı 
Hastabakıcıların yetinmesi 

kaldı, kaçarken 
Atina hastanelerinden birinde, eşi

ne nadir raslanan bir facia olmuş, 
kıskanç bir koca İki gün evvel ameli
yat olan kansmı, gece yarısmdan 
sonra yattığı odaya girerek boğma
ğa uğraşırken gürültüyü duyan has
tabakıcıların koşması üzerine bu te
şebbüsü neticesiz kalmıştır. Atina ga
zeteleri bu müdhiş aile faciası hak-
kmda şu tafsilâtı veriyorlar: 

Gudi spor klübünün sabık kalecisi 
Marios, 25 yaşında bir gençtir ve yağ 
taciridir. Gudi takımında oynarken, 
Sofiya namında henüz 22 yaşında 
çok güzel bir kızla tanışmış ve iki 
genç yekdiğerini çıldırasıya sevmeğe 
başlamışlar, dokuz ay evvel de ev
lenmişlerdir. 

Fakat bu izdivaç mesud bir netice 
vermemiş, Sofiya hastalanmıştır. Ko
cası Marios, kansmı çok sevdiği ci
hetle, onu tedavi etmek için hiç bir 
fedakârlıktan çekinmemiş, bu uğur
da vannı yoğunu sarfetnüştir. Fakat 
bütün tedavi ve ihtimamlara rağmen 
genç kadm iyileşememiş ve geçen 
hafta hususî bir hastaneye kaldınl-
masma mecburiyet hasıl olmuş, Ati
na tıb fakültesi profesörlerinden biri 
de, kendisine mühim bir ameliyat 
yapmıştır. 

Zevzesinin bu hastalığı ve yaptığı 
büyük masraflar yüzünden malî va
ziyetinin sarsılması, ve çıldırasiye 
sevdiği güzel zevcesinin kendisinden 
yüz çevirmesi korkusu zavallı Ma-
rios'un asabını bozmuş, ruhunda de
rin bir bedbinlik uyandırmıştır. Ma
rios, her gün hasta zevcesinin başı 
ucunda hüngür hüngür ağlarken, 
hayattan bıktığını, beraberce ölme
leri lüzumundan bahsediyordu. 

Vaziyet bu merkezde iken geçen 
Cumartesi günü akşamı, gece yan
sından sonra saat ikiye doğru genç ka
dm, hastanede alt katta yattığı oda
nın bahçeye bakan oda penceresinin 
dışandan yavaş yavaş açıldığını duy
muş içeriye bir gölgenin girdiğini 
sezer gibi olmuştur. Genç kadm iki 
gün evvel ameliyat olduğu cihetle 
kalkmak şöyle dursun yerinden kı-
mıldıyacak bir vaziyette bulunma-
yordu. 

Gözleri, korkudan fal taşı gibi açıl
mış olarak ayaklarmın ucuna basa 
basa yatağına yaklaşmakta olan göl
geye baka kalmıştır. 

Nihayet gölge, yatağmm yanına 
geldiği zaman bunun kocası olduğu
nu anlamış: 

— Ve Marios sen misin? Bu saatte 
burada ne araıyorsun diye sormuş
tur? Marios kansmm bu sualine ce
vap vermeğe lüzum görmiyerek üze-

ûzerine teşebbüs yarıda 
kendisi öldü 

Sofiya ve Marios 

rine bütün kuvvetile çullanmış ve 
parmaklarile boğazını sıkmağa baş
lamıştır. Genç kadın, can haville, başı 
ucunda asılı duran çmgırak ziline 
şiddetle basmıştır. Çinkırak sesleri
ni duyan hastabakıcılar, derhal yer
lerinden fırlıyarak Sofiyanm yattığı 
odaya koşmuşlar, onu yatağında bay-
gm ve bahçeye bakan oda pencere
sini açık bulmuşlardır. 

Nöbetçi doktor derhal çağırılarak 
genç kadmı ayıltmıştır. Sofiya, ken
dine geldikten sonra kocasının ansı
zın odasına nasıl girdiğini ve üzeri
ne çullanarak nasıl boğmağa kalkış
tığını anlatmıştır. Hastane doktoru 
derhal polis karakoluna telefon ede
rek hâdiseyi anlatmış, mütecavizin 
hastanenin bahçesinde saklanmış ol
ması ihtimali bulunduğu cihetle ken
disini aramak üzere bir kaç polis gön
derilmesini istemiştir. 

İki polis, hastane hademe ve hasta 
bakıcılarının delâletile bahçede araştır
ma yaparlarken, Marios'u bahçede 
can çekişir bir halde bulmuşlardır. 
Doktorlann bütün gayretlerine rağ
men kendisini kurtarmak kabil ola
mamıştır. 

Zavallı gencin asabî bir buhran 
içinde bu cinayeti işlemeğe kalkıştı
ğı ve kendisinin bu yüzden öldüğü 
anlaşılmaktadır. Hâdise Atinada bü
yük teessür uyandırmıştır. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 60 

AŞKİN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

— Arzusunvm imkânsız olduğunu 
söylerim. Lütfiye hanımefendinin bü-
jmk kızı Perihan öldü, Tendu ise bir 
Mısırlı ile evlenip gitti derim. Yegâne 
halâs çaresi benimle Romanyaya gel
mek olduğunu anlatınm. 

— Pekâlâ! İnşallah muvaffak olur
sunuz... Kaç para lâzım bu işler için? 

— Üç bin lira yeter! 
— Size bir çek imzalayım... Onu, ne 

zaman göreceksiniz? 
— Yann! 
— Ne zaman Romanyaya gidersiniz? 
— Birkaç güne hadar inşallah! 
Genç kadın biran tereddüd etti. Ba

basını bu şekilde reddedişi, onu ihti
yar yaşında aile muhabbetinden mah-
nmı etmesi vicdanını muazzep ediyor
du. 

Refet, muhatabının düşüncesini an-
lıyarak: 

— Ütülmeyin... O pek rahat edecek
tir. Zaten sizleri mezelletten kurtul
mak için arıyordu .Rahatı temin edil-
diken sonra hiç bir sıkıntısı kalmıya-
caktır. Memnun yaşıyacaktır. 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Bu sözleri o kadar emniyetle söylü

yordu ki Perihanm içi rahat etti. Çe
ki uzattı: 

— Parayı alın... Babamın rahatım 
temin edin, sefaletten kurtulsun baş
ka birşey istemem! 

— Merak etmeyin. 
Hürmetle kızın önünde iyilerek ve

da edip çıktı. Yalnız kalınca müsteh
zi bir tebessümle kendi kendine: 

— Mükemmel? Binbeş yüz lirayı 
alınca Nadire kimbilir ne sevinecek
tir! 

Nadirenin muhitinde bütün arka
daşları ona gıpta ediyorlardı. Şansma 
hased ediyorlardı. Öyle ya, zengin Su
riyeli banker memleketine dönmeğe 
mecbur kalınca hemen onun yerini tu
tan ve kendi-sini deliler gibi s^v^n Baş
ka bir adam zuhur etmişti. Tahir Veh
bi bey de giderken beş bin lira hediye 
bırakmıştı. 

— Kardeş, bu ne talih! - diye ara
larında dedikodu mevzuu oluyordu. 

O sabah genç kadın neşe ile uyan-

Adapazarında bOyGk 
yangın 

Uzunçarş ıda 12 d ü k k â n 
t a m a m e n y a n d ı 

Adapazarı 2 (Akşam) — Dün gece 
saat 1 de Uzunçarşıda bakırcı dük-
kânlarmdan birinden çıktığı zanne
dilen bir yangın neticesinde 12 dük
kân tamamen tanmış ve bir şey kur
tulamamıştır. Yangının 80 - 100 bin 
lira kadar bir zarar husule getirdiği 
tahmin edUmektedir. 

Adapazannda senelerdenberi gö
rülmemiş derecede büyük olan bu 
yangın başlar başlamaz itfaiyeye ha
ber verilmiş, iki dükkân yandıktan 
sonra yetişen itfaiye yangını söndür
mek için altı saat çalışmıştır. 

Civarda bulunan Türk Ticaret, 
Ziraat bankalarile noter dairesinin 
yalnız saçaklan tutuşmuş ve söndü
rülmüştür. Yanan basmacı dükkân-
lanndan birinin sahibi olan bir ka
dm akşamdan dükkânına 750 lira 
para bıraktığını söyliyerek itfaiyeden 
kurtarılmasmı rica etmiş, bir itfaiye 
neferi ateşler içindeki dükkâna gir
mek, istediği sırada enkaz altında 
kalarak yaralanmıştır. Yangının se
bebi etrafında tahkikat devam etmek
tedir. 
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Günün Ansiklopedisi 

İSPANYANIN TARİHİ 
(Baş tarafı 5 inci sahifede) 

Bu mühim vakalarm akabinde Kristof 
Kolomb da İspanya donanmasile Ameri-
kayı keşfettiğinden Meksika ve Cenubî 
Amerikanm büyük bir kısmı İspanyollara 
aid oldu. Katolik Ferdinandla İzabeUn 
halefi Şarlken zamanında Napoli, Sicil
ya, Sardenya, Felemenk ve sair bir çok 
yerler İspan:faya tabi oldu. Bu yepyeni 
İspanya böylece Avrupanm birinci dev
leti haline geldi. Fakat katolik papasları 
nüfuzlarını son haddine vardırmışlardı. 
Müslümanlarla yahudilere etmedikleri 
ezayı bırakmıyorlardı. İşkence ve katliâm, 
halkın bu medenî kısmını mahvetti. Bir 
taraftan da İspanyollar, yeni maceralar 
peşinde ve altın bulmak ümidile kafile 
kafile Amerikaya gidiyorlardı. Böylece 
memleketin bir çok parçaları boş kaldı. 
Medeniyet söndü. Eskiden milyonluk olan 
şehirler harabe halini aldı. Bahçeler, 
bağlar çöUeşti. Avrupanın diğer kısmın
daki devletler bundan istifade etti. Nite
kim 1808 de Napolyon Bonapart İspan
yaya girdi ve biraderini İspanya tahtına 
geçirdi. Ondan sonra da İspanyada tef
rikalar birbirini takib etti. 1869 da kıra-
liçe Elizabet koğuldu, cumhuriyet teşeb
büsünde bulunuldu. Don Karlos taraf-
tarlariyle diğer fırkalar çarpışıp durdu
lar. İtalya kiralı Viktor Emanuel'in oğlu 
Amde bir aralık kıral olduysa da o da üç 
sene sonra istifa mecburiyetinde kaldı. 

1873 de cumhuriyet ilân edildi. 1875 de 
matrud kıraliçenin oğlu on ikinci Alfons 
kıralhğa getirildi. 

On üçüncü Alfons devri mütemadi sui-
kasdler içinde geçti. Nihayet cumhuri
yet ilân edildi.' 

Franco hareketi zuhur etti ve galebe 
çaldı. İspanya tarihinin bu son kısmını 
bu sütunda evvelce yazmıştık. 

Erzincan mektupları 

Köylünün kalkınması İşlerine 
büyük ehemmiyet veriliyor 

Fırat civarında binlerce dönümlük 
bir bataklık tamamen kurutuldu 

Erzincan (Akşam) — Vilâyeti
mizde her sahada canlı bir çalışma 
göze çarpmaktadır. Bilhassa köylü
nün ziraî bilgilerle teçhiz edilerek 
kalkınmasına çahşılıyor. 

Erzincanda açılan eğitmen yetiş
tirme kursunda 937 ve 938 yıllarında 
yetişen eğitmenlerimizin sayısı iki 
yüz • elliden fazladır. Bu genç eğit
menlerimizden hemen dörtte biri Er
zincan köylerine dağılmış ve iki yıl-
danberi de vazifelerinde muvaffak 
olmuş, binlerce köylü çocuklarını 
okutarak yetiştirmişlerdir. 

Bütün köylerimizde kültür sefer
berliği yapan hükümetimiz genç ve 
çalışkan eğitmenlerimizi ziraat işle-
rile alâkadar etmiş ve bu sahada ken
dilerine mühim veizfeler vermiştir. 

Bu kabilden olmak üzere köylüye 
meccanen dağıtılmak ve yeni usul
lerle tarlalarını sürmek için her köy
de bulunan eğitmenlere birer pulluk 
verilerek köylüleri fennî usullerle zi-
raate aUştırmalan temin edilmiştir. 

Bundan başka Ziraat Vekâletinin 
Erzincanda çok iyi yetişen soya fa
sulyesi üzerinde yaptıkları tedkikat 
iyi neticeler vermiştir. Köylerde bu
lunan eğitmenlere Vekâlet tarafın
dan beşer kilo soya fasulyesi verilmiş 
ve bu fasulyeler üretilmek üzere her 
köyde itina ile ekilmiştir. Bu suretle 
memlekette fasulye cinsi ıslah edile
cek ve ihracat ta o nisbette artacak
tır. Erzincan ovasının sulanması 
için su mühendisleri tarafından ya
pılan projeler ikmal edilmek üzere
dir. Ovanın sulanmasile fasulye eki
mi bir kat daha çoğalacaktır. 

Bir ç a m f idanl ığı kuruluyor 
Erzincanda bir çam fidanlığının 

vücude getirilmesi için iki yüz dö
nümlük bir arazinin hükümetçe sa
tın alınması kararlaştmlmıştır. Bu 
iş için de dördüncü umum müfettiş
lik emrile Elâzığ vilâyeti orman mü
dürü Erzincana gelmiştir. 

Orman müdürünün tedkikatına 
göre şehrin şimalindeki süel orta 
okulu ile istasyon ai'asmdaki arazide 
bu fidanlığın yetiştirilmesi daha mu
vafık görülmüştür. Bu arazinin is? 
timlâki düşünülmektedir. 

Batakl ık lar ı kurutma işi 
Erzincan bataklıklannın Fıratın 

şimalindeki Nörgâh kısmına aid on 
binlerce dönümlük saha dahilindeki 
bataklık arazi kurutulmuştur. Bu sa
hada cesim kanallar açümış ve bir 
çok beton köprüler yapılmıştır. Bu 
defa ikinci bir grup Fıratın cenup 

kısmındaki bataklıkların kunıtulma 
ameliyesine talip olmuş, 299 bin kü
sur liraya ihale edilmiştir. 

İki ve nihayet üç senede kurutul
ma işinin biteceğine göre Erzincanda 
yeniden yüz bin dönümden fazla bir 
arazinin verimli bir hale geleceği 
tahmin edilmektedir. 

Her yıl Fıratın taşmasile arazi ve 
evlerini su basan Kadaganlar, Mah-
mutlu, Pızva, Deniz Damı gibi Fıra
tın şimalinde bulunan bir çok köyler 
kurutma neticesinde ve yapılan set
ler sayesinde bu yıl su baskınından 
zarar görmiyeceklerdir. Uzun yıllar-
danberi Fıratm istüâ ettiği bu araai-
ye köylü yeni sahip olmuş ve emeği
nin mukabilini alacağına şimdi inan
mıştır. 

Erz incan e l ektr iğe kavuşuyor 
Şehre elektrik verilmesi için yapı

lan projeler Nafia Vekâletince tas
dik ve kabul edilmiştir. Erzincan be
lediyesinin Belediyeler bankasmdan 
yapacağı yüz elli bin liralık istikra
zın muamelesi de Dahiliye Vekâletin
ce incelenmekte ve icab eden izahat 
Belediyeden sorulmaktadır. Bu işin 
bu yıl içinde başarılacağına artık 
şüphe kalmamıştır. 

Bir işçi k ıymet l i bir m a d e n 
parças ı b u l d u 

Elâzığdan gelip bir müddettenberl 
Erzincanda 19 uncu kısımda çalı
şan bir işçi Erzincana yakın bir me
safede bulunan bir dağda parlak bir 
takım maden parçaları bulmuş, bu
nu şehre getirerek kuyumculara gös
termiştir. Muayene neticesinde bu 
madenin platinle altın karışık oldu
ğu söylenmiş, işçi vilâyete müracaat 
etmiştir. Vilâyet madeni ziraat mü
dürlüğüne göndermiştir. Madeni ge
tiren işçiye de Ankaraya tahlile gön
derilmek üzere bu madenin bulun
duğu yerden daha büyük bir parça 
getirmesi söylenmiştir. Madeni bu
lan şahıs yerini söylememektedir. 
Tahlilin neticesi bekleniyor. 

Diyarbakır b e l e d i y e reis l iği 
Diyarbakır (Akşam) — Belediye 

reisimiz Şeref Uluğ'un Urfa mebus
luğuna seçilmesi dolayısile inhilâl 
eden belediye reisliğine eski ve k;y-
metli belediyecilerimizden Nâzım 
Öncen getirilnüştir. Nisanın birinci 
günü toplanacak olan belediye mec
lisinde intihap yapılacaktır. 

di. Hizmetçisini çağırdı: 
— Çabuk kahvaltımı getir... Pek a-

cıktım... Sonra yıkanıp giyinirim. Pa
şa öğle yemeğine gelecek! Ona göre 
hazırlan. 

— Peki efendim. Siz uyurken Rabia 
hanım geldi. İçerde oturuyor, sizi bek
liyor. 

— Çağır buraya gelsin! 
Kaşları rastıkla boyanmış, esmer 

yüzünde düzgün, mor mor lekeler bıra
kan, şişman bacakları kısa, gövdesi 
uzun bir kadın içeri girdi. Başından 
çıkmıyan siyah başörtüsünü düzelte
rek: 

— Sizi pek göreceğim geldi de... Na
sılsın güzelim bakalım? 

— Hamdolsun iyi!.. Yalnız bazı ufak 
tefek üzüntülerim oluyor... 

— Ya! Benim de size anlatacak bir 
işim var. 

Ve gözile hizmetçiyi işaret ederek 
gizli konuşmak istediğini hissettirdi. 

Rabia hanımın kocası Beyoğlunun 
yan sokaklarında ufak bir mahallebi-
ci dükkânı işletirdi. Üstünde de ken
dileri otururlardı. Kadın kurnazdı. Ko-
casınm ticaretile iktifa etmez, kendi 
de hafif tertip tefecilik yapardı. Bu 
suretle elden düşme bir çok elmas alıp 
satardı. En büyük müşterileri de Na
dire emsinden olanlardı. O hepsine 
güler yüzle sokulur. Rehin alur, sıkıl
dıkları vakit yüksek faizle ödünç ve

rir, hattâ sırasına göre bu hanımların 
dostlarından haber getirir götürürdü. 

Nadire odada dolaşan kıza gülerek 
baktı: 

— İlâhi Rabia hanımcığım! Sen 
korkma açık konuş, benim ondan hiç 
gizlim yok... Bilâkis akıl hocamdır. 
Her yapacağımı ona danışırım. 

— Öyle ise pekâlâ! Büyük bir müj
dem var. Hani Suriyeye giden* dostun 
yok mu elmasım! 

— Ey Tahir Vehbi mi? 
— Tâ kendisi... Döndü... Istanbula 

geldi. 
— Ya! Vay kâfir herif! Gelip beni 

görmedi ha! Demek artık sevmiyor... 
Başkasını bulmuş olacak! 

— Yoo! Bilâkis aklı fikri hep sen
de! 

— O halde neye bana gelmedi? 
— Dün İstanbula gelmiş, otele in

miş. Hemen seni sorup araştırmış. Pa
şa ile yaşadığım duyunca dosdoğru 
evine gelmeğe cesaret etmemiş. Ne 
olur ne olmaz fena mevkide kalmasın 
diye... Hani birlikte benden elden düş
me elmas aldınızdı ya, aklına gelmi
şim... Seni ne kadar sevdiğimi de bi
lir. Hemen gelip beni buldu. 

— Demek hâlâ beni seviyor, öyle 
mi? 

— Ne demezsin güzelim! Çıldmyor... 
Bayıhyor, maamafih İstanbulda az 
kalacağı için şöyle işlerini bozma

dan seni görmek istiyor. 
— Ayol paşa pek kıskanç! Bu işi na

sıl yaparım? 
Hizmetçi kız lâfa katıldı: 
— Canım hanımcığım, paşa sabah-

tan akşama kadar burada değil ki, pek-
âlâ istediğiniz gibi serbes çıkıp gezi
yorsunuz. Tahir (beyefendi gibi cö-
merd, bol para veren bir adam darıl
tılır mı hiç! 

— Doğru amma geçici bir iş için de 
paşayı gücendirmek istemem. Değmea 
doğrusu! 

Rabia hanım altın dişlerini gösteren 
bir tebessümle: 

— İki gözüm ben de senin fena mev
kide kaldığını istemem. Zaten Tahir 
Vehbi bey de seni düşünüyor, rahatı
nın bozulduğunu istemiyor. Resmen 
de senin olarak ortaya çıkacak değil
dir. Şöyle gizliden gizliye görüşmek ar
zusunda. 

Hizmetçi kız bu sözlere hak verir 
gibi başını sallıyordu: 

— Öyle ya! Nereden duyulacak? 
Hem düşünsenize hanımcığım, bütün 
elmaslarınız onun hediyesi! O daima 
kıymetli şeyler veriyor. Gene birkaç 
yüzük, bilezik ahrsanız fena mı olur? 
Hem terziye olan borcunuz da aradan 
çıkar. Zaten paşa bir hafta için seya
hate gideceğini söylemedi mi? Fırsat
tan istifade edin. 

(Arkası var) 
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Aşk şakaya gelmez 
ADfred d e I^y a e t i De 

Yazan: Selâmi tzzet Sedes 
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Musset'nin «Birinciteşrin gecesi» nden: 
Çektiğim o ıztırab bir rüya gibi geçti... 

20 Haziran 1833 de, «La Revue des 
Deux Mondes» in direktörü François 
Buloz muharrirlerine bir ziyafet 
verdi. (1) BU' ziyafete Musset ile 
Sand da davet edilmişlerdi. Sofrada 
yerlerini yanyana koyduran da 
Sainte - Beuve idi. 

Sarnte - Beuve, Sand'nm dostu idi; 
kadm ona gönlünü açmıştı, teselliye 
muhtaç olduğunu söylemişti. Alfred 
de Musset - Saint Beuve'e göre - bu işe 
biçi'miş kaftandı. Fakat Sand'nın gözü 
Musset'yi tutmuyordu. Ona artık 
durmuş oturmuş, aklı başında, her 
zevkini kendisine vakfedecek bir âşık 
lâzımdı, Musset ise daldan dala ge
zen, çapkın bir gençti, ona güven 
olabilir mi idi? Hem Sand, kendisi ne 
idi? Zavallı bir taşrak... Musset gi
bi uçan bir Parisliyi ta^min etmesi
ne imkân yoktu. Saint - l?euve'e yaz
dı: «Düşünüp taşındım, sakın Al
fred de Musset'yi getirmejân; çok 
züppe, anlaşamayız, biıbiıimize uy
gun değiliz. Onun yerine Dumas.yı 
getiıiniz.» 

Dumas çekindi, ziyafete gitmedi; 
Saint - Beuve'ün takdim ettiği 
Jouffroy da George Sand'na pek su
ratsız göründü ve sofrada kendisini 
Alfred de Musset'nin yanında buldu. 

Buloz'un ziyafetinde yanyana otu
ran Musset Ue Sand'na bakanlar, 
hangisinin erkek, hangisinin kadın 
olduğunu kolay kolay ayırd edemi-
yorlardı. Musset kız gibi güzeldi, Sand 
o gece kadın elbisesi giymişti amma, 
erkekten pek farkı yoktu; üselik be
line de bir hançer takmaştı. 

Sand'na, Musset'nin şair olduğunu 
Saint - Beuve söylemiş, Musset de 
Sand'nm roman yazdığım Paul de 
Musset'den öğrenmişti. Konuşmağa 
şöyle başladılar: 

— Neden hançer taşıyorsunuz? 
— Yalnız gezerim de... 
— Bu hançeri nasıl kullandığınızı 

görmek isterdim. 
— Bunu görmek elinizdedir, bir 

tecrübe edin!... 
Sofrada Humboldt'ün Cosmos'a 

dair olan eserinden, Cuvier'nin jeo
lojik çağlan ihyasmdan, Gahlee'den 
söz açıldı. Musset dile geldi: 

— Eğer şür bakımından güneşin 
kürremizin etrafında dönmesi da
ha muvafıksa, bilginlerin sözlerini ve 
iddialarmı bir yana bırakıp bunun 
böyle olduğunu kabul etmeliyiz... 

Herkes genç şaire karşı geldi, iti
raz sesleri yükseldi, yalnız George 
Sand, Musset'den yanaydı. Genç şair 
de münakaşaya şu sözlerle son ver
di: «Hayır, bilginin bu âlemi hiçtir. 
Yıldızlardan bahsediyorsunuz. Yıl
dızlar nedir ki? Bir damla su. Dün
ya bir veya iki ebediyet daha yaşa
dıktan sonra ne olacaktır!» 

Ertesi günü Sand, Saint - Beuve'e 
teşekkür etti, kendisine iyi bir arka
daş tamttı diye; Alfred de Musset 
de kütüphaneye koştu, Sand'nın 
«İndiana» adlı romanını alıp oku
mağa başladı. 

Musset 24 haziranda Sand'na şu 
mektubu yolladı: «Madam, îndiana'-
yi tekrar okurken Noun'un, Rey-
mond'u odaya kabul ettiği kısma 
dejr karaladığım bir kaç mısraı size 
göndermek cesaretmi buluyorum.» 

(1) Palllerona göre bu ziyafet martta, 
Marietona göre hazirandadır. Henry 
Bidou, Donnay. haziran, John Charpen-
tler de 20 baziran diyor. 

Unın sarı saçUn omıu başlarına ka
dar düzüyor; iri mavi fösleri emsalsiz 
çiçekleri andırıyor; dudakları nar ^ibi 
kırmm; elemU, hazin bir bakışı var, 
amma (österişl yer inde. Hele şıküjhna 
hiç diyecek yok: Kadife yakalı mavi 
ceket, parlak kül rengi dar pantalon. 
İşte yirmi üç yaşmdaki Alfred de Masset. 

Musset alçak fönüUü, hassas, alm-
gan ve çok sinirli bir gençti. On seldv 
yaşmda iken, kendinden hayli büyük bir 
kadma âşık oldu. Kadın fettandı, bu 
ağzı henüz süt kokan gencin aşkını asıl 
sevdasına siper edip gönlünü eğlendiri
yordu. Musset farkına çabuk vardı, ses
siz sadasız çekilip gitti. 

On sekizinde sevdayı tadan kalb boş 
durmaz. Muset yeniden sevdi ve bu 
sevdiği kadınla iki sene yaşadı, iki sene 
sonra aldatıldığını anlayıp ayrıldı. On 
sekizle yirmi yaş arasmda iki kere sev
miş, iki sevgiliden de ihanet görmüştü. 
Yirmi yaşından yirmi üçüne kadar, 
yani 1830 dan 1833 e kadar bu ihanet
lerin matemini tuttu: Kimseyi sevmedi, 
önüne gelen kadmla vakit geçirdi. 

* * * 
Pek te matenisp olmıyan uzun bir 

boy; çatık kalın kaşlar; kara saplı bıçak 
gibi keskin iki sert bakış; kunt bir yürü
yüş, hadid duruş; evza ve etvan belâ 
arayan kabadayı bir erkek kadar ha
şin... Çok kere setre pantalon giyiyor, 
uzun çubuk içiyor. İşte yirmi dokuz ya
şındaki George Sand. 
Asıl adı Aurore Dupind'i; imparatorluk 
subaylarından birinin kıziydi. Çocuklu
ğu Nohant'da geçmişti. Hayal içinde 
yaşayan, dalgın, düşünceli bir kadmdı. 

On altı yaşmdayken Dudevant baro-
nile evlendi. Kocası kaba saba, sefih, 
sarhoş bir adamdı. Karısına halk içinde 
bile hakaret etmekten çekinmezdi. Ka
dın ilkönce Aoreliev de Seze'i sevdi, 
tam altı sene Eflâtunun aşkile o adama 
bağlı kaldı, ondan sonra Jules San-
dean'ya âşık oldu. Bu aşk ta üç sene 
sürdü; üçüncü senenin sonunda Sand, 
sevdiği erkeği çamaşırcısı ile yakaladı... 

Günlerden bir gün de Prosper Merimee 
karşısma çıktı. Sevdiğini uçan kuştan, 
esen rüzgârdan kıskanan Merimee de 
çıkıp gitti... 

Musset, Sand'nm romanını ilk 
defa okuduğu halde mektubunda 
«tekrar okurken» diyordu; Noun ile 
Reymond da çılgınca sevişen iki kah
ramandı. Nesre tahvil ederek terce-
me etiğim manzume şudur: «Sand, 
yazaı-ken, yarı çıplak Noun.un, İn-
diana'nın yatağında Reymond'la 
mets oluşunu, o müthiş sahneyi, ne
rede görmüştün? O ateşli sahifeleri, 
aşkın titrek ellerle, muhayyilesinde 
yaşattığı mukaddes hayali boş yere 
aramasmı sana kim söyleyip yaz
dırdı!...» 

Bu mektup üzerine Sand da Mus
set'den RoUa eserini istedi. Musset'yi 
evine davet etti, yemeğe alakoydu. 
O akşam Musset'nin midesi ağndı, 
Sand teselli etti: «Ben de hastayım, 
kalbime doğ?Ti bir ağn geliyor.» 

Musset başım salladı: «İyi bir şey 
değil; henüz kalbin üzerine konacak 
yakı keşfedilmedi. Sık sık aya bak
mayın ve beraber seyahate çıkıncaya 
kadar ölüyüm demeyin...» 

Musset, Sand'la ancak arkadaş ol
mak istiyordu; hattâ dost bile değil, 
sadece arkadaş. Şöyle yazıyordu: 
«Ben sizin, üstünüzde hiç bir hakkı 
olmayan aı-kadaşınızım; bunun için 
de aramızda kıskançlık mevzuu bahis 
değUdir, şu halde birbirimize danla-
mayız da..-. Size Hiç bir zaman: «İs
ter misiniz? İstemez misiniz?» diye 
bir şey soracak değilim. Bu hususta 
aramızda Baltık denizi var.» 

Fakat ikinci defa Sand'nin evttie 
gittiği zaman, genç kadm oda kıya-
fetUe sedirde oturuyordu. Ağzmda 
çubuk, ayağında papuç biçimi terlik 

Mussef nin «Mayıs gecesi» nden: 
İlhamını topla hele bir öp beni şair.. 

vardı. Musset terlikleri pek beğendi, 
diz çöktü, elini Sand'nm ajrağına 
da5radı, bakıştılar, birbirlerini beğe
niyorlardı. 

29 Temmuzda Musset dayanama
dı, mektupla aşkmı ilân etti: «Azi
zim George size gülünç ve budalaca 
bir şey söyliyeceğim; sizi seviyorum, 
size âşığım, sizi ilk gördüğüm gün-
denberi seviyorum.» 

Güzel bir yaz gecesi; pencereler 
ardına kadar açık; ay batıyor, yil-
dızlar ışüdıyor. Babçelerden çiçek 
kokulan yükseliyor. Sessizlik öyle de
rin ki, yavaş sesle bile konuşmağa 
kıyamıyorlar. 

Musset kendi anlatıyor: «Sevgili
min belinden kollarımla kuşak al
dım; yavaşça başım çevirdi: Gözleri 
yaşhydı. Vücudu kaımş gibi bükül
dü, arahk dudaklan dudaklanma 
düştü ve kâinat unutuldu.» 

12 Kânunuevvelde Musset ile Sand 
İtalyaya gittiler. 30 unda Floransada 
idiler, oradan Venedik'e geçtüer. 
29 Martta Musset Parise hareket etti. 
Nisamn 12 nci günü Paul pencere
den sokağı seyrederken bir araba 
durdu. Arabadan bastonuna dayana 
dayana biri indi, traşı uzamıştı, to-
palUyordu, bitkin bir haldeydi. Ba
şım kaldınp jrukarı baktı. Paul has
tayı tanıdı, Musset idi. Hemen aşağı 
indi. İki kardeş kucaklaştılar. Ne ol
muştu? Sand ile kavga etmişler, ay-
nlmışlar, Sand ihanet etmiş, Musset 
beyninden vurulmuşa dönmüş, has
talanmıştı. 

1 Temmuzda La Revue des deux 
Mondes, Musset'nin şaheser tiyatro
sunu neşretti: «Aşk şakaya gelmez -=• 
On ne badine pas avec l'amour» bu 
eser, son aşkının tahlili ve teferrua
tıdır. 

1834 de Sand Parise döndü; 
Musset'ye kavuştu. Fakat Sand yal
nız gelmemiş, âşığı Pagello'jru bera
ber getirmişti. Musset başım alıp Pa-
risten kaçtı. Avdet ettiği zaman Pa-
gello İtalyaya dönmüştü, fakat 
Musset artık maziyi kıskanıyordu; 
artık beraber yaşamalarına, anlaş
malarına imkân yoktu. Bu sefer de 
Sand Nohant'a gitti. (Mart 1835). 

1835 ten sonra Alfred de Musset 
yavaş yavaş kendini topladı, bir ma
yıs gecesi, Sand'nın gittiğinden iki 
ay sonra: «İlhamını topla, hele bir 
öp beni şair...» diye başlayan 
«Mayıs gecesi» ni yazdı. Bu şur yal
nız iztırabı terennüm eder. Fakat 
ilham perisini kucaklayan, öpen 
Musset artık kendine gelmişti. «Kâ
nun gecesi» nde yalnızlığını teren
nüm etti, iztırabı dinmeğe başla
mıştı. 1836 da «Ağustos gecesi» ni 
yazdı: «Yürümek ve unutmak lâzım» 
yürüdü ve unuttu. 1937 de yazdığı 
«Birinciteşrin gecesi» şöyle başlar: 
«Çektiğim o iztırab bir rüya gibi 
geçti... Ağustos gecesiyle Birinciteş
rin arasından on dört ay, ilk gece ile 
son gece arasından da iki sene geç
mişti... 

Ağustos 1836 iie birinciteşrin 1837 
arasında Alfred de Musset sanşm, ta
ze, şen, şuh bir kıza rasladı. Bu kız 
ona iztırab çektiı̂ Tniyecek, onu üzmi-
y^K, bîlâkis mesud edecekti. Musset 
«Poupette» dediği Aimee d' Althon 
See'ye bağlandı; artık George Sand'nı 
unutmuş, yepyeni bü* âleme atıl-
mıştL 

\ 

Profesyonel güreş 
müsabakaları 

Bir birine meydan okuyan Manisalı Halil 
ile Tekirdağlı Hüseyin bu pazar karşdaşıyor 

Manisalı Halil pehlivanın Türkiye 
profesyonel başpehlivam Teldrdağlı 
Hüseyine meydan okuduğunu ve başH 
pehlivanın bu karşılaşmayı büyük W» 
tevazula kabul ettiği cihetle ortaya 
iddialı bir güreş müsabakası çıktığuif 
evvelce büdlrmiştik. 

Henüz güreş mevsimi başlamadığı 
cihetle tam formunda bulunınaıdliğs 
tabii olan Tekirdağünm büytlk bir ti
tizlikle muhafazaya mecbur olduğu 
şampiyonluk unvanını tehlikeye eo-
kaçak olan bu daveti kabul etmesî  
büyük bir sportmeıüikten bufka, biç 
şey değildir »: 

Çünkü hiç bir spor muhitinde nam 
salmış pehlivanlar kendilerine nhv 
orta savrulan defilen Inbul etmeli 
mecburiyetinde bırakılmazm^anliA 
Her hangi bir güreşçinin veya Mo» 
sörün zamamn şamj^youıma jneyk 
dan okuması tabii bir şeydir. Fakat 
o şampiyonlann muhafazaya mecbufi 
oldtıklan şampiyonluk unvanını telv 
likeye düşürecek teklifleri, haarlaa-
madan kabul ettikleri görülmüş ve 
işidilmiş birşey değildir. 

Tekirdağlı bu karşılaşmayı kabıfl 
etmekle ışampiyonluk kelimesinin 
ifham ettiği manayi tehlikeye düşür
müştür. Haddi zatmda mağlûp olursa 
şampiyonluk kemeri elinden almacak 
değildir. Fakat güreş mevsimi başmdf 
onun bir kere mağlûp olması veya 
berabere kalması şampiyon unvanı 
altında yapacağı angajmanlardaki 
mefaatini haleldar edebilecek mahi
yettedir. 

Bütün bunlan düşünmesi icab eden 
Tekirdağlmın hazırlıksız bulımması-
na rağmen karşüaşmayı kabul etmesi 
bizce kendi hesabıfta yapılmış büyük 
bir hatadır veyahut kendine olan sar-
sümıyan itimadi nefsidir. Fakat baş
pehlivanımız unutmamalıdır ki ra
kiplerini küçük görenler daima aldan-
mışlardır. (Nasıl olsa kıvırırım) dü
şüncesi ne kadar kuvvetli olsa bir gün 
insanm aleyhinde tecelli eder. 

Yukarıda Tekirdağlı hakkmdaki 
düşüncelerimizi bildirdik. Şimdi de 
pazar günü yapılacalî güreş karşılaş-

Türkije başpriüivanı Tekirdağ^h 
Hüseyin 

malarmdan bahsedelim: 
İki nanüı pehlivanın birbirine mey

dan okumasile takarrür eden iddialı 
karşılaşmadan başka Taksim stadın
da muhtelif güreş müsabakaları ya-
püacaktır. Saat 15 de başlıyacak olan 
güreş programmm daha alâkalı ol
ması için Lüleburgazlı Ali Ahmedle 
Hayrabolulu Pomak Hasan, Adapa-
zarh Servetle Bandırmalı Şükrü, Ro
manyalı Ahmedle Tekirdağlı Bekir, 
Çatalcalı Receble Malkaralı Mustafa 
karşılaşacaklaı-dır. 

Programm son müsabakası Mani
salı Halille Tekirdağlı Hüseyin ara
smda olacaktır. Bu karşılaşmanın 
müddeti yarımşar saatlik iki devre 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bütün karşılaşmalar serbes güre? 
tarzmda olacak ve müsabakalara İs
tanbul güi"eş ajanlığı nezaret edecek
tir. ŞAZİ Tezcan 

Şild maçları 
Galatasaray ve Beşiktaş klüpleri

nin iştirak etmemesi üzerine ehem
miyetinden büyük bir kısmım kaybe
den şild maçlarmm dömifinal kar-
şılaşmalanndan birisi bu pazar ja,-
pılacaktır. 

Malûm olduğu üzere dömifinalde 
Fenerbahçe ile Süleymaniye, Vefa ile 
Hüâl oymyacaklar ve galipler şild fi
naline kalacaklardı. 

Fenerbahçenin mülî küme müsa
bakası olduğundan bu hafta Vefa ile 
Hilâl karşılaşacaklardır. Müsabaka 
Fenerbahçe stadında saat 13 de yapı
lacaktır. 

Beden terbiyesi umum mü
dürü şehrimize geliyor 

Beden terbiyesi umum müdürü ge
neral Cemil Taner bu günlerde şeh
rimize gelecektir. Umum müdür şeh
rimiz klüplerile bölge merkezini teftiş 
edecek, bilhassa Dolmabahçede yapı
lacak olan yeni stad işlerile alâkadar 
olacaktır. 

Beynelmilel kır koşusu 
Milletler arasmda her yıl yapıl

makta olan büyük kır koşusu bu sene 
Kardif civannda gayet arızalı bir 
arazi üzerinde yapümıştır. 14 kilo
metreden ibaret olan bu yansı 47 da
kika 27 saniyede İngiliz Jak Holden 
kazanmıştır. Bu müsabaka a 3 ^ atlet 
tarafından dördüncü defa olarak ka
zanılmaktadır. 

Milletler arasında dört senedenberi 
tekrar edilen bu karşılaşmalarda ayni 
thgiliz mukavemetçisinin birinci ol
ması takdirle karşüanmıştır, Fransız 
Faslin 15 saniye, Belçikalı Amruh 20 
saniye farkla yarışı bitirmişlerdir. 

Takım itibarile Fransa birinci, İn
giltere ikinci, Belçika üçüncü olmuş
tur. 

Edirne atletizm müsabakaları 
Edime (Akşam) — Mekteplilw 

arasmdaki atletizm müsabakalarının 
sontmcusu yapıldı. Lise, öğretmen 
okulu, sanatlar okullarına mensup 3ft 
talebenin iştirak ettiği bu müsabaka 
1500 metre idi 

Çok heyecanlı geçen yarışın birin
ciliğini liseden Tahsin 4 dakika 50 sa
niyede kazandı. İkinciliği sanatlar
dan Hasan Öksüz, üçüncülüğü mual
lim mektebinden Cevdet kazandılar. 
Puan tasnifinde lise birinci, sanatlar 
ikinci oldu. 

Bölge bisiklet j^nşlannm birincisi 
Edirne - Havza yolu üzerinde yapıldı. 
Sekiz gencin iştirak ettiği bu müsa-
bakaja Ali birincilikle, Zühtü ikinci
likle bitirdiler. Önümüzdeki hafta di
ğer seri yanşlanna devam edilecek
tir. 

Önümüzdeki pazar günü başlıya 
Cak olan mektejrier lig maçlarma ha
zır olmak üzere dün muallim - s^ 
natlar takımlan arasmda bir ekzersli 
maçı yapıldı. Oyun 2 - 2 beraberlikle 
bitti. 

Bu maçtan sonra lise A ve B takn% 
lan karşılaştılar. Büyükler 5 - 0 gaUgİ! 
geldiler. •' 

Hilâlin itirazı 
Pazar günü yapılan muhtelitle* 

maçmda hakem taraf mdan verilen 
bir penaltıyı kabul etmiyerek saha
dan çekilen Hilâl, Kurtuluş muhteliti 
dün mıntaka merkezine bu hususta 
uzun bir itirazname vermiştir. 

Eyüp İdman yuyası 
riyasetinden: 

Yuvanın senelik âdî kongresi 
16/4/939 tarihinde saat onda topla
nacaktır. 

Kayıtlı üyelerin bildiıilen + ' ' •* 
saatte Yuva salonunda bulu 
rica olunur. 
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ingiltere tecavüze karşı 
bir birlik yapmak istiyor 

(Bof tarafı 1 inci aahifede) 
da büyük bir ihtimalle Portekiz müs
temlekelerinin taarruzlara karşı mü
dafaası için takviye edilecektir. 

İngiliz mahfillerinde, İspanyaya 
Ing^tere tarafmdan yapılacak mâli 
bir yardımın bu memleketin derpiş 
edilen sisteme girmesi imkânım vere
ceği ümid edilmektedir. 
Bütün f ırkalar i n g i l i z B a ş v e 
ki l inin beyanat ın ı ta sv ip e t t i 

Loadra 4 — Dün Başvekü tarafın
dan Avam kamarasında izah edilen 
İngilterenin yeni politikası mecliste
ki bütün firkalar tarafmdan tasvib 
edümlştJr. libeı-alleı- namına Sinc
lair, Lloyd George, muhafazakârlar 
namma Churchül ve Eden söyledik
leri nutuklarda bu politikaya muva
fakat etmişler, yalmz hepsi bugün
kü îngüiz - Fransız - Polonya analş-
masının daha geniş bir anlaşmaya 
esas olması lüzumunda ısrar etmiş
lerdir. Bu zevat bilhassa Sovyetler 
birliği üe müşterek hareket edilmesi 
lüzumunu Üeri sürmüşlerdir. 

B. Churchill, Başvekilin söylediği 
gibi Almanyayı çember içine almak 
düşünülmediğini söylemiş, bütün fır
kaları Başveküe yardıma davet et
miştir. Hatib sulh zamamndaki ih
tiyarî askerlik hizmetinin harb zu
huru takdirinde mecburî mükellefi
yete tahvil edileceğini ilân etmesi lâ-
zımgeldiğiıü de söylemiştir. 

Uoyd George müşterek emniyet si
yasetinin yeniden taze hayat bulma-
smdan mütevellid memnuniyetini 
göstermiş, maamafih Polonya bir ta
arruza uğrarsa, bugünkü ahval ve 
ş&relt içinde, bir tabur asker bile gön-
derilemlyeceğini söylemiş, Sovyetler 
birliğüe müşterek hareketin esas ol
duğunu, 18 milyondan mürekkeb 
Sovyet ordusunun 914 de olduğun
dan daha kuvvetli bulunduğunu ilâ
ve etmiştir. 

Lloyd George, Sovyetlerle müşte
rek harekete Polonyalılann itirazla
rından bahisle İngilterenin müşte
rek hareket şartlarım tayin etmesi 
lâzımgeldiğini söylemiştir. 

B. Eden, Lloyd George'ım iddiala
rım tenkid etmiştir. Eski Hariciye 
Nazın, Sovyetlerle müşterek hareke
tin dıemmiyetini kabul etmekle be
raber bugün Sovyetlerin yapılacak 
anlaşmaya ithali düşünülmediğini 
söylemiş, hükümetin politikasuun 
bütün fırkalar tarafmdan tasvib edil
mesinden dolayı memnuniyet gös
termiştir. 
İttgütere tevacüze karşı 3 

R o m a n y a i z a h a t ver iyor 
Bükreş 4 (A.A.) — Romanyamn 

Lcmdra elçisi, vazifesi basma gitmek 
üzere bu sabah Bükreşten hareket 
etmiştir. Elçi, Romanyamn a^erî ve 
iktisadî vaziyeti hakkında Londrayı 
tenvir edecektir. 

Bu malûmat, İngütere hükümeti
nin Chamberlain'in Avam kamara-
amda giriştiği teahhüdlerln müsbet 
bir şekle konmasına yanyacaktır. 

İngiltere - Polonya konuş
maları memnuniyet verici 

neticeye vardı 
L<mdra 4 (A.A.) — Bugün yapıl

mış olan İngiliz - Polonya müzakere
lerinin «memnuniyet verici» neticele-
lere vardığı resmî mahafilde beyan 
lurınaktadır. Press AssociatIon*un 
yazdığına göre, lord Halifax ile Beck 
Avrupamn vaziyetini tetkik etmi^ 
lerdir. Lord Halifax İngüterenin son 
zamanlarda girişmiş olduğu müzake
reler hakkında izahat vermiştir. 

Pcrfonya Hariciye Nazın, İngiltere 
ve Polonya arasında karşılıklı müda-
faa anlaşması hususunda Polonyamn 
müzakereye girişmek arzusunu izhar 
etmiştir. 

Keza İngilterenin Polonyaya bir 
ikrazda bulunması meselesi de görü
şülmüştür. 

Dük dö Kent ile zevcesinin ve keza 
Churchüle ve Edenin de bulunduğu 
ziyafetten sonra Polonya Hariciye 
Nazın Beck Başvekil Chamberlain 
ile bir saat 50 dakika süren bir mü
lakat yapmıştır. Beck ile Halifax 
arasında müzakerelere yann sabah 
devam edilecektir. 

İ t a l y a n g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Roma 4 (A.A.) — İtalyan matbu
atı, Chamberlain tarafmdan dün 
söylenen nutkun, İngiliz siyasetinin 
Almanyanın muhasarasım istihdaf 
ettiğini teyid eylediğini yazmaktar 
dır. Mesagero diyor ki: 

«Londra ile Paris'in Cenevrede iflâs 
eden müşterek emniyet sistemini ih
ya etmeğe çalıştıklan muhakkaktır. 
Mussoliıü, bu sistem için: «Ot(Hnatik 
bir harp teşekkülü» tabirini kullan
mıştır. Chamberlain ve lord Halifax 
tarafından söylenen nutuklar, İngil
terenin teşebbüs ettiği hareketi ay-
dmlatmakta ve İngüterenin tarzı ha
reketine atfedilen vehsunet ve şümıüü 
tahfif e tm^e çalışmaktadır.» 

Yugoslavyaya İngiliz 
garantisi 

İRoma 4 (A.A.) — İtalyan gazete
leri, İngüiz garantisinin Yugoslavya-
ya da teşmU edilmesi ihtimali ile 
meşgul olmaktadır. İtalyan gazete
lerinin tebarüz ettirdiğine göre; İtal
ya, bunu, İtalyamn çember altma 
alınmasını istihdaf eden bir manevra 
olarak telâkki edecektir. Nitekim, yi
ne İtalyan gazetelerinin bu münase
betle kaydettiği gibi, Mussolini, İtal
yamn Adriyatik sahillerinde üçüncü 
bir devletin kendisini göstermesine 
müsaade etmiyeceğini sarih surette 
bildirmiştir. 

İtalyan gazeteleri, İtalyamn, Ot-
rant kanalımn beri tarafında İngil
terenin vaziyet almasına katiyen hiç 
bir zaman müsamaha göstermiyece-
ğini kaydetmektedir. 

Tevere gazetesi, İngiltereyi, İtalya -
Yugoslavya anlaşmasımn imzasından 
beri Adriyatikte hüküm süren sulhu 
rahat bırakmağa davet eylemektedir. 

F r a n s a d a l d A l m a n mül te 
c i ler in bir kararı 

Metı 4 (A.A.) <— Alman mültecile
ri. Başvekil Daladier'ye kabul ettikle
ri bir karar suretini göndermişlerdir. 
Bunda, harp çıktığı takdirde Fransız 
«rdusunda hizmet edeceklerini bildir
mektedirler. 

Moselle mmtakasmdaki Alman 
mültecüerinin miktan, kadm ve ço
cuklar da dahü olmak üzere 10,000 
tahmin edilmektedir. Bu mülteciler, 
Rhin havalisinden. Saire ımntakasm-
dan ve Avusturyadan gelmişlerdir. 
Malûm olduğu veçhile, son zaman
larda neşı-edUen bir kararname, ec-
neWlere Fransız ordusunda hususî 
toburiarda hisnet etmek imkâmm 
yermektedir. 

U y k u d a k e n çocuğunu 
b o ğ m u ş 

Beyoğlımda Kalyoncukullukta otu
ran Esma admda bir kadm evvelki 
g^ce küçük çocuğu ile yatağa girmiş 
ve ikisi birden uyumuşlardır. Uyku 
arasmda Esma farkına varmıyarak 
çocuğun üzerine yatmış ve yavrucak 
boğulup ölmüştür. Kaza etratnda za
bıta tahkikat yapıyor. 

İngi l iz v e Frans ız H a v a N a 
z ır lar ının d ü n k ü konuşmalar ı 

Londra 4 (A.A.) — Fransız ve în-
giüz Hava Nazırlan arasmda bugün 
yapılan müzakerelerde bir İngiliz he
yeti seferiyesi Fransaya gönderildiği 
takdire takip edilecek u^ıller tesbit 
olmırauştur. Fransa ve İngütere ta
rafmdan yapılmakta olan tayyarele
rin tiplerini birleştirmek için tayyare 
endüstrilerine aidi modelleri aralarm-
da teati hususunda mutabık kalmış
lardır. 

Fransız Hava Nazın müteakiben 
İngiliz tayyare fabrikalarmdan birini 
gezmiştir. 

Eski P o l o n y a Başveki l i 
m e m l e k e t i n e d ö n ü y o r 

Varşova 4 (A.A.) — Brzesc davası 
neticesinde üç sene hapse mahkûm 
olduğu için ecnebi memleketlere ka
çan Popülist partisinin lideri eski 
Başvekil Witas, cumhuriyet müddei
umumisinin emrine amade bıüundu-
ğımu bildirmiştir. 

Witas'ın affedüeceği zannolun-
maktadır. 

İtalya, Arnavutluğu 
işgal ediyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
îtalya, Arnavutluğu, kıral Zogonun 

muvafakatUe işgal edecek ve Arna
vutluğu himayesi altına alacaktır. 

Paris 4 (A.A.) — Havas büdiriyor: 
Diplomatik mahfillerin umumî kana
ati, Roma ve Tiranadan gelen ha-
bellerin, yari resmî tekziplere rağmen, 
İtalyamn, Arnavutluk üzerine bir a»-
kerl hareket hazırladığı korkusunu 
vermekte olduğu merkezindedir. 

Mussolini, 26 mart tarihli nutkun
da, İtalyamn Akdenizi kendi hayat 
sahası telâkki ettiğini ve Adriyatik 
denizinin ise, Akdenizde İtalyamn 
çok ehemmiyetli menfaatlerinin bu
lunduğu bir körfezi olduğunu büdir-
mişti. 

30 martta Mussolini, İtalyamn hiç 
te Akdenizde mahpus kalmak niye
tinde bulunmadığım üâve etmiştir. 

Diplomatik mahfillerin tebarüz et
tirdiğine göre, İtalya, ku-al Zogo nez-
dindeki müşavirleri ve ehemmiyetli 
malî yardımlan ile Arnavutlukta fiilî 
bir monopol tesis etmiş bulunmakta
dır. İtalya, bugün kıral Zogo'nun baş
ka tesirlere kendisini kaptırmasından 
korkarak, Arnavutluktaki bu vaziye
tini daha ziyade takviye etmek iste
mektedir. 

Diğer taraftan Yugoslavya, bugün, 
Hurat meselesUe meşguldür ve bu 
vaziyet, yabancı entrikalara ve bil
hassa Alman entrikalanna kapı aç
maktadır. İtalya Adriyatik sahillerin
de bir Alman nüfuzundan çekinmek
tedir. 

Diplomatik mahfülerin ilâve ettiği
ne göre, İtalya, Arnavutluğa İtalyan 
askerleri göndermek suretüe, Yugos
lavya üzerinde bir tesir icra etmek 
ve bu suretle Yugoslavyamn İngiliü 
eroniyet plânına iştirakine mani ol
mak ve Yugoslavyayı Polonya, Ro
manya, Türkiye ve daha diğer dev
letler arasında yapüması düşünülen 
ittifaka iştiraki redde mecbur kılmak 
istemektedir. 

H a b e r tekz ip ed i l iyor 
Tirana 4 (A.A.) — Arnavutluk jan-

sı tebliğ ediyor: 
Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo is-

tasyonlan Arnavutluğun himaye ida
resi altına ahnmak üzere olduğunu 
bugün haber vermişlerdir. Bu ha
bere, asılsız nazarüe bakmak lâzımdır. 
Çünkü, Arnavutluk istiklâline ve ta-
mamiyetine dokunulmasuıa asla mü
saade etmiyecektir. 

M a g a l l a n e s vapuru d a v a s ı n a 
d ü n d e v a m ed i ld i 

Bir müddet evvel Çanakkale boğa-
zmda İspanyol bandırah Magallanes 
vapurunun İtalyan bandıralı Kapo-
pino vapuruna çarparak batırmasm-
dan çıkan davaya dün ikinci ticaret 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Bu celsede, evvelce batan vapurun 
kıymetini tedkik etmek üzere teşkU 
edüen ehlivukuf heyetinden B. Suad 
Karaosman, B. Nahid ve B. Ziya din
lenmişler, tedkikatlan etrafmda 
mahkemeye izahat vermişlerdir. 

Diğer âza B. Sadeddinin de çağırıl
ması için muhak^ne başka güne bı
rakılmıştır. 

A f y o n mütefaassıslari 
Yeşilköyde 

MUletler Cenüyeti Afyon bürosu şe
fi üe muavininden mürekkep heyet 
dün Yeşilköye gf derek Tcâıum ıslah is
tasyonunda Türk tipi afyonlan ted
kik etmiştir. Heyet bir iki gün sonra 
şehrimizden aynlacaktır. 

B e l e d i y e t a r a f m d a n 
c e z a l a n d ı r d a n l a r 

Pazarlıksız satış kanununa muhar 
lif hareket eden 47 esnafa belediye 
muhtelif miktarda cezalar vermiştir. 
Bundan başka yere tükürenlerden 28 
kişi de cezalandınlmıştır. 

O r m a n fakül tes i ta l ebe 
birl iğinin m ü s a m e r e s i 

Orman fakültesi talebe birliği ta
rafından 22 nisan cumartesi akşamı 
Tokatlıyan salonlannda bir müsame-
re tertip edünıiştü.-. Müsamere saba
ha kadar devam edecektir. 

Ist inye yo lunu teft iş 
Belediye fen işleri müdürü B. Nuri 

dün refakatinde yollar müdürü B. 
Galip olduğu halde Istinye yolunu 
gezmiş ve teftişlerinin neticesini bir 
raporla valiye vermiştir. 

Irak tahtına küçük 
veliaht Faysal geçti 

(Bof tarafı 1 inci sahifede) 
Hükümet 40 günlük millî matem 

üân etmiştir. Kraün ölümü yalmz 
Irakta değil bütün Arap memleket
lerinde derin bir teessür uyandırmış
tır. HCT taraftan taziyet telgraflan 
gelmektedir. Kralın cenaze merasimi 
çarşamba günü yapılacaktır. 
M u s u l d a İngi l iz konso losunu 

öldürdüler 
Bağdat 4 (A,A.) — Musuldan ge

len haberlere göre, kralın vefat ha
beri duyulur duyulmaz İngüiz kon
solosu öldürülmüş ve konsolosluk bi-
nasma ateş verümiştir. Galeyan İçin
de kesif bir halk kütlesi İngilizler 
aleyhinde nüma3rişlerde bulunmuş
tur. 

Londra 4 (A.A.) — Musulda örfî 
idare ilân olunmuştur. 

Press Association aldığı bir habe
re göre, İngütere konsolosunun katil 
hâdisesile alâkadar olmak üzere dört 
kişi tevkif edilmiştir, Irak Başvekili 
bu hâdiseden dolayı İngiltereye tees
sürlerini bUdirmiştir. 
M e m l e k e t i m i z d e k i teessür 

Ankara 4 (A.A.) — Dost ve kardeş 

Irakm genç ve necip kralı majest* 
birinci Gazinin vefatı haberi, Aıûutr' 
ramn bütün mahfillerinde ve bütüa 
Türk milletinin kalbinde çok derin 
bir teessür uyandırmış ve Türkiyede 
hakikî bir matem havası yaratmış
tır. 

Kalbten gelen bir arzu ile evvelâ 
inanılmak istenmiyen bu elemli ha
berin teeyyüd etmesi üzerine, bütün 
dairelerde bayraklar matem alâmeti 
oiarak derhal yanya indinimiştir. 
Reisicumhur İsmet İnönü, naib Emir 
AbduUaha içten taziyetlerini bildiren 
bir telgraf çekmişlerdir. Başvekil Dr, 
Refik Saydam ve Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu da dost ve kardeş l î ikm 
Başvekil ve Hariciye veziri Nuri Sait 
paşaya Türkiye hükümetinin ve Türk 
mületinin teessür ve taziyetlerini bil
diren birer telgraf yollamışlardır. 

Şehr imiz Irak konso los 
h a n e s i n d e 

Dün Taksimdeki Irak konsolosha-
nasinin bayrağı matem alâmeti ola
rak yanya kadar çekilmişti. Birçok 
zevat konsoloshaneye giderek tazi-
yette bulunmuştur. 

T a h m i s çarşısı önündeki dük
k â n l a r d a i s t imlâk ed i l iyor 

Eminönü istimlâk sahasımn 1 nu
maralı haritasmdan artan yüz bin 
lira istimlâk bedehle Balıkhane önün-; 
deki 13 parçadan ibaret bir sıra dük-
kâmn istimlâk edileceğini yazmıştık. 
Bu emlâktan başka Mısır çarşısmm 
Tahmis çarşısı tarafmdakl sekiz par
ça dükkâmn da biran evvel istimlâk 
edilerek bu sahanın genişletilmesi ka
rarlattığından belediye bu dükkân-
lann sahiplerine dünden itibaren teb
ligatta bulunmuştur. Bu binalann is
timlâki için aynca tahsisat buluna
caktır. 

Sadıkzade vapurundaki eşya 
limanımıza getirildi 

Finike civarmda Adrasan koyımda 
kayalara oturan Sadıkzade vapurun
daki eşya, dün Konya vapurile lima-
mmıza getirilmiştir. Sadıkzade va
purunun kaptanı da şehrimize gelmiş 
ve dün Deniz ticareti müdürlüğile te
mas etmiştir. Kaptan kaza hakkın
da bir rapor verecektir. 

Kazazede vapura kıymet takdir 
edecek olan ehüvukuf dün Adrasana 
hareket etmiştir. 

Bir k a d ı n ü ç çocuk b irden 
d o ğ u r d u 

Belediyenin idaresinde bulunan Haı 
liç Feneri tahsil şubesi memurlann-
dan B. Muammerin zevcesi bayan İs
met bir batmda üç erkek çocuk dün
yaya getimıiştir. Çocuklara Önder, 
Ender, Tucer isimleri konmuştur. R 
Muammer, bu münasebetle Belediye
ye müracaat ederek kendisine yardım 
edilmesini istemiştir. Belediye, bu 
ana, babayı taltif edecektir. 

Belediye iktuad müdürlüğü 
Belediye iktisad müdüılüğüne Ik-

tisad Vekâleti memurlanndan B. 
Saffetin tayini kararlaştınlmıştır. 

İktisad müdürü B. Asım Süreyya 
da belediye sular idaresi idare mec
lisi azalığma tayin edilecektir. 

Şehitliğe nakledilecek 
mezarlar 

Belediye mezarhklar müdürlüğü, 
şehrin mezarhklanndaki mezar taş-
lanna birer numara koyarak gerek 
kitabesi, gerek mezarda yatan ölü 
itibarüe bir kıymet ifade eden mezar
ları tesbit etmeğe başlsınuştı. Bu me-
zarlarm Edimekapıdaki şehitliğe 
nakli kararlaştmldığmdem 939 büt
çesine tahsisat konmuştur. 

Kulağınıza küpe olsun 

NEVROZİN 
Kullanmakla kabildir 

Bir hamlede nesle ve jfripi geçkir. Harareti süratle düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağnlan ancak NEVROZİN 

almak suretile çarçabuk defedUebilir. 

Kat'D tesl r 
İcabında gUnde 3 kaşe alınabilir. 
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Misafirliğe gitmesini pek sevmem. 
Fakat o günü arkadaşlanmm isran-
na dayanamadım. Şişli taraflannda 
tanıdıklardan birinin evinde bir top
lantı vardı. Kalktık, hep beraber git
tik. Burs^da senelerdenberi görmedi
ğim bir arkadaşıma, Mecdiye rasla-
dım. Lâkin zavallı ne kadar değişmiş, 
ne kadar çökmüştü. Eskiden gayet 
gür saçlan vardı. Halbuki şimdi tepe
si cascavlak tamamile açılmıştı. Yüzü 
adam akıllı buruşmuştu. 

Senelerdenberi biribirimizi görme
diğimiz için bir kenarda oturup öte-
denberiden konuşuyorduk. Mecdi yir
mi senedenberi İstanbuldan uzakta 
yaşıyordu. Vaktile gayet iyi giyinen, 
kadınlar arasında çok iltifat gören, 
şık, oldukça da çapkın bir erkekti. Lâ
kin bir aralık Mecdi genç bir kadına 
deli gibi âşık olmuştu. Sevdiği kadını 
ben tanımıyorum. Yalnız onun ismi-, 
nin Nuriye olduğlmu işitmiştim. 

Arkadaşıma sordum: 
— Ne oldu senin meşhur aşk mese

lesi? 
Mecdi gülümsedi: 
— Artık unuttum, azizim. Yara iyi

leşti. Hiç bir tehlike gönnediğim için 
İstanbula döndüm. Hattâ bugün, bu
rada sevdiğim kadını Nuriyeyi görece
ğim. Sana bu meselenin küçük bir ta
rihçesini anlatayım. Nuriyeyi vaktile 
çılgın gibi sevdiğimi sen de işitmişsin-
dir. O zaman ben tamam 30 yaşında 
idim. Nuriye de yirmi sekizinde filân
dı. Fakat onun ne kadar vefasız bir 
kadın olduğunu biraz sonra anladım. 
Beni çok üzdü. Son zamanlarda hele 
büsbütün işi azıtmıştı. Beni bırakıp 
Mısıra gitti. Ben de derdimi unutmak 
için tamamile inzivaya çekildim. Yir
mi sene insanlardan, herşeyden uzak, 
kendi halimde yaşadım. 

Şimdi içimdeki bu gençlik yarası ta
mamile iyileştikten sonra İstanbula 
döndüm. Nuriyenin burada olduğunu, 
hattâ bu akşam bu eve geleceğini öğ
rendim. Artık onunla karşılaşmakta 
hiç bir mahzur görmüyorum. Çünkü 
aramızda topu topu iki yaş fark var. 
Ben erkek olduğum halde ellisinde 
çöktüm. O da her halde artık, gençli
ğinde olduğu gibi, erkekleri çileden çı
karacak derecede güzel ve taze bir ka
dın değildir. Öyle tahmin ediyorum ki, 
o benden daha ziyade çökmüştür. Bi
naenaleyh böyle bir kadından artık 
insana tehlike gelmez. 

Arkadaşıma sordum: 
— Nuriyenin ihtiyarladığını, çöktü

ğünü nereden tahmin ediyorsun? 
— Birader, bilmez misin ki, eskiden 

beri herkesin üzerinde ittifak ettiği bir 
kanaat vardır. Kadınlar erkeklerden 
daha çabuk ihtiyarlarlar. Hattâ bu
nun için, evlenmelerde büe erkek, ka-
dmdan yaşça büyük olması usulden
dir. Halbuki Nuriye benden topu topu 
iki yaş küçüktür. Şimdi ellisine yakın 
bir kadın... Artık o eski güzelliğinden, 
eser bile kalmamıştır. 

Mecdi bir sigara yaktıktan sonra 
sözüne devam etti: 

— Şimdi onu yaşlanmış bir kadın 
olarak görmek hayatımm en büyük 
2evklerinden biri olacak... Vaktile gü
zelliği, gençliği ile beni o derece üzen, 
kıskandıran bu kadını şimdi harabeye 
3rüz tutmuş bir halde bulacağım. Bel
ki de o vaktile kendisine hayran olan 
bir adamın, benim karşıma şimdiki 
yaşlı haille çıktığı için azap duyacak... 
Ondan bu suretle intikam alacağım. 
Artık tabiî eskiden olduğu gibi erkek-
1er onun etrafında pervaneler gibi dön-
müyordur. Erkek kalbleri üzerinde 
kurduğu saltanat çoktan yıkılmıştır. 
Onun şimdiki halini pek merak ediyo
rum. 

Gülümsedim: 
— Tuhafsın Mecdi... dedim. 
Biraz sonra yanımızda oturan iki 

kadından birinin: 
— Nuriye geldi... dediğini işittik. Ar-

kadaşımm gözleri hemen kapıya çev
rildi. Ben Nuriyeyi ilk defa görecek
tim. Mecdi kadar bu kadını ben de me
rak ediyordum. 

Bu sırada kapıdan en fazla 32-33 
yaşında görünen, çok güzel, gayet şık 
bir kadın girdi. Hemen hemen salon
daki kadınların en güzeli o idi. 

Yanımda oturan Mecdinin gözleri 
hayreti açılmıştı. Farkında olmıyarak 
kendi kendine söyleniyordu: 

— Garip şey... Tuhaf şey... Şayanı 
hayret doğrusu... Hâlâ eskisi gibi... 

Mecdiyi dürttüm: 
— Nuriye bu mu kuzum?... 
— Bu, bu birader... Fakat gözlerime 

inanamıyorum. Hiç değişmemiş. Bu 
kadın mı ellisine yakın Nuriye? Tuhaf 
şey... Tuhaf şey... Şimdi salondaki bir 
çok erkekler Nuriyenin etrafını sarmış
lardı. Onu aralanna almışlar konuşu
yorlardı. Biri bu güzel kadına sigara 
takdim etti. Nuriyenin sigarasını yak
mak için üç genç adam birden kibriti 
çaktı. Nuriye gülümsiyerek en genç 
adamın kibritine sigarasını uzatıp yak
tı. 

Mecdi olduğu yerde donup kalmış
tı: 

— Hâlâ erkekler üzerinde eski hâ
kimiyetini elinde tutuyor. Şaşılacak 
şey... 

Bu sırada Nuriye yammıza yaklaş
mıştı. Gözleri Mecdiye üişti. Ona hay
retle bakarak elini uzattı: 

— Fakat ne kadar değişmişsiniz 
Mecdi... Sözleri ağzından döküldü. 
Mecdi: 

— Öyle... Öyle oldu... diye kekeledi. 
Nuriye Mecdiden uzaklaşırken: 
— Beraber bir dans ederiz değil mi? 

Hem de eski günlerden bahsederiz, de
di. % 

Genç kadın bir erkek grubuna doğru 
ilerlerken Mecdi bana: 

— Kalk gidelim... dedi. 
— Fakat Nuriye ile dans etmıyecek 

misin? 
— Hayır, hayır istemez... 
Sonra gülerek üâve etti: 
— Baksana... Hâlâ eskisi gibi... Hâ

lâ ben bu kadına âşık olabilirim. 
Mecdi Ue beraber kalktık. Misafir 

bulunduğumuz evden çıktık Birlikte 
tramvay istasyonuna doğru ilerlerken 
Mecdi: 

— Erkekler de «Biz kadmlardan da
ha geç ihtiyarlarız» diye kendi kendi-
dilerine bir züğürt tesellisi icad etmiş
ler... Lâf... Belki eskiden böyle imiş, 
şimdiki güzellik salonları ve saire var-
ken kadınlar erkeklerden çok daha geç 
ihtiyarlıyorlar... 

Hikmet Feridun Es 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kunış 
750 > 
400 > 
150 < 

2700 kuruş 
1450 » 
800 I 

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

1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

Sefer 15 — Kasım 149 
S. İmsak Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 9,16 11,00 5,40 9,17 12,00 1,34 
Va. 3,53 5,37 12,17 15,54 18,38 20.10 

İdarehane: BabıftU civan Acımusluk 
sokak No. 13 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 — 6/4/939 perşembe günü saat 18,30 da 

Evimizin Tepebaşındaki merkez binasın
da Prof. bay Fatin Gökmen tarafmdan 
•Unutulmuş İlim Adamlans mevzuunda 
mühim bir konferans verilecektir. 

2 — Herkes gelebilir. 

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

İcabında «[ünde 3 ka}e alınabilir. 

> « İ İ ® ^:W^ İdf^-y^: 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

DALGA UZUNLUĞU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba 5/4/939 

Tt^RKİYE SAATÎLE 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği. Ça
lanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fer-
san. Okuyan: Radife Neydik. 1 - Rast 
peşrevi, 2 - Refik Fersanm - Rast- şarkı -
Yaktı cihanı ateşhı, 3 - Udi İbrahim -
Rast şarkı - Sevmediklerimle gönül avut
ma, 4 - Leminin - Rast şarkı - Sazın gibi 
sinem dahi, 5 - Cevdet Çağla - Taksim, 
6 - İbrahim efendi - Mahur şarkı - Sa
bah olsun, 7 - Mahur saz semaisi, 13: 
Memleket saat ayan, aians, meteoroloji 
haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Riyaseticüm-
hur bandosu - Şef: İlısan Künçer). 1 - O. 
Guillon, 2 - Johann Strauss - Viyana 
kanı (Vals), 3 - Auber - Tacın elmaslan 
operasının uvertürü, 4 - S. Jones - Geisha 
operetinden potpuri. 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Bale mü
ziği - Pl.), 19: Konuşma, 19,15: Türk mü
ziği (Fasıl heyeti) Celâl Tokses ve arka-
daşlan, 20: Ajans, meteoroloji haberleri, 
ziraat borsası (fiat), 20,15: Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
Fersan. Okuyanlar: Mustafa Çağlar ve 
Semahat Özdenses. 1 - Hüzzam peşrevi, 
2 - Etem efendi - Hüz2;am şarkı - Eski 
çeşmin hasretinle, 3 - Udi Hasanın -
Müstear şarkı - Gitti yar elden, 4 - Şevki 
beyin - Hüzzam şarkı - Küşade taliim, 
5 - Vecihe - Kanun taksimi, 6 - Hüzzam 
türkü - Sana da yaptırayım Naciyem, 
7 - Udi Ahmedin - Acemkürdi şarkı - Bir 
vefasız yare, 8 - Mustafa Çavuşun - Nik
riz şarkı - Elmas senin yüzünü gören, 9 -
Şevki beyin - Hicaz şarkı - Kış geldi firak, 
10 - Saz semaisi, 21: Memleket saat aya
rı, 21: Konuşma, 21,15: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Temsil (Dengi 
Dengine - Komedi). Yazan - Kemal Tö-
zen, 22: Müzik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Aşkın). 1 - Walter Noack - Roman
tik Uvertür, 3 - Azzoni - Sabah şarkısı, 
3 - J. Strauss - Çardaş, 4 - Franz Abt -
Ormanlarda, ve Ninni, 5 - Schneider -
Tirol dağlarının halk .şarkı ve danslnn-
dan potpuri 6 - Mainzer - Serenad, 7 -
Benatzky - Bebekler perisi - filminden -
neşeliyim şarkısı, 8 - Leopold - İspanya 
melodileri - Potpuri, 23: Müzik (Caz-
band - Pl.), 23,45 - 24: Son ajans haber
leri ve yarmki program. 

•ATmpa istasyonları: 
Saat 2b de 

Berlin 20: Dans — Viyana 20: Keman 
konseri — Budap. II 20,30: Viyolonsel 
konseri — Bükreş 20,55: Orkestra — Hel-
smki 20,45: Orkestra — Kovno 20: Kon
ser — Midland 20: Orkestra — Reval 20: 
Orkestra — Riga 20,15: Operet muzika-
sı — Sofya 20,30: Salon muzikası — Var
şova 20: Hafif muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21,10: Orkestra — Hamburg 21,30: 

Karışık muzika — Kolonya 21,10: Dans — 
Königsbg. ve Frankft. 21,10: Dans — Leip-
zig 21,10: Orkestra — Stuttg. 21,10: Or
kestra — Athlone 21: Orkestra — Bari 
21,15: Yunanca neşriyat — Belgrad 21,40: 
Senfon. konser — Budap. 21,30: Orkes
tra — Droitviç 21: Karışık muzika — 
Kopenhag 21,15: Orkestra — Lüksemburg 
21.40: Hafif muzika — Nis 21,40: Piyano— 
Oslo 21,10: Orkestra — Rad. Paris 21: Ka
rışık muzika — Sofya 21: - 23; Konser — 
Stokholm 21: Orkestra. 

Saat 22 de 
Berlin 22,20: Fanfar — Frankft. ve Kö

nigsbg. 22: Dansa devam — Münih 22,30: 
Salon muzikası — Viyana ve Deutschl. S. 
22: Senfon. konser — Athlone 22,20: Sa
lon muzikası — Berom. 22,20: Radyo or
kestrası — Helsinki 22,10: Dans — Marsil
ya 22,30 - 24,30: Konser — Paris Eyfel, 
Bordo 22,30 - 24,30: Konser — Rennes 
22,30: «Üç kızlar evi» operet — Roma 22: 
Opera — Rad. Toulouse 22,30: Karışık 
muzika — Varşova 22: Konser. 

Saat 23 de 
Hambg.'dan naklen Berlin, Danzig, 

Frankft., Leipzig 23,30: Dans — Königsbg. 
23,35 - 1: Hafif muzika — Stuttg. ve Mü
nih 23,35: Hafif muzika — Viyana 23,35 -
1: Dans — Droitviç 23,45 - 24,45: Orkes
tra — HUverslun I 23,10: Orkestra — Ko
penhag 23 - 1,30: Dans — MUâno 23,15: 
Hafif muzika — Strazbg. ve Nis 23: Aske
ri muzika. 

Saat t* den sonr» 
Budap. 24: Çingene çalgısı — Londra 

24,35: Dans — Rad. Paris 24,15: Salon mu
zikası — Rad. Toulouse 24,45: Dans — 
Hambg., Münih 1 - 4 : Gece muzikası — 
Stuttg. 1 - 3 : Gece konseri. 

BOĞAZ 
YEGANE 
ÇARE 
BtR KASE 

NEOKALMiNA 
DIR 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 102 

Cengiz han Cinde Lamalar saltanatını yıktıktan 
sonra, rahiplerin nüfuzu kalmamıştı 

«Kubilâym ölümünü isterim.» Çün
kü onun ölümile hem ben kurtula
cağım, hem de Sunglar... 

Zavallı kız düşünmiyordu, düşüne-
miyordu ki, Kubilây ölürse, yerine 
Moğol prenslerinden her hangi biri
nin derhal gelmesi güç bir iş değildi. 

Ti - Vong, kardeşi Ma - Çi'den çok 
emindi. Hattâ güzel prenses, karde
şinin günün birinde yeniden Sımg 
devletini kurabileceğine ve Sung 
tahtma oturacağma bile inanmıştı. 

Ve bu inamşla Kubilâya candan 
bağlanamıyordu. 

• 
Güzel prensesin zenci tıizmetçisi 

yarım saat sonra telâşla döndü: 
— Samo, Sungları harp etmeden 

yenmiş. 
Dedi. 
Zenci hizmetçi, güzel prensesin 

Sung prensile kardeş olduğunu bil
miyordu. 

Ti - Vong bu haberi alınca şa
şırdı: 

Kimden duydun bunu? Yalan ol
masın.. 

Diye bağırdı. 
Hizmetçi ilâve etti: 
— Zabitlerden biri konuşurken 

duydum. Sung prensini de esir al
mışlar. Şimdi zindana götürecekler-
miş. 

— Ne diyorsun. Ma Çi' yi esir mi 
almışlar? 

— Evet, evet... Zabitler zindan ka
pışım açtırmağa gidiyorlar. Sung 
prensinin kollan bağlı imiş. Kubilây 
han, prensle konuşmuş ve suratına 
bir tokat vurmuş... 

Güzel prenses bu sözleri dinleyin
ce saçlarını yolarak kendini yatağı
nın içine attı ve ağlamağa başladı. 

*» 
S u n g prensi Moğo l lar ın 

e l inde . . . 
Kubilây, Sung prensinin MoğoUa-

ra esir düşeceğini aklından büe ge-
çirmiyordu. Prens Ma - Çi'yi birden
bire karşısında göı-ünce hayret etti, 
hem de sevindi: 

— Bu adamı hangi kahraman ya
kaladı? 

Diye sordu. Samo: 
— Sinvur adlı bir yiğit yakaladı, 

dedi, eğer onu ele geçirmemiş olsay
dık, bir tek Sung çobanı bile yakala-
yamadan dönecektik. 

Ve şehrin altındaki gizli mağara
ları, yollan ve nihayet Sung dağının 
esrarını a?üatarak: 

— Sunglar, şeytanların bile bula
mayacağı esrarengiz yerlerde yaşı
yorlar, dedi, oraya ordu göndermek 
ve kan dökmek yazıktır. 

Prens Kubilây: 
— Turakina bu adamı görmek isti

yordu. Onu Karakuruma gönder
mek niyetindeyim. 

Dedi. .Kubilây, Ma - Çi'yi bu suret
le Cinden uzaklaştırmak fikrinde idi. 

— Sen ne dersin, Samo? göndercr 
lim mi, yoksa burada başını kopanp 
Sungların son ümidini söndürelim 
mi? 

Diye sordu. Samo birdenbire hay
ret etti: 

— İmparatoriçenin size itimadı 
vardır. Ma - Çi'yi Karakuruma gön
dermek tehlikeli olur. Yollarda kaç
ması muhtemeldir. Ölümüne gelin
ce, ben buna da taraftar değilim. 
Onu zindana atıp Sunglarla anlaş
malıyız. 

— Sunglar namına kaı-şımıza ki-
nün çıkacağmı umuyorsun? 

— Sunglar arasında çok akıllı kim
seler vardır. Sung dağlarındaki ka
sabalarda oturan Sımg asilzadeleri 
Ma - Çi'nin elimize düştüğünü duy
dular. Şimdi onlara istediğimiz tek
lifi yapabUiriz. 

Kubilây bu hususta şiddet gös
termek cihetini ileri sürüyordu. Pren
ses Ti - Vong'u da düşünmek lâzımdı. 
Sung prensi bu vaziyette uzun müd
det saray zindanında nasıl kalabi
lirdi? 

Ma - Çi'yi Cinden uzaklaştırmak 

ve yahut hemen o gece idam etmek
ten başka yapılacak bir şey yoktu. 

Kubilây, güzel prensesin kardeşini 
kurtarmak için yalvaracağını bili
yordu. Fakat, Samoya bundan bah
sedemezdi. 

— Şimdilik zindana atılsın., akşa
ma kadar düşünürüz. MoğoUara 
daima karşı gelen ve valileıiınizi, me-
murlanmızı mütemadiyen öldüren 
bu canavan - elimize geçmişken - na
sıl sağ bırakabilirim? dedi. 

Prens Ma - Çi - Sung'un mukadde
ratı o gün akşama kadar belli ola
caktı. 

Sarayda herkes Sung prensinin 
âkibetini merak ediyordu? 

Ma - Çi acaba ne olacak? 
Yaşayacak mı, ölecek mi? 
Bundan başka bir ihtimal daha 

Ueri sürülüj'ordu: Sung prensi affe
dilecek.. 

Diyenler de vai'dı. 
Fakat, MoğoUara bu kadar fena-

hk yapan ve bir kaç Moğol valisini 
öldürten bir adamı, Kubilây gibi ira
de ve sürati karar sahibi bir prensin 
affetmesi hiç kimsenin aklından geç
miyordu. Bu zayıf ihtimali ancak 
Sung taraflısı olan bazı ÇinlUer ileri 
sürüyor: 

— Kubilây ceza vermesini bildiği 
gibi, affetniesini de sever, diyorlardı. 

Sarayın etrafında binlerce Çinli 
toplanmıştı. 

Herkes Sung prensini yakından 
görmek istiyordu. Büyük Moğol or
dularına ve Kubüâya karşı koyan ve 
Moğolları yıllarca uğraştıran bu 
inatçı adam şimdiye kadar hasımla-
nna nasıl mukavemet etmiş, neden 
yenilmemişti? Yerliler bu merakla 
saray önünde bekliyorlardı. 

* 

Güze l prenses , kardeş ini 
i d a m d a n kurtarabi lecek m i ? 

Akşam olmuştu. 
Prens Ma - Çi, kollan bağlı olarak 

zindana götürülürken, saray önünde 
toplanan yerliler onu yakından gör-^ 
mck fırsatını bulmuşlardı. 

Kubilây han henüz son kararını 
vermemişti. Fakat: 

— Atalarıma sonsuz işkenceler ve 
zorluklar yapan Sunglardan öç al
mak için - valilerimi öldüren bu ada
mı mutlaka idam ettirmeliyim., di
yordu. 

Cellâdlara henüz son karannı bil
dirmemişti. 

Bütün Çinliler merak Ve heyecan 
içinde Ma - Çi'nin âkibetini beklij'or-
1ar di. 

Ma - Çi'nin idamına Samo ve At-
su gibi iki değerli Moğol komutanı 
da taıafter görünüyordu. 

Güzel prenses hadiseyi haber alın
ca, tehlikeyi önlemek için Kubilâya 
koştu: 

— Kardeşimi esir almışlar., onun
la biraz görüşmeme müsaade etmez 
misiniz? 

Kubilây gözdesinin yalvanşma da
yanamadı, müsaade etti. Fakat, hal
kın görmemesi için geceyi beklemesi
ni söyledi. 

Samo bunu he.ber almca: 
— Demek ki Kubilây henüz idam 

kararını vermemiş... 
Diyerek Atsu ile konuşmağa baş

ladı. 
Mademki prensesin, kardeşile gö

rüşmesi içm geceyi beklemek lâzım
dı; o halde Sung prensi bir gece da
ha yaşayacak demekti. 

Atsu bu vaziyet karşısmda tered
düde düştü: 

— Ti - Vong, hana yalvarır da 
Sung prensinin affına muvaffak olur. 
sa, ne yapanz? 

Samo dcı ayni şeyi düşünüyordu: 
— O zaman Sung seferi için yapı

lan masraflar havaya gitmiş olur. 
Bizim Karakurumdan buraya gelme
mizin de bir mânası kalmaz. 

—, Kubilây bizi Cinde alıkoyar mı 
dersin? Yoksa Karakunıma gönderir 
mi? 

(Arkası var) 
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Boldan t a t» : 
1 — Gücendirme. 
2 — Şeref - Piyasa merkezL 
8 — Yapışkan değil. 
4 — Vadetme - İle muhaffefl. 
5 — Eski zaman silâhlarmdan - Başına 

«P» gelirse zeytinyağlı fasulye olur. 
< — Orta Anadolu vilâyetlerinden biri -

Sonuna «A» gelirse kıraat demektir. 
7 — Toprak. 
8 — Abide - Tersi bir kümes hayvanı 

olur. 
9 — Eşya - Elemekten emir. 

10 — Taharrlyat yapmak. 
Takandan a^atı: 
1 — Oüzel bir çiçek koklama. 
2 — Arkası değil - Sonuna «Z» gelirse 

ceviz olur - Çok taneli meyva. 
3 — Zalimin başı - Basma «S» gelirse 

memleketi ziyaret olur. 
4 — KuUuk. 
5 — Tiyatronun hususî kamaraları -

Kasap satar. 
6 — Sunî kaymak - Süvari. 
7 — Kıskaçlı bir deniz mahlûku - Er

kek. 
8 — Habeş reisi - Çift doğan çocuklar. 
9 — Vilâyet - Kaba kumaş. 

10 — Takdim etmek. 
Geçen bulmacsmum halli 

Soldan sağa: 
1 — Bahriahmer, 2 — İdeal, İade, 3 — 

Karşı, Dram, 4 — İlâ, Kaim, 5 — Rana, 
İrakl, 6 — Kolera, 7 — Telâfi, 8 — Açık, 
Er, 9 — Takatfersa, 10 — Ağız, Âza. 

Takandan aşağı: 
1 — Bikir, Lata, 2 — Adalar, Çağ, 3 — 

Heran, Sıkı. 4 — Raş, Ak, Kaz, 5 — Ilık, 
Ot, 6 — Aile, Fa, 7 — Hidirellez, 8 — 
Marmara, Ra, 9 — Eda, Kafes, 10 — Re
mil, İrad. 

Türk Çimenetosu 
ve kireci anonim 

Şirketi 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi ile 

Şirket esas mukavelenamesi ahkâmına 
tevfikan 27/3/39 tarihinde âdi surette iç
timaa davet edilen Hissedarlar heyeti 
umumiyesinde ekseriyet hasıl olamadığın
dan evvelce tesbit edilen ruznamede ya
zılı mesail müzakere edilememiştir. Tica
ret kanununun 366 ncı ve Şirket esas mu
kavelesinin 51 inci maddeleri ahkâmı mu
cibince, hissedarlar, berveçhi âti mevaddı 
müzakere etmek üzere 24 Nisan 939 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat 15 te 
Galatada Agopyan hanının 4 üncü katın
daki Şirket merkezinde ikinci defa olarak 
inikad edecek olan âdî Heyeti umumiye 
içtimaına davet olunurlar. 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 
1 — İdare meclisi raporu ile mürakip 

raporunun kıraati, 
2 — 1938 senesi muamelâtına ait hesap-

lann kabulü ve İdare meclisi âzasınm ib
rası ile mezkûr sene muamelâtı netayici-
ne dair İdare meclisinin teklifi. * 

3 — Meclisi idare âzası intihabının icra
sı ve Şirket umurunu idareye memur aza
ya verilecek aidatın tayini. 

4 — Ticaret kanunun 323 üncü madde
sine tevfikan. Şirketle muamele ticariyede 
bulunmak üzere İdare meclisi azasına me
zuniyet itası. 

5 — 1939 senesi için mürakip tayini ile 
aidatının tesbiti. 

En az 250 hisse senedine malik olup ta 
içtimai mezkûrda hazır bulunmak istiyen 
zevat Ticaret kanununun 371 inci mad
desine tevfikan içtima tarihinden bir haf
ta evvel hisselerini Şirket merkezine tev
di etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat mak
buzları Şirket merkezine tevdiat mahiye
tinde olarak kabul edilecektir. 

İDARE MECLİSİ 

DAVET 
Türk Yüksek 

Mühendisleri birliği 
istanbul Şubesinden: 

6 Nisan 1939 perşembe günü saat 
18 de Gümüşsuyunda Y. Mühendis 
Mektebinde muallim Y, Mühendis 
MUKBİL tarafmdan " A l m a n 

devleti otomobil yolları,, 
hakkında bir konferans verilecektir. 
Mühendis ve mimarlarm gelmesini 
dileriz. İdare HeyeU 

»atflş i lSno 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Nevber tarafından vakıf paralar idaresinden 24675 ikraz numarasile borç 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden
memesinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamma ehlivukuf tara
fmdan (12326) lira kıymet takdir edilmiş olan Ortaköyde Palanga sokağmda 
eski 13 mükerrer yeni 21 kapı numaralı sağı mülk sahibi Nevberin 23 numa-
raU apartımam, solu mülga hanedan azasmdan Behiye sarayı bahçesi, arkası 
Feriye sarayı ve Mesut arsası, cephesi Palanga sokağile çevrili bahçeli kârgir 
evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Umumî evsafı: Bina kârgir olup biıyük bahçeli ve denize geniş nezareti' 
vardır. Doğrama aksamı itinalı yapılmıştır. Pencere ve kapılar yağlı ve ma
cun boyalıdır. Bahçenin cephesi duvar üzerinde demir parmaklık etrafı tam 
duvardır. İçinde müteaddit ağaçlar, havuz ve demir kameriyeler vardır. Bina
ya sokaktan mermer merdivenli ve iki tarafmda mermer sütunlar bulunan 
demir bir kapıdan girildiği gibi ayrıca bahçe içinden iki taraflı mermer merdi
venli diğer bir kapıdan girilmektedir. Bu kapının önü mermer sahanlık ve et
rafı camekânla örtülüdür. 

Binanın cephesinde ve birinci katta mermer kaph bir şahniş ve üzerinde 
bir balkon, bahçe tarafmda birinci ve ikinci katlarda da üstüste iki balkon 
vardır. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ve pencere korniş
leri kısmen kabartma nakışlıdır. Bahçe hapısmın yanında ahşap bir kapıcı 
kulübesi, bina dahilinde elektrik ve üst katlara kadar taksim suyu çıkaran 
su tesisatı mevcuttur. 

Gayri menkulün zemin katı: Esas sokak kapısından girildikte zemini 
mermer döşeü geniş antreden mermer basamak ve mermer ayna korkuluklu 
bir merdivenle girilen bir salon üzerinde birinde üstü sabit aynalı müzeyyen 
mermer iki musluğu olan ve birinin de duvarları yağlı boyalı bulıman iki oda, 
iki kilpr, bir hela zemini karesimen döşeli cidarı fiyans kaplı ve termosifonlu 
bir mermer hamam (bu katın tavanları ıstampahdır) . 

Bodrum kat: Karasimen iki koridor üzerinde zemini kırmızı çini döşeli 
mermer musluk ve kömürlüğü havi bir matbahtır. Sofası kırmızı çini döşeli 
zemin ve cidarı mermer kurnah hamam üç kömürlük, malta taşı döşeli ve iki 
mermer tekneli çamaşırlık, bir hela, taksim ve yağmur sularına mahsus sar
nıçtan ibarettir. 

Birinci kat: Bir sahanlıkta çiftleşen merdivenle çıkılan bu katta bir kori
dor üzerinde bir oda, bir hela, bir kiler ve şömineyi havi bir salon üzerinde 
iki oda mevcut olup tavan ve duvarları ıstampadır. 

îkincl kat: Bir koridor, bir salon, biri küçük beş oda, bir heladan ibaret 
olup tavanları yağlı boya ve duvarlan ıstampadır. 

Üçüncü kat: Çatı katı olup bir koridor üzerinde üç oda. iki çatı dolabın
dan ibarettir. 

Mesahası: Umum sahası 1258 metre murabbaı olup bunun 218 metre 
murabbaı bma, 6 metre murabbaı ahşap kapıcı odası ve geri kalanı bahçedir. 

Yukarıda hudut evsaf ve liıesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık 
arttırmaya konmuştur. 

1 — işbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 11/4/939 tarihinden iti
baren 934/2663 numara ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla 
malûmat almak istiyenler işbu şartnameye ve 934/2663 dosya numarasile 
memuriyetinize müracaat etmelidir. 

2 — Arttırmaya iştirak için yukarıda yazıU kıymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi-
teleriie birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 _ Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumu malûmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 — Gayri menkul 11/5/939 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 
sini bulmaz veya satış istiyenin alacağına ruçhan olan diğer alacaklılar bu
lunup da bedel bunlarm bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarımn 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma 15 gün daha temdit edilerek 26/5/939 tarihinde cuma günü saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğlı odasında arttır
ma bedeli satış istiyenin alacağına ruçhan olan diğer alacaklarm bu gayri 
menkul üc temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 
talebi düşer. 

6 _ Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa, 
ona veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memu-
riyetimizce alıcıdan tahsü olunur. (Madde 133). 

7 — Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını jrir-
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar puUannı vermeğe mecburdur. 
Müterakim vergiler tenvirat, tanzifat ve dellâliye resminden mütevellit be
lediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bede
linden len^il olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı üân olunur. (2271) 

TOPOİiRAF ARANIYOR 
İşletmemizin Maden civanndaki Guleman merkezinde çahşmak üzere 

tecrübeli bir Topografa ihtiyaç vardır. Taliplerin, ellerindeki vesaik su
retleri, kendi el yazılarile yazılmış tercümeihalleri ve bir de fotoğraflari-
le serian: 

" Ati Bank $ark Kromları isletmesi - Maden,, 
adresine mektupla müracaatlan ve istedikleri asgarî ücreti bildirmeleri 
lâzımdır. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye I 

Akşam'm KÜÇÜK İLANLA. 
Rl'nı dikkatle okursanız kendi
nize en dverişli yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. it 

- Dr. Hatız Cemal -
Loknuuıhekiın 

Dahiliye mütehassisi 
DİTanyolo 104 

Hnajene saatleri Pasar barl« her KUB 
tfi-9 Salı, Cnınartesi 9,5-U fukaraya 

T. 22398 » 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki nhtun tahkimatı işi şart

name ve plâm mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
II — Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 
III — Pazarlık 6/IV/939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazutl 

ve mubayaat şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacEJctur, 
rv — Şartname ve plânlar her gün 25 kuruş mukabilinde yukarda söıfl 

geçen şubeden alınabilir. 
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenmg 

paralarile mezkûr komisyona gelmeleri. (3002) 

Cinsi Miktarı Muh. bedeli 
Lira Kr. 
1258 10 
345 — 

1426 74 
3540 — 

% 7,5 muvakkat te. Eksiltmenin 
Lira Kr. 

94 35 
25 87 

107 — 
. 265 50 

Şekli Saati 
Açık eksiltme 14 
Açık eksiltme 15 

Açık eksiltme 15,30 
Açık eksiltme 16 . 

PASTİL KATRAN HAKKİ öksOrOkleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Teknik âleti 20 kalem 
San toz yaldız 300 kgr. 
Çıralı tahta 18 M3 
Çıralı kalas 14,426 M3 
Uzun ve kısa 840 çift 
konçlu lâstik çizme '- -̂  >,' " 

I — Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 
4 kalem malzeme ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hl-
zalarında gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 11/4/939 salı günü hizalarında yazdı saatlerde Kabataş» 
ta levazım ve mubayaat şubesmdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabileceği gibi yaldız numunesi de görülebilir. 

V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarüe mezkûr komisyona gelmeleri. (2028) 

I — 3/4/939 tarihinde ihale edileceği ilân edilmiş olan 2 aded dizel lokomo
tifi eksiltmesi görülen lüzuma binaen tehir edilmiştir. Eksiltme şeraiti sabı
ka dairesinde 20/4/939 perşembe günü saat 14,30 da Kabataşta Levazim v% 
mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

II — Muhammen bedeli sif İzmir 5400 lira, muvakakt teminatı 405 liradır. 
III — Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fennî teklif mektupla

rını eksiltme gününden evvel umum müdürlükte tuz fen şubesine vererek ve
sika almaları muktazidir. 

IV — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ve münakaşaya iştirak vesikasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar mezkûr komisyon başkanlığma makbuz mukabilinde verilmesi 
lâzımdır. «2276» 

SATIŞ İLÂNI 
istanbul beşinci icra mennurJuğundan: 

Dr. Ahmed ve Hüseyin İhsan tarafından vakıf paralar idaresinden 22792 
ikraz numarasile borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama
mına yeminli üç ehlivukuf tarafmdan 1500 lira 00 kuruş kıymet takdir edihnif 
olan Tahtakalede karakol ve çamaşırcılar sokağmda eski 35, 37 yeni 18, 20 
kapı, 340 ada, 21 parsel No. lu sağı mukaddem aşçı Abdurrahman elyevm şe
kerci Mustafa ve hissedarı dükkânı, solu çamaşırcı sokağı cephesi karakol so
kağı ve arkacı Gözlemcci Osman dükkânı ile çevrili bodrum ve odası olan kâr
gir dükkânın evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Altında zemini çimento şaplı bodrum olan dükâmn cephesi istor kepenk-
li ve camekân olup zemini çimento şaplıdır. Buradan birinci kata çıkan mer
diven sahanlığı vardır. 

Birinci kat: Şahnişli iki oda, bir sofa ve bir heladır. 
Üst kat: Cephede bir taraş ve bir odadır. 
Mesahası: 25 metre murabbaıdır. 
Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık 

arttırmaya konmuş olup 11/5/939 tarihine rastlayan perşembe gfünü sîiat 14 
den 16 ya kadar adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayri men

kul en çok artıranın üzerine ihale edilecek aksi takdirde en son artıranm taahhü
dü baki kalraak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 26/5/ 
939 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde 
ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli 
muhammen kıyraetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hüküm
lerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bırakı
lacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıy
metin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya nüllı bir bankamn tenü-
nat mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa, ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en 
çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasmdaki fark ve geçen günler için % 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükıne hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenvirine, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanunun 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkra-
smca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâakadaramn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddiaiarırıi, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müs-
bitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha feızla 
malûmat almak istiyenlerin 11/4/939 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 938/1758 numara
lı dosyasına müracaatlan ilân olunur. (2270) 

Kayseride Kor komutanlığından 
1 — Merkezi Koyseride olmak ve askerî binalar inşa işlerinde çalışmak 

üzere bir yüksek mimar veya bir inşaat fen memuru alınacaktır. Aylık ücreti 
yüksek mimar için 250 ve fen memuru için 150 liradır. Civar garinzonlara 
memuriyetle gönderilirse kanuna uygun olarak harcırah verilir. 

2 — İsteklilerin l/Tem./938 tarih ve 161 sayılı ordu emirnamesile neşre
dilmiş olan 551 sayılı talimatta yazılı şartları haiz olmalan lâzımdır. Bu ta
limat askerlik şubelerinde görülebilir. 

3 — Bu vazifeye istekli olanlar her cins vesikalarmm, diplomalarmm ve 
bonservislerinin musaddak suretleüni fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
ilâm yapan komisyon veya bulımduklan malallin askerlik şube başkanlan 
vasıtasile Kayseride askerî satmalma komisyonu başkanlığına göndermeli
dirler. 

4 — isteklilerin en geç l/Majns/939 gününe kadar müracaatla bu tekem
mül etmiş evraklarmı göndermiş bulunmalan. «933» «2267» 

' ^ ^ ^ 
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İnşaat münakaşası 
Ankara küçük evler yapı kooperatifinden 

Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve bahçeli evler yapı kooperatifi ma
hallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıracağı (211) evin inşaatına ait mü
nakaşa görülen lüzum üzerine 10/4/939 za kadar uzatılmıştır. 

Talip olanların aşağıda yazılı evsafe haiz olmaları lâzımdır. 
1 — Nafia Vekâletine ve belediyeye karşı fennî mesuliyeti ü«rine alabi

lecek fenni evsafı haiz bulunmalan. 
2 — Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeü takriben yedi yüz 

bin liradır. Bu vaziyete göre talip olanların Ankara belediyesi karçısmda me
murlar kooperatifi üzerindeki yazıhaneye müracaatla 10 lira mukabilinde 
plân ve şartnameleri aldırmalan. 

3 — İhale 10/4/939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
İsteklilerin ayni gün saat 14 de yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat 

teminat akçelerini veya banka mektuplarım hamilen kooperatif yazıhanesine 
gelmeleri ilân olunm*. 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Dahiliye vekâletinden 
İsparta şrhri içme suyu tesisatı-şubesinin tevsii işi kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İr— İşin muhammen bedeli 52314 lira 64 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesaire evrakı 262 kuruş Ankarada 

I)ahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden veya İsparta Bele
diyesinden alabilirler. 

. , 3 — Eksiltme G/Mayıs/939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat on bir
de İsparta Belediyesmde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin aşağıda yazıU teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmalan 
lâzımdır. 

A — 2490 sayıU kanunun 16 ve 17 inci maddeleılne uygun 3685 lira 75 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanımun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manii 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D — Münakaşaya iştirak edecek müteahhitlerin su tesisatı işleri j'apmış 

olduklarına dair vesikalar; nı teklif zarflarile beraber vemneleri lâzımdır. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta Ue gönderilecek teklif mektuplarınm iadeli taahhütlü olması ve ni

hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

Fen Şefliğine ve İsparta Belecjiyesine müracaat etmeleri. (996) (1895) 

Dev'et Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 2O000 lira elan bir adet tertip makinesi ve tefennatı 
16. 5, 939 tali günü saat 15 de kapah zarf usulile Ankarada idaı-e binasında sa-
tm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşa-
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2085) 

• ' • 

Muhammen bedeli 1248 lira olan mengene, maskap kalemi, zımpai'a taşı, 
torna aynası, tornavida, rende gibi âlât ve edevat 20 '4/1939 perşembe günü 
saat (10,30) on buçukta haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta-
rafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 93 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaattan lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2261) 

Emniyet Sandığından: 
31/5/1933 tarih ve 2248 numarah 
30/5/1934 » » 2476 » 
14/0/1935 » » 2808 » 
28/6/1938 » » 3523 » 

kanunlarla Maliye Vekâleti tarafından çıkarılmış olan ve borsaya kayıth bulu
nan yüzde beş faizli hazine tahvilleri mukabilinde de yalmz yüzde yedi faizle 
borç para vermiye başladığımızı saym müşterilerimize ilân ederiz. (2172) 

Harp okulu Komutanlığından: 
1 — Bu sene aşağıda yazıh şartlan haiz olanlar harp okulıma alınacak

lardır: 
A — Ankaı-ada bulunanlar doğrudan doğruya harp okuluna Ankara hari

cinde bulımanlar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine müracaat edecek
lerdir. 

B — Kaydı kabul muamelesi Mart/939 dan (15^ Temmuz/939) kadar de-
nun edecektir. 

2 — Giriş şartlan bervechiatidir. 
A — Sivil: Liseden mezun olacak ve olgvmluk imtihamm vermiş buluna

caktır. 
B — Tam teşekküllü askeri heyeti sıhhiyelerden (harp okulıma girer) ka-

rarU sıhhat raporu almış olacaktır. 
C r— Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D — Ankaıada olanlar (C) maddesindeki şartlan harp okuluna müraca

atla öğrenebilirler. (2177) 

Sultanahmet bölge sanat okulu satın 
alma komisyonu başkanlığından 

Nevi Miktar Mu. Bedel Eksiltme T. G. S. İlk T. Şekli 
Çaket, pantul 250 3 Ll. 75 Ku. 20/'4/39 perşembe 70Lİ. 31 K. açık 

Saat 14 
İstanbul bölge Sanat okulu pai'asız yatılı talebesi için mektep içinde giy

mek üzere pantolon ve çaketten ibaret elbise yaptırılacaktır. 
Miktar ve muhammen bedeli yukanda gösterilmiştir, Eksütme Cağaloğlun-

da yüksek mektepler muhasebeciliği binasında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. Eksiltmeye girecekler 2490 munarah kanunun istediği şartlan haiz 
olmalan ve Ticaret odasımn belgesini taşımaları lâzımdır. 

İstekliler belli gün ve saatta sözü ge;en muhasebecilikte bulunmalan ve 
ticarethane namma girecekler vekâletnameyi ibraz etmeleri gerektir. Şart-
namcj-i gönnek isteyenler mektebe baş \'urmalan ilân olunur. .(2251) 

üçer adet çamaşır yıkama, sıkma 
ve ütüleme makinelerinin müteahhid 
nam ve hesabma açüan eksiltmesine 
talip çıkmadığından tekrar eksiltme
si 13 Nisan 939 Perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede amirlik satınal-
ma komisyonunda yapılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 13300 lira, ilk te
minatı 997 buçuk liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. Bursa için 
ayrı, İstanbul için ayn olmak üzere 
her makmeye ayn ayn fiat teklif edi
lecektir. İsteklilerin kanunî vesikala-
rile ve şartnamesinde istenilen kata-
loklarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (602) (2265) 

• 
Miktan Cinsi 
30560 Kilo taze bakla 
44840 Adet enginar 
20820 Küo semizotu 
12726 » bezelye 
10605 Demet dereotu 
31760 Adet manii 
10550 Demet maydanoz 
29220 Adet yeşil salata 
22676 Demet taze soğan. 
Yukanda cins ve miktan yazıh 9 

kalem sebze 17/4/939 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede İst. Lv. Âm. Sa. 
Al. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
6917 liı-a 47 kuruştur. Anadolu cihe
tinin ilk teminatı 173 lira 93 kuruş 
Rumeli ciheti sebzesinin ilk teminatı 
344 Ura 88 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülebilir. Anadolu ve Rume
li ciheti sebzesi ayn ayn da ihale edi
lebilir. İsteklilerin teklif mektuplan-
m kanımî vesikalarile beraber belli 
saatten bir saat evveline kadar Ko. na 
vermeleri. «595» «2181» 

• 
Mikdan 
Adet 

18600 Orta perçin pulu 
26793 8x4 perçin çivisi 
21600 Köprülü sürgü 
19600 Köprüsüz sürgü 
24600 Kesme kanca 
50200 Matra perçin çivisi 
51200 Matra perçin pulu 

117400 San fermejop 
Yukarda cins ve mikdarlan yazılı 

sekiz kalem malzeme 6, Nisan/939 
Perşembe günü saat 14 de Tophanede 
Amirlik Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 2626 lira 24 kuruş, katî 
teminatı 394 liradır. Numuneleri ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka
nunî vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (590) (2141) 

• 
Bin liralık kadar beyaz peynir ve 

bin lirahk kadar kaşar peyniri 6 Ni
san 939 perşembe günü saat 14,30 ve 
14,45 de Tophanede Levazım Amirli
ği Satmalma komisyonunda ayn ajm 
pazarlıkla alınacaktır. Beyaz peyni
rin teminatı 150 lira kaşar peynirinin 
teminatı 150 liradır. Evsaflan komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kantmî 
vesikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (591) (2142) 

• 
Aşağıda cins ve miktan yazılı altı 

kalem malzeme 6/4/939 perşembe 
günü saat 14,15 de Tophanede İst. 
Levazım amirliği satmalma Ko. da 
pazarükla alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 2645 lira 10 kuruş katî 
teminatı 396 lira 76 kuruştur. Nu
muneleri Ko. da görülebilir. İstekli
lerin kanunî vesilıalarile beraber bel-
M saatte Ko. na gelmeleri, 

«592» «2178» 
Adet Cinsi 

260500 2 santimlik tek dilli çıknkll 
toka 

7500 1,5 santimlik dilsiz çıkrıklı 
toka 

2OO0 Köprülü memeli çengelli toka 
25000 Büyük perçin pulu 
1700 Palaska için çift dilli toka 

559000 Küçük perçin pulu. 
• 

5000 Adet patiskadan mamul ya
tak çarşafı almacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 17 Nisan 939 pazartesi gü
nü saat 15,30 da Tophanede amirlik 
satın alma Ko. da yapüacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 7500 Ura ilk te
minatı 562 Ura 50 kuruştur. Şartna
me ve numunesi Ko. da görülebilir, 
îsteklileıin kanunî vesikalarile bera
ber teklif mektuplannı ihale saatin
den bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

«594» «2180» 

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

Altıncı Kefide: 1 l /Ni»an/939 dadır. 
Büyük ikramiye 2 0 0 - 0 0 0 Liradır... 

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

DtKK/\T: 
Bilet alan herkes 7/Nisan/939 günü akşamına kadar biletini değiş

tirmiş bulunmahdır. 

İstanbul Harici askerî kıtaat İlânları 
Tüm birlikleri için aşağıda ya£ilı 95000 kilo et kapaU zarfla eksiltmeye 

çıkarümış ise de teklif edilen fiat pahah görüldüğünden yeniden eksiltmeye 
çıkanlmıştır. İhalesi 15/4/939 günü saat 11 de Edirnede tüm satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Eksiltmesi yapılacak aşağıda miktan yazılı 3 cins etlerden 
en ucuzu fiat teklif edilen alınacaktır. Evsaf ve şartlar değişmemiştir. Edir
nede Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kanuni vesaik ve teminatlarüe birlikte Edirnede tüm satmalma 
Ko. na müracaatlau. (912) (2054) 
Kıtası 

Tüm birlikleri 

Cinsi 

koyun eti 
sığır eti 
keçi eti 

Miktarı 
kilo 

95000 
95000 
95000 

M. bedeli 
Lira Kr. 
38000 
28500 
23750 

Mu. teminatı 
Lira Kr, 
2850 
2137 50 
1781 25 

Beher metresine tahnün edilen 
fiatı 60 kuruş olan 150,000 metre 
yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usulile münakaşaya konulmuştur. 
İhalesi 14 Nisan 939 cuma günü saat 
11 dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 ku
ruş mukabilinde M. M. V. satınalma 
Ko. dan almır. İlk teminatı 5750 ü-
radır. Eksiltmeye girecekleıin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde gösterilen vesaikla teminat ve 
teklif mektupları ile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satınalma Ko. na ver
meleri. (911) (2053) 

• 
6 kalem vesaiti nakliye satın alına

caktır. Tahmin bedeli (1,464,226) lira 
ilk teminatı 57677 liradır. Kapalı zarf
la eksUtmesi 10;'5, 939 Çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada M. M. V. Sa
tmalma Ko. da yapılacaktır. İdari ve 
fennî şai'tnamesi ve bunlara ait proje
ler 50 lira mukabilinde alınabilir. 
Münakaşaya iştirak edecek firmala-
nn fennî şartnamelerde izah edilen 
esaslar dahilinde teklif edecelderi va
sıtaların mukaveleye lahika halinde 
iliştirilmek ve katî tesellümleri de bu
na göre yapılmak üzere birer mufas
sal tarifnamelerini ihale tarihinden 
nihayet 10 gün evveline kadar 30 4/ 
939 a kadar Ankarada M. M. V. Satm
alma Ko. na mazrufen veımiş olacak
lardır. Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazıh ve
saikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evveüne kadar Ankarada M. M. 
V. Satmalma komisyonuna venneleri. 

(901) (1871) 
• 

Aıtivin hudud birliği için müteah
hit nam ve hesabma 73000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmesi 20/'4/939 
Perşembe günü saat 10 da Artivinde 
hudut Sa. Al. Ko, da yapüacaktır. 
Tahmin bedeli 12775 lira ilk temina
tı 958 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da görülür. Ve isteyenlere para
sız gönderüir. İsteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarile kanunî vesikala-
nnı Aıtivinde Sa. Al. Ko. na verme
leri veya göndermeleri. 

«924» <2174» 
• 

Balikesirde keşif bedeli 30760 lira 
8 kuruş olan iki tane anbar yaptırıl
ması kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 18/4/939 Sah günü 
saat 16 da Bahkesir askeri satınalma 
Ko, da yapüacaktır. İlk teminatı 2307 
liradır. Birinci keşif, ve fennî şartna
me ve plân Balikesirde ve Ankara 
İstanbul Levazım âmirükleri satınal
ma Ko. larda vardır. İsteklüerin kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh 
vesikalarla birlikte teklif mektupla
rım ihaleden bir saat evveline kadar 
Ko. na vermeleri, (913) (2090) 

• 
Vize tümene bağlı birlikler için 59 

ton pirinç kapalı zarfla tekrar 
eksUtmeye konıümuştur. EksUtmesi 
13/4/939 günü saat 16 da yapüacak
tır. Tahmin bedeli 15930 Üra ilk te
minatı 1195 liradır. İsteklüerin tek
lif mektuplanm saat 15 e kadar Vi
ze'de Ko. na vermeleri, «896» X18*l 

150000 kilo un müteahhit nam ve 
hesabma eksiltmeye konulmuş ise de 
talip zuhur etmediğinden bir ay için
de pazarlığa konularak 18/4/939 salı 
günü saat 15 de açık eksiltme suretile 
almacaktır. Tahmin bedeli 19500 lira 
ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Siirdde Ko. da görülür. 
Eksütmeye gireceklerin belli gün ve 
saatte Siirdde Türn satınalma Ko. na 
müracaatları. (904) (1900) 

* 
Keşif bedeli 84121 hra 94 kuruş 

olan Ankara civannda yapılacak kim
ya kışlası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 17/4 939 
pazartesi günü saat 11 dedir ilk te
minat 5456 lira 10 kuruştur. Şartna
mesi 421 kunışa Ankarada Ko. dan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanu
nî teminat ve 2490 sayüı kanunun 
2,3 cü maddelerinde yazıh belgelerle 
birlikte zarflarını ihale saatinden be-
hemahal bir saat evveüne kadar An
karada M. M. V. satmalma Ko. na 
vermeleri. «921) «2139) 

• 
Keşif bedeli 69122 İria 68 kuruştan 

ibaret olan dört adet anbar inşaatı 
pazarlıkla eksütmeye konulmuştur. 

İhalesi 7 4/939 cuma günü saat 
10 dadır. Keştf, proje ve şartnamesi 
346 kuruşa Ankarada Ko. dan alınır. 
İlk teminatı 4706 lira 15 kuruştur. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı ka
nunim 2, 3 - cü maddelerinde göste
rilen vesaikle ve teminatlarile bir
likte beUi gün ve saatte Ankarada 
M. M. V. Sa. Al. Ko, na gelmeleri. 

«926» «2176» 
• 

120 çift kunduramn 10/4/939 pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği Satınalma 
komisyonunda pazarhkîa eksiltmesi 
yapüacaktır. Tahrrün bedeli 534 lira, 
katî teminatı 80 lira 10 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerinin kanunî ve
sikalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. «601» «2264» 

• 
6 çeşit spesiyal yerli malı ilâç mü

teahhit nam ve hesabma 10/4, 939 
pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satı
nalma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Taiımin bedeli 1250 lira, 
katî teminatı 187 lira 50 kuruştur. 
Şaıinamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunî vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(603) <2266) 
• 

Edirne Tümen birliklerinin ihtiya
cı olan on bin kilo Makarna pazarlık
la satın alınacaktır. Muhammen be
deli 2470 lira 50 kuruş olup ilk temi
natı 185 lira 29 kuruştur. Şeraitini 
anlamak istiyenler Edirnede Tümen 
Satmalma komisyonımda her gün iş 
saatlerinde müracaat edebüirler. Pa
zarlık günü 6/4/939 saat 16 dadır. İs
teklilerin belli gün ve saatte temmat 
ve resmî vesikalarile birlikte Tümeıı 
Satmalma komisyonunda bulunmsv-
lan. «935> «2269^ 

Sahibi: Necmeddin SadJik 
Umumî neşriyat müdürü: Şevket Rad# 

Akşam Matbaaa 
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İle SABAH - OfiLE • AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA - ^ r muntazaman dişlerinizi fırçalayıniz. 

Toptan ve perakende satış yeri: İstanbul Sultanhamam 
Hamdı bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

ARKA 
B E L 

R O M A T İ Z M A 

L U M B A G O 

S İ Y A T İ K 

ve bütün 
ağnlara 

karşı 

ISİLKO 
PHKI 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI DAiMî ve GABUK GEÇİRİR 

' I \ ^ \ ^ VJ X" 

KADININ 
Nazarı dikkatini 

celbeden 
KREM PER 
ince bir Zevkin, Titiz bir itinanm, 

derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

Dakt i lo ve dosya menınru aranıyor 
Dosya ve muhabere servisimiz için seri yazan ve eski Türkçeyi kolay

lıkla okuyan bir Türk bayan istiyoruz. Başlangıç maaşı 60 liradır. Lisan 
bilenler tercih olunur. Bizzat müracaat olunması. 
İteş han No, 15, Cumhuriyet meydanı - Taksim Ford acentası Muhittin Akçor I 

M. M. Vekâletinden: 
Millî Müdafaa Vekâleti tercüme şubesine iki mütercim almacaktır. Bun-

larm Almanca Fransızca ve İngilizce lisanlarına esaslı olarak vakıf olmalan 
ve ayni zamanda Türkçeden bu dillere tercüme yapabilmeleri şarttır. Verile
cek 165-210 liıadjr. İmtihan neticesinde iki dil bilenler tercih edilecektir. 
Memurin kanununa göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulunan talip
lerin evvelemirde hal tercümelerile ve referansları ile müracaatları ilân olu
nur. (928; (2195) 

Güzelliğiniz için 

KREM BALSAMİI 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 
sıhhî güzellik kremleridir. Gece 
için yağlı, gündüz için yağsız ve 
halis acıbadem çeşidleri hususî 
vazo ve tüplerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

'R-dcIuo^u 

- JDünifanın ll/el*Ji/ini 
i ye/ıyle «inleyin. 

TURKIVC VEKİLİ : 
İ5T.SAUTAZULFARÜS S. SESLİ HAN 

Parisin en son model kadm 
şapkaları Beyoğlunda 

B A K E R 
mağazalannm yeni 

Kadın şapkalar ı 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihap ediniz. 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilâçdır. 

Lokanta, Pastane, Gazino 
Tesis etmek isteyenlere: 

Tarlabaşı Maliye Tahsil Şefliğinden: 
Galatada Tramvay caddesinde ve durak 

yerinde maruf bir lokantaya aid frigider 
markalı büyük bir buz dolabı ile lokanta-
cıhğa aid büyük mermer tezgâh, büyük 
iki vitrin ve müteaddid çerçeveli Viyana 
mamulâtı büyük aynalar ve sair eşya 
6/4/939 Perşembe günü saat 14 te aleni 
müzayede ile mezkûr mahalde satdaca-
ğından, taliplerin yevmi mezkûrda satış 
mahallinde hazır bulunmaları ilân olu
nur. 

MASIC N O T S » 

Sadettin KaynaOın 
Yeni bb: şaheseri 

17551 GEMİCİLER 
Okuyanlar: HAMİYET DUYGULU, 
BEŞİKTAŞLI KEMAL ŞENMAN 

C O L U I \ / l B İ A Plâklarında 
intişar etmiştir. Bir kere dinleyiniz; 

gülmeden katılacaksuuz. 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Türbe, Bozkurd kıraathanesi karşı
sında eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
öğleden sonra 3 ten 7 ye kadar if 

Romatizma^ Grip^ ISezle^ Baş, Diş 
Ağrılarım bir anda keser, sıhhatinizi iade eder̂  

Bahçekapı Salih Necati 
mam^ı^amm şiK BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE: m^mı^mmm 
• AvTupadan yeni gelen Hakiki • 

ARJANTE TİLKÎ 
I uzun vade Ue VERESİYE SATIŞ I 
• • • İstanbul Mahmudpaşa 137 ARJANTE TİLKİ Mağazası Tel. 22554 • • • 

İstanbul telefon nnüdürlüğünden 
Açık eksiltme ile 1600 kilo kalafat ipi alınacaktır. Muhammen bedel (672)] 

muvakat teminat 50,40 lira olup eksiltmesi 14/4/939 cuma günü saat 15 de 
Müdürlük binasmda yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat ve kanuni 
vesikalarile o gün o saate kadar komisyona müracaatlart 

Şartname üe numunesi her gün Levazam âmirliğimizdıe görülebilir. (2073) 

TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Sa>tılık 2 Kane 

Büyükderede Hançerli ve Bostan sokaklannda kâin eski 9 ve yeni 
1, 5, 11 numaralı iki bap hane bu kere açık arttırma suretüe Kızılay ce
miyeti tarafından satılacağından talip olanlann % 15 pey akçesUe bir
likte Nisamn 12 sine müsadif çarşamba günü saat 10 da İstanbulda Yçnl 
postane karşısında Kızılay hanında satış deposu direktörlüğünde hazır 
bulmımalan. 

Taksimde âbide karşısında 

gaz inosunda 
Arabistamn maruf yıldızlan 

K II K I v@ S E M G İR 
Muvaffakiyetli raksların a devam ediyor 

Bayan S A F i Y E ve arkadaşları 
I ilâveten: Bu akşam K|p;MENÇECt ANASTAS'ın 55 inci sanat yıldönümü 

münascbetile 30 sanatkârm iştirakile BÜYÜK KONSER 


