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B. Metaksas bir beyanname neşretti 
Yunanistan, mülkî tamamiye-
tinin ve hâkimiyetinin ihlâline 

asla müsaade etmiyecek 
ingiliz ve Fransız donanmalarının 
müşterek hareketi için anlaşma oldu 

Italyanın Londra sefiri, Yunanlstana karşı taarruz fikri 
beslemediğini, Akdeniz statükosuna riayet edeceğini 

bildirdi. Paris siyasî mahafili İngiliz - İtalyan 
itilâfının feshini çok muhtemel görüyor 

İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında 
bir anlaşma yapılacağından bahsediliyor 

Hâdiseler karşısında 
Balkanlar 

Romanya Hariciye Nazınnın İs-
tanbula kısa seyahatinden istifade 
ederek Hariciye Vekilimizle konuş
ması, içinde bulunduğumuz hâdise
ler dolayısile, pek tabiî olarak her ta
rafta alâka uyandırmıştır. 

İtalyanm Arnavudluğu işgal et
mesi, Balkanlann huzur ve sükûnu 
bakımmdan göz önünden asla uzak 
tutulmayacak yeni bir vaziyet yarat-
tığma göre, iki dost ve müttefik dev
let Hariciye Nazu'larmm bu mesele 
etrafmda görüş ve düşüncelerini bir
birlerine anlatmış olmalanna hayret 
edilemez. 

Bu mülakat neticesinde neşredilen 
tebliğ, kısalığma ve ifade tarzındaki 
zahirî tokluğuna rağmen, tutulan yol 
hakkında umumî bir fikir vermeğe 
kâfidir. 

Tebliğ, birinci kısmında, iki mem
leketi «müşterek menfaatlerinin» 
«Balkan anlaşması çerçevesi dahilin
de» tetkik edildiğini bildiriyor. 

İkinci cümle, Balkan anlaşması po
litikasının csulhcu ve azimkar» oldu
ğunu kaydederek Balkanlı müttefik
lerin emniyet ve istiklâlini takviye 
etmek, ayni zamanda komşu mem
leketlerle Selanik anlaşması ruhu 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 4 üncü sabitede) 

Zebunküşlük millî seciye
mize uygun değildir 

italyanm Arnavutluğu asker fcuo-
vetile işgal etmesi üzerine, bazı gaze
telerde, Arnavutları istihfaf edici ya
zılar çıktı. Hattâ bu arada, bu mille
tin Balkan harbinde bizi arkadan 
vurduğu da ileri sürüldü. 

Osmanlı devletinin tarihinde Arna
vutlarla iyi günlerimiz, fene günlerU 
mizden daha fazladır. Balkanlarda 
bizim devlet inhildl ederken - kendi 
milli istiklâllerini düşündüler diye -
Arnavutları takbih edecek gün elbet
te bu gün değildir. İcab etseydi, Ktral 
Zogo yerindeyken bunu sütun sütun, 
apaçık yazardık. Zebunküş olmıyan 
ytki,ek milli seciyemizi tebarüz ettir
mek lüzumunu duyuyoruz: O tarzda 
pazılar, milletimizin fikirlerini ve his
lerini asla temsil etmiyor. 

Biz istiklâl aşkıyle harikalar yara
tan ve başkalarının da o aşkını mu
kaddes tanıyan bir milletiz. Tarihi-
fniz gibi milli politikamız, hürriyet ve 
istiklâl esası üzerine kurulmuştur. 

Başvekil hükümetin programmı okudu 

Bu günkü dünya buhranı 
hükümetimizi yakmdan 

alâkadar etmektedir 
Hükümetimiz, maruz kalınacak vakayla karşı 

zamanında tedbir almak hususunda müteyakkızdın 
Başvekil diyor ki: 

«En yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi 
kaynağı olan büyük Türk ordusuna dayanarak her 
tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf edeceğimiz kana
atinde olduğumuzu söylemekle iftihar duyarım.» 

Meclis hükümete ittifakla itimad etti 

tngiliz Akdeniz filosunun bttytik gemilerinden birkaçı 

Atina 10 (A.A.) — Atina radyosu 
bugün aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Elen milletine, 
Hükümet, Yunan efkân umumiye-

sine her türlü endişeyi izale içm, 
memleketin istiklâl ve bütünlüğünün 
katî surette temin edilmiş olduğunu 
teyid edecek vaziyette bulunduğunu 
beyan eyler. 

Elen mületi, hükümetinin kendi 
emniyet ve şerefine müstemir su
rette nigehban olduğundan emin bu-
lımarak musalemetperver mesaisine 
huzur İçinde devam edebilir. 

İmza: Jan Metaksas 

İngiliz Kabinesinin toplanbsı 
Londra 10 — Kabine bugün Baş

vekil B. Chamberlain'in reisliği altm-

(Devarm 9 uncu sahifede) 

B. Rooseveltin 
bir sozu: 

Harbe girmezsek sonba
harda gene gelirim.. 
Vaşington 10 (A.A.) — Cüm-

hurreisi B. Roosevelt, Varmsp-
ring'de bir müddet btirahat et
tikten sonra buraya gelmiştir. 
Varmspring'den hareket ederken 
Roosevelt, kendisini alkışlayan 
halka: 
. «Harbe girmezsek sonbaharda 
yine gelirim» demiştir. J 

Ankara 10 (Telefonla) — Büyük 
Mîllet Meclisi bugün B. Refet Canı-
tezin riyasetinde toplanmıştır. Evve
lâ Hatay Mület Meclisi reisi B. Ab-
dülgani Türkmen tarafından Meclis 
riyasetine gönderilen şu telgraf okun* 
muştur: \ 

«Hatay Millet Meclisinin 31 marft 
1939 toplantısmda Büyük İnönü ûcy 
rinde miletimizin hakiki mümessil va 
hülâsası olan altmcı Büyük Millet 
Meclisine, tarih! vazifesine başlarken 
sarsılmaz baghlıklannuzla selâmla-
dığumzm ve esmnde yürüdüğümüa 
büyük Anavatana ve kahraman ŞeO-
mize duyduğumuz sonsuz serginin ar< 
zma ittifakla ve alkışlarla karar v^ 
rilmiş olduğunu en derin saygılamur 
la arzetmeUe bahtiyarım.» 

Meclisin sürekli alkışlan ile karşı
lanan bu telgrafa Riyaset divanınca 
karşılık verilmesi tensib olunmuştur. 

Bundan sonra Meclis ihtisas eıv-
cümenlerine ayrılarak azanm yeml-

(Devanu 11 nci sahifede) Baffv^a B. Refik Saydam 

Cumhuriyetin askerlik ocaiı bir 
sevgi ve şarel ocaiıdır 

B. Falih Rıfkı Atayın "Cumhuriyet ordusun-
dâ „ başlığfi ile Ulus gazetesinde çıkan 
mühim makalesini aynen yazıyoruz 

(Tozut 4 üncü saMfei0) 

Avrupa politikasında 1939 sistemi dostluk!... AMLC AOA 
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Dîuı Greceki v e B u Sa,baliki IIa.berler | 
Son darkika. 

Akdeniz ingiliz filosunun faaliyeti 

İngiltere Yunanistanın tamamiyetini 
garanti ettiğini öhflr gfln ilân edecek 

İtalya ile Almanya, Bulgaristanın 
metalibini terviç edeceklermiş 

Paris 11 — Londradan bildirildiği
ne göre İngiltereniıi Akdenizde filo
sunda mühim bazı tedbirler alınmış
tır. Paskalya yortularını Tanca lima
nında geçirmekte olan Cebelüttank 
üssü bahrîsine mensup İngiliz bahriye 
zabitleri, gemilerine davet edilmişler
dir. İngiliz harp gemilerinde mezuni-

*yetler kaldınlmıştır. İtalyan limanla-
nnda bulunmakta olan bütün İngiliz 
harp gemileri derhal oradan ayrılmak 
emrini almışlardır. Bu İngiliz harp ge
mileri ya İngiliz ve yahud Fransız üssü 
bahrilerine varmışlardır. Lavalet ile 
Sicilya arasında hava seferleri tatil 
edilmiştir. 

İngilterenin Akdeniz filosu şu harp 
gemilerinden mürekkeptir: 

Barham, Varspayt, Royal ok. Malaya 
zırhhlarile Devon^ayır Şaseks, York-
çayır kruvazörlerile 60 torpido, 20 tah
telbahirden mürekkeptir. 

Bundan başka Cebelüttarıkta 30 
torpil tarasrıcı gemi vardır. « 

Londra 11 — Bir ihtiyati tedbir ol

mak üzere dûna Maltada sahil ve 
tayyare müdafaa bataryalan, en-
dahta hazır bir vaziyette bulundu
rulmuşlardır. 

Londra 11 — İngiliz kabinesi, ya
rın sabah toplanarak B. Chamber-
lain'in Avam kamarasında ve Lord 
Halifaks'm Lordlar kamarasmda ya-
pacaklan beyanatı gözden geçire
cektir. 

Siyasî mpJıafilde beyan edüdiğine 
göre hükümet, bu beyanatta İngüte-
renin, Yunanistanın mülkî tamami-' 
yet ve istiklâline tecavüz edilmesine 
müsaade etmiyeceğini ilân edecektir. 

Atina 11 —, Gazeteler, İngUterenin 
Yunanistana verdiği garantiyi bu sa
bah neşredeceklerdir. 

Romanya ile müzakere 
iyi safhada 

Londra 11 — Press Associationa 
göre İngiltere ile Romanya arasında 
garanti paktı müzakereleri memnu-

niyete şayan bir şekilde devam ediyor. 

italya ile Almanya ve 
Bulgar metalibi 

Londra 11 — Times gazetesi Roma 
muhabirinin iş'arma göre İtalya ile 
Almanya birkaç haftaya kadar faali
yetlerini Bulgaristan üzerinde teksif 
edecekler ve Yunan toprağı arasmda 
Akdenizde Bulgaristana bir mahreç 
verilmesine, Romanyanın Dobriceyi 
iade etmesine dair olan Bulgar talep
lerini terviç edeceklerdir. 

B u l g a r B a ş v e k i l i B e r l i n e 
g i d e c e k 

Bükreş 10 (A.A.) — (Röyter) — 
Hitlerin doğumunun ellinci yıldönü
mü şenliklerine iştirak etmek için 
ayın 18 inde Berline mühim bir Bul
gar heyeti gidecektir. 

Zannedildiğine göre bu heyet baş
vekil Köseivanof ile Harbiye, Maliye, 
Ticaret nazırlarından ve yüksek rüt
beli zabitlerden mürekkep olacaktır. 

italya 200,000 askeri 
silâh altına çağırdı 

İtalya, Korfu adasını İngilterenin 
işgaline müsaade etmiyecek 

Londra 11 — Reuter ajansı Roma-
dan öğreniyor: İtalya hükümeti, 1905 
ve diğer bazı sımflara mensub efradı 
silâh altma çağırmıştır. Bu davet ile 
takriben 200,000 asker toplanacakür. 
İtalya hali hazırda 950 bin kişilik 
bir kuvveti sUâh altında bulımdur-
maktadır. 

İtalya mahafilinde bu davetin, 
Arnavutluğa gönderilen efradm ye
rine yemlerini göndermekle alâkadar 
bulunduğunu beyan ediyorlar. 

Roma 10 — İtalyan gazeteleri, de
mokrasi devletlerinin, totaliter dev>-
letlerin devamlı faaliyeti hakku> 
da kararsızlığından bahsediyor. 

Arnavutlukta İtalyan harekâtmın 
mevziî bir çerçive dahilinde inkişaf 
edeceğini bilmek güçtür. 

İtalyanm Arnavutlukta sarfetmek-

te bulımduğu gayretin büyiik o l d v ^ 
tebarüz ettirilmektedir. İtalyanm 
bundan maksadı, daha serbes bir su
rette Akdeniz ve Afrika işlerine 
vakfı nefis etmek için Balkanlarda 
mevzUerini sağlamlaştırmaktır. İtal
yanm sırtı, Yugoslavyamn dostluğu 
sayesinde emniyettedir. 

Harb vukuu takdirinde İtalya, yi
yeceğinin büyük bir kısmım Balkan
lardan teinin edecektir. 

İtalyan gazetelerine göre İngiltere
nin Korfu adaşım işgal etmesi Ak
denizde müvazenej^ kabul edümiye-
oek bir şekilde bozacaktır. İtalya, her 
hangi taarruz teşebbüsüne karşı ko
yacaktır. İtalyan mahafilinin fikri
ne göre, îngütere İle Yunanistan ara
smda Leblerle akdedüen pakt gibi 
bir paktm akdi kabü değüdir. 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara 10 (Telefonla) — Vekiller 
Heyeti bugün Başvekil B. Refik Say-
damm başkanlığmda Başvekâlet bi-
nasmda toplanmıştır. îstanbuldan dö
nen Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu da toplantıya iştirak etmiştir. Ha
riciye Vekilimizin İstanbulda Roman
ya Hariciye Nazırı B. Gafenko üe yap
tığı mülakat etrafında izahat verdiği 
tahmin olunuyor. 

B . A l i Ç e t i n k a y a ş e h r i m i z e 
g e l e c e k 

Muhabere ve Münakalât Vekili B. 
Ali Çetinkayanm pek yakmda şehri
mize geleceği duyulmuştur. B. AH 
Çetinkaya bu defaM gelişinde yeni 
Vekâlete bağlanan müesseselerde ve 
bUhassa Denizbankta tedkikatta bu
lunacaktır. 

Hollanda Rotterdam lima
nını maynlarla kapadı 
12 saat seyrüsefer kesildi. Hollanda, tecavüz 

vukuunda seller içinde bırakılacalt 
Londra 10 (A.A.) — Daily Express 

gazetesinin Amsterdamdan vııku bu
lan istihbaratma göre, hudud civa-
rmdaki mmtakalar, Alman hududun
dan itibaren, elli kilMnetre bir derin
likte askerî kontrol altmda bulımu-
yor. Barajlar, birkaç saat içinde Hol-
landanm üçte birini su altmda bıra
kacak bir şekilde hazırlanmışa*. 

Paris 11 — Hollanda dün fevkalâ
de müdafaa tedbirieri almış, bir çok 
askerler silâh altma çağuılmıştır. 
Hollandamn Kan şehrinde dün 12 
saat seyrüsefer kesilmiştir. Rotter-
dam limanına maynler konulmuş. 

blokhavzler yapılmış, civara Üava 
toplan yerleştirilmiştir. 

HoUandada muhtemel bir tecavüze 
karşı fevkalâde müdafaa tedbirleri 
alınmağa devam edilmektedir. 

SahU bataryalan ile hudud mu
hafazasına mensub efrad siâlh al
tma çağınlmışlardır. 

Bu münasebetle neşredilen bir 
tebliğde bu davetin, son hadiselerin 
doğrudan doğruya bir neticesi olmar 
dığı. fakat Avrupadaki umumî vazi
yetin memleketin İstiklâl siyasetini 
müdafaa etmesini icab ettirdiği beyan 
edilmektedir. 

Doktor Goehbes 
garın geliyor 

Bir müddet istirahat etmek için Ma
caristan, Yunanistan ve Rados tariki-
le Mısıra gitmiş olan Almanya Pro
paganda nazın doktor Fobbels yarm 
tayyar ile Radostan İstanbula gelecek
tir. 

Doktor Gobbelsin bu ziyareti tama-
mile hususî bir mahiyeti haizdir. Cu
ma günü tayyare ile Berline hareket 
edecektir. 

M a a r i f m ü d ü r ü A n k a -
r a d a n g e l d i 

Maarif Vekâletile temas etmek üze-
re Ankaraya giden Maarif müdürü E. 
Tevfik Kut şehrimize dönmüştür. 

D a h i l i y e V e k i l i n i n t e ş e k k ü r l e r i 
Ankara 10 (A.A.) — Dahiliye Ve

kili B. Faik Öztrak, tekrar Dahiliye 
Vekâletine teyini münasebetile gerek 
bizzat ve gerek telgraf ve mektupla 
tebrikte bulunmak suretile kendileri
ni taltif eden arkadaşlarma teşek
kürlerinin iblâğına Anadolu ajansım 
tavsit buyurmuşlardır. 

Franco mihver devletle-
rile gizli bir ittifak yaptı 
ispanya, deniz ve hava üslerini 18 ay ıniiddetle 

Almanya ve İtalyanm enirine veriyor 
Paris 10 (A.A.) — Oeuvre gazetesi, 

7 nisan tarihinde Burgosda Japonya, 
Almanya, İtalya ve İspanya arasmda 
gizli bir askerî misak imza edilmiş ol
duğunu bildirmektedir. Bu askerî it
tifak komintern aleyhindeki misakm 
tevsii demektir. Fakat heran resmen 
tekzip edilebilecek şekilde kaleme 
ahnmıstır. 

İspanya, bütün deniz ve hava üsle
rini 18 ay müddetle tahkim edilmek 
üzere mihverin emrine amade kü-
maktadır. Mihver devletleri, İspanyol 
ordusunu talim etmek işini üzerlerine 
alacaklardır. İspanyol ordusu müsavi 
mikdarda Alman, İtalyan, Japon ve 
İspanyol zabitlerinden mürekkep bir 
tanzim komisyonu tarafından kontrol 
edilecektir. General Franco, icabmda 
bu komisyonun hakemi olacaktır. 

Mihver devletleri Pirenelprin geri
sinde müstahken bir mıntaka teşki

line matuf olan Göring plânmm ic
rası ve birçok sevkulceyş üsleri ihdası 
için zannî olan masraflan ihtiyar et
meği taahhüd eylemektedirler. Al
manya, İtalya ve Japonyanın İspan
yanın araziye ait bütün mutalebatma 
müzaheret edecekleri söylenmekte ve 
bu arazinin Cebelüttank ile Fransız 
Fası olduğu rivayet edilmektedir. 

Paris 10 (A.A.) — Bayan Tabois, 
Ouvre gazetesinde şöyle yazıyor: 
General Fı-ankonun heyecan uyan
dıracak şekilde Madride girmesinden 
bilistifade bir nutuk irad ederek ye-
m İspanyol emperyalizminin ana 
hatlarını bildirmesi muhtemeldir. Her 
halde İsj>anyanın bütün askerî kuv
vetlerini İtalya ve Almanyamn Ak-
denizdeki iddialanna müzaharet et
mekte kullanacağı Romada iddia 
edilmektedir. 

Londra ve Paristeki 
Almanlar geri mi çağırıldı 

Bir Fransız gazetesinin buna dair 
verdiği haber tekzib edildi 

Paris VS (A.A.) —Oeuvre gazete
sinde madam Tabouis yazıyor: Al
manyamn Paris ve Londra sefirleri 
ve konsoloslan, bu İki hükümet mer
kezinde mümkün olduğu kadar az 
Alman bulunması için mevcudiyet
lerine şiddetle ihtiyaç görülmeyen 
memurlarmı biran evvel memlekete 
göndermek emrini almışlardır. 

Paris 10 (A.A.) — Pariste mev
cudiyetleri elzem addedimeyen Al
man sefaret ve konsoloshanesi me-
murlannm Almanyaya çağnldıklan-

na dair bu sabah bir Fransız gazetesi 
tarafından verilen haberleri Alman
ya sefareti katî surette tekzib etmiş
tir. 

Londra 10 (A.A.) —> Mevcudiyet
leri elzem addedilmeyen memurlarm 
Berline iade edümesi hakkmda Al
manyamn Paris ve Londra elçilik ve 
konsolosluklarma talimat verüdiğine 
dair verüen haber Alman sefaıeti ta
rafından katiyetle tekzib edümekte-
dir. 

B. Mussolini Tiran 
seyahatini geri bıraktı 
Görice ve Berat işgal edildi 

Roma 10 (A.A.) —• İyi malûmat 
alan mahafile luusaran Mussolini, 
bugün bir nutuk söylemek üzere gi
deceği Tiran seyahatinden vazgeç
miştir. 

Düçe'nin bu seyahati hava şartlan 
müsaid olduğu «aman yapması muh
temel olduğu haber verilmektedir. 

Diplomasi mahafiU, Mussolininin 
bu seyahatten yalnız hava şartlan 
değil, ayni zamanda muhtelif ecne
bi payitahtlarmda İtalyanm Arna
vutluktaki hareketi üzerine yapıl
makta olan görüşmelerin neticeleri
ni beklemek arzusunda olması dola-
yısüe vazgeçmiş olduğımu beyan et
mektedirler. 
İ t a l y a n l a r B e r a t ı i ş g a l e t t i l e r 

Tirana 10 (A.A.) — Berat şehri 
dün İtayan kıtalan tarafmdan işgal 
edümiştir. General Guzzoni dün 
Draç'a gitmiştir. 

Görice 10 (AJL) — Görice şehri
nin gamizonlanndan teşkü edilecek 
olan İtalyan müfrezesi, bugün hava 
yollie buraya gelmiştir. 
A m a v u d l u k i l h a k e d i l e c e k 

Paris 10 (A.A.) — Le Journal ga
zetesi, Romadan istihbar ediyor: İtal
yanm, askerî kuvvetleılnin işgal et
miş oldıığu memleketi kayıt ve şart
sız ülıak etmek niyetinde olması ih
timali gitgide kuvvet bulmaktadır. 
Bu bapta bu sabah Chigi saraym-
dan çıkanlmış olan bir mektubun 
neşri manidar görülmektedir. Bu 
mektupta Tiran eşrafı Arnavutluk 
tacım kral Viktor Emanuel'e teklif 
etmektedirler. Her şeyin Habeşista-
mn fethi sırasında olduğu gibi cere

yan ettiği söylenmektedir. 
İtalya kırah, Arnavutluk kiralı ilân 

edüecek ve Tirana bir valu umumi 
gönderilecektir. 

Kıral Zogo Tûrkîyeye 
gelmek istiyor 

Atina 11 — Kıı-al Zogo Ue kıraliçe 
ve eski Arnavut nazırlar, hâlen Yu-
nanistanda bulunuyorlaı-. Öğrenildi
ğine göre kıral Zogo, Türkiyeye git
mek için müsaade istemiştir. 

İ t a l y a n m e t a l i b i 
Debre 10 (A.A.) — Bir Aınavut 

devlet adamı Havas ajansı muhabiri
ne Kıral Zogo'nun reddettiği İtalyan 
metalibatı hakkında izahat vermiş
tir. Bu metalibat mağlûp Arnavutlu
ğa İtalyamn nasü bir âkibet hazırla
dığı hakkında bir fikir vermeğe kâ
fidir. 

1 — İtalyan kıtalanmn her an ve 
Arnavutluğun her noktasma İhraç 
edilebilmesi, 

2 — Arnavutluğun bütün istih-
kâmlan, limanlan, muhtelif tesisatı 
üzerinde İtalyamn askerî kontrolü, 

3 —« Arnavutlukta ikamet 'eden 
İtalyanlara mebus ve nazır olmaH 
haklan da dahil olmak üzere Ama-
vutlarm. bütün haklanmn verilmesi, 

4 — Arnavutluk Hariciye nezare
tinin ilgasile Arnavutluğun hariçte 
İtalya tarafmdan temsili, 

5 — Arnavutluk nezaretlerine İtal
yan genel sekreterlerinin tayini, 

6 — Tirandaki İtalyan elçisinin 
Arnavutluk Kabinesine dahil olması 
ve Arnavutluğun Roma elçisinin de 
faşist Kabinesi erkânından olması. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Efendi milletler 
Bir Alman karikatüründe, üç mO-

letin nüfusu, imparatorluklarmm 
arazisi ve tâbilerinin miktan şöyla 
mukayese ediliyor: 

S K Ç A M Sahife S 

54 milyon tngiliz 38 milyon kil»-
metreyi işgal ediyor ve 453 milyon 
adama hükmediyor. 

Kırk milyon 
Fransız 12 mil
yon kilometre 
murabbama ya
yılmış; 60 mü 
yon adam üze
rinde saltasım 
yürütüyor... 

Halbuki AL 
manyada 80 mil-
yon, hariçte de 
20 milyon Al
man var. Bun
lar ancak 0,6 
ımlyon kilomet
re mıırabbaına 
sıkışmışlardır. • 

Kendilerine tâbi kimse yok... 
Yani 54 İngiliz 38 odalı bir konakta 

453 hizmetçi kullanıyor. 
40 Fransız 12 odah bir evde 60 hiz

metçiden hizmet görüyor. 
100 Alman yanm odaya sıkışmış, 

hiç hizmetçileri yok! 

İşte Almanlar, dünya ortasında 
kendilerini bu derece feci bir vaziyet
te hissediyorlar. 

Ekseriya karikatürler, bir vaziyeti 
pek vazıh şekilde anlatır. Bu sebeple 
-muğlâk izahları âlimlere bırakarak-
canh resim dilile Almanlann talep ve 
iddialanndaki esası izah etmiş ol-
dum. 

Hedef: Toprak ve uşak... 
İngilizler ada milleti imişler, Fran-

sızlarm da üç yam su... Bunlar vakti-
le gemilere binerek deniz aşın fütu
hata çıkmışlar... Cermen âlemi şim
di böyle dolambaçh, güç ve kendi 
coğrafî vaziyetine elverişsiz şekli ih
tiyar etmiyor... Berrî bir kuvvet oldu
ğu için karadan gidiyor... Nereye?... 
Şarka doğru... 

İstilânın istikameti gibi felsefesi de 
dikkatten kaçmamah: 

Almanlar, «orkçı» nazariyeyi, evve
lâ dahildeki yahudilere tatbik ettiler. 
Şimdi de bu yayılma hareketleri es
nasında diğer milletler üzerinde kul
lanacaklar. 

Dünkü nüshamızda çıkan bir Ber
lin telgrafım bilmem okudunuz mu? 
Balkanlarm garbi, İtalyaya tahsis 
edilmiş; Rusya ile Almanlann arala-
nndaki devletler de eylüle kadar Al« 
man boyunduruğuna girecekmiş: As
kerlikten tecrid edilerek; tamamile 
ziraatçı bir hale getirilerek... 

Şöyle izah edilebilir: Eski Avrupa-
da şövalyeler, eski Japonyada da Sa-
muray'lar, diğer sınıf ahaliden, «do-
ğuşlan ile» aynlırlar. Şan, şeref, bü
yük mülkiyet, imtiyaz ve kılıç kullan
mak hakkı kendilerinindir. Geri ka
lanlar hizmetkâr tarzında yaşayacak
lardır: Toprakta çalışacaklar, basit 
işleri görecekler; efendileri memnun 
edecekler... Vazifeleri bu! 

Kendini diğer ırklann ve milletle* 
rin üstünde sayan Cermenler de, ye-

1 
Trakya demiryollarında 

yeni tarife 
Trenler 15 mayıstan itibaren 
Edirneye 9 saatte gidecek 

Geçen sene şehrimizde Balkan mu-
rahhaslanmn iştirakile bir şimendi
fer konferansı toplanmıştı. Bu kon
feranslar mukarreratmın tatbikine 
peyderpey devam olmımaktadır. Ta
rifeler hakkmda verilen kararların 
tatbikine de 15 mayıstan itibaren 
başlanacaktır. 

Konferans mukarreratma göre ha
zırlanan ve Muhaberat ve Münakalât 
Vekâletinin tasdikine arzedilen yeni 
tarifeler matbaaya verilmiştir. Bu ta
rifelere göre, 15 mayıstan itibaren 
konvansiyonel sabahlan 6,45 de Sir
keci garma gelecek ve akşamlan da 
22,35 de Avrupaya hareket edecektir. 
Ekspres ise, 7,22 de gelecek, akşam 
22 de Avrupaya hareket edecektir. 

Yeni tarifede Edirne trenlerinde se
yahat müddeti azaltılmıştır. Halen 
tren Edirneye 11 saatte gidip gelir
ken 15 mayıstan itibaren 9 saatte gi
decek ve gelecektir. 

Zeytin ticareti 
yapacakmış 

B u n u n i ç in annes i l e teyzes i 
nin alt ınlarını a l m ı ş 

Küçültaya&ofyada oturan Hanl-
fenin hemşiresinin oğlu yinııi yaşla-
nnda Hüseyin gece teyzesi evde bu
lunmadığı sırada sandığı kırarak 
içinden altmış bir tane altm lira ve 
45 lira da evrakı nakdiye alıp kaçmış, 
kadmm müracaatı üzerine yakalana
rak adliyeye verilmiştir. 

Dün Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesinde sorgujra çekilen 
Hüseyin suçunu kısmen itiraf ederek: 

— Ben teyzemin çekmecesinden 
yalnız otuz beş lira altm aldım. Bun
dan fazlasından haberim yoktur. Ay
rıca on dokuz lira da annemin çekme
cesini kırarak aldım. Toptan zeytin 
ticareti yapmak istiyordum. Paralan 
bunun için aldım. Bunun on dokuz 
altınını bozdurarak elbise vesaire al
dım. Çünkü bir tüccarm temiz gez
mesi lâzundır. Geriye kalan 35 altın 
da üzerimde bulundu. 

Demiştir. Mahkeme Hüseyinin tev
kifine karar vererek Tevkifhaneye 
göndermiş, evrak aid olduğu mahke
meye verilmek üzere müddeiumumî
liğe iade edilmiştir. 

ni felsefelerile diğer milletleri işte 
böyle paryalaştırmak istiyorlar. Arzu
lan bu... Adımlar buna doğru atılı
yor... Irkçüık nazariyesi, haricî siya
sete, müstemleke talebine böyle in
tibak etti.. 

Bunun hakkmdalâ .düşüncemiz mi 
nedir? 

Zaten malûm değU miydi?... Dünya 
yüzündeki efendi milletlerin başmda 
kimlerin bulunduğunu bütün tarih 

gösteriyor... Almanlar yüz müyon nü-
fuslannı 0,6 milyon kilometre murab
bama sığdıramamakta hakh olabilir 
amma, efendilikten aynlmamağı şiar 
edinen hyrriyet ve istiklâl âşığı mil
letlerin de hakkım ve şerefini teslim 
ederek... 

(Vâ-Nû) 

Karilerimizin 
mektupları 

Beyoğlu tarafında 
ekmekler neden 

fena çıkıyor 
tstanbulun halledümiyen derdle-

rlnden biri de ekmek meseİMİdlr. 
Şehrin her 1 ^ ciddiyetle ve ehem
miyetle al&kadar olan vali ve beledi
ye reisimiz doktor Lûtfi Kırdann ek
mek meselesini de ergeç halledeceği
ne eminiz. Yalnız şurada şimdiden 
üzerinde durulacak bir vaziyet var: 
İstanbul fırmlanndan çıkan ekmek
ler arasında evsaf İtibarlle büyük 
fark göze çarpmaktadır. Belediye, ek
meklerin imal tarzmı, un clnskıl, ru
tubet derecesini tayin ettiği halde 
tatbikatta aykırı neticeler görülüyor. 

İstanbul tarafmdakl ekmekler, piş
kin, güzel, kabarık, İnsanın yeme iş-
talıasını talırik ettiği halde Beyoğlu 
tarafındaki fırmlarm ekmekleri rutu
betli, esmer, pişmemig ve yenirken 
tıkayıcı bir lezzettedir. Hattâ tstan
bulun bazı semtlerinde, meselâ Fatih, 
Aksaray, Şehremini, Beyazıdda bazı 
fırmlar narhdan uzuca sattıkları 
halde gene Beyoğlu fırınlarının çı
kardıkları ekmeklere kıyas edilmiye-
cek kadar nefistirler. Bir şehrin bir 
tarafındaki halkın ayni fiatle yediği 
ekmekten şehrin diğer bir kısmmın 
mahrum olması her halde çok fena
dır. Bu farkın izalesini muhterem B. 
Lûtfi Kırdardan bekliyoruz. — A. R. 

Gürültü ile mllcadela 
B e l e d i y e e v v e l c e ver i l en ka
rarın tatbiki iç in yen i bir 

t a m i m yapt ı 

Gürültü ile mücadele etrafmda 
alman tedbirlere riayet edilmediği 
hakkında yapılan şikâyet ve neşriyat 
üzerine Belediye reisliği yeni bir 
tamim yapmıştır. Tamimde evvelce 
verUen karaı* hatırlatılarak bu hu
susta yeniden talimat verilmektedir. 

Tamimde deniyor ki: «Ayak satı-
cılannın her nerede ve her ne vakit 
olursa olsun bağırmamalan, ancak 
gıda maddesi satanlann sabahlan sa
at sekizden akşamları saat yirmiye 
kadar sattıkları şeyleri büdirecek ke
limeleri zikrederek ve bağırma dere
cesinde olmıyan bir sesle satışta bm-
lunacaklan malûmdur. Emrin bütün 
icablan yerine getirilmediği ve bu 
seyyar esnafm bilâperva avaz avaz 
bağırdıkları görülmektedir. 

Bımdan sonra bu gibi emirlerle her 
memurun alâkadar olması ve aksi 
emir verilinceye kadar evvelki emri 
tatbik etmesi büdirilmektedir. Bele
diye, tamime rağmen yeniden şikâ
yet olursa mmtalca âmirlerinin teczi
ye edlleceklerirü büdirmektedir. 

K e n t e r b u r i b a ş p i s k o p o s u 
İ s t a n b u l a g e l i y o r 

Kanterburi başpikoposu gelecek 
perşembe günü İstanbula gelecektir. 
İngüterenin başpiskoposu, banker 
Morgamn yatile Akdenizde bir tenez-
züh seyehati yapmaktadır. Kenterbu
ri başpiskoposu cuma günü Atinaya 
vasıl olmuştııı\ 

Bir sarhoş mahkemeye verildi 
Şükrü isminde biri, evvelki gece 

son derece sarhoş olarak Sirkecide re
zalet çıkardığmdan polis tarafmdan 
jrakalanmış ve mahkemeye verilmiş
tir. 

Şirketi Hayriyenifl bahar 
tarifesi 

H a z ı r l a n a n y e n i tar i f ede 
«eferler f a z l a l a ş t ı n l d ı 

Şirketi Hayriye ilkbahar tarifesini 
hazırlamıştır. Yeni tarifede bir çok ye
nilikler yapılmış, seferlerin adedi ar-
tmlnuştu*. Tatbik tarihi bu günlerde 
tesbit edilecek olan bu tarife haziran 
ayı içinde meriyetten kalkacak ve yaa 
tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 

Şirketi Hayriye bu sene pek zengin 
bir yaz tarifesi hazırlamak üzere 
şimdiden faaliyete geçmiştir. Geçen 
sene olduğu gibi, bu sene de tenezzüb 
postalan ihdas edilip edilmlyeceği he
nüz beUi değildir; şirket bu ciheti ay-
nca tedkik edecek ve bir karar ve
recektir. 

Denizbank yakın sahiller vapurla
rının yaz tarifesi 29 nisanda tatbik 
edilecektir. 

Belediyenin yeni istimlâk 
müdürlüğü kadrosu 

Belediyede yeni teşkil edilen istim
lâk müdürlüğü kadrosu da tanzim 
edilmiştir. Yeni kadroya göre istim
lâk müdürlüğünde üç mimar, yedi 
memur ve bir avukat bulunacaktır. 

Mahalle bekçisini 
yaraladı 

M a h k e m e d e sarhoştum, n e 
yapt ığ ımı b i lmiyorum d i y o r 

Nadir admda biri geceleyin sarhoş 
olarak Sultanahmed civarmda ma
halle bekçisi Mehmedi kunduracı 
bıçağiyle yaralamak suçundan yaka
lanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

Nadir dün Sultansüımed birinci sulh 
ceza mahkemesinde sorguya çekilmiç, 
şu ifadejd vermiştir: 

«Saim admda biri benim kanma 
sarkmtüık yapmak istiyordu. Bıma 
fena halde canım sıkıldığı için gece 
rakı içip Saimi £u*amağa çıktım. Bu 
sırada bekçi Mehmed beni yaklamak 
istedi. Büsbütün kızdım, cebimdeki 
kunduracı bıçağım çektim. Çok sar
hoş alduğum için bundan sonra ne 
yaptığıım bilmiyorum» demiştir. 

Nadir tevldf edilerek Tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 
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AKŞAM'm Yeni müsabakan 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay H. sefahette yedi!. 

«cAKŞAM> müsabaka kuponu 

İSTANBUL HAYATİ 

Bir otobüs seyahati 
Keresteciler meydanına iri kaplum

bağalar gibi sualanmış otobüslere so
kulduk. Karşıdan çöp boyunlu, soluk 
benizli, saçlan yüzüne dağılmış <bif 
ddikaıüı haykırdı: 

— Haydi bayım. Eyübe kadar Ud 
adaam... 

Teneke basamaktan sendeliyerek 
içeriye atladık. Her taraf dohmif. Ar» 
kadaşım «çık göz davranarak ileride 
şoförün yatımdaki dar yere sokuldu. 
Ben sağa sola bakımrken, blletçi ol
duğu anlaşılan delikanh imdada yetif-
ti. En arkada aynan elinde dudakla-
n n m rujunu tacellyen matmazelin 
yanından çantasını alıp kucağına bı
raktı, beni de omuzlarımdan iterek btf 
çantahk yere sıkıştırdı. 

Matmazel kaşlanm çatarak hiddet
le beni süzerken zil çaldı. Boğuk boğuK 
homurdanarak sarsılan otobüsün her 
köşesinden ayn bir inilti yükseldi. 
Caddeye çıkınca homurtular, gacırtı
lar büsbütün artü. Fırtınaya tutul
muş sandal gibi yalpalıyoruz. Bir ara-
hk altımdaki kanape yaylandı. lâstik 
top gibi yerimden npladım, kafam 
pencerenin per\'az tahtasına çarptı, 
ve, galiba can acısHe yanımdaki mat
mazelin bir yerini tutmuşum. Olanca 
kuvvetile göğsüme bir d i r s ^ vurdu. 
Biraz daha kenara sıkışayım derken 
birdenbire şiddetli bir gacırtı ile biri-
birimJze girdik. Yanımdnki matma
zelin sivri külahı suratıma kapandı, 
kendisi tepeme çullandı. Karşı kana-
penin altından fırlıyan kocaman bir 
şişe, silindir gibi ayaklarımı ezdi. Diz
lerime yatıp boynumu kucakhyan bi-
letçi: 

— Bu heriflerden çektiğimizi biz bi
liriz. 

Diye galiz küfürler savurarak kalk
tı, mesele de anlaşıldı: Meğer otobü
sümüz doğru yoluna gidreken yan so
kaktan hızla bir araba çıkmış. Şoför 
ustaca bir manevra ile büyük bir teh
likenin önünü almış. Eh, buna da şüküt 
diyerek yerlerimize yerleşik. Biraı 
ileride otobüsün komesi acı acı bağır
mağa başladı. Şoför makineyi yavaş
latarak durmadan boru çalıyor ve kü
für savuruyor... Üstleri başları düzgün 
iki adam caddenin ortasma dikilmiş
ler, kenardaki arsayı işaret ederek ha-
raretU hararetli konuşuyorlar. Otobüs 
yanlanna kadar sokulunca, rahatsız 
olmaktan mütevellid hiddetle homur
danarak bir parça kenara çekildiler. 
Şoför büyük bir soğukkanlılıkla ba
şım salhyarak otobüsü yolun sağ kıyı
sına çevirdi ve duvara sürtünerek geç
tik. 

Bir hayli daha sarsıhp karşı kana-
pedekilerie kucaklaştıktan sonra oto
büs durdu. BUetçi haykırdı: 

— Haydi, Balata inecekleeer... 
Yanımdaki matmazel kalktı. Ken

disine yol vermeğe lıazırlamrken o hidn 
detle kolumu çekerek homurdandı: 

— Kraksana çantamı. Gormiyor 
musun, ineceğim. 

Meğer, biraz evvelki büyük sarsm-
tıda matmazelciğin çantasınm kulpu 
benim koluma takılmış. Af dileyerdc 
çantayı verdim. 

Eyübe kadar şoförün yanında ra
hatça seyahat eden arkadaşım, otobüs* 
ten İnince: 

— tyi otobüsmüş. Hiç sarsılmadan 
geldik. 

Demez mi. Başım fini fırü dönüyor
du. Cevap vermemeyi tercih ettim. 

Cemal Refik 

Amca dnrakta I. 

i # l l 

e i 

— Yanş, ne ile olursa olsım hoşu
ma gider bay Amca, hat tâ çene yan
sı bile!... 

... İki kano tasavvur et!, 
noktadan ok gibi fırhyorlaı-... 

Bir ... Ha babam ha, ha babam ha.. . 
Bir de bakıyorsun, kanolardan biri 
sudan çıkmış, âdeta uçuyor!... 

... Sen artık içindeküerln heyec»-
lum düşün!... Az keyif mi bu? 

B. A. — Gel öylyese!... Bir otobüsa 
binelim!... 
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Cumhuriyetin asl(8riil( ocajı tıir 
sevgi ye şeref ocajıiır ^ 

B. Falih Rıfkı Atayın ^Cumhuriyet ordusun-
da..„ başlığı ile Ulus gazetesinde çıkan 

mühim makalesini aynen yazıyoruz 
Bir nümayiş zannettim: OenişçQ 

bir meydan, ortasmda Atatürkün 
büstü ve her tarafmda halkl tçlerinden 
birkaçının da millt danslar yaptığı 
görülüyor. 

Fotoğraf bana Çoruhtan gönderil
miştir. Bu ne bayram, ne de bir düğün 
kalabalığıdır. Sadece sıralan gelip te 
askere gidecek olan gençlerin şevk ve 
fitabmdan ibarettir. 

Resmi ve mektubu yoUıyan arka
daşımız, delikanlılardan her hangi 
biri ile yapılan konuşmayı da nakle
diyor: 

«— Oğlum sizi kim çağırdı? 
— Duyduk ta geldik! 
— Kimden duydunuz? 
— Dün akşam nahiyeden Hüseyin 

oğlu Memiş geldi, bizim doğumluların 
sırası gelmiş, nahiyeye de buradan ha
ber gitmiş. 

— Sizin muhtar kim? 
— Ali Dayı. (İri yapılı yaşlı dinç 

bir köylü ileriye doğru geldi.) 
— Muhtar benim efendim. 
— Daha size haber salmadık, bu 

delikanlıları kim topladı? 
— Kendileri toplandılar, efendim. 

Dün Memiş nahiyeden gelmişti. Ya
şıtları askere gidiyormuş, bu gece 
köyde sabaha kadar bayram yaptılar. 
Sabahleyin de yola çıktılar. Ben de 
nüfus defterini aldım, peşlerine ka
tıldım gayn! Bizden başka yol üstü 
iki köy delikanlıları daha var. Onların 
muhtarları da burada. 

Artvin şube reisi tecrübe görmüş 
emekli bir binbaşıdır. Bu anda belki 
de askerlik hayatının en büyük zevki-
ni tatmış olacak ki gözleri yaşardı. 
Yaşıtlarının askere dlındığtm duyup 
ta ilansız, tebliğsiz, jandarmastz şu
beye koşan bu asil türk çocuklarına 
doya doya baktı. Gözlerindeki sevinç 
yaşlarını silerken: 

— Size hükümet namına çok teşek
kür ederim, dedi. 

Bu anda gök gürlemesini andırır 
bir ses duyuldu: 

— Sağolun! 
Bu ses halkın hükümete olan bağlı-

Uğının ifadesi idi. Şanlı türk bayra
ğı gibi dalga dalga yükseldi. Yurdun 
saf kubbesine yayıldı ve biz onu ciğer
lerimize doldurduk. 

O gün bu detUkanlüann ağabeyleri 
tezkerelerini almışlar, askerlikten ter
his olmuşlardı ve yine o gün bu deili-
kanMar kasabalı arkadaşlariyle asker 
ocağına, ordu kucuğına atüıyorlardı.9 

Delikanlılardan bir kumı jkadro 
darlığı veya diğer sebeplerden dolayı 
köylerine iade edilmiştir. Bize mektu
bu gönderen genç, bunlarm duyduk
ları teessürü, eskiden askerlik yapma
mak için her şeyi göze alan zavallı 
türk köylüsünün hareketi ile muka
yese ediyor. 

Fakat cumhuriyetin askerlik ocağı 
bir sevgi, şeref ve hizmet ocağıdır. 
Halkm askerlik aşkı, Başkumandan
dan en küçük rütbeli subaya kadar, 
cumhuriyet ordusu üstüne titriyen-
lerin halk ve asker muhabbetinin ta
biî bir eseridir. İsmet İnönü" 1922 de 
diyordu ki: €...Bizim ordularımızı, di
ğer ordulardan temyiz eden evsafı esa
siye , başlıca, ordularımızın bizzat 
milletin kendisi olması suretinde ifa
de olunabilir.* €....Osmarüı orduları 
devrinde, daha ondan evvelki devir
lerde de türk orduları ahlâk itibariyle 
daima şayanı ihtiram ve itibar kal-
nuşlardır. Fakat Büyük Millet Meclisi 
orduları bütün eslâfına takaddüm et
miştir.* 

Cumhuriyet, kendi ordusunu yalnız 
evlât gibi sevmemiş, onım yalnız bakı
mına itina göstermemiştir: Cumhu
riyet, türk milletini, en yüksek hayatî 
zaruretler olmadıkça, bir damla va
tandaş kamm bir elmas parçasmdan 
çok daha kıskandığına İnandırmıştır. 
İninmak: İşte asıl temel! Sevildiğini 
ve esirgendiğini bilmek, ve kendinden 
hizmet istediği zaman, bu hizmetin 
yapılması mutlaka kendi hayrma ve 
behemehal zarurî olduğuna inanmak: 
İşte asıl kuvvet! Bımun için değil 
midir ki MiUî Şef ilk Cümhurreisi ol
duğu gün, en büyük emrüyetle mem
lekete ve cihana ilân ediyordu: «... Sulh 
ve terakki yoluna bütün gayretleri
ni asîl bir svırette vakfetmiş olan mil
letimiz, mecbur olursa, kendisi ve 
şanlı ordusu, geçmiş kahramanlann 
hayranhğım celbedecek yeni kahra
manlarla dolu olan fedakâr göğsünü 
en parlak zaferlerle süslemeğe hazır
dır!» F.R.ATA7. 

Hâdiseler karşısında Balkanlar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dahilinde rabıtalan sıkılaştırmak ga
yesinde ısrar ediyor. Bu son cümlede 
bilhassa Bulgaristana işaret edildiği 
aşikârdır. Bizce tebliğin dikkate de
ğer noktası budur. 

Zaman zaman Avrupada fırtmalar 
koparken, Balkan anlaşması sayesin
de beş yıldır Balkanlarda devamlı bir 
sükûnet vardı. Bulgaristan bu itti
faka girmedi. Fakat son senelerde 
Sofya hükümetinin uzak görüşlü si
yaseti kendisile komşuları arasında 
devamlı bir emniyet havası yarattı. 
Nihayet geçen sene Selanik anlaşma
sı Bulgaristam diğer Balkan devlet
lerine daha fazla yaklaştırdı, istikbal 
için ümidleri arttırdı. 

Bu sayededir ki Orta Avrupada 
harp tehlikeleri belirdiği günlerde, 
Avrupamn en sakin yeri gene Bal
kanlar olmuştu. Arnavudluğvm işga
li ve bu suretle Balkanlara, gayeleri 
ve emelleri pek belli olmayan yaban
cı bir devletin yerleşmesi bu sükûnet 
ve emniyeti bozar gibi oldu. Amavud-
lukla hududu olan memleketlerde 
bir nevi rabıtasızlık husule geldi. Da
ha şimdiden, Fransız İngiliz matbu
atı, bazen îtalyanm Yımanistana 
doğru ilerlemesi ihtimalinden, bazen 
Yugoslavyanın Adriyatik sahillerin
de gözü olduğundan açıkça bahset
meye başladılar. 

Bundan dolayı İngilterede telâşın 
arttığını görüyoruz. Her gün gelen 
Midişeli haberler Londrada siyasî fa
aliyetin müstesna bir hal aldığını bil
diriyor. İtalyamn Yunanistana teca
vüzü hiç şüphe yok ki İngiltere ile 
italya arasında derhal harbe 
sebep olacaktır. İtalya, Ama-
iMiriinVtnn İ I P H f'i^miypr'PfHrjP da i r t n . 

giltereye teminat vermiş olmakla be
raber, son zamanlardaki hâdiseler 
sözlerin değil imzalarm da kıymetini 
gösterdiği için İngiltere, Yunanista-
nm tamamiyetini koruyacak şekille
ri acele aramakla meşguldür. Hatta 
Akdenizin şarkında bahri tedbirler 
almıştır. 

Bütün bunlar ferah verici şeyler 
değildir. Her memleket, tetik üstün
de, harbe hazır bir vaziyette bulunu
yor. Harpten daha fazla olmasa bile 
harp kadar zararh olan bu kararsız-
hk ve emniyetsizliğin ne kadar süre
ceği, yarmm ne gibi sürprizler gizle 
diği asla belli değildir. Yangm tehli
kesinin şarkî Avrupadan birdenbire 
Balkanlara sıçraması ortalığı daha 
fazla kanştırdı. 

Bu vaziyet içinde Balkan devletle
rinin her zamandan fazla birlik ol
maları sulhun en kuvvetli garantisi
dir. Balkanlara herhangi bir devlet 
nüfuzımun girmesi, anlaşmaya dahil 
devletler kadar Bulgaristamn da işi
ne gelmez. İstikbalin ancak kuvvet
te, kuvvetin de ancak birUkte oldu
ğunu -tecrübelere bakarak- Bulgaris
tamn da anlamış olması lâzım gelir. 
Arnavudluğun işgali bir ders, çok 
acı bir ders olmak gerektir. Böyle bir 
zamanda bütün Balkan devletleri 
arasında hiçbir anlaşmazlık kalma
ması, Bulgaristamn da birliğte girme
si Balkan siyasetinin ilk işidir. Bu
nun içindir ki Romanya Hariciye Na
zırının Hariciye Vekilimizle mülaka
tından sonra neşredilen tebliğde 
komşu memleketlerde Selanik paktı 
dahilinde rabıtalan sıkılaştırmak ga
yesinin tebarüz ettirilmesini, Roman-
yanm bu husustaki iyi niyetine alâ
met sayıyoruz. Necmeddin Sadak 

Uç yaralı 
P o l i s gar ip bir y a r a l a m a işini 

j tahkik ed iyor 

Evvelki gece geç vakit, kanlar için
de bir adam Cibali polis karakoluna 
girmiş ve bir tarafa yığüıp kalmıştır. 
Polisler bu adama kim olduğunu, ne
den bu hale geldiğini sormuşlar ve 
şu cevabı almışlardır: 

— Ben burada çıkmaz sokakta otu
ruyorum. Bu gece civardaki Hüseyin 
isminde bir arkadaşınım odasına git
tim. Biraz sonra Sami isminde biriyle 
kansı Hatice geldiler. Oturup ko-
nuşmkta olduğumuz bir sırada ara
da kavga çıktı. Sami bıçakla beni sır
tımdan ve sol mememin altından ya
raladı. 

Zihni, bu sözlerden sonra göğsünü 
ve sırtmı açarak yaralarmı göster
miştir. 

Polisler, Zihninin sıhhî vaziyetinin 
tehlikeli olduğunu görmüşler ve ken
disim derhal bir otomobile bindirerek 
Cerrahpaşa hastanesine yatırmışlar
dır. 

Zabıta memurlan, bu hadiseyi mü-
teakib ayni işle alâkadar ikinci bir 
yaralama vakası ile karşılaşmışlardır. 
O da şöyle omuştur: 

Poftsler Hüseyini bulmuşlar, Zihni
yi yaralamaktan suçlu bulunan Sa-
minin nerede oturduğunu sormuşlar
dır. Saminin adresini öğrenen me
murlar, kendisini yakalamak üzere 
evine gittikleri sırada, Sami ile kansı 
Haticeyi de muhtelif yerlerinden bı
çakla yaralanmış bir halde bulmuş
lardır. 

Bunlar da, kendilerinin Hüseyin 
tarafmdan yaralandıklarmı söylemiş
lerdir. Zabıta memurlan bunlan da 
hastaneye kaldınlmışlardır. Şimdi bu 
kanh hadisenin hakikî mahiyetinin 
ne olduğu araştırılmaktadır. 

— 5 0 senedenberi dünyaya eşigelmiyen fi lm... 
- Beşerin lıayaiine sığmayacalı bir hariita... 
—San'atın gölderine çıitacaiı şaheserler şaheseri 

K E Ş İ F ALAYI 
ERROL FLYNN-OLİVİAdeHaviUand 

Pek yakında L J\, L I l ı •înemasmda 

Yann Akşam T U R A . N Tiyatrosunda 

ERTUĞRUL SADl GECESl 
Halk opereti ZOZO DALMAS birlikte iki 
oyun birden, MİÇE PENÇEF varyetesi, S. 
ATİLLÂ Revüsü, varyete bu geceye mah
sus büyük sürprizler. Fiatlarda zam yoktur. 

" * '• Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: İstiklâl cadde

sinde Dellâsuda, Yüksekkaldınmda 
Vinkopulo, Mis sokağında Limonci-
yan. Firüzağada Ertuğnıl, Pangaltıda 
Nargüeciyan, Kurtuluşta Necdet Ek
rem, Galatada İsmet, Fatih: İsmail 
Hakkı, Karagümrük: Arif, Bakırköy: 
Hilâl, Sanyer: Osman, Aksaray: Ziya 
Nuri, Fener: Balatta Hüsameddin. 
Kumkapı: Lâlelide Haydar, Küçükpa-
zar: Hasan Hulusi, Samatya: Erofi-
los Çula, Alemdar: Çemberlitaşta 
Sun Rasim, Şehremini: Ahmed Ham-
di, Üsküdar: İmrahor, Heybeliada: 
Halk, Büjrükada: Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhisan, Ta-
tabya, Yeniköy, Emirgân ve Rumtii-
hlsanndaki eczaneler her gece nöbet
çidir. 

Geç kalanlara: 
Bugün ve yann 

SAKARYA 
Sinemasında gösterilmekte olan 

Olimpiyat Gençleri 
Olimpiyat II 

Büyük ve Güzel Spor ve en güzel 
zaferler filminin son günleridir. 

İstifade ediniz. 

HAIK OPPkE 

Fatih Halkevinden: 
i. — Evimizde verilmekte olan mu-

tad hafta konferanslanmn 13 üncü
sü, 12 nisan çai'şamba günü saat 
21 de Ev kurağında, deniz lisesi tarih 
muallimi Fevzâ Kurtoğlu tarafmdan 
(Türk bayrağı ve ay - yıldız) mev
zuunda verilecektir. 

2 — Bu konferansa her istiyen ge
lebilir. 

tJsküdar hukuk hâkimliğinden: 
938/1847 
Nuri Açann Fenerde Subaşı mahalle

linde Set sokağında 10 No. h hanede Emin 
çavuş kansı Sakine aleyhine açtığı tes
cili talâk davasmda mezburenin mezkûs 
adreste oturduğunu bilen ve tanıyan bir 
kimse bulunmadığı mübaşirin meşruha-
tmdan anlaşılmakla 10-4-939 tarihinde
ki duruşmada ilânm dava arzuhau ile 
birlikte davetiye ilânea gazete ile neşre
dilmesine ve bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine talikine karat verilmekle 
mahkeme günü olan 12-6-939 tarihine 
müsadif pazartesi gününe saat 10 a ta
lik edildiğinden alâkadaranm malûmu 
olmak üzere ilân olunur. M. 2021 

Bu akşam 9 da 
Yeni operet 

Zır Deliler 
Zozo Dalmas 

SENELIK 
e AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye 
1400 kuruş 
750 » 
400 » 
150 » 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 > 
800 » 
— > 

Posta ittihadma dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı ayhğı 

1900, üç ayhgı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

Sefer 21 — Kasım 155 
S. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 8,58 10,44 5,32 9,13 12,00 1,36 
Va. 3,42 5,28 12,15 15,57 18.44 20,20 

İdarehane: Babıâli civan Acımusluk 
sokak No. 13 

Eminönü Halkevinden: 
15-4 939 cumartesi günü saat (17,30) da 

Evimizin Cağaloğlımdaki salonunda üni
versite profesörlerinden Hamit Nafiz Pa-
mir tarafından (İstanbul boğazmm te
şekkülü) hakkında mühim bir konferans 
verilecektir. Davetiye yoktur. 

şarkılar söyliyecektir. 
• 

Halk Opereti t iyatrosıında 
Hasta küçük sanatkâr «Alev» e saubi, arka-
daşlannm tertib ettikleri 12 nisan çarşamba 

G E C E 
I — Tiyatrolar: E. Sadi Tek, Halk Ope

reti, n — Saz heyetleri: İzzet gazinosu-
nTin ve Ambasadörün otuz kişilik küme 
sazı. Tanbuıî Salâhaddin, kemani Necati 
ve arkadaşlan. Bayanlar: Mahmure, Fai-
de, Afitab, Nezahat, Suzan Birsen, Mu
kadder, Mısır yıldızı Zekiye Hamdan. Tu
ran, Londra, Floryabar artistleri. S." Atil
lâ ve Misel heyeti. 

T
rURAN TtTATROSU 

Bu akşam Halk gecesi 
Ertuğnıl Sadi Tek ve ar
kadaşları iki cyun birden 
Karanlıklar İçinde 1' P. 
CiğerU Baba vodvil 2 P. 
(Se) Atilâ revüsü. Miçe 

Pençef varyetesi. Localar 100, Heryer 20, 
Paradi 10 kuruş. 12 Nisan çarşamba akşa
mı Halk opereti ve Zozo Dalmasın iştiraki'.e 

İşte, Yine Geliyorlar!... 
Kahkaha Kralları, 
SevimU Komikler 

Tamamen Türkçe sözlü en güzel • • en son Komedileri 

LOREL - HARDi AVCILAR 
Bu perşembe 

aksamı saat 8.45 de A R A Y Sinemasında 
DelışeUi bir kahkaha tufanı.... Ue bir Sürpriz. 

2 BÜYÜK . YENİ ve MUAZZAM FİLM BİRDEN 

l-OTOMOBiLLi AŞIKLAR 
Zevkine, Neş'esine, Hafif ve şen şarkılanna doyulamıyacak bir Fransız Filmi. 

2 - CAMBAZHANE ÇOCUĞU 
inşam heyecan ve Merakdan Titretecek büyük bir macera şaheseri 

Baş Rollerde : J A K İ C O O P E R . V A L A S B E R Y 

^gtgHmm^mmmammmm ^^^ yakında t P E K sinemasında ^mmmam^mmm^m 
Y A R I N A K Ş A M 

MELEK 
S İ N E M A S I N D A 

GENÇLİK - GÜZELLİK - AŞK - DANS 
SPOR - HAFİF MUSİKİ - NEŞELİ DANS ye ŞARKI FİLMİ 

FRANSIZCA SÖZLÜ ı 
K U T U P Y I L D I Z I 

BaşRoiierde: SONYA HENiE - R ICHARD G R E E N E 
Zengin, Fevkalâde Lüks Kıyafetler - Muhteşem Mizansen - Nefis ve eğlenceli bir mevzu 
Yarın gece için Localar satümıştır. Numaralı koltuklar bugünden aldınlmaktadır. Tel: 40868 



POLİTİKA 
Araavudluk işgali ve Almanya 

ttalya denizden ve havadan sevfcettigi kuvvetlerie Amavudluğu «ttrat-
le İşgal etmiştir. Amavndluk Umanlannm Itıdyanlara teslimi ve mcml»* 
ketin ttalya himayesi altma girmefli İçin Romadan yajalan teklifleri kabul 
etmiyen kral Ahmed Zogo ve kraliçe Selftnlğe iltica etmişlerdir. 

Her ne kadar kral istifa etmemi^ İse de memleketin payitahtı Tiram 
işgal eden İtalyanlara sadık yeni Ur hükümet kumlmustnr. Bohemya ila 
Moravyanm Almanyaya tabi olması gflM yeni Amavad hükümeti de hari
cî siyaset, müdafaa, malî ve iktisadi igelerl İtalyaya bırakan hususi Ur 
şekilde idare edilecektir. 

ttalya. Amavudluğu işı^al etmede Adriyatik denizini Ur göl haUne 
getirmiş ve hududunu Balkan Yarunadasmm göbeğine doğru tuzatnu^ 
tu-. Almanya Üç bin kilometrelik fasla hududu müdafaadan kurtulduğu 
gibi ttalya dahi Otranto boğazınm İki tarafına hâkim olarak Adriyatik 
sahiUerini müdafaa mecburiyetinden kurtulmuştur. 

İtalya, Amavudluğu işgal ve İlhak etmekle Almanyanm Adriyatik 
denizine ve Balkanlara sarkarak eski Avusturyanm yerini tutması İhtimal 
ve yolunu kapamış oluyor. Fakat bu vasiyet Almanyada memnuniyetsisUk 
uyandırmamıştır. Bilâkis Almanya resmi neşriyat vasıtası ile bunu taUl 
bulmuş ve İtalyanın hukuku icabatından saymıştır. 

Almanya ttalyanlann Amavudlukta yerieşmesi Ue Berlin • Romu mih
verinin bir kat daha sağlamlaştığı ve çünkü ttalyanm Adriyatikte tehdit 

ve tehlikeden kurtulduğu kanaatini İshar ediyor. Almanyanm kendi faali
yet sahası olarak, Ukrayna dahil, ŞaAl Avrupayı kati olarak seçmiş oldu
ğuna ve kuvvetlerini Akdenls havzası ve Balkan Tanınadası içine dağıt
mak istemediğine yeni bir delU de Amavudluğun işgali hâdisesinin Ber-
linde gördüğü bu telâkkidh:. AKŞAM 

Tahrana gidecek 
heyetimiz hareket etti 

Heyet, diiğOn hediyesi olarak çok kıymetli 
bir tuvalet takimı götürmektedir 

Ankara 10 — İran veliahdi-
nin evlenme merasiminde iıazır bu
lunacak olan türk heyeti bu akşam 
saat 23 de hususî trenle hareket et
miştir. Heyet aşağıdaki zevattan mü
teşekkildir: 

1 — Bay Ali Rana Tarhan, Güm
rük ve İnhisarlar Vekili, 

2 — Bay Refet Canıtez, B. M. Meclisi 
Reis Vekili, 

3 — Orgeneral Kâzım Orbay, 
4 — Bay Nebil Batı, Hariciye umu

mî kâtib muavini, birinci smıf elçi, 
5 — Bay Celâl Üner, Riyaseticüm-

hur başyaveri, 
6 — B. Hüsnü Özer, Gümrük ve İn

hisarlar Vekâleti hususî kalem mü
dürü. 

7 — B. İrfan Sabit Akça, Hariciye 
vekâleti hususî kalem müdür muavi
ni elçilik başkâtibi, 

8 — B. Recep Yazgan, elçilik baş
kâtibi. 

Heyete Anadolu ajansından bir re
daktör ve bir foto muhabiri ile diğer 

Uâ gazeteci ve subaydan mürekkep ku
manda heyetile birlikte 148 erattan 
müteşekkil bir askerî kıta ve 46 kişi
lik bir bando refakat etmektedir. 

7 tayyare ile 21 uçucudan mürek
kep bir hava filomuz ayrıca hareket 
edecek ve heyetle ayni zamanda Tah-

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Tahrana gidecek heyet, düğün hedi
yesi olarak beraberinde çok kıymetli 
bir tuvalet takımı götürmektedir. İki 
ayna, fırça ve taraklar, lavanata şişe
leri ve saire olmak üzere on iki par
çadan ibaret olan bu nefis tuvalet 
takımı kulplan, kilidi ve anahtan ka
milen altmdan yapümış çok güzel bir 
büyük mahfaza içinde bulunuyor. 

Bu tuvalet takımım teşkil eden her 
parçanm üzeri on sekiz ayar masif 
altınla I^planmış ve altırun üzerine 
kamilen Türk motifleri hâkkolun-
muştur. Üzerindeki platinden kabart
ma motif ve markalarm üzerleri de 
fevkalâde temiz pırlantalarla süslen
miştir. 

Tuvalet takımım teşkü eden ayna, 
fırça ve şişeler Avrupadan getirtil
miş, bunlann üzerlerindeki altm ve 
pırlanta işleri, motifler kamilen şeh
rimizin maruf kuyumcusu Saran'm 
atelyelerinde yapılmıştır. 

Çok değerli ve zevki selim sahibi 
bir sanatkâr olan B. Saran, dost 
memleket veliahdile muhterem refl-
kasma takdim edilecek hediyenin 
mükemmel olması için bir kat daha 
gayretle çalışmış ve cidden bir sanat 
şaheseri meydana getirmeğe muvaf-

randa bulunacaktır. fak olmuştur. 
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Grenviç nısfınnehar dairesi 
Grenviç rasadhanesinin bilginleri, 

Londranın gece ışıklarından şikâyet 
ediyorlar. 

Grenviç rasadhanesi Londrada bü
yük bir park ortasındadır. Yeryüzün
deki bütün haritalar, bu rasadlıane-
nin bulunduğu noktadaki msfmne-
har dairesine göre yapılmıştır. 

Rasadhanenin çalışmalarına şeh
rin ışıklan mâni olduğuna göre Gren-
viçi başka bir yere nakletmek lâzım 
gelecek. O zaman da bütün haritaları 
yeniden çizip yapmak şart olacak. Bu 
güçlülderi İdm başarabilir? 

Fransamn tanınmış coğrafya bUgin-
lerinden biri: Bay Hitler başarır! de
miş. 

B a ş s ı z y a ş ı y a u l a r 
Birçok böcekler vardır ki, başlan 

kesilirse ölmezler. 
Meselâ karıncalar. Kanncamn ba

şım kesmişler, kannca hiç aldırış et-
memiş, yoluna devam etmiş... 

Kafası kesilen bir çekirge on beş gün 
başsız yaşamış, vücudünden ajnrı dü
şen çekirgenin başı ise yirmi üç gün 
ömür sürmüş. 

Tuzlu nehir 
Nehir sulan tatU veya acı olur, fa

kat tuzlu olmaz. Yeryüzünde yalnız 
bir tek tuzlu nehir vardır. Bu nehir 
Kefalonyada, Argostoli şehri civann-
dan akıp geçer. Bu nehrin kaynağını 
bulamıyor. Ancak Kefalonyada sık sık 
zelzele oluşuna göre, bu nehir sulan-
mn volkanik arazide toplanmakta ol
duğu kanaati vardır. 

Eyf elin ellinci yı ldönünnü 
Patiste Eyfel kulesinin 50 nci yaşı 

kutlandı. Bu münasebetle kulede V9 
Icule civarında birçok eğlenceleı- ter' 
Up edildü 

Bu eğlenceler sırasında, halkı en 
çok alâkadar eden de kulenin demir 
merdiveni başına asılan şu lâvha idi:. 

«•Bu merdiveni 2 haziran 1923 te 
Pierre Labric bisikletle indi.» 

Pierre Labric gazetecidir, Eyfel ku-
leşinin demir merdivenleri de 347 bo-
samuktır. 

Demek, Pierre Labric'in cambaâU' 
ğt tarihe geçmişi... 

Geçen senedenberi 
Almanyanm sahası ve nüfusu 

ne kadar arttı ? 
Bir sedenberi 

orta Avrupada ce
reyan eden hâdise' 
1er Avrupamn ha-
rltasuu baştan ba
şa değiştirmiştir. 
Almanyanm me
sahası 200,000 kilo
metre murabbaı ve nüfusu da 20 
mUyon fazlalaşmıştır. Bu münasebet
le siyasi coğrafide yirmi senedenberi 
devam eden değişikliklerin muhtdif 
safhalarım göz önünde bulundurarak 
son vaziyeti öğrenmek ilmi noktadan 
faideli olacaktır. 

Umumi harpten evvel 3ranl 1910 se
nesinde Almanyanm Avrupadaki yer
lerinin mesahası 540,858 kilometre mu
rabbaı ve nüfusu da 64,900,000 kişi idi. 

Versay muahedesi birçok yerleri 
ayırdıktan sonra umumî harpten son
ra Almanyamn mesahası 471,691 Id-
lometre murabbama ve nüfusu da 
63,100,000 kişiye inmişti. Bu hesaba 
reylâmle mukadderatı tayin edilecek 
olan Sar kömür havzası da dahUdir. 

Avusturyamn iltihakı üzerine Al
manyanm mesahası umumî harpten 
evvelki miktarı geçerek 555,000 kilo
metre murabbama ve nüfusu da 75 
milyon 500 bin kişiye baliğ olmuştu. 
Südet havalisinin ütihakı ile Alman
yamn mesahası 26,680 kilometre 
murabbaı ve nüfusu da 3,576,719 kişi 
artmıştı. 

Ahiren Bohemya ile Moravyanm 
Almanya devleti cajniası içinde mu-
hammi ve muhtariyeti haiz bir mem
leket olarak aUnması ile Almanyamn 
mesahası 49,362 kilometre murabbaı 

Harpten evrel Almanyamn mesahası 540,858 kilometre 
murabbaı, nüfusu 64,Sk)0 000 idi. Harpten sonra mesahası 

471,691 nüfusu 63,100,000 oldu. Avusturyanm Südetlerin 
iltihakından, Bohemya ve Moravyanm ifgaUnden sonra 
umum mesahsı 632,399, nüfusu 85,842,595 olmuştur. 

ve nüfusu da 6.804,876 kişi artmıştır. 
Bu suretle son vaziyete göre Alman

yanm umum mesahası 632,399 kilo
metre murabbaı ve nüfusu da 85 mil
yon 842,595 bin kişi olmştur. Alman
yaya Utihak eden Bohemya ve Morav-
ycuım nüfusımd&n yü^de 95,85 kısmı 
Çek olduğuna göre Almanyamn umu
mî nüfusu arasına 6,522,473 yabana 
unsur kanşmış oluyor. Südet arazisi
nin İlhakı Ue de 738,502 Çek Alman 
tebaası olmuştu. 

Almanyamn himayesine giren Bo
hemya ile Moravyanm Alman nüfusu 
son Çekoslovakya istatistiklerine göre 
234,798 kişidir. Bımdan 41,701 kişi 
Pragda yaşamaktadır. Moravyamn 
merkezi Brüım'de 55,684 ve Olnützde 
23,000 yerli Alman vardır. 

Bugünkü Bohemj'anm mesahası 
32,441. kilometre murabbaı ve nüfusu 
4,472,354 dır. Şimdiki Moravyamn 
mesahası 16,921 kilome+re murabbaı 
ve nüfusu 2,300,796 dır. Bohemyanın 
merkezi ve eski Çekoslovakyanın payı-
taktı Prağın bugünkü nüfusu 900,000 
kişidir; Himaye altmdaki digter büyük 
şehirler sırasile Bmn, Ostrau, Möris-
cho ve Pilsen'dir. 

Bohemya ile Moravyanm iltihakı ile 
Almanyamn hududlan 1766 kilometre 

kısalmıştır ki askert 
ve muhafaza nok-
tasmdan büyük bir 
kazançtır. Şimdi 
Almanyamn bütttn 
hududlan 7,430 
kilometredir. Südsl 
arazisi üe Bohem

ya ve Moravjranm iltilıakmdan evvel 
Almanyanm yalnız Çekoslovakya fle 
hududu 2,076 kilometre idi. şün^-i iss 
bunun yerine Slovakya ile 26ü kUo-
metre hududu vardır. Bundan başka 
Lehistan Ue 50 kUomf>trellk yeni bir 
hududu peyda olmuştur. 

Almanyamn himaye.sine giren Bo
hemya ve Moravya dal a ziyade sana
yi memleketleridir. Çünırii bunların 
yerU ahalisinin yüzde 38,17 losmı sa
nayi ve 27,8 kısmı ziraat ve ormancı
lık, yüzde 8,34 kısmı ticaret ve ban-
kacüık ve yüzde 6,2 lasmı da nakUyat 
üe geçinmektedir. Kalan yüzde 6,84 
kısmı umumî hizmetlerde ve yüzds 
12,65 kısmı da muhtelif mesleklerde 
çalışıyorlar. 

Bohemyadaki mezhep mensuplan 
arasmdaki nisbete gelince halkın yüs-
de 68,5 kısmı Roma katollk, 3.2S kıs
mı millî eski kilise Hussit, 4,75 kısnu 
Protestan ve yüzde 1,25 kısmı Yahudi 
mezhebindeir. Yüzde 11,75 kısmı da 
hiç bir mezhebe mensup değUdlr. 

Moravyada halkm yüzde 84,75 kıs
mı Roma katolik kiUsesine, yüzde 
5,69 kısmı millî kUiseye, 4,25 kısmı 
Protestan kilisesine ve 1,5 kısmı yahu-
di mezhebine mensup ve jrüzde 3,5 ku-
mıda mezhepsizdir. — F. 

İzmir Turistik 
yolları 

1,194,000 liraya bir Fransız 
şirketine ihale edildi 

İzmir (Akşam) — İzmir turistUc 
yolları, vilâyet daimî encümeni ka-
rarile bir Fransız inşaat şirketine 
ihale edilmiştir. Turistik yoUann ilk 
lasmı 1,194,000 liraya çıkacak
tır. İlk kısımda inşa edile
cek turistik yollar, İzmir - Karşıya
ka, Halkapmar - Bomuva, Güzel-
yalı - Ağamemnun ılıcası - İnciraltı 
plajı ve Tepeköy - Selçuk - Efes ha
rabeleri yollandır. 

İnşaata İzmir - Karşıyaka yolun
dan başlanacak ve bütün bu yollar 
1941 yılı başlangıcında ikmal edümiş 
olacaktır. 

.Tepeköy - Selçuk - Efes yolu, en 
mühim ve büyük yoldur. Şimdiye 
kadar Cellâd gölü yüzünden Kusar 
dası - İzmir arasındaki muvasala an
cak trenle temin edümekte idi. Hü
kümetimiz, Cellâd gönülü kuruttuğu 
için Tepeköy - Efes yolu, bu gölün 
kurutulmasından sonra meydana çı
kan erazi içinden geçecek, gölün tam 
ortasında güzel bir meydan vücude 
getirtecek, buraya bir kitabe konar 
çaktır. Güzel bir kaide üzerinde bu
lunacak kitabede Cellâd gölünün 
kurutulduğu tarih jrazılacaktır. 

Turistik yoUann, İzmire ve Eğeye 
muhtelif şekülerde geniş inkişaflar 
temin edeceği ümid olunuyor. İkinci 
kısımda İzmir - Çeşme, İzmir - Buca 
ve İzmir - Bergama turistik yollan 
yaptmlacaktır. 

B e b e k - t s t i n y e y o l u n u n b i r 
l a s m ı vesa i t i n a k l i y e y e 1 5 

g ü n m ü d d e t l e k a p a t ı l ı y o r 
Bebek - îstinye yolunun asfalt ola

rak inşası münasebetile Bebekte Kır
mızı yalıdan Rumelihisanna kadar 
imtidad eden mezarhk önündeki yol 
kısmı 11/4/939 tarihinden 26/4/930 
tarihine kadar on beş gün müddetle 
vesaiti nakliyeye kapanacaktır^ 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ] 
İ S K E N D E R 

Arnavutluk ve italya için vaktile çarpışan bu 
meşhur tarihî şahsiyetin sergüzeşti 

Bir kariimiz soruyor: 
«Eski Arnavut BaşvekUinin Musso-

liniye çektiği bir telgrafı gazetelerde 
okudum. Arnavutluk ve ayni zaman
da İtalya için vaktile çarpışan Yorgi 
Kastriyotis'ten (İskender beyden) 
bahsediyor. Lütfen sütımunuzda ma
lûmat verir misiniz?» 

Bir rivayete göre Müâdî 1404, diğer 
bir rivayete göre de 1414 tarihinde doğ
muş olan Yorgi, Akçahisar cihetinde 
prens olan Yani Kastriyoti'nin oğlu
dur. İkinci Murad Arnavutlukta fü
tuhatta bulunurken Yani padişaha 
itaat etti. Sultan Murad da itaati ile
risi için temin etmek üzere rehin diye 
prensin dört oğlunu alarak Edimeye 
getirdi. Yorgi aralannda en küçüğü
dür. 

Fevkalâde zeki ve cesur olduğvmdan, 
padişah bu çocuğu sevdi ve hemcinsi 
büyük İskender'e izafeten admı «İs
kender bey* koydu. Sabık Yorgi, şeh
zadelerle birlikte yetiştirildi. Büyü
yünce, Sancak beyi tayin edilerek Sır-
bıyede. Samda ve sair taraflarda dev
let hizmetinde bulundu. İştirak etti
ği bütün muharebelerde fevkalâde as
kerî madıaret gösteriyordu. 

Kuvveti o derecedeydi ki, her taraf
tan kuvvet ve cesaret imtihanına ge
len pehlivanlarla padişah huzurunda 
çarpışıyor, hiç birine mağlûp olmuyor-
du. 

Pederi vefat edince, mülkü Osman
lı memalikine ilâve edUdi. Akçehisara 
bir muhafız gönderildi. İskender bey 
o sırada Şam seferinde bulunuyordu. 
Geri döndüğü vakit, üç kardeşinin ve
fat ettiğini öğrendi. Halbuki pederinin 
yerine kendinin yahud kardeşlerin
den birinin geçeceğini samyordu. Ku^ 
kulandı ve kinlendi. 

1443 de maiyetindelü Arnavutlarla 
birlikte kaçarak Akçah?sar muhafızım 
kandırdı, babasmdan mülkünü istir-
dad ettikten sonra Arnavutluktaki di
ğer prensleri ve derebeylerini ayaklan-
dırdı. Başlanna geçti. Merkezden ge
len askere, gerek mehareti, gerek ta» 

bii istihkâmların yardımUe uzun 
müddet İcarşı durdu. Avrupanm hıris-
tiyan hükümdarları, bUhassa papa ile 
Macaristan kıraU İskender beyin Os-
manh akınına bir sed olacağım unv 
dular. Kendisini teşvik ettüer, onun 
müttefüd oldular. 

Lâkin Türklerin kuvveti bu isyanı 
bastırdı. Hıristiyanlar, İskender beyi 
ateşe sokduktan sonra imdadına gel-
medUer. Arnavut muharib, boğazlan 
tutarak, ormanlarda saklamp baskm-
İr vererek çarpışıyordu. Bmıu yapar
ken de gerek askeıJeri, gerek memle
keti zedelendi. Yeğeni Hamza beyi» 
en güvendiği arkadaşlan bile padişah
la birlik olup Kastriyoti aleyhine ha
rekete geçtiler. 

Fatih sultan Mehmed, defalarla İs
kender beye karşı asker yolladı. Niha
yet Arnavut asi sulh talebinde bulun
du ve 1461 de bir muahede akdetti. 

İskender, bu sulh zamanında İtalya» 
ya geçerek Fransa kıraU yedinci Şarlın 
tecavüzüne karşı Napoli ve Sicilya kı-
rah birinci Ferdinando'ya imdad et
ti. Bu sayede kazandığı galibiyete ma
kabil Ferdinando, İskender İjeye San 
Pitro dulcası ünvanmı verdi. 

İskender, bu muharebeden dönüşün
de. Papa ikinci Pi'nin teşvikile, mua* 
hedesitü bozarak Türklerle muharebs» 
lere başladı. Fatih sultan Mehmed <!• 
ona karşı külliyetli miktarda asker 
gönderdi. 

Kastriyoti, dayanamıyacağını tay-
ladı. Venediklüerden imdad istemek 
üzere Leş kasabasma gitti. Zaten ha»> 
taydı. Orada öldü. (1487) 

Gömüldüyse de, kemilrieri memü 
isaljetine karşı tusun sayıldığı içtB 
mezardan çıkarıldı. Her minimini paıw 
çasım cengâverler, elbiselerine diker
lerdi. 

Küçük yaşta bir oğlu kaldı. Peri
şan olan bir takım asUerle birlikte Ve» 
nec*iğe kaçtı ve ne olduğu öğrenileme
di. 

İskender bey vefat ettikten sonnt 
Akçahisar tesliju oldu ve bütün Am» 
vutluk Türklere inklyad etti. (Y. ÇL) 

Müracaat edilmesi. hane ucuz iiatle satılıktır. — 3 len Iiumıuiiv 
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Bacak ve kollar 
Bu sene elbiselerin etekleri diz ka-

paklanna kadar kısaldı. Giyilen ço
raplar da o kadar incedir ki, âdeta 
bacaklar çıplak hissi vermektedir. 

Bazı kadınlar yüzleri, elleri ile meş
gul olur, bunları güzelleştirmek için 
kremler sürerek itina ederler. Fakat 
etek altından çıplak gibi çıkan bacak
larla hiç meşgul olmazlar. 

Bacaklar tüysüz, derisi yumuşak bi
çimi de mevzun olmalıdır. Bilekleri ve 
baldırları kalın olanla; ayni miktar 
vazelin, saf iod ve (iodure de potossi-
um) karıştırarak pomat yapmalı, ve 
bu pomadla bacaklarma aşağıdan yu
karıya masaj yapmalıdırlar. 

Bacaklan bilâkis fazla ince ve zayıf 
olanlar soğuk su ile yıkadıktan sonra 
kâfurulu ispirto ile masaj yapmalıdır-

1ar. Derisi sert ve diz kapaklan pörtük-
lü olanlara şu ilâç çok tesirlidir: 

İki limonun suyu içinde iki kahve 
kaşığı (boraks) eritmeli, içerisine 120 
gram gülsuyu, 120 gram gliserin liâv« 
etmeU, kanştırmah, bir şişeye doldur-
malıdır. Gece yatarken bacaklan yı
kamalı, sabunlamalı, ince sünger taşı 
İle sabunlu bacaklara masaj yapmalı-
dır. (Sünger taşı hafifçe çıkmakta 
olan kılları da kökünden bitirir), Son-
ra bacakları temiz su ile çalkalamalı, 
bir parça pamuğu şişede duran li-
monlu ilâçla ıslatarak bolca her tara
fına sürmeli, beş on dakika sonra hav
lu Ue silmeli ve tatlı badem yağı ile 
hafifçe masaj yapmalıdır. 

Zahmetli görülen bu yıkamalara ve 
masajlara devam edilirse elde edilen 
neticeye hayret etmemek mümkün de
ğildir. 

Eğer kolların dirseklerinin derisi de 
sert, kırmızı ve pörtük pörtük ise ayni 
İlâçları ayni surette kullanmak çok 
faydalıdır. 

Bunu geceleri yatmazdan evvel yap
mak ve dirsekleri masa, pencere içi 
gibi yerlere dayatmamağa gayret et
mek lâzımdır. 

Kol bir yere dayatılacağı zaman dai
ma altına yumuşak bir yastık konur
sa, dirsekler yumuşak ve beyaz kalır. 

Elektrik ütüleri 
Elektrik ütülerinin üzeri yenilik par

laklığını kaybettiği zaman temiz bir 
bezi ince tuza batırmalı ve bu tuzla 
ütünün üzerini uvarak silmelidir. He
men parlaklığı avdet eder, ütü yeni gi-
bi olur. 

Mevsimlik ipekli elbiseler 

Tabiî güzellik veren, bütün gün 
hiç bir retuşa lüzum kalmadan 
dayanan büyük Fran.sız markası. 

GUITAREİ 
Serbestçe yemek, içmek, banyo almak, öp
mek için artık müsterih olunuz. GUÎTARE 

bunları size temin etmiştir. 
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Mevsimde giyilecek renkli İpekli 
elbiselerin ekseriyetinde garnitür ola
rak dantel, tül ve kurdele vardır. Bun-
lann konulduğu yerin altı kesilmekte
dir: 

1 — Siklamen rengi krep maroken
den elbise. Ayni kumaştan kurdele şek
linde biyelerle bluzu ve eteği süslen-

ırÖ§tir. 
2 — Gri ipekli elbise. Kollan ve omuz 

parçası gri tülden yapılmıştır. Ayni 
renk kadife kurdelesi ile bluzu ağ ör
güsü Ue süslenmiştir. 

8 — Şarabî ipekliden elbise. Ayni 
kumaştan yapılan biyelerle bluz kollar 
ve etek süslenmiştir. Bu biyelerin altı

na tül konmuştur. 
4 — Prenses biçimi pembe ipekliden 

elbise. Bluzu ve kollan üstü pembe 
dantelle süslenmiştir. 

5 — Lâcivert ipekli elbise. Bluza ve 
kol kapaklarına ensiz lâcivert kadife 
kurdele sepet örgüsü örülerek kon
muştur. 

Renkli çamaşırlarla bluzların 
renklerini muhafaza etmesi 

için ne yapmalı? 
Renkli çamaşırların, ipekli bluzlann 

yıkana yıkana renkleri solar. Bunlarm 
dalma yeni gibi parlak renkli kalması 
için her yıkanışta son çalkalama su
yuna şu basit maddeleri kanştırmak 
kâfidir. Çiçekli ipekli çamaşırlar, ipek 
çamaşırlar, ipek mendiller, trikolar ke
pekli su ile yıkanmalıdır. 

Siyah çamaşırları nihayette dört 
bardak ılık suya iki tatlı kaşığı amon
yak karıştırılmış suda beş dakika bı-
rakmahdır. 

Pembe renkliler için bir tutam odun 
küllü atılmış su gayet iyidir. 

Çövenli su mavi renklere parlaklık 
verir. Sarı renk şaplı su ile eski haline 
gelir. 

PodÖ8Üet çantalar nasıl 
temizlenir? 

Podösüet çantalar bir müddet kulla
nıldıktan sonra parlamağ^a başlarlar. 

Halbuki podösüetin bütün güzelliği mat 
ve kadife gibi olmasındadır. Bu par
laklığı gidermek için en ince numara 
zımpara kâğıdı alıp parlıyan yerlere 
sürmek kâfidir. 

Peynirli bisküi 
250 gram un, 260 gram tereyağ, 250 

gram rendelenmiş grâvyera peyniri, 
altı yumurta, bir tutam tuz almalı. 

Yağı elle ezerek beyazlatmalı, içine 
tuzu, peyniri ve unu atarak yoğurma-
h. Yumurtaları birer birer ilâve ile ge
ne yoğurmalı. Hamuru merdaneyle 
açarak kahve fincam ile yahut bisküi 
kesmeğe mahsus kaüplarla yuvarlak
lara kesmeli; yağlanmış bir tepsiye 
dizmeli, üzerlerine bir yumurtanın 
yalnız sarısmı ezerek sürmeli ve fı-
nnda pişirmelidir. 

Halıları muhafaza için kolay 
bir usul 

Yazın hahlar kaldırılırken süpürü
lüp temizlendikten sonra alt tarafını, 
benzine batırılmış bir süngerle silme
li. 

Üstüne gazete yayarak halıyı yuvar-
lamah ve nihayet gazeteye sararak iki 
tarafından ve ortasından sicimle bağ
lıyarak kaldırmalıdır. 

Naftaline hiç lüzum kalmadan halı
lar muhafaza edilmiş olur. 

Yüzdeki kırmızılıkları ge
çirtmek için ilâç 

Bu mevsim yüzde hasıl olan kırmı-
zıbklan, pörtükleri geçirtmek için ga
yet kolay bir ilâç kullanılabilir. 

Bulamaç koyuluğunda oluncaya ka
dar süt ile nişastayı pişirmeli içerisi
ne üç dört yaprak marul veya yeşil sa
lata doğramalı. Bulamaç sıcakken iki 
tülbent araşma yaymaU ve yüze ko
yarak uzanmah. Bir çeyrek saat son
ra çıkarmalı ve yüzü gül suyu ile sil
melidir. 

Sırça tıpaların kolay açılması 
Sırça kapaklı şişelerin kapaklan 

ekseriyetle sıkışır ve zor açılır. Sırça 
tıpalara (şişeye kapamazdan evvel) 
bir az zeytin yağı sürülürse kolaylıkla 
açılıp kapanır. 

Leke çıkarırken dikkat 
edilecek nokta 

Pek çok defa, leke çıkannak için 
benzinle silinen kumaşta leke etra
fında bir hale olur. Buna mani olmak 
için benzinle silinen yer daha yaş iken 
bir pamuk parçası üzerine bir tutam 
talk pudrası koyarak daire çizer gibi 
leke yerini silmelidir. 
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AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı 

— Müsaade ederseniz çantamzı 
odanıza götüreyim!.. diyerek hele
canla küçük bavulu aldı. 

İki ihtiyar kadın gizlice bakışıp 
güldüler. 

Şimdi çantanuı cebinde Tenduya 
yazılmış bir mektup gizleniyordu. 

Muhabere bu şeküde devam edip 
durdu. LÂkin günün birinde Ten-
dunun imdad istiyen mektubu Ka
tibi altüst etti. Endişe üe okudu: 

... Vaziyet çok fenjı... Saatlerce mü-
cadele ettim. Babanu insafa getir' 
mek kabil olmuyor. Artık bu hale ta-
hammülüm kalmadı. Böyle devam 
ederse babamdan da nefret edece
ğim. 

Sana olan bitenleri anlatayım: 
Onbire doğru Fahri bey geldi. Ba

bamla bir odaya kapanıp uzun uzun 
konuştular. Zannedersem kavga etti
ler. Zira sesleri odama kadar çıkıyor
du. Yemekten sonra ablam yanıma 
yaklaştı. Beni birkaç sözle teselliye 
çalıştı. Her halde olan bitenden ha
berdardı. Halam ise hiç birşey bilmi-

Nakleden: (Vâ-Nû) 
yordu... Zavallı anneciğim, sessizliği
ne rağmen beni ne güzel müdafaa et
ti; cesaretle babama göğüs gerdi. 

Ne ise sıra üe yazayım ki anlamak 
kolay olsun. 

Hep birden salona geçtik. Babam 
derhal söze başladı: 

— Kızım, nişanlın Fahri bey artık 
sabırsızlanıyor. Nikâh gününün tesbit 
edilmesini istiyor. Bence de bu işi 
uzatmakta hiç sebep yok. 

— Babacığım, bu izdivaçtan ne za
man bahsettinizse size her zaman ay
ni cevabı verdim. Ben Fahri beyi sev
miyorum, ve katiyen onunla evlen
mem... Bunu zaten kendisine de söy
ledim. 

Fahri bey hemen söze atıldı; cüret
kâr ve hain bakışının ifadesini asla 
unutamam: 
— Efendim, dedi. - Filhakika öyle bir 

şey söylemiştiniz amma ben bunu ço
cukça bir söz telâkki ettim. Her genç 
kızın başından geçen vakalardır bun-
laır... Zamanla, muhabbetle fir&çiröi-
ğiniz aşk macerasını unuttururum. 

— İmkânsız efendim. 
Babam tekrar sert bir sesle: 
— Kızım, artık münakaşaya hacet 

yok. Emrediyorum bu iş olacak. Ni
kâh muamelesi hemen başlıyacak, da-
vetiyeleri de hazırlatıp ahbaplara da
ğıtacağım. 

— Babacığım, istemiyerek size karşı 
isyan edeceğim, katiyen o gün ağzım
dan *evet* sözü çikmıyacak ve imza
mı atrmyacağım. 

Bu sözlerim onlan biraz şaşırtır gibi 
oldu. Fakat birdenbire babamın öfke
si parladı. Üstüme hücum etti, neler 
söylemedi neler.... 

Halarrıi, iki gözü iki çeşme ağlıyor
du. Kollarının arasına atıldım. Ab
lam da baş ucuma gelmiş birşeyler 
söylüyordu. 

Fahri bey tekrar İsrara başladı: 
— Tendu hanım, ben sizi seviyo

rum, tnad etmeyin babanızın sözünü 
dinleyin. Saadet hu yoldadır. 

O konuştukça nefretim bir kat 
daha artıyordu. 

— Hayır efendim... İstemiyorum. 
Hem böyle israr etmekte devam eder
seniz sizi hakir görmeğe başlıyaca-
ğtm. 

öfkesini yenmeğe çalıştı ve korkunç 
bir tebessüViie: 

— Bütün bu sözlerinize rağmen, 
müsaade ederseniz ben fikrimde se-
bai edeceğim ve pederinizin müsaade-
sile sizinle evleneceğim* 

Babam da: 
— Nikâh günü bir rezalet çıkarır

san ben sana gösteririm, diyerek üs
tüme yürüdü. 

Artık bayılma raddelerine gelmiş
tim. Halam ayağa kalkarak: 

— Paşa! dedi. Tenduyu evlâd gibi 
büyüttüğüm halde resmen üstünde 
bir hakkım yoktur. Lâkin onu bir 
anne gibi müdafaa etmek isterim. İs
temiyerek Fahri beyle evlenmesine 
razı değüim. Fakat arzuma rağmen 
bu izdivaç olacak olursa şimdiden 
söylüyorum ki, ben hiç birşeye karış
mam. Tendunun istemiyerek varacağ% 
adama yapacağım muameleyi yap
mam yani ne çeyizini deruhte eder ne 
yanıma damad alınm ne de beş para 
veririm. Ben öldükten sonra da ser
vetimi Darülacezeye hediye edeceğim. 
Onun istemediği bir erkek evimin ka
pısından içeri girecek değildir! 

Biran sükût edildi. Bu sözler Fahri 
beyi şaşırtmış gibi idi. Fakat garip 
şey! Göz yaşlarımın arasında ablamın 
bahamla işaretleştiğini gördüm. 

Fahri bey kendini topltyarak: 
— Bendenize karşı gösterdiğiniz sui-

zanna teessüf ediyorum hanımefen
di. Lâkin şunu söylemek isterim ki, 
bence para rr.xselesi hiçtir. Daha ziya
de çalışır Tendu hanımın alışık oldu
ğu lüksü temin etmeğe gayret ede
rim. 

Moda haberleri 
-k İnce yünlü elbiselere renkli 

ipekle çiçekler işlemek revaçta
dır. 

•k Organdi ve muslin elbiseler 
üzerine ensiz kurdeleler dikilerek 
çizgi hissi verilmektedir. 

-Ar Çiçekli emprime taftadan ge
niş etekli elbiseler çok giyilecektir. 

it İpekli jerseden elbiseler mo
dadır. 

-k Çok kısa olan etekler kloş bi
ye, yahut plisedir. Dar ve düz etek 
yok gibidir. 

k Tayörle giyilecek bluzlara, 
içinde renkli çiçekler görünen, 
billur düğmeler konulmaktadır. 

k Prenses biçimi, kemersiz el
biseler yazın giyilecektir. 

•k Çizgüi kumaşlar ekseriyetle 
plise yapılmaktadır. 

I MUŞKULLEHE CEVAP I 
Nasır ilâcı 

Bebek, Ülkü J. : 1 — Saçlar tepeye 
dpgru tarandığı için kulaklar açıkta kal-
maktdır. Bu sebeple kulaklarla ayrıca 
meşgul olmak İcap eder. 

Geceleri yüze sürülen kremle kulak me
melerine masaj, sabahlan kolonyaya ba
tırılmış bir tülbentle friksiyon yapılm.ah-
dır. Küpe takılmazdan evvel hafif krem 
sürmeli ve pembe pudra ile pudralama-
lıdır. 

2 — Bu mevsim ayaktaki nasırların 
sancıları artar. İstediğiniz basit ilâcı ta
rif edeceğiz. Oayet iyi nasırı çıkarır. Fa-
kan en doğrusu bir (pediküre) giderek 
ayaklannızdaki nasırları ona tedavi et
tirmektir. 

Her gece yatarken nasırın üzerine biraz 
arap sabunu sürünüz. Bir parça fanila 
örterek sargı ile sarınız. Bir kaç gün son
ra ayakları sıcak suyla banyo yaptığı
nız zaman dokunulunca nasır çıkar. O 
zaman ispirto İle nasırı iyice temizleme
lidir. 

Kızıl saç ve kına suyu 
Kurtuluş, Emel Ş. : 1 — Saçlarınızın 

rengini kızıl yapmak için sorduğunuz kına 
suyu tertibi şudur: İki çorba kaşığı toz 
halinde kına ile altı tane ceviz yaprağını 
sekiz bardak su ile bir saat kaynatınız. 
Süzdükten sonra saçları bu su ile ıslatı
nız ve bu suya batırılmış bir fırça ile kö
künden ucuna kadar fırçalaymız. 

Her tarafı ıslanınca hafifçe havlu ile 
kuruladıktan sonra mümkünse açık ha
vada, yani pencere önünde, balkonda ta
rayarak tamamlyle kurutunuz. 

2 — Menekşe şekerlemesi şöyle yapılır: 
Bir avuç menekşeyi bir bardak kaynar 
su ile çay. haşlar gibi haşlaymız. Su mor 
renkte olunca bir tülbentten sıkarak sü
zünüz. Bu suya 250 gram şeker ilâve ede
rek ateşe koyunuz ve koyu kestiriniz. 

Diğer taraftan 250 gram iri çiçekli me
nekşe ahnız. (Kokulu olması şarttır.) Sap
larını dibinden kesiniz, ateşte kaynıyan 
şekere atarak bir iki taşım kaynadıktan 
sonra birbirinden Uzak olmak üzere be
yaz kâğıd üzerine diziniz. Kuruduktan 
sonra sırça kavanozda saklayınız. 

Babam ablama bakarak Fahri be
ye hitaple: 

— Üzülme oğlum... Param olma
makla beraber kızımın çeyizini ver
meği ve tutacağınız apartımanı döşe
meği, hattâ kirasını da temin etmeği 
sana vadediyorum. 

— O halde paşam nikâh gününü 
tesbit etmekte başka bir işimiz kal
madı. 

Aklımın başımdan çıktığını hisset
tim. Babama koşup ayaklarına ka
panarak yalvarmak istedim... Lâkin 
kımıldayamadtm... İtirafı pek çirkin 
bir his kalbimi kapladı. Evet, Ratip-
çiğim... O anda babamdan nefret 
ettim. Bana o yabancı imiş, tanıma
dığım ve felâketim için karşıma çık
mış bir adammış gibi geldi. Öyle 
hain, öyle sert bir bakışı vardı ki... 
Korktum ve odama kaçtım. Halamla 
ablam yanıma geldiler, teselli için söz 
bulamadiklanndan benimle beraber 
ağlaşıyorlardt. 

İtaate mecburmuşum! Asla... Böy
le bir emri dinliyemem... Ratip aş
kımızı, saadetimizi müdafaa etmeğe 
mecburuz. Vaktile kendisi için ce* 
hennem olan baba bucağından ab» 
lam kaçtı. Şimdi sıra ben de... Ba
bam nasıl onu affettiyse âtide beni 
de affeder. Birlikte yaşarız. Rüşdü-
mü isbat ettikten sonra evleniriz. 

(Arkası var) 
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ttr T a m Kaiste "̂ o 
Tayyare piyangosu çekildi 

Bugünkü çekilişte kazanan numaralan dercedigoruz 

Y 

200000 
Lira kazanan nıunan 

24675 
Bu numaranm son üç rakamı ile 

nihayet bulan bütün biletler 1,000 
lira. yani 1/10 bUetler 100 lira ka-
Vanmışlardur. 

40000 
Lira kazanan numara 

30342 
Bn numaranın son üç rakamı ile 

nihayet bulan bütün biletler 1,000 
lira, yani 1/10 biletler 100 lira ka-
sannuşlardu:. 

25000 
Lira kazanan nıunara 

26003 
Bu numaranm son üç rakamı Ue 

nihayet bulan bütün bUetler 1,000 
lira, yani 1/10 büetler 100 lira ka-
aanmışlardır. 

20000 
Lira kazanan numara 

Bu numaranm son üç rakamı ile 
nihayet bulan bütün bUetler 1,000 
Ura, yani 1/10 bUetler 100 Ura ka-
yanmışlardır. 

15000 
Lira kazanan numara 

3 8 3 6 5 
Bu numaranın son üç rakamı Üe 

nihayet bulan bütün bUetler 1,000 
Ura, yani 1/10 bUetler 100 lira ka. 
•anmışlardır. 

10000 
Lira kazanan numara 

3000 
Lira kazanalnav 

39371 
1500 

Lira kazanalnar 

1127 31689 2333 
3960 20585 8127 

36486 24792 

1000 
Lira kazanalnar 

83978 14054 1670 14317 19743 
22709 22092 8568 37138 
14900 34290 

2 0 0 l ira k a z a n a n l a r 
1514 12874 4887 32842 17658 

83911 36740 11169 24697 18266 
86116 35972 10407 31348 22856 
29863 6464 28717 13820 27745 
7124 3686 7564 10057 19513 
1210 39185 29462 9986 34005 

21650 3384 
22461 

%unu:4u,t edilmesi. — 7 

1276 
26481 
36423 
25238 
4320 

15977 
33489 
24907 
36612 
4970 
36575 
3052 
3152 
6504 
22668 
37909 
21850 
4194 
12681 
32761 
16734 
9033 

25307 
13163 
3832 
25352 
2184 
6908 
6248 
29640 

22027 
30290 
4661 
16694 
21685 
16258 
30703 
10061 
11924 
14122 
20021 
16824 

12243 
33372 
9161 

18173 
37150 
29700 
3370 
15509 
10587 
13823 
29131 
21433 
8143 

36063 
35733 
12277 
5567 
15958 
39863 
19020 
11411 
17305 
12355 
20413 
27766 
18563 
11450 
29427 
18156 
18250 
23382 
17735 
231 
1962 

29004 
16908 
7177 
17210 
29178 
28211 
30793 
22652 
30028 
33678 
18147 
26432 
16482 
16588 
26732 
25041 
36227 
15449 
18752 
18508 
3706 
7241 

23598 

hane 

31938 
12882 
24463 
24940 
9103 

8041 
20138 
34720 
1279 
8545 

33880 
5696 
1242 
8662 

70 lira kazananlar 
7704 
9450 

16476 
31933 
10693 
15849 

29527 
29527 
2754 

38166 
3134 

32532 
37240 
22240 
9694 
50 

30103 
3725 

36108 
17213 
24538 
15803 
22621 
32339 
22383 
4526 

20178 
27788 
26167 
12384 
35531 
26105 
30133 

27589 
5275 

50 lira 
18186 
30125 
14615 
39328 
32235 
10569 
28148 
38764 
32İU6 
20485 
295 
426 

26311 
960 

21262 
31916 
5973 

31225 
23717 
37127 
12402 
28232 
7831 

35293 
23995 
29549 
4630 
38153 

27892 
20788 
21703 
37353 
1111 

38662 
30249 
33561 
19604 
11940 
35593 
8845 
14058 
17253 
2149 

19774 
30404 

28958 
33392 
27213 
889 

22035 
18221 
16223 
34553 
39921 
5702 

acuz liatle 

34355 
26689 
21277 
4402 
17330 
12095 
10325 
10325 
7229 

28546 
3577 

20522 
20135 
19606 
14452 
19475 
30177 
10378 
35410 
24120 
10256 
11519 
24136 
4823 
37779 
20400 
21076 
29438 
29812 

7538 
9976 

21278 

24598 
3932 

kazaı 
16671 
13754 
26456 
3657 
28707 
5800 
25416 
652 

13064 
37355 
17605 
6447 

18364 
34723 
3490 
26318 
30119 
8819 
585 

19211 
7576 

37354 
29595 
3048 

15841 
38936 
25805 
30360 

18452 
16359 
805 
3589 
17174 
31600 
25673 
İJ822 
23095 
36278 
26255 
25132 
27199 
20823 
21360 
29542 
11955 

7950 
38614 
5251 
5925 

35085 
13606 
2998 
1456 
690 

10233 

satılıktır 

34376 
39340 
6989 

38984 
21078 
34118 

39 
39 

21656 
37522 
2443 
5433 
982 

39083 
24778 
17003 
10540 
6864 

30587 
38115 

32047 
30865 

22694 
20714 
774 

8292 
10640 

21845 
7942 
4419 

24343 
16529 

lanlar 
33735 
1935 
18282 
5865 
12044 
4963 
5366 
1114 

22049 
1698 
2781 
23922 
24911 
11637 
1535 

27443 
26390 
32635 
5710 
35400 
23575 
2961 
26994 
24934 
18874 
6491 
19788 
29467 

15283 
1? -̂0 
36929 
3817 
19147 
16562 
8114 
28151 
29260 
3593 
2839 
9160 
9357 
35096 
17136 
26585 
32592 

19603 
23743 
18899 
10753 
35626 
19068 
27627 
3346 
37234 
38874 

17598 
30131 
11274 

8272 
33837 
18602 
35761 
37247 
24297 
30254 
30254 
39609 
8270 
4909 
9846 
9788 

19135 
39843 
4490 
32709 
2073 

39646 
24603 

18802 
35356 
38560 

28825 
26363 

14191 
17975 
16793 

20311 
24138 

18241 
13572 
32402 
6570 
19049 

22010 
39407 
4113 
33468 
2252 

22030 
28756 
32437 
34077 
27568 
3870 
29401 
26151 
25374 
15997 
17122 
32971 
30924 
14930 
29058 
16023 

25291 
6700 
24725 
15074 
33291 
39653 
7064 
8101 
38987 
1941 

22151 

10846 
32982 
12871 
27524 
26460 

2012 
16709 

17905 
36557 
1092 

33809 
32708 
14598 

— 3 

12671 
20213 
12425 
32132 
31074 
26620 
11772 

11910 
24942 
32946 
33388 
23677 
20439 
21037 
24816 
17441 
37536 
7138 
11786 
39416 
32832 
28971 
787 

19482 
31680 
30471 
10063 
37739 
33464 
27552 
910 

13272 
27964 
16949 
12876 
27935 
6276 
32614 
32168 
39866 
5268 
32178 
5500 

22566 
6223 

23527 
16667 
18000 
13315 

c\ Â i>n 2467 
16652 
17548 
25505 

tr e An 5542 
/*f7 A 674 

31717 
18298 
21263 
18785 
1 fr/\nn 15072 
8671 

27778 
4 t%f\9% A 12034 
4 oonn 13397 
34464 
8539 

87553 
39755 
t\nt%t\n 22899 
28084 
16090 

646 
34468 
5773 

15815 
38181 
22537 
3937 

33105 
27047 
28483 
19395 
31417 
21103 
7765 

11204 
4056 
7073 

39760 
16453 
35535 
8880 
322 
1300 
6156 

39704 
29662 
3841 
3839 

34706 
38206 

IfM 1 

2494 230 2100 16775 
8091 38885 

13435 12749 20434 3614 
21075 19474 30758 21085 
14549 23687 13429 283 
38054 31616 15695 38069 
14893 2062 

16710 
7737 
29197 
37411 
15765 
18345 
7915 
4856 
24020 
1788 
7981 
23235 
22038 
2798 

22351 
18718 
32062 

16635 
11513 
7324 
3929 

22836 
4132 
18904 
39870 
22252 
27905 
1189 

37207 
2939 
2183 
6383 
34450 
32115 
18735 
18742 
14120 
2978 
32710 
2098 
25783 
21648 
32141 
27839 
2509 

25412 
16332 
13868 
34244 
32537 
10077 
29299 
34326 
21866 
9600 
6496 

35393 
35540 
6179 
1764 

13769 

19765 
14403 
39882 
32118 
14270 
34495 
16442 
34754 
28931 
14869 
18755 
28482 
20167 
34346 
30717 
3583 

27880 
23510 
7618 

8164 
27738 
26063 
29900 
16628 
352 

27826 
24020 
14450 
29686 
33724 

40 lira kazananlar 
18462 
32489 
8541 
3021 

23438 
32698 
8347 
9944 
32734 
15486 
14430 
29980 
27900 
26813 
16503 
1890 

95 
21601 
14402 
14292 
38866 
27907 
27495 
39249 
21489 
39963 
1623 
5157 

25665 
26324 
2194 

11106 
20982 
4417 

26050 
22228 
10844 
6432 

27843 
25907 
30356 
25177 
23495 
14895 
25449 
33758 
17613 
20179 
8142 

38325 
3947 
38176 
25497 
39448 
3770 

36968 
9481 
13576 
24109 
11797 
20312 
1652 

35286 
33653 
29752 
6107 
16704 
28577 
13230 
8988 
27640 
18473 
1656 
26474 
7006 

30184 
15939 
13978 
6393 
3752 

39102 
16979 
29466 
988 

24942 
23308 
21292 
2292 

37545 
5429 
16193 
14889 
39086 
23733 

29494 
827 

10715 
1488 
150 

28660 
7506 

38452 
39979 
4255 

20964 
13930 
12629 
18086 
37993 
4843 
30504 
19225 
29392 
9534 
9397 

18855 
4860 

35818 
39664 
6854 
4168 

32975 
21499 
6100 
1167 
7702 
11175 
28647 
38003 
22117 
24132 
28105 
7644 
32885 
26051 
221 

10185 
7282 
8511 

25529 
38603 
20683 
34188 
28324 
30780 
34670 
29660 
3795 
24386 
6113 

22800 
24170 
39751 
19740 
27164 
15095 
25721 
38850 
13644 
5898 
14349 
32347 
36131 
23606 
29582 
9941 
9082 
19271 
1129 

17041 
10699 
8851 

11251 
39208 
11734 
26325 
6062 

10433 
30264 
16985 
39306 
15303 
20033 
7823 
2354 
2736 

22688 
11550 

20012 
25681 
19156 
7776 
8692 

39616 
12651 
3567 
37914 
7665 

34179 
20495 
19314 
21772 
523 
6246 
15954 
27767 
27036 
4769 

39285 
5428 
31862 
13697 
30507 
6265 
11727 
2212 
1399 
9980 

29709 
7121 
17776 
24891 
4784 
26701 
2980 
21445 
3893 
39417 
29018 
28841 
2916 
34643 
5624 
6064 
10329 
6279 
12977 
14448 
22199 
17060 
20973 
7748 

29153 
4520 
6310 
4424 
2169 

14353 
10424 
36024 
4019 
328 
1438 
1666 

33641 
11240 
39846 
25019 
23642 
2097 
37255 
5317 
34668 
20725 
25910 
1705 

27152 
26706 
24711 
8890 

7666 
19092 
35140 
28451 
614 

9231 
31094 
1317 
2653 

29766 
14487 

Italyanın Yunanistan hakkındaki teminatı 
Fransız gazetelerini tatmin etmedi 

ingiliz gazeteleri, hiçbir şeye itimad edile-
miyeceğini, vahametin arttığını yazıyorlar 

Paris 10 (A.A.) — Petit Parisiea 
gazetesi, İtalyamn Arnavutlukta 
yaptığı cebir hareketinden sonra ha
sıl olan vaziyeti ve Mussolini'nin 
Korfo adası veya Yunanistanın di
ğer topraklan üzerinde hiç bir emel 
beslemediğine dair verdiği teminatı 
mevzuu bahis ederek diyor ki: 

«BÜ5rük Britanya hükümeti bu te
minatı senet ittihaz etmekle beraber 
Fransız hükümetiyle bilitilâf Akdeni-
zin bahrî müdafaasının kuvvetlen
dirilmesine karar vermiştir. Bu yolda 
tedbirler de almmıştır. Gerek İngü-
tere, gerek Fransa, gerekse bütün 
Akdeniz sahillerinde bulunan mem
leketler müteyakkız duruyorlar.» 

Matin diyor ki: «İtalyan teminatı 
Yunanisan gibi bazı memleketleri 
hjç te tatmin etmemiştir. Yunanis
tan bugün İngilterenin garantisini 
istiyor. Fransamn kanaatini hulâsa 
etmek lâzım gelirse, doğrudan doğ
ruya diplomasi usulü ve hususî an
laşmalar gürültülü nümayişlere ter
cih edilmek lâzımdır. Filhakika va
ziyetin beyanata değil, her türlü ih
timale karşı koymak için askerî ted
birlerin ittihazmı icab ettirdiği ka
naati vardır.» 

Journal gazetesi de ayni suretle 
mütalâa yürütüyor ve şunu ilâve edi
yor: «Ancak orman kanunlarım ta-
nıdıklan hissini veren devletler kar
şısında klâsik diplomasi usulleri 
mevzuu bahis olamaz. Böyle şartlar 
içinde darbeye kfj*şı koymak için ySr-
pılacak yegâne şey fazla atılganlık 
gösterenleri düşündürecek bir azim
le hareket etmektir. 

Bugünkü nizamın muhafazasına 
taraftar olan devletler ile müzahe
retlerinin temini lâzım gelen memle
ketler ve keza tehlike altında bulu
nan memleketler arasında girişilen 
diplomatik hareket en sıkı bir ketu
miyeti icab ettirmektedir.» 

Figaro şöyle yazıyor: «İngiliz -

İtalyan kunuşmaları artık kelime 
oyımlanna ve nazikâne cümlelere in
hisar edemez. Mussolini ya müzake
releri kesecek, yahut ta ucu ya doğ
rudan doğruya veya dûlayısiyle bize 
dokunacak olan a^r şartlar ileri sü
recektir. Memleketimizin mesul adam-
laıı için geçüilecek zaman kalma
mıştır.» 

Jour gazetesi de diyor ki: «İngiliz 
kuvvetlerinin Yvmanislana yerleşme
si mahud statüyü ihlâl edecektir. 
Halbuki İngilterenin imza ettiği mu
ahedeleri yırtmak âdeti değildir. Bi
naenaleyh bilvasıta alman tedbirler
le Yunarüstan himaye edilecektir. 
İtalyaya İngilerenin Yunanistan top-
raldarma her hangi bir taarruza mü
saade etmiyeceği ihtar edilmiştir.» 

İng i l i z gaze te l er in in 
maka le l er i 

Londra 10 — Obseı-ver gazetesin
de B. Garven, İngUterenin Afrikada 
ve Akdenizde tehlikede bulunduğunu 
yazıyor ve totaliter devletlere karşı 
bir cephe kurmak için cereyan et
mekte olan müzakerelerin suratla 
neticelendirilmesi lâzım gjeldiğini ya
zıyor. 

İngüiz gazeteleri, Londrada dün 
hüküm sürmüş olan fevkalâde siya s! 
faaliyetten bahsederken, artık B. 
Mussoliniye ve B. Hitlere itimad edil
memesi lâzım geldiğini ve vaziyette
ki vehametin ettikçe arttığını jra-
zıyorlar. 

Gazeteler, vaziyetin bilançosunu 
yaparlarken İngiliz Kabinesinin Bal
kan devletleıi ile müzakereyi tacile 
karar verdiğini ve Ronıanya ile pakt 
meselesinin ikinci derecede kaldığı
nı kaydediyorlar. İngiltere, evvelâ 
Yunanistanın istiklâlini garanti ede
cektir. 

Çarşamba ve yahut cumartesi gü
nü toplanacak olan İngiliz parlâ
mentosunda B. Chamberlain'in be
yanatta bulunması beklenmektedir. 

Profesör P i t tard 'm dünkü 
konferans ı 

Memleketimizde konferanslar ver
mek üzere davet edilen Cenevre üni
versitesi profesörlerinden B. Pittard 
İstanbuldaki ilk konferansmı dün üni
versite konferans salonunda vermiş
tir. Profesörün «Avrupayı ilk istilâ 
eden insanlar» mevzulu bu konferan
sı, salonu dolduran yüzlerce üniver
siteli tarafmdan alâka ile dinlenmiş
tir. Konferansta üniversite profesör 
ve doçentleri de hazır bulunmuştur. 

K ö y bütçe ler ine spor t a h s i s a h 
k o n a c a k 

Dahiliye Vekâletinden vilâyetlere 
gelen bir tamime göre, Beden terbi
yesi kanımu mahallî idarelere malî 
ve esaslı mükellefiyetler tahmü etti
ğinden valiler köy bütçeelrine vilâyet 
umumî meclisleri kararüe münasib 
bir nisbette spor tahsisatı koydura-
caklardır. Köy idarelerinin spor işle
rine iştirak nisbetleri imkân ve gelir 
esaslanna istinad ettirilecektir. 

B e l e d i y e n i n bir sene l ik 
kırtasî m u a m e l â t ı 

Belediyenin bir senelik kırtasî mu
amelesi tesbit edilmiştir. Bir sene 
içinde Belediyeye 44,442 evrak gelmiş 
ve Belediye reisliğinden 13,716 evrak 
harice gönderilmiştir. 

Y o l vergis i ö lenler in varis
l er inden a l ı n m a y a c a k 

Yol vergisi, şahsî mükellefiyetten 
madud olduğundan bu vergiyi ver
meden ölenlerin varislerinden aran
maması lüzumu Dahiliye Vekâletin
den vilâyete bildirilmiş ve bu emir, 
Belediye reisliğinden alâkadarlara ta
mim edilmiştir. 
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28131 

21287 14681 32201 
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15001 14038 16729 
26478 22135 31327 
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28214 20133 34776 2430S 

Y u g o s l a v y a d a t o p l a n a c a k 
ş imendi fer konferans ına 

iştirak ed iyoruz 
Yugoslavj'ada İskilidde beynelnıilel 

mahiyeti haiz bir şimendifer konfe
ransı toplanacaktır. Konferansa Tür
kiye de davet olunmuştur. Şimendi-
ferciler İskilidde beynelmilel vagon 
nakliyetını alâkadar eden meseleler 
üzerinde konuşup Icararlar alacaklar
dır. 

Muhabere ve Münakalât Vekâleti 
dokuzuncu işletme müdürü B. Nüzhel 
ile Devlet demiryolları hasılat reis 
muavini B. Cemalden mürekkep olaa 
murahhas heyetimiz konferans,a işti
rak etmek üzere dün akşsun şehri
mizden hareket etmiştir. 

Gümrükler u m u m müdürü 
L o n d r a d a n ge l iyor 

Gümrükler umum müdürü B. Mah-
mud Nedim önümüzdeki cumaıtesl 
günü Londradan şehrimize gelecek
tir. Umum müdür Londrada gümrük 
işleri etrafında beynelmilel konferan
sa iştirak etmiş ve konferanstan son
ra da İngiliz gümrüklerinde tedkikat-
ta bulunmuştur. 

İstanbul gümrükleri başmüdürü 
B. Medhi Ankaradaki temaslarını bi
tirmiş ve dün sabah şehrimize dön
müştür. 

Otobüs yolsuzluğu davası 
otobüs yolsuzluğu suçımdan dolayı 

temyiz mahkemesi dördüncü ceza da
iresinde muhakeme altına ahnan 
eski İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağm muhakemesi 
sırasmda bu dava etrafmda bazı şa
hitlerin ifadelerine lüzum görülmüş 
ve istinabe tarikUe ifadelerinin alm-
masma karar verilmişti. 

Bugün İstanbul asliye birinci ceza 
mahkemesinde bu dava etrafmda alt
mış kadar şahitin istinabe yoliyl» 
ifadeleri almarak istinabe evrakı tem
yiz mahkemesi dördüncü ceza daire
sine gönderilecektir. 
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7 Blsde tuluat artSstDiği. DO 

Kac türlü tuluat artisti 
vardır? Bunlar kaç kişidir? 

i lk tulVLa.tçılık URSIİ 
b a ş l a m ı ş , naisıl i l er lemiş t ir? 

Tuluat artistlerinin bir teşkilâta 
bağlanması düşünülüyor. Bizde kaç 
smıf tiyatro artisti vardır? Bunlar 
nasıl yaşarlar? Tuluat artisti sözü 
ilk defa ortaya nasıl çıkrmştır? 

Bütün bunlar etrafında konuşmak 
üzere sanatkâr Naşidin Şehzadebaşm-
daki evine gittim. Büyük halk sanat-
kânmn evinin kapısı açıktı. Kapımn 
önünde bir kundura boyacısı otur
muş önündeki iskarpinleri hani han i 
boyamakla meşguldü. 

Meşhur komiği, Amerikalı sinema 
Smldızı Vilyam Povel'e benzetecek 
olursam bana şaşarsımz değil mi? 
İçinizden: «Ne münasebet? Naşid 
bambaşka bir tip, Vilyam Povel büs
bütün başka..» diyeceksiniz. Lâkin 
ben sanatkâr Naşidin Vilyam Povele 
çok benzeyen bir tarafını keşfettim. 
Halk komiğinin kapısı önünde bo
yanmak için bırakılan kunduralara 
baktım. Belki 20 - 25 çift vardı. Bun
lar hepsi de Naşidin kunduralan... 
Vilyam Povel de sinema artistleri 
arasında kundura merakı ile meş
hurdur. 

Komiğin küçük, fakat her tarafı 
temizlikten pırıl pırıl yanan evine 
girdim. Naşidi ziyaret etmemin bir 
sebebi daha vardı. Gazetelerde halk 
komiğinin artık sahneden çekildiği
ne, bundan sonra piyango bileti ba
yiliği yapacağına dair bir havadis 
okumuştum. Kendisile bunun etra
fında da görüşmek istiyordum. 

Bol güneşli odasında Naşide sor
duğum ilk sual de bu oldu: 

—• Sahneden çekilmeğe karar ver
mişsiniz, «artık ihtiyarladım! > diyor-
muşsunuz... Bundan sonra piyango 
bayiliği yapacakmışsımz.? 

Naşid güldü: 
— Ne münasebet canım? Sahne

den çekileceğim de nereden çıkıyor? 
Ben ihtiyar filân değilim. Bilâkis 
gencim... Fakat tabiî herkes gibi be
nim de yaşamam lâzım. Bunun için 
de bir piyango gişesi açmağa karar 
verdim. Ne yapalım. 

Bundan sonra sözümüz tuluat ar
tistlerine, onların hayatlanna inti
kal etti. Sordum: 

— Bizde ne kadar tuluat artistt 
vardır? 

— 300 kadar... Bunlar bUdikleri-
miz, İstanbul haricinde, mütemadi
yen Anadoluyu dolaşan bir çok bil
mediğimiz artistler de vardır. Tuluat 
artistleri üç sınıftır. Bunlardan bir 
kısmı bu işi kendisine tam bir mes
lek ittihaz etmişlerdir. Bir kısmının 
başka işleri de vardır. Arasıra ar
tistlik ederler. Üçüncü kısım da he
veslidir. Bunların gözünde para 
falan yoktur. Sahneye çıkmak için 
her türlü fedakârlığa, feragate razı
dırlar. Hattâ bunlar sahneye çıkma
dan evvel tiyatroda kodaman oyun
culara hizmet ederler. Kolis aralann-
da çalışırlar, perdecilik bile ettikle
ri vardır. Bir fırsatını bulup sahneye 
çıkmak için çabalarlar. Hakikî ar
tistler de bunların arasından yetişir. 

Naşid karanfilli çayından bir yu
dum içtikten sonra: 

Şehir tiyatıosu haricindeki sa
natkârlardan şöyle zevkle seyredile
cek tiyatro kumpanyaları kurulma
sı düşünülüyor. Bu 300 artistten çok 
iyi dört grup, yani - tulûatçılık ta
biri ile söyliyeyim - dört mükemmel 
tiyatro kumpanyası teşkil etmek 
mümkündür. 

Fakat bu kumpanyalara seçilecek 
artistleri sıkı bir imtihandan geçir
mek şarttır. Bu suretle kurulacak 
dört tiyatro teşekkülü, iyi ve yeni bir 
usulle çalıştırılırsa memleket dört 
tiyatro kazanmış olur. 

— Bizde tuluat sözü nereden çık
mıştır? 

—. Bunun meraklı bir hikâyesi 
vardır. Tuluat sözü şöyle çıkmıştır. 
Meşhur Güllü Agop vp.ktile zamanın 

Sanatkâr Naşid 

hükümetine müracaat etmiş ve: «Ben 
tiyatro oynayacağım. Bunun imtiya
zını bana verin!.» demiş. Bunnu üze
rine İstanbulda tiyatro oynamamn 
imtiyazı tamamile Güllü Agoba ve
rilmiş. İşte o zaman Güllü Agop Ge-
dikpaşadaki tiyatroda temsillerine 
başlamış. Namık Kemal filân bu ti
yatroya gelirlermiş. 

Bu sırada tulûatçıların piri meş
hur Oseb Sıvacıyan bir kumpanya 
teşkil etmiş. Tiyatro oynamağa ka
rar vermiş. Lâkin İstanbulda tiyatro 
temsil hakkı Güllü Agoba verilmiş. 
Buna rağmen Oseb Sıvacıyan YeşU-
tulumbada meşhur Süpürgecinin 
yanındaki gazinoyu tiyatro haline so
kuyor. «Sahte Esirci» isminde bir 
temsil verileceğini ilân ediyor. Polis 
bunlann ortaoyunu oynayacaklannı 
sanarak temsile izin veriyor. Halk 
doluyor. Tiyatro başhyor. Polis bun
ların ortaoyunu değil, tiyatro oyna-
dıklarmı anlayınca kapıya dayam-
yor: 

— Siz nasıl tiyatro oynayabüirsi-
niz? Bunun imtiyazı başkasına veril
miştir. Yasak... Hemen halkı dışan 
çıkarınız... diyor. 

Lâkin Güllü Agobun aldığı imti
yazda «piyesli tiyatro oynamak imti
yazı» diye bir kayıd vaı-mış. Bunun 
İçin Oseb Sıvacıyan tiyatro kapısına 
dayanan polislere: 

— Yahu biz piyesli tiyatro oyna
mıyoruz. İçerde tuluat oynuyor!., ce
vabını veriyor. 

Kapıya gelen memurlar hayretler 
içinde soruyorlar: 

— Tuluat mı? O da kim? Girelim 
de şu herifi görelim... 

Diyorlar, tiyatroya giriyorlar. Bâ -
kıyorlar ki basbayağı tiyatro... 

Güllü Agobun imtiyazında «pi
yesli tiyatro» kaydı olduğu için Oseb 
Sıvacıyan memurlara: 

— Görüyorsunuz ya... Bizde ne pi
yes kitabı var, ne suflör deliği... Biz 
tuluat oynuyoruz. İçimizden doğdu
ğu gibi oynuyoruz. Güllü Agobun 
sanatı başka, bizimki başka... diyor. 

O zamandan sonra tiyatro kum
panyaları çoğalmağa başlıyor. Lâkin 
piyes temsili imtiyazı Güllü Agobun 
olduğu için hepsi tulûatçı ismile or
taya atılıyorlar. 

İşte bizde tuluat ismi böyle ortaya 
çıkmıştır. Fakat biraz sonra: «Biz 
piyes kitabile oynamıyoruz. Aklımıza 

ne doğarsa tuluat kabilinden oyun
lar oynuyoruz.» diyen tulûatçüar 
Mölyerin Zor Nikâhını, Otelloyu füân 
temsile başhyoriar. Polis çıldıracak... 
Her akşam tiyatroya memurlar geli
yorlar. Ânî baskınlar yapıp piyes ki
tabı anyorlar. Fakat bulamıyorlar, 
bulamayınca da bir şey yapamıyor
lar. 

Bu sırada sözümüz İstanbulda ya-" 
pılacak tiyatro meselesine intika etti. 
Naşid: 

— İstanbulda bir değil, iki tiyatro 
lâzımdır. Biri Beyoğlu cihetinde, biri 
de İstanbul tarafında iki halk tiyat
rosu olmalıdır. Bu çok lüzumlu bir 
şeydir. Bugün Şehzadebaşındaki ti
yatrolar ihtiyacımızı karınca kara
rınca karşılayabiliyor. Fakat başka 
semtlerde verdiğimiz temsillerde ti-
yatrosuzluk yüzünden ne sıkıntılar 
çektiğimizi tasavvur edemezsiniz. 
Bazan seyirciler perdenin şöyle bir 
kımıldandığını görürler. Bazüarı da 
bunu merak eder. Acaba içeride ne 
yapıyorlar. Bu perde kımıldanmala
rının sebebi sahnede artistlerin giyi
nip kuşanmalan, yahut şişman bir 
adamın perde Önünden geçmesinden 
başka bir şey değUdir. Yani biz sah
nede giyindiğimiz o sıralarda bir 
perde kalkacak olsa halimiz haraptır. 
Seyirciler bizim nasıl giyinip soyun
duğumuzu görseler belki bir komedi
den daha ziyade halimize gülerler. 

Hele böyle semt tiyatrolarmda so
ğuk müthiştir. Sahne aralıklanndan 
gelen rüzgâr, meselâ kıral rolüne 
çıkmış artisti tiril tiril titretir. Ve 
böyle soğuktan titrerken de biçare 
kıral rolü icabı: 

—. Bu salon ne kadar sıcak!., de
meğe mecbur olur, 

İstanbula her halde bir tiyatro 
kâfi değildir. 

Hikmet Feridun Es 

Sivas mektuları 

Sivas vilâyetinde ziraî faa
liyet, ağaçlandırma işleri 

Hayvan sahiplerine Krema maldneleri 
dağıtıldı - Avcılar idubii nasıl çalışıyor? 

Sivas numune fidanhğmdan iki görünüş ve avcılar klübü azalarından birkaçı 

Sivas (Akşam) — Sivas, orta Ana
dolu yaylasınm en verimli ziraat kö
şesi ve buğday anbarıdır. Son yıllar 
içerisinde vilâyet ve çevresinde umu
mî ziraatte gerek işleme ve gereitse is
tihsal bakımından bariz bir yükselme!, 
müşahede edilmektedir. Hükümetin 
himayesi sayesinde buğday mahsul 
fiatleri istikrar kesbetmiş, çifçi pa
zarda malmı yok pahasına değil nor
mal fiatle satmağa muvaffak olmuş
tur. Ziraat bankasının her yıl vasi 
mikdarda yaptığı ikrazla çifçi en 
müşkil anlarında kuvvetli bir istinad 
bulmuş tohum ve çift hayvanatı te
darikinde dahi büyük yardım gör
müştür. 

Ziraî sahada ağaççılık ve fidancı
lık Cumhuriyet devrinde vilâyetimiz
de ön safına gelen davalardan sayıl
maktadır. Vilâyet merkezinde tesis 
edilen 125 dönümlük meyvalı ve mey-
vasız fidanlıktan son yıllarda binler
ce fidanla gerek şehrin ve gerekse 
kazaların ağaçlanmasına tahsis edil
miştir. Ağacın ekonomik ve hayatî 
ehemmiyetini halkımız ve çifçi anla
mış bulunmaktadır. Sivası ağaçla
mak ve bu suretle daha güzelleştir
mek için atılan adımların muvaffak 

Ordu Halkevi iyi çalışıyor 

Ordu Halkevinin maketi 

Ordu (Akşam) — 100,000 liraya 
yapılacak olan Ordu Halkevi binası-
nm 25,000 liraya ihale edilen temel 
kısmı bitmek üzeredir. 

Evimizin faal şubelerinden bulu
nan Dil, Tarih, Edebiyat şubesi beş 
broşür neşretmiş ve yirmi konferans 
vermiştir. 

Ar şubesi: Bandosile birlikte ala
turka, alafranga 53 konser vermiş, 
birçok bayram, müsamere, gezi ve te
zahürlere iştirak etmiştir. 

Teşmil kolu. Ar şubesi iştiraMle 9 
müsamere, 6 çayh dans, 2 nişan, 27 
şölen, 13 balo vermiştir. 

Spor şubesi, faaliyetini güreş, at
letik, salon jinanastikleri, deniz, fut
bol, voleybol gibi soprlar üzerinde tek
sif etmiştir. Bunımla beraber 70 spor 
dersi, 14 spor gezisi yapmış, komşu 
vilâyetlerle yaptığı spor temaslannda 
iyi netice almıştır. 

Köycülük şubesi Köy bürosile bir
likte 21 köy gezisi yapmış, millî, içti

mai, ziraî, ekonomik, sıhhî, kültürel 
sahalarda işaret ve telkinlerde bulun
muştur. Bu meyanda derdleri dinle
nen köylülerin dilekleri hakkında il
gili makamlara yazılmıştır. Dersha
ne ve kurslarında kadm, erkek birçok 
vatandaşa türkçe okuma yazma öğre
tilmiş, ecnebi lisan ve teknik kursla
rından başka Cezaevinde dahi iki kurs 
açmıştır. 

1717 kitabile günden güne ziyade
leşmekte olan Kitapsaray şubesinin 
kitap ve gazetelerinden birçok vatan
daşlar İstifade etmektedir. Ayrıca Ce
zaevinde açtığı kütüphane ile de bu 
hizmetini tevsi etmiştir. 

Sosyal yardım şubesinin açtığı 10 
yataklık dispanseılnde az zaman zar-
fmda 768 hasta muayene ve tedavi 
edildiği gibi, 522 muhtaç ailenin kış
lık yakacakları, 192 vatandaşın 820 
lira nakdî yardımla yiyecek ihtiyaç
ları temin, 50 fakir talebe giydirilmiş
tir. 

olmuş eserlerinden biri de Numune 
fidanlığıdır, denebilir. 

M ü c a d e l e işleri v e arıcıl ık 
Tarlalara ve meyva bahçeleri mah

sullerine zaman, zaman musallat olan 
tarla fareleri ve haşarata karşı de
vamlı mücadele açılmış ve mücadele 
usulleri kurslarla halka ve köylüye 
de öğretildiğinden binlerce dönüm 
hasılatın ziyama sebebiyet veren bu 
muzur hayvan tahribatının da önü
ne geçilmiştir. 

Vilâyet merkezinde fidanlığa mer
but ve şimdilik 50 kovan alabilecek 
kadar fennî bir an evi yaptırılmış ve 
damızlık olarak kâfi mikdarda an 
kovanı mubayaa edilmiştir, bu ha
zırlıklardan yeni usul 50 kovana na
kil yapılacak, bu suretle vilâyette 
fennî usullerle arı beslemek ve bal 
yetiştiiTneğe çalışılacaktır. 

Sütçülük 
Köylünün elinde bulunan hayva

nattan alman sütlerle yapılmakta 
olan peynir, yağ ve emsali maddele
rin pek iptidaî bir şekilde hazırlan
dıkları nazarı dikkati celbetmiş ve 
yapılan yağların mevaddı ecnebiye-
den uzak bulunması için sütlerin 
krema makinelerinden geçirilerek 
temiz krem ele alınması ve kremden 
iyi yağ çıkarmaları kararlaştırılmış
tır. Bu maksadla inraat direktörlüğü 
50 yi mütecaviz krema makinesi ge
tirerek hayvan sahiplerine dağıtmış
tır. Bunların kullanma tarzları da 
öğretilmiştir. 

Bu sayede çıkarılan yağların daha 
temiz yapıldığı görülmekte ve maki
nelerin çoğaltüması için lâzım gelen 
çalışmalar devam etmektedir. 

P a m u k z iraat ı 
Suşehri ve Kozluhisai' kazalarında 

pamuk ve fındık yetiştirmek için ça
lışılmaktadır. Fındık ve pamuk tec
rübelerine bu iki kazada devam edil
diği gibi ayrıca Sivasa bağlı Pirkinik 
köyüne yerleştirilen göçmenler tara
fından yer fıstığı tecrübeleri yapıl
mış ve iyi neticeler alınmıştır. 

A v c ı l a r k lübünün faal iyet i 
Sivas Avcılar klübü muhite çok 

faydası dokunan bir teşekküldür. 
Avcılar klübimün gayesi yalnız top
lu bir halde avlara çıkmak değildir. 
Burada yurddaşlara sıhhatli olma
nın ehemmiyeti neşenin lüzumu, ta
biat zevki aşılanmaktadır. 

Sivas Avcılar klübü uçara, kaçara 
atışı moda haline koymuştur. Birkaç 
yıl evvel burada uçara atan avcının 
sayısı çok mahdud iken bugün uça
ra vurmayanlar azalmıştır. Atıcılığı 
her gün biraz daha ileri götürmek 
başlıca hedeftir. Memleket müdafaa
sı bakımından atıcılığın ehemmiyeti 
lâyıkile anlamış bulunan klübün bu 
çalışmaları takdirle karşılanmakta
dır. 

Avcılar arasında yerleştiğini gör
düğümüz bağlılık ve karşılıklı sevgi 
bu teşekkülün en kuvvetli tarafıdır. 

Avcılar klübü etrafında toplanan 
genç ve faaliyeti! arkadaşları candan 
sevgi ve takdirle karşılamak lâzım
dır. 

1 i 
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aşvekil hükümetin programını okudu 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ni yapılmış, yemini müteakib de 
Başvekil B. Refik Saydamın yeni Ka
bine programım izah eden beyanatı 
dinlenmiştir. 

Hükümet in programı 
Ankara 10 (A.A.) — B. M. Meclisi

nin bugünkü toplantısında Meclisin 
sürekli alkışlan arasında kürsüye 
gelen Başevekil doktor Refik Saydam 
yeni Kabinenin programını aşağı
daki nutuklarile izah etmişlerdir: 

«Aziz arkadaşlarım, 
Büyük Millet Meclisinin intihabı

nın yenüenmesi dolajasile Kabinenin 
istifasını Reisicümhm'umuza takdim 
ettim. Kabul ve yeni Kabinenin teş
kilini tekrar bana tevdi buyurdular. 
Bugün, yeni Kabineyi yüksek huzu-
ıımuza getiriyorum. 

Bu Kab'ne de, şimdiye kadar oldu
ğu gibi mensup olduğumuz Cumhu
riyet Halk Paı-tisinin progıanum ta
hakkuk ettirmek için çalışacaktır. 

Kabinenin iş bölümü noktasından 
eskisine nazaran farkı, Nafia ve İkti
sat Vekâletlerinin ikişer Vekâlete ay-
nlmış olmasıdır. Seneler geçtikçe va
zifeleri artan bu iki Vekâletin, gör
dükleri âmme hizmetleılne nazaran 
bir taksime tâbi tutulması ihtiyacı 
hissolunuyoı-du. Bu suretle, şimdiye 
kadar inşa, nakliyat ve muhabere 
işlerini gören Nafia Vekâleti, yalnız 
in.şaatla meşgul bir Vekâlet haline 
getirilmiş münakale ve muhabereye 
aid olan hizmetlerle İktisad Vekâle
tine bağlı Deniz naküyat işleri alına
rak «Münakale ve Muhabere Vekâ
leti» ihdas olunmuştur. Keza ticaret 
Te sanayi işlerini gören İktisad Ve
kâleti, yalnız sanayi ve maadin işle-
rile meşgul olmak üzere bırakılmış, 
İç ve dış ticarete aid vazifeler topla
narak «Ticaret Vekâleti» teşkil edil-
nüştir. Bu veçhile vücuda gelen Ve
kâletlerle, idare ve teknik bakımın
dan işlerin yürümesinin daha kolay 
bir hale konulduğunu ve Vekillerin 
de daha yakından işlerini takib ve 
kontrol edebileceklerini ümid ediyo
ruz. 

Vekâletlerin iş programında bir 
değişiklik yoktur. Kabinenin progra-
nunda olduğu gibi. Vekâletlerin iş 
programlannda da Cumhuriyet Halk 
Partisinin programı esastır. 

Cumhuriyet devrinin en muvaffak 
prensiplerinden biri olan denk bütçe 
esasına dayanaı*ak hazırlanan 939 -
940 mali sene bütçesi huzurunuza 
takdim edilmiş bulunmaktadır. Mü
zakeresi esnasında gerek şahsan, ge
rek kendilerile çalışmakla iftihar 
duyduğum Vekil arkadaşlarımm si
ze vereceğimiz izahat bunu göstere
cektir kanaatmdayım. 

Dahilî ve haricî vaziyet 
Yalnız dahilî, haricî vaziyetlerden 

bahsedeceğim: 
Dahilde devamlı bir huzur ve sü-

.kûn bulunduğunu ve Türk vatanda
şının samimî beraberlik ve güven ha
vası içinde yaşadığını emniyetle söy-
liyebilirim. Cumhuriyet hükümeti bu 
havanın bulunmamasına Türk va-
tandaşımn endişesiz çalışmasına ve 
kazanmasına, huzur içinde faziletli 
bir aile hayatı geçirmesine ve istikba
linden emin olmasına bütün kuvvet 
Te gayretile çalışmakta devam ede
ceği tir. 

Anz arkadaşlamn. 
Dünya vaziyetinin baş döndürücü 

bir süratle her an değişildikler göste
ren inkişafı, harici siyasetimizin her 
zamankinden ziyade müteyakkız el
masım icabettiriyor. Milletleri birbi
rinin karşısına diken, bir kaç gün 
gil» kısa zaman içinde devletlerin or
tadan kalkmasına müncer olan bu
günkü dünya buhram, suAa olan 
kuvvetli merbutiyetini her zaman 
ilân ve isbat etmiş bulunan Cumhu
riyet hükümetini tabiatile jrakmdan 
alâkadar etmektedir. 

Fakat bütün bu değişmeler, bu sü
ratti ve es&sh inkişaflar yaıunda, 
Türkiyenin haricî siyaseti bir tebed
dül göstermemektedir. Dostluklarına, 
ittifaklarına velhasıl sözüne ve imza-
sma sadık olan Türkiye, sulhu sev
mek, sulha hizmet etmek yolundaki 
azminde ayni imân ile, aynı itina ile 
berdevam bulunmaktadır. 

Bu luırga.şalıklar önünde Cumhu
riyet hükûnıetinijı büyük küçük bü
tün de>letlerle aym samimiyet ve 

dürüstî altmda dostane münasebet
lerini idame etmekte bulunduğuna 
ve bundan sonra da idameye çalışa
cağım size söyliyebilirim. 

SıUha hizmeti, hükümetiniz bu 
dürüst siyasette bulunuyor. 

Fildr ve menfaatlerin bu kadar 
şiddetle çarpıştığı zamanımızda, 
Türkiye için ne bir fikir cereyam, ne 
de her hangi bir menfaat hırsı sulh 
yolıuıdan inhirafta âmil olmamak
tadır ve olmıyacaktu-. 

Milletimizin hayat ve refahım teh
likeye atabilecek hareketler, hüküme
tinizden sadır olmıyacaktır. Elverir 
ki iyi niyetlerimiz ve bütün devlet
lere karşı beslediğimiz samimi ve 
dostane bitaraflık doğrudan doğru
ya veya bilvasıta Uılâl edilmek teşeb
büsüne maruz kalmasın. 

Çok tehlikeli, buhranlı ve sık te
beddül eden enternasyonal vaziyet 
içinde haricî siyasetimizin bu ana 
hatlarını tebarüz ettirmekle İktifa 
ediyorum. Yeni vaziyetleri umumi 
sulh menfaati ve Türk âli menfaati 
bakımmdan daimi bir teyakkuz ve 
tedkika tâbi tutacağız ve büyük 
Meclisin murakabe ve karar hakkım 
daima zamaıunda ve tam olarak kul
lanması için lâzım gelen ihtimamı 
dikkatle tatbik edeceğiz. 

Türk vatan ve milletinin, Türkiye 
cumhuriyetinin maruz kalabileceği 
vekayie karşı zamanmda tedbir al
mak hususunda. Cumhuriyet hükü
meti müteyakkız bulunmaktadır. 

En yüksek hamaset ve sarsılmaz 
vatan sevgisi kaynağı olan büyük 
Tiük ordusuna dayanarak her teh
likeyi ve tecavüzü bertaraf edeceği
miz kanaatinde olduğumuzu söyle
mekle iftihar duyarım. 

İşte arkadaşlar, maruzatım bura
da bitiyor. Sözüme başlarken arzet-
tiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi
nin programına sadık ve onun tahak
kukuna çalışan arkadaşlarınız ol
makla bahtiyarız. Sizin gösterdiğiniz 
yolda ve vereceğiniz direktifler daire
sinde milletin refah ve saadetine ça
lışmak azmindeyiz. Eğer, bizi bu va-
sıflannuzla yüksek maksadlannıza 
hizmet edecek kabiliyette görüyorsa
nız itimad reylerinizle taltif ve tak
viye ve işimize devama müsaade bu
yurunuz.» 

Başvekil Refik Saydaırun sık sık 
sürekli alkışlarla ve bravo seslerile 
karşılanan bu nutkunu takiben tayi
ni esami ile reye müracaat edilmiş ve 
tasnifiâra neticesinde Refik Saydam 
Kabinesine 389 reyle ve mevcudun it-
tifakile itimad edildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine tekı-ar kürsüye ge
len Başvekil Dr. Refik Saydam, gös-
terüen bu itimada kerşı da demiş
tir ki: 

Arkadaşlarım, 
Gerek bendeniz ve gerek arkOÂİa^-

lanm, itimatlarınıza şüranlanmızı 
arzederiz. Bunu hak etmeğe çalışa
cağız.» 

Mebuslar ın söz ler i 
Ankara 10 (Telefonla) — Başveki

lin beyanatından sonra Elâzığ mebu
su B. Fazıl Ahmed Aykaç, Manisa 
mebusu B. Refik İnce, Afyon mebu
su B. Berç Türker, Eskişehir mebu
su B. Emin Sazak söz alarak hükü
metin programını tasvip ve yeni Re
fik Saydam Kabinesine karşı en de
rin itimad hislerini ifade etmişlerdir. 

Hatipler bilhassa Türk milletinin 
sulha olan derin bağlı hğı kadar kuv
vetine de olan inançlarını bilhassa 
tebarüz ettirmişler ve bu kuvvetin 
en canlı bir timsali olan Türk ordu
suna karşı muhabbetlerini ve itimad-
larını Meclisin sürekli alkışlan ara
sında bir defa daha teyid eylemişler
dir. 

Eskişehir mebusu B. Emin Sazak 
haricî siyasete temas ederek ezcümle 
demiştir ki: 

— Arkadaşlar.. Bu istilâ edilen 
memleketler hakkında acı duyayım 
dedim duyamadım. Çünkü ölmesini 
bilmiyen bir millet yaşayamaz. Bi
zim başımıza birçok felâketler geldi. 
Trablusu gördük. Hicaz vaziyetini 
biliyoruz. Bir avuç Türk nerede ve 
ne vaziyette olursa olsun ne ölümü 
düşündü, ne yokluğu düşündü. Ça
lıştı. İstiklâl böyle elde edilir. Yoksa 
herhangi bir millet kendi bahçesine 
girer gibi girer ve bunlara da karşı 
konulmaz ise tabiî böyle milletlerin 
istiklâlde fiilen haklan yoktur. Onun 

için ben doğrusu acımadım. Arnavut* 
luk hiç olmazsa bizim Trablusta yap
tığımızın dörtte birini yapmalı idi. 
Çünkü bunlara Türk kam filân da 
katışmıştı. Yalandan iki tüfek patla
dı. Allahaısmarladık denildi. 

Bütün dünya bilir ki, Türk böyle 
yenilir yutulr bir lokma değildir. 
Mecl i s iht isas e n c ü m e n l e r i 

Ankara 10 (A.A.) — B. M. Mecli
sinin bugünkü toplantısında Meclis 
ihtisas encümenlerine şunlar seçil
mişlerdir: 

Adliye necümeni 
Mümtaz ökmen (Ankara), Numan 

Aksoy (Antalya), Osman Niyazi Bur
cu (Balıkesir), Feridun Fikri (Bin
göl), Sürej^a örgeevren (Bitlis), A-
tıf Akgüç (Bursa), Muhittin Baha 
Pars (Bursa), Münir Çağıl (Çorum), 
Şeref Aykut (Edime), Abdülhalk Fı
rat (Erzincan). Ömer Asım Aksoy 
(Gaziantep), Abidin Binkaya (Kas

tamonu), Reşit Özsoy (Kayseri), Su-
ad Hayrl Ürgüplü (Kayseri), Ragıp 
Akça (Kocaeli), Salâh Yargı (Koca
eli), Fuad Oölbudak (Konya), Galip 
Gültekin (Konya), Refik İnce (Ma
nisa), Hasan Menemencioğlu (Mar
din), Dr. Saim Ali Dilemre (Rize), 
Fuad Sirmen (Rize), Cemil Atay (Si
nop), Faik Ahmed Barutçu (Trab
zon), Şinasi Devrim (Zonguldak). 

Arzuhal encümeni 
ismail Hakkı Mumcu (Amasya), 

Adnan Menderes (Aydın), Fahrettin 
Tirit(^lu (Balıkesir), Hayrettin Ka
ran (Balıkesir), Lûtfi Gören (Bolu), 
Mustafa Fehmi Gerçeker (Bursa), 
Nevzad Ayaş (Bursa), Nuri Kayaalp 
(Çorum), Tahir Berkay (Denizli), 
Mehmed Şahin (Gaziantep), Gl. İh
san Sökmen (Giresun), Şevket Erdo-
ğ'an (Gümüşane), Dr. Yusuf Ziya So-
mer (Kırşehir), Kemalettin Olpa 
(Kocaeli), Dr. Vehbi Bemig (Ordu), 
Hamdi Şarlan (Ordu), İsmail Çamaş 
(Ordu), Raif Dinç (Rize), Meliha 
Ulaş (Samsun), Naşid Fırat (Sam
sun), Gl. Akif Öztekin Erdemgil (Si
vas), Hikmet Işık (Sivas), Ziya Ba
sara (Sivas), Süleyman Sırrı Gedik 
(Trabzon), Münip Boya (Van). 

Bütçe encümeni 
Yahya Galip Kargı (Ankara), Dr. 

Zihni Ülgen (Bolu), Rasuhi Bolayırlı 
(Çanakkale), Rüştü Bekit (Diyarba
kır), Fethi Altay (Elâzığ), İskender 
Artım (Erzincan), Durak Sakarya 
(Gümüşane), Turhan Cemal Beriker 
(İçel), Mükerrem Unsal (İsparta), 
Fakhiye Öymen (İstanbul), Galip 
Bahtiyar Göker (İstanbul), Tahsin 
Coşkun (Kastamonu), Faik Baysal 
(Kayseri), Sadettin Serim (Kayseri), 
Burhaneddin Denker (Kırklareli), 
Şevket Ödül (Kırklareli), Mehmed 
Seyfeli (Kırşehir), Orgl. A. Said Ak-
baytuğan (Kocaeli), Ali Rıza Türel 
(Konya), Naim Hazım Onat (Konya), 
Alâeddin Tiritoğlu (Kütahya), Mut-
talip Öker (Malatya), Osman Taner 
(Malatya), Mansur Bozdoğan (Ma-
raş). Rıza Erten (Mardin), Hüsnü 
Kitapçı (Muğla), Şükrü Ataman 
(Muş), Hamdi Yalman (Ordu), Gl. 
Naci Tınaz (Seyhan), Remzi Çiner 
(Sivas), Raif Karadeniz (Trabzon), 
Sırrı Day (Trabzon), Sami İşbay (Ur-
fa), Ahmed Sungur (Yozgat), Sırrı 
İçöz (Yozgat). 

Dahiliye encümeni 
Esad Uras (Amasya), Fevzi Daldal 

(Ankara), Rasih Kaplan (Antalya), 
Yahya Sezai Uzay (Balıkesir), Nec
mettin Sahir (Kngöl), Patin Güven
diren (Bursa), Fazh Güleç (Bursa), 
Hilmi Eıgeneli (Çanakkale), Atıf Tu
zun (Çorum), Ismaü Kemal Alpsar 
(Çorum), Osman Şahinbaş (Edime), 
Gl. Zeki Soydemir (Erzurum), Naki-
ye Ergün (Erzurum), Münir Akkaya 
(Giresun), Reşad Mimaroğlu (İzmir), 
Esad Özoğuz (Kars), Zihni Orhon 
(Kars), Ahmed Hilmi Kalaç (Kayse
ri), Nazmi Toker (Kayseri), Şevki 
Ergun (Konya), Emrullah Barkan 
(Malatya), Edip Ergin (Mardin), 
Mehmed Ali Yürüker (Samsun), 
Zühtü Durukan (Samsun), Mitat 
Şükı-ü Bileda (Sivas), Cemil Uybadm 
(Tekirdağ), Galip Tekel (Tokat), ZI-
ya Harkan (Yozgat), İbrahim Etem 
Bozkurd (Zonguldak), Rifat Varda 
(Zonguldak). 

Divanı muhasebat encümeni 
Akagündüz (Ankara), Hilmi Şere-

metli (Balıkesir), Muzaffer Akpmar 

(Balıkesir), Tevfik TemelU (Bitlis), 
Cemil Özçaglar (Bolu), Emin Yerll-
kaya (Bolu), İbrahim Necmi Dilmen 
(Burdur), Mehmed Sanlı (Burdur), 
Nafiz Dumlu (Erzurum), Gl. Refet 
Bele (İstanbul), Hacer Dicle (Kasta
monu), Hilmi Çoruk (Kastamonu), 
Nuri Tamaç (Kastamonu), Hazım 
Börekçi (Kırşehir), Mehmed Erten 
(Maraş), Cemal Karamuğla (Muğ
la), Faik Soylu (Niğöe), Ahmed İh
san Tokgöz (Ordu), Mitat Aydın 
(Trabzon), Haydar Rüştü Öktem 
(Tunceli). 

Gümrük ve İnhisarlar 
encümeni 

Nafiz Aktın (Amasya), Dr. Emin 
Cemal Suda (Bolu), Atıf Kamçıl (Ça
nakkale), İsmet Eker (Çorum), Sü
leyman Köstekçioğlu (Çorum), Şakir 
Baran (Çorum), Dr. Kâzım SamanU 
(Denizli), Fahri Akçakoca Akça (De
nizli), Cahit Çubukçu (Diyarbakır), 
Istamat Özdamar (Eskişehir), Sa
dettin Urab (İstanbul), Ali Dikmen 
(Kocaeli), İzzet Erdal (Konya), Gl. 
Seyfi Düzgören (Mardin), Dr. Hüse
yin Avni EJrcan (Muğla), Naim Erem 
(Niğde), Hulusi Orucoğlu (Sinop), 
Danlş Eyüpoğlu (Trabzon), Mitat 
Yenei (Tuncaell), Ekrem Pekel (Yoz
gat). 

Hariciye encümeni 
Falih Rıfkı Atay (Ankara), Dr. Ce

mal Tunca (Antalya), Mümtaz Kay
nak (Aydın), Hasan Cemil Çambel 
(Bolu), Asım Us (Çoruh), Dr. İbra
him Tali Öngören (Diyarbakır), Ze
ki Mesut Alsan (Diyarbakır), Fazıl 
Ahmed Aykaç (Elâzığ), Saffet An-
kan (Erzincan), Gl. Pertev Demir-
han (Erzurum), Ahmed Şükrü Esmer 
(İstanbul), Salâh Cimcoz (İstanbul), 
Halil Menteşe (İzmir), Gl. Muhittin 
Akyüz (Kars), İbrahim Süre3ry^ Yi
ğit (Kocaeli), Ali Muzaffer Göker 
(Ko^ıya), Hikmet Bayur (Manisa), 
Necmeddin Sadak (Sivas), Yahya 
Kemal BeyatU (Tekirdağ), Nâzım 
Poroy (Tokat). 

İktisad Encümeni 
Berç Türker (Afyon K.), Hamza 

Erkan (Afyon K.), İzzet Akosman 
(Afyon K.), Ahmed Ulus (Ankara), 
Muammer Eriş (Ankara), Nazmi 
Topçuoğlu (Aydın), Veli Necdet Sün-
dükay (Diyarbakır), Fuat Balkan 
(Eklime), Salih Başotaç (Erzincan), 
Emin Sazak (Eskişehir), Nuri Pa-
zajpaşı (Gaziantep), Ismsül Sabuncu 
(Giresun), Edib Servet Tör (Gümüş
hane), doktor Muhtar Berker (İçel), 
Abidin Daver (İstanbul), Ahmed 
Hamdi Denlzmen (İstanbul), Benal 
Anman (İzmir), Dr. Mustafa Bengisu 
(İzmir), Mehmed Aldemir (İzmir),' 
Kahraman Anklı (Kars), Celâl Ba-
yar (Kastamonu), Ahmed Hamdi 
Dikme (Konya), Kâzım Okay (Kon
ya), Besim Atalay (Kütahya), Dr. 
Rasim Ferit Talay (Niğde), Hasan 
Cavid (Rize), Şemsa Işcan (Seyhan), 
Naki Bekmen (Siirt), Yusuf Kemal 
Tenkirşenk (Sinop), Hasan Karaba
cak (Zonguldak). 

K ü t ü p h a n e encümeni 
Dr. General Besim Ömer Akahn 

(Bilecik), Dr. Mustafa Cantekin (Ço
rum), Mihri Pektaş (Malatya), Ha
zım Tepeyaran (Niğde). 

Maari f encümeni 
Belkis Baykan (Ankara), Türkân 

Örs (Antalya), İsmail Hakkı Uzun-
çarşıh (Balıkesir), Avni Yukanuç 
(Çanakkale), Reşad Nuri Gültekin 
(Çanakkale), Talât Onay (Giresun), 
İzzet Ulvi Aykurt (Hakkâri), Emin 
İnankut (İçel) Ali Kâmi Akyüz (İs
tanbul), İbrahim Alâaddin Gövsa 
(İstanbul), Nazmi Ülker (İzmir), Şe-
hime Yunuz (İzmir), Fuat Köprülü 
(Kars), Rıdvan Nafiz Edgüer (Mani
sa), Ali Canib Yöntem (Ordu), Selim 
Sim Tarcan (Ordu), Hasip Ahmed 
Aykuna (Tokat), Halil İhat Boztepe 
(Trabzon), Hamdi Ülküven (Trab
zon), Refet Ülgen (Urfa). 

M a l i y e encümeni 
Caaaal Akçm (Afyon K.), Haydar 

Çerçel (Afyon K.), İhsan Tav (Ağn), 
Dr. Galip Kahraman (Bursa), Zülfü 
Tirel (Diyarbaku-), Münir Hüsrev 
Oole (Erzurum), Ahmed Aksu (Gar 
ziantep), Atıf Bayındır (İstanbul), 
Kâmil Dursun (İzmir), Ömer Taşçı-
oğlu (Kayseri), Hamdi Kuleli (Kırk
lareli). İzzet Özkan (Kırşehir), İbra

him Tolon (Kocaeli), Kâzım Gürel 
(Konya), Mahmud Nedim Zapçı 
(Malatya), Faik Kurdoğlu (Manisa), 
Dr. Abravaya Marmaralı (Niğde), 
Kemalettin Kâmi (Rize), İbrs^im 
Arvas (Van), Yusuf Özençi (Zongul
dak). 

M. H . tetkik encümeni 
Rifat Araz (Ankara), Şakir Kınacı 

(Ankara), Mehmed Emir (Balıkesir), 
Ziya Esen (Çankırı), Mazhar Müfid 
Kansu (Çoruh), Ziya Karamürsel 
(İstanbul), Dr. Hilmi Oytaç (Malat
ya), Hakkı Kıhçoğlu (Muş), İbrahim 
Mete (Seyhan), Hakkı Ungan (Van). 

Mill î M ü d a f a a encümeni 
Hacim Çbrıklı (Balıkesir), Salih 

BoEok (Bilecik), Dr. Akif Ankan 
(Çankın), Eyüp Sabri Akgül (Ço
rum), Gl. Kâzım Sevüktekin (Diyar
bakır), Aziz Akyürek (Erzurum), 
Yalim Altuğ (Erzurum), Şükrü Ko
çak (Erzurum), Hasan Fehmi Ataç 
(Gümüşane), Yusuf Ziya Zarbun 
(Gümüşane), Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (İstanbul), Hüsrev Kızıl-
doğlan (Kars), Şerafettin Karacan 
(Kars), Vehbi Bilgin (Konya), Gl. 
Osman Koptagel (Malatya), Kâzım 
Nami Duru (Manisa), Hasan Reşid 
Tankut (Maraş), Sadullah Güney 
(Muğla), amiral Fahri Engin (Sam
sun), Ruşen Barkın (Samsun), Si
nan Tekelioğlu (Seyhan), Cevdet 
Kerim tncedajn (Sinop), Rahmi 
Apak (Tekirdağı), Gl. Ahmed Yaz-
gan (Urfa), Celâl Arat (Yozgat). 

Naf ia encümeni 
Mebrure Gönenç (Afyon K.), Arif 

Baytm (Ankara), Eşref Demirele 
(Ankara), Ali Rıza Erem (Çoıu'-?), 
Fuad Ziya Çiyiltepe (Elâzığ), Aziz Sa-
mih İlter (Erzincan), İzzet Arukan 
(Eskişehir), Osman Işın (Eskişehir), 
Hüsnü Özdamar (İsparta), Sadettin 
Epikmen (İzmir), Sadri Ertem (K :-
tahya), Mehmed Şevket Özpazarbaşı 
(Malatya), Vasıf Çinay (Malaty; », 
Osman Ercin (Manisa), Halid Menci 
(Niğde), Abdürrahman Naci Demir-
ağ (Sivas), Gl. Sıdkı Üke (Tokat), 
Sami Erkman (Tımceli), Şeref Uluğ 
(Urfa), Veled İzbudak (Yozgat). 
S . v e M . İ ç t i m a i y e e n c ü m e » - i 

Dr. Hüsameddin Kural (Ağrı), 
Dr. Taptas (Ankara), Dr. Münir Soy
kan (Antalya), Dr. Şakir Şener (Ay
dın), Dr. Muhlis Suner (Bilecik), 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd (Burdur), 
Dr. Refik Guaran (Bursa), Dr. Ham
di Berkman (Denizli), Fatma Memik 
(Edime), Dr. Mehmed Ali Ağakay 
(Gaziantep), Hasan Vasıf Somyüıek 
(Giresun), Rıza Saltuğ (Kastamonu), 
Salih Turgay (Kayseri), Dr. Fusd 
Soragman (Kocaeli), Dr. Osman 
Şevki Uludağ (Konya), Dr. Ali Süha 
Delibaşı (Kütahya), Asım Tünıer 
(Manisa), Dr. Rıza Levend (Mardin), 
Nazmi Trak (Tekirdağ), Hüsameddir 
Okan (Zonguldak). 
Teşki lâ t ı e sas iye e n c ü m e n i 

Gl. Kâzım Özalp (Balıkesir), Fet
hi Okyar (Bolu), Fazıl Nazmi Örkün 
(Çankırı), Hüseyin Cahid Yalç'n 
(Çankırı), Necip Ali Küçüka (Deniz
li), Yusuf Ziya Özer (Eskişehir), Gl. 
Cemal Mersinli (İçel), Gl. Kâzım Ka-
rabekir (İstanbul), Celâl Bayar (İz
mir) , Mahmud Esad Bozkurd (İzmir), 
Dr. Tevfik Aslan (Kastamonu), Dr. 
Fuad Umay (Kırklareli), Hüseyin 
Rahmi Gürpınar (Kütahya), Recep 
Peker (Kütahya), Kenan Örer (Ma
nisa)., Yunus Nadi (Muğla), Süley
man Necmi Selman (Samsun), Ali 
Münif Yegana (Seyhan), Resai Eriş
ken (Tokat), Mehmed Emin Yurda-
kul (Urfa). 

Ziraat encümeni 
Nuri Cîöktepe (Aydm), Rahmi Sel

çuk (Balıkesir), Emin Aslan Tokat 
(Denizli), Yusuf Başkaya (Denizli), 
Faik Kaltakkıran (Edime), Fikret 
Aüı (Giresun), Sabit Sağıroğlu (Elâ
zığ), Ahmed Ovacık (İçel), Rahmi 
Köken (İzmir), Ömer Küntay (Kars), 
Zühtü Akın (Kırklareli), İbrahim 
Dibi an (Kocaeli), Nasuhi Baydar 
(Malatya), Hüsnü Yaman (Manisa), 
Kani Karaosman (Manisa), Yaşar 
Özey (Manisa), Dr. Abdülkadir Ke
mali (Maraş), Muhittin Birgen (Ma^ 
din), Damar Ankoğlu (Seyhan), İs
mail Safa özler (Seyhan), Tevfik 
Tarman (Seyhan), Ali Riza Esen 
(Sürt), Şefik Özdemir (Siirt), Atıf 
Esenbel (Sivas), İsmail Mehmed 
Uğur (Sivas). 
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(^^^OC Irigarı adam J 
Gayet tatlı konuşurdu. Çok güzel 

hikâyeler anlatırdı. Ona bütün tanı-
| ık lan «Tatlı dUli Kadri» derlerdi. 
IÇok seyahat etmiş, dünyanın birçok 
irerlerini görmüştü. Başmdan birgok 
garip vakalar, tuhaf tuhaf kadm ma> 
beralan geçmişti. Fakat artık yaş
lanmış, her şeyden elini eteğini çek
mişti. 

Geçen gün hep birlikte oturmuş 
konuşuyorduk. Bilmem nereden açıl-. 
CU da içimizden biri: 

— Dün gece sabaha kadar yata
ğımda sayıklamışım... Bu sabah bi
zim bayan söylüyordu... dedi. 

Kadri gülümsedi: 
— Sayıklamak deyince aklıma tu

haf bir vaka geldi. Pek meraklı bir 
hikâyedir. Anlatayım da dinleyiniı. 
Vaktile, gençlik senelerimde Roman
ya tarikile Almanyaya gidiyordum. 
Bükreşten trene bindim. Bulundu
ktun kompartımanda pehlivan kılıkh 
ârl yan bir adamla, sansın, gayet tat-
b bakışlı, genç bir kadm vardı. Daha 
ben yerime yerleştikten bir saat son
ra genç kadmla aramızda bir göz ah
baplığı başlamıştı. Zaman zaman tat
il tatlı bakışıyorduk. Ben bir gazete 
açmış, bımu okuyor gibi yapıyordum. 
Fakat gazetenin üstünden, kenarla-
nndan, kaçamak bakıcılarla karşımda 
Oturan genç kadını seyrediyordum. 
Ne biçimli vücudu, ne mımtazam ba
cakları vardı?.. 

Bir aralık onun yüzüne bakarken 
O kadar dalmışım ki, genç kadm be
nim halime gülümsedi. Yalnız olsay-
flık oıjunla ahbaphğı ilerletmek işten 
bile değildi. Falcat yanında oturan iri 
yan adam arasıra baaa o kadar sert 
sert bakıyordu ki, gözlerimi hemen 
sarışın kadmdan ayırmağa mecbuf 
oluyordum. 

Onların biribirlerile konuşmaların
dan pek samimî, pek sıkı fıkı ahbap 
olduklan da anlaşılıyordu. Trende 
başka ahbapları da vardı. Arasıra bi
zim kompartımana çok boyalı genç 
kadınlar, orta yaşlı erkekler, delikan-
hlar gelip onlarla konuşuyorlardı. 
Kendi kendime: «Galiba hep beraber 
seyahat eden bir arkadaş grupu!» de
dim. 

Bir aralık benim kompartımanda
ki iriyarı erkek cebinden küçük bir 
defter çıkardı. Okumağa başladı. Lâ
kin yavaş yavaş adamın gözleri süzü
lüyor, uyukluyordu. 

Kendi kendime: «İnşallah ujoır da, 
ben de bu genç, güzel "kadmla ah
baplığı daha ziyade ilerletirim» di
yordum. Nihayet başını, oturduğu 
kanapenin arkasına dayadı. Gözleri 
kapandı. Küçük defter elinden kaydı. 
Uyumağa başlamıştı. 

Sanki güzel yol arkadaşım da bunu 
bekliyormuş gibi hafifçe gülümsedi. 
İşte bu gülüş, lâf açmak için güzel bir 
fırsattı amma istifade edemedik M... 
Ne de olsa serde toyluk var. Şimdild 
aklım olsaydı hemen lâfı açardım. 

triyarı adamın kanapeye dayadığı 
başı bir tarafa eğilmişti. Hafiften ha
fife de horlamağa başlamıştı Adam 
horladıkça genç kadm gülüyordu. 
Pehlivan küıklı yolcu uyuduktan son
ra sarışın kadının bakışları daha faz
la tathlaşmıştı. Eğer bir parça cesa
ret etmiş olsaydım, saadet parmakla
rımın ucuna doktmacaktı. 

Oturduğum yerden ne hayaller kur
mağa başlamıştım. Berline vanncıya 
kadar bu tatlı bakışlı, heykel vücutlu 
kadınla belki nefis bir macera geçire
bilirdim de... 

Zaman zaman uyuyan erkeğin ba-
Şi büsbütün kayıyor, yanımda oturan 
güzel yol arkadaşıma doğru sarkıyor-
du. Halbuki benim yanımdaki yer 

boştu. Onun için tuttum bir cesaret 
gösterdim. Genç kadına yavaşça fı
sıldadım: 

— Bğer orada rahasiz oluyorsanıa 
bu tarafa geçiniz... 

Treddüdlü bakışlarile evvelâ uyu
yan adamı şöyle bir süzdü. Onun ağur 
bir uykuda olduğıma kanaat getirmif 
olmah M, yavaşça: 

— Peki!... Fakat sizi rahatsız et-
miyeyim!... diyerek, geçti, yanımda
ki boş yere oturdu. Beni dehşetli bir 
heyecan almıştı. 

Tam onunla konuşmağa karar ver
diğim esnada, uyuyan adamm dudak-
lan kımıldadı. Sayıklamağa başladı. 
İlk söylediği cümle de şu oldu: 

— Hele ona bir yan bakan olsun!... 
Sanki bu söz bana söylenmiş gibi 

idi. Yerimde şöyle bir toparlandım. 
İriyan yolcu sayıklamağa devam 

ediyordu; 
— Ben son derecede kıskanç bir 

adamım... 
İş fena idi. Âdeta korkmağa başla

mıştım. Hele uyuyan adaımn sayık
larken söylediği son cümle pek müt
hişti. Hâlâ bu sözler aklımdadır. 
Adam, gözü kapalı: 

— Ona yan bakanm gözlerini uyar 
nm... Onu benim elimden almağa 
teşebbüs edenin kalbini yerinden sö
ker, köpeklere dağıtırım... 

Ben bu sözleri işitir işitmez, yanım
daki genç kadma: 

— Bana müsaade, biraz dışan çı
kacağım!... diyerek kendimi kompar
tımandan dışarı attım. Akhma, sa
yıklamak hakkında, vaktile okudu
ğum bir kitap gelmişti. Bu kitapta 
aşağı yukarı deniüyordu M: «İnsan, 
ekseriya zihnini çok meşgul eden, 
yaptığı veya yapmak istediği şeyleri 
sayıklar.» 

Kitapta okuduğum bu cümleyi ha
tırlayınca, kendi kendime: 

— İriyan adam, demek pek kıs
kanç... Rüyalannda bile yanmdaki 
kadmı kıskanıyor. Neme lâzım?... 
Başımı belâya mı sokacağım? dedim. 
Bir daha da bizim kompartimamn 
semtine uğramadun. 

Hattâ vagonun koridorlannda bUe 
sarışın kadınla karşılaşmağa çeMni-
yordum. O, koridora çmkmca, ben 
vagondaki helaya giriveriyordum. 
Böylece sabahı ettik. 

Ertesi günü lokanta vagontmda 
genç kadınla karşılaştım. Vagonda 
başka boş yer yoktu. Garson beni tam 
genç kadının karşısına oturtmaz mı? 
Selâmlaştık. Kahvaltısımn sonıma 
doğru, o dudaklarmm arasına bir si
gara yerleştirdi. Benim de önümde 
kibritim duruyordu. Artık ne olursa 
olsun, sigarasım yakmak mecburiye
tinde kaldım. Hâlâ yanındaki erkek 
lokantalı vagona gelmemişti. Ben si
garasını yaktıktan sonra genç kadın, 
her halde lâf açmak maksadile: 

— Dün gece kompartımana bir da
ha dönmediniz... dedi. 

Gülümsedim: 
— Yanınızdaki zat o kadar müthiş 

şeyler sayıklıyordu M... dedim. 
O da güldü: 
— Yanımdaki adam mı? dedi... O, 

bizim tiyatro kumpanyasmda daima 
katil, cani, kansmı öldüren kıskanç 
koca rollerim oynar... Rollerini ez
berlemek için o kadar çalışır ki sor^ 
maymız... Uyurken bile rollerinden 
parçalar sayıklar... Biz artistiz, şehir 
şehir dolaşıp temsiller veriyoruz. O 
gördüğünüz zatm her seyahatte tren
de uyuduğu zaman sayıklamasını sey
reder, güleriz. Dün gece de gene böy
le oldu ya... Maamafih iyi bir arkar 
daştır. 

Hikmet Feridun Ee 
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TORKÎYB SAATÎLB 

T. A. ?; 

12,30: Frosram, 12,35: Türk mfizifti-PL, 
18: Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15: Müzik (Kanfik 
program - PL), 18,45 - 14: Konulma 
(Kadın saati - Kv hayatına aid). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans mu
zlim - PL), 19: Konımma (Türkiye posta
sı), 19,15: Türk müziği (Faml heyeti). 
Çalanlar: Hakkı Derman, Bşref Kadri, 
Hasan Gür, Halûk Recai, Basrl Üfler, 
Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin Karakuş, 
20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiat), 20,13: Türk müziği. Ça
lanlar: Vecihe, Reşad Erer, Cevdet Ko
zan, Kemal Niyazi Şeyhim. Okuyanlar: 
Sadi Hoşses, Müzeyyen Senar. 1 - Tahir-
puaelik peşrevi, 2 - Dedenin - Tahirpu-
selik yürük semaisi - O gül endam, 3 -
Kâzım Us - Tahirpusellk şarkı - Görme
sem gül yüzünü, 4 - Rahmi bey - Ta-
hirpaelik şarkı - Geçti o gamh eyyamı, 
5 - Kâzım Us - Tahürpuselik şarkı - Ben 
sana mecbur, 6 - Tahirpusellk saz se
maisi, 7 - Osman Nlhadm - Nihavend 
şarkı - Körfezdeki dalgm su3ra bir bak, 
8 - Şevki beyin - Hicaz şarkı - Bağlanıp 
zülfü hezaran, 9 - Şükrünün - Hicaz şar
kı - Bir bakışta beni mest etti, 10 - Tür
kü - Alıverin bağlamamı, 21: Memelket 
saat ayan, 21: Konuşma (Hukuk timi 
Yayma kurumu), 21,15: Esham, tahvi
lât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,26: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (Senfo
nik plâklar), 22,30: Müzik (Romanslar, 
ve saire - PL), 23: Müzik (Caeband -
PL), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve 
yarmki program. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 Ŝ  6 7 8 9 10 

Soldan a«S»: 
1 — Bir yaz sebzesi 
2 — Tebriye etme - Din ve dünya iş

lerini ayıran. 
3 — Saat tamir edçn - Abı leziz. 
4 — Haincesine. 
5 — Sakin olmak - Atıf edatı. 
6 — Kederli - Su sızdırmıyan toprak. 
7 — Asmaktan emir - Tok degü - Yük

sek ve daire şeklinde bina. 
g — Tavlanm hâkimi - Tersi aynası 

demektir. 
9 — Romanya parası - Bir nevi bezelye. 

10 — Koltuk altmda çıkan çıban. 
Tnkandan aşağı: 
1 — Aburcubur yiyen. 
2 — Kaba kumaş - Gamnâk. 
3 — Bir göz hastalığı - İntihapta ve

rilen. 
4 — Öğrenmesi en kolay çalgı - Hay

ret edatı. 
5 — İskelede halat bağhyan. 
6 — Tersi razı demektir - Kuralların 

başına konan. 
7 — Kırmızı - Beyaz - Refika. 
8 — Nefi edatı - Yagmursuzluk. 
9 — Hıristiyanlık. 

10 — Kıraat et - Unsur. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa: 
1 — Klrez, Akçe, 2 — İcabmda, 8 — 

Rafadan, 8i, 4 — Et, Bedahet, B — Bigâ
ne, 8 — İlel, 7 — Taş, Ali, Um, 8 — 
Kestaneci, 9 — Çare, Retuş, 10 — Abide, 
Kh-. / 

Tnkandan aşağı: 
1 — Kiremit, Ça, 2 — İcat, Lâkab, 8 — 

Raf, Beşeri, 4 — Ebabil, Sed, 5 — Zıdeg, 
At, 6 — Nadanlar, 7 — Adnan, İnek, 6 — 
Ka, Hep, Eti, 9 — Se, Uçur, 10 — Kritümlff. 

KÜÇÜK İLÂN 
okuyucularımız arasmda 

EN SERÎ, 
EN EMİN 

EN UCUZ 
vasıtadır. AUm satım, Ura İflerlıı. 
de if ve İfçi bulmak için Istlftıde 
edinlzl 

m. mı 

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

Tazan: İSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 108 

Lama, Suya bakarak: '^Prenses kaçıyorl,, diye bağırdı. 
Samo sevgilisinin kaçtığını duyunca şaşırmıştı 

Ll^ 

Ti - Vong calî bir sevinçle: 
— Oelirlm, dedi, burada boğulu

yorum.. Kubilâym şiddetinden, sa-
raym güneş ve hava görmeyen loş 
odalarmdan beni kurtarırsan, senin
le - cehenneme de gitsen - gelirim! 

Samo birdenbire karar verdi: 
— Pek âlâ. öyleyse sen hazır oL 

Ben beş gün sonra yola çıkacağım, 
ilkönce Ma-Çi'yl kaçırır, sonra da se
ni alınm. Kimseye sezdirmeden Ka-
rakunım yolvma düzülürüz. 

Ti - Vong'ım maksad ve dileği sa
dece kardeşinin zdndancnu kurtul
ması idi. O, bundan başka bir şey 
düşünmüyordu. 

— Peki, dedi, ben seninle gitmeğe 
her zaman hazırım. Zat o da bana 
yardım edecek. Onu da birlikte gö
türeceğim. 

Samo sevindi: 
— İkinizi de birer denk yapana, 

saraydan Kubilâym Turakinaya ver
diği hediyeleri götürüyor gibi, sizi de 
bu eşyalarla birlikte karargâhıma 
götürürüm. 

Fazla konuşamadılar. Prens Ma -
Çi'nin kaçırılmasına karar verdikten 
sonra ayrıldılar... 

• 
Samo odasma dönünce, bu mesele 

hakkında Atsuya bir şey söylememe
ği muvafık bulmuştu. İki gü» sonra 
iç kaleye gidecek ve kale muhafızını 
sarhoş ederek - adamlan vasıtasile -
Sung prensini zindandan kaçırta
caktı. 

Ti - Vong o gün derhal kardeşi
ne - gizlice - şu mektubu gönderdi: 

«Büyük babam Ha - Ti'nln 
tahtma çok yakında oturacak
sın! Bütün mabudlar senin 
kurtulmanı istiyorlar. Her şey 
hazırlandı. Samodan söz al
dım: İki gün sonra kaçınla-
cak ve serbes kalacaksm! Ka
leden çıkar çıkmaz Sung yolu
nu tut ve Çin topraklarmdan 
uzaklaşıncaya kadar, Çinliler
den hiç kimseye görünme! Ba
na gelince: Senin arkandan, 
ilk işim Kubilâyı öldürmek ve 
Sunglan onun elinden kurtar
mak olacak...> Ti - Vong 

Güzel prenses, kardeşine bu mek
tubu gönderdikten sonra, kendisi de 
hazırlanmağa başladı. Fakat, Samo 
Ue kaçmağa değil., o, cariyesi Zato'-
nun yardımile saraydan - kimseye 
görünmeden - gözden kaybolmanın 
yolunu bulmuştu. Prens Ma - Çi'nin 
zindandan kaçınldığmı duyar duy
maz - ne yapıp yapacak - Kubilâyı 
ya zehirle, yahut hançerle öldürmeğe 
çalışacaktı. 

Ti - Vong bu işi yaptıktan sonra: 
cKaçamayıp ysıkalamrsam da zaran 
yok. Sımglan Moğol zulmünden ve 
Moğol istüâsmdan kurtarmış olu
rum!» diyordu. Ti - Ving çok cesur 
ve atılgan bir kadındı. Kardeşini zin
dandan kaçırtmak için, Samo gibi, 
her kadın önünde kolay kolay eğll-
miyen bir kahramam elde etmeğe 
muvaffak olmuştu. 

Dört, beş gün içinde bütün bu iş
ler bitmiş olacaktı. Ti - Vong, Samo-
nım sevinç ve neşesiıü gördükçe için
den gülüyordu. O, bir çok kaleler 
fetheden ve akından akma, zafer
den zafere koşan yenilmez kahrama-
mn zayıf tarafmı bulmuştu: Samo, 
insanlann gözyaşlanna çabuk ina
nırdı. Muztarib olmayan bir kimse
nin yalandan ağlayabileceğini aklı-
na sığdıramazdı. Ti - Vong onu göz-
yaşlarUc teshir etmiş ve kandırmıştı. 

S u n g p r e n s i k a l e d e n 
k a ç ı r ı l d ı k t a n s o n r a . . 

Samo, kale muhafizUe kımız içi
yor, ve afyon çekerek eğleniyordu. 
fOale muhafızı, Samo Ue o gece baş-
bâ fa kalışmdan çok memnundu. Sa
mo. gündüzden Sinvur'a icab eden 
talunatı vermişti. Samo o gece pren
sin yattığı zlndamn anahtanm kale 
muhafızından çalıp Sinvur'a vere-
otictl. Slnvur zindanın kapışım aç
tıktan sonra anahtarı tekrar Samo-
ya getirecek, o da anahtan kale 
pauhafızınm koynuna koyup gide

cekti. 
Düşündükleri ve kararlaşturdıMa-

n gibi yaptılar. Kale muhafuB g«oi 
yansına doğru sızmşıtı. Samo I h ^ 
yatlı içiyordu. Derhal zindanın aaalir 
tanm aldı, Sinvur'a verdi. 

Süıvur Çindo kaiiiiamak için, Sir 
monur; ^ r dediğini yapıyordu. Ru-
bUây O n ( ^ çok hoşlanmış ve hlzm»-
tine almışsa da, Samo kendisini bto-
likte götürmeyi vadettiğinden, Sln
vur komutanına yararlık göstermeİD-
ten geri kalmıyordu. 

Kalenin dış kapısmda Sung pren
si için bir at hazırlanmıştı. Prens 
Ma - Çi zindandan çıkar çıkmaz bu 
ata bindi, kendisini himaye edecek 
köye kadar Sinvur onu talab ede
cektir. Şehir civannda bulunan bu 
köy halkı Sunglan çok severdi. Pren
ses Ti - Vong bu köyün ieleri gelen
lerinden birile el altından anlaş
mıştı. 

Ma - Çi zindandan çıkıncaya ka
dar hiç bir şeye inanmıyordu. O, kıs 
kardeşinin samimiyetinden de emin 
değUdi: «Ti - Vong, Kubilâym koy
nuna girdikten sonra, ne bana ne 
de kendi soyundan birine faydası ola
maz. O artık ölmüştür!» diyordu. 
Halbuki, Ti - Vong da kardeşi kadar 
yurdsever bir kadmdı. 

Bilhassa kendi soyunun sönmeme
si ve Sunglann tekrar - Ha - Ti dev
rinde olduğu gibi - canlanması için 
ne mümkünse yapıyordu. Ti - Vong 
bu arzusunun tahakkuk etmesi için 
Kubüâyı öldürmeyi bile göze almıştı. 
YakaJanacağmdan, idam edileceğin^ 
den hiç te korkmuyordu. 

Sinvur, Sung prensini zindandan 
çıkardıktan sonra anahtan tekrar 
komutanma götürdü: 

— Biz gidiyoruz, dedi, siz de artık 
burada kalmayınız! 

Samo, yaptığı işin kendisini ebe
diyen tazib edeceğini biliyordu. Fa
kat ,sevgilisine yaranmak için bunu 
yapmağa mecburdu. Anahtan kale 
muhafızınm koynuna koyarak ya
vaşça odasmdan çıktı. O da kendi atı
na bindi. 

Sinvur, Sung prensini kaçırırken, 
Samo da Kubilâym sajayına dönü
yordu. 

KubUây Çine geldiği gündenberi 
Mnğ'ollar buna benzer bir hâdiseye 
şahid olmamışlardı. Kubilâym şid
detinden herkes korkardı. Zindandan 
veya kaleden mahkûm kaçıranlar ve 
yahut onlarm kaçmsısma göz yu
manlar idam cezası görürdü. Bu işe 
bilhassa Samo gibi tanınmış bir Mo
ğol kahramammn önayak olması ka
dar heyecanU bir hâdise tasavvur edi
lemezdi. 

Samo saraya döndüğü zaman, Ku
bilâym düşmanı olan prens Ma - Çi'-
yi kaçırdığına pişman olmuş gibiydi. 

Samo odasına girdi. Kalbinde o 
güne kadar hissetmediği garib bir 
heyecan vardı. Odanın loşluğu içinde 
gözüne birçok hayaletler görünüyor 
ve kendisine: 

«— Sen ne yaptın? Cen gizin yasa
sına sadık kalacağma yemin eden sen 
değU miydin? Bir kadım memnun 
etmek için, yurduna fenalık yapmak
tan korkmadın mı?» 

Diye bağırdıklannı duyar gibi olu
yor, tüyleri ürperiyordu. 

Eğer Samonun başı biraz dumanlı 
olmasaydı, o şüphe yok ki, bu yaptı
ğı işten çok daha müteessir olacak, 
hattâ belki de atına binip Ma - Çl'-
yi yoldan çevirecekti. 

Saatler geçtUcçe ayüıyor, ayıldıkça 
da düşüncesi ve iztırabı derinleşt-
yordu. 

Yann, öbürgün Sung prensi memr 
eketine dönünce milletinin başına 
geçecek, Moğollarla cenkleşmek İçin 
yeni tedbirler alacak ve Kubilây bu 
vaziyet karşısında kimbilir ne kadar 
meyus ve müteessir olacaktı! 

Samo bu işin mesuliyetini düşüıv 
dükçe vicdanmm kanadığım dujrur 
yor. Sonra birden sevgilisinin hayali 
gözünün önüne geliyor ve: 

(Arkası var). 

ıijcL ûa>ı.yuiu*i. 
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^ M I I ¥ A R I 
KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan wm 
tadilât üzerine Küçük Hânlar 
tarifemizde o nisbette tenzUât 
yapılımştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müıacaat edilme
lidir. Telefon: 20681, 

1 ~ İŞ ARIYANLAR 
KAPICILIK ARIYORUM — Bir kan ko

ca çocuklan yoktur. Apartımân ve buna 
mümasil yerlerde iş arıyorlar. Kanaatkar
dırlar. İsteklilerin Kadıköy Mühürdar Rı
za Paşa sokak 23 numara Artin diye mü
racaat. 

FRANSIZ LİSESİ MEZUNU — Refe-
feranslı bir genç İş arıyor. Akşamda A. T. 
rumuzuna müracaat. — 6 

DİPLO>LALI BİR EBE İŞ ARIYOR — 
Üniversite doğum şubesinden mezun bir 
Türk bayan gerek İstanbulda gerek taş
rada hususi hastanelerde İş arıyor. Ak-
çam'da (Ebe) rumuzuna mektupla mü
racaat. — 2 

İş ARIYORUM — Resmi memuriyetler
de bulunmuş tecrübeli bir Türk her ne 
türlü olursa olsun bir iş arıyor. Ortaköy 
Portakal Arka yokuşu 4 numarada Mus-
tafaya müracaat. — 1 

İŞ ARIYORUM — Tahsil görmüş otuz 
yaşındayım, eski, yeni yazım mükemmel
dir, kuvvetli hesap bilirim. Hesap ve yazı 
makineleri kullanırım vesaiklerim mev-
cuddur. istanbul dahili, günlük veya ya
rım günlük bir iş arıyorum. Akşam'da 
Muhasip rumuzuna mektupla müracaat 
edilmesi. — 8 

SÜT ANNE ARIYANLARA — Sütü iyi 
genç muhtaç vaziyettedir. İstiyenler Ka-
dirga Kâtip Sinan mahallesi No. 15 Sa-
bahat. — 2 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
BİR BAYAN İSTİYORUZ — Gişemizde 

çalışmak üzere bir bayan istiyoruz. Adres: 
Yenicami Sultanhamam cadde. Mısır çar
şısı kapısı karşısı Tunç Ay Gişesi. — 1 

BAYAN ARANIYOR — Biri atı, diğeri 
dokuz yaşında iki çocukla meşgul olmak 
VB Almanca öğretmek üzere bir bayana 
ihtiyaç vardır. İstiyenlerin Cağaloğlu Sıh
hat Yurduna gelmeleri. 

BEKÇİ ARANIYOR — Bir gece bekçisi
ne ihtiyaç vardır. Yuca Ülkü lisesine 
müracaat. (Kumkapı). 

FOTO SİPARİŞLERİ — Kabul etmek 
için bayan aranıyor. Foto - Sait Cumhu
riyet meydanı No. 14 Taksim. — I 

B I R A H Ç I ARANIYOR — Bir fabrika-
nm amele ve memur yemeklerini idareye 
muktedir bir ahçı aranıyor. Bahçekapıda 
4cü Vakıf han 36 numarada bay Eşrefe 
müracaat. — I 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK MOTOSİKLET — 38 model 

7,5 beygir kuvvetinde Harlay arabalı mo
tosiklet: Kurtuluş Safa meydanı Aliağa 
sokak No. 19. — 1 

SATILIK PİYANO — Kraus Stüttgart 
markalı yeni bir Alman piyanosu içi de
mir ve çapraz olarak satılıktır. Taksini 
Ağır sokak No. 46. 

MÜCELLİT BIÇAĞI ARANIYOR — 
Kullanılmış 70 santimlik bir adet matbaa 
bıçağına ihtiyaç vardır. Satmak istiyenler 
Ankara caddesi 111 numaralı Af itap ma
ğazasına müracaatları. 

ÜÇ ADET MOTOR ARANIYOR — 
220 - 380 amperlik iki adet motor biri otuz 
ilâ kırk beygir diğeri 6 ilâ 10 beygir kuv
vetinde aynca da su tulumbası 2 beygir 
kuvvetinde lâzımdır. Eyüp Silâhtar cad
desi Aslan tuğla fabrikası sahibi Sabri 
özaslana müracaat. Telefon: 21132. — 1 

BİR İYİ PİYANO ACELE SATILIKTIR — 
Beyoğlu Hamalbaşı - Ömerhayyam cad
desi No. 73/75 Zafer ap. No. 1. Saat 3 - 7. 

— 1 

SATILIK DENİZ MOTÖRÜ — Süraltl 
deniz motörü satılıktır. Mektupla veya her 
gün 12 - 13 e kadar Mahmudpaşa İrfaniye 
han 26 Melih Keskine müracaat. — 1 

SATILIK OTOMOBİL — Hususide kul
lanılmış taksiye de yarar DOÇ markalı 
otomobil ehven satılmaktadır. Görmek ve 
pazarlık etmek için Yeni postahane kar-
jısmda Velora han odabaşısı Karabete 
müracaat. — 1 

DENİZ MERAKLILARINA — İngiliz 
tezgâhlarında inşa edilmiş Maon 5 metre 
uzunluk 130 genişlik önü körülkü 6 mil 
süratinde 6 kişilik 4,5 beygir kuvvetinde 
deniz ŞRnjümanlı saatte bir kilo benzin 
sarfeden deniz motörü tam takım bütün 
teferrüatile satılıktır. Haliç Feneri Vasll 
Naum kızağı müdürlüğüne müracaat. 

, — K 

^ BİR I,r^»:^ MOTÖRÜ ARANIYOR — 
Açinde asgari İki kişilik yatma yeri ve he
lası bulunması şarttır. Galata İnhis^rfar 
İnşaat şu" mimar Fazıl Aysuya 
^vuuuiat — 7 

4 - KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 

caddesinde Uygım apartımanmm 2 numa« 
ralı lüks dairesi eşyaslle beraber yaz için 
kiralıktır. Dört odası ve konforu olan bu 
apt. her gün gezilebilir. — 9 

SATILIK YALI — Yeşllköyde Marmara-
ya nazır yeni ysığlı boyalı konforlu Köy-
içi Rıhtım sokak No. 42 balıkçı FİUpakIye 
müracaatları. — 1 

BÜYÜKADADA — Nizamda, arkası çam
lara, önü denize zengin manzaralı ve 
bahçeli, on odalı köşk iki daire ayn ayn 
ve tekmil olarak ta kiralık ve satılıktır. 
Denizbank, kambiyoda Turgud özkurt'a 
müracaat. 

KİRALIK MOBLE 1 - 2 ODA — Kalaba-
hksız nezih aile nezdinde mükemmel kon
for. Beyog. İstik. cad. Luvr ap. No. 9. 

SATILIK VE KİRALIK ARSALAR — Ha
liçte: Karaağaçta 3800 m2. Haliçte: Eyüp 
Bahariyede 2200 m2. Fabrika ve depoya 
elverişli, deniz kenarında gayet derin. 
Müracaat: Telefon. 49387. — 1 

SATILIK HANE — Ebussuut Salkımsö-
ğüt caddesinde 24 numaralı kagir hane 
satılıktır. Apartımân şeklinde kullanıla
bilir, altmda dükkânı vardır. Nuruosma-
nlye İkbal kıraathanesine üçüncü kata 
müracaat. — S 

BOSTANCIDA EV YAPTIRMAK İSTİ-
YENLERE — Çok elverişli tramvay ve as
falttan istasyon ve vapura yakın deniz 
kenarı 1 dönümlük köşe başında arsa sa
tılık. Bahçekapı Anadolu han No. 28 Kâ-
mil'e müracaat. Tel. 20220: — 2 

SATILIK ECZANE — Manisanm Kula 
kazasında Mehmed Refik eczanesi yaşlı
lığından sahibi tarafından satılıktır. Mek
tupla yukandaki adrese müracaat. — 3 

KİRALIK VE SATILIK YALI — Boğaz-
İçinde Çubukluda iki daireli bahçeli bir 
yalı eşyalı ve eşyasız olarak kiralıktır. Te
lefon ve elektriği vardır. Telefon: 42686ya 
müracaat. — 8 

SATILIK — Sirkeci Nöbethane cadde
si Darüssade sokağında altında iki dük
kânı havi 11 numaralı evle yanındaki 13 
numaralı ev toptan veya perakende satı-
hktır. İçinde bay Saide müracaat. 

SATILIK — Anadoluhisarında Dolay 
bağlarmda on dokuz bin zira arazi dahi
linde beş kuyu ve sarnıç altı yüz meyvalı 
ve meyvasız ağaç iki dönüm bağı yedi oda 
iki sofa iki helâ ve sair müştemilâtı havi 
emsalsiz nezaretli köşk satılıktır. İskele 
memuru bay Ahmed vasıtasiyle içindeki
lere müracaatlan. 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay is
tasyonu karşısında 23 No. lı Müzeyj'en ap. 
üç odalı dairesi kiralıktır. — 13 

ŞİŞLİDE MOBİLYALI — Muşambah, 4 
odalı apt. mevsimlik kiralıktır. Bomonti 
tramvay istasyonu Samanyolu sokağı 
Ayyıldız apt. No. 5 (Bir merdiven). İçin
dekilere müracaat. 

PANGALTIDA — Elmadağmda Cedidiye 
sokağmda 43 numarada ikinci kat kirahk-
tır. Banyo, elektrik, havagazı, bahçe. Ha-
lâskârgazi caddesinde Bomonti istasyo
nunda Uğurlu Apart. 216 numarada dok
tor İsmail Kenan'a müracaat. 

KİRALIK EŞYALI APARTIMÂN — Şig-
lide her konforu havi eşyalı bir apartımân 
yaz mevsimi için kiraya verilecektir. Te
lefonla 41378 No. ya müracaat. — 4 

SATILIK APARTIMÂN — MüştemUâtı 
tekmil senevi 1464 lira irad getirir. Semti 
Lâleli Koska caddesi No. 40. — 2 

KİRALIK K A L O R I F E R L I AP. — Dai
releri kışm her gün sıcak su yazm 3 gün
de bir Lâleli Şair Haşmet sokak No. 43. 

— 2 

KİRALIK SAYFİYE — Erenköy sana-
toryomu civannda otobüse çok yakın 
çamlı ikiden beşe kadar her kaç oda is
tenirse. Şerait çok müsaiddir. Tafsilât al
mak için Beşiktaş iskelesi Mahkeme çık
mazı 13 numaraya müracaat. — 4 

KİRALIK, KONFORLU, MOBLE APAR
TIMÂN — Ayazpaşa, Parkotel karşısı. 
İkiz Kardeşler apartımanı 2 numaralı dai
re mevsimlik kiralıktı. Her gün saat 11 den 
3 çe kadar görülebilir: Tel. 44399. — 4 

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

KİRALIK — Hava ve suyu ile maruf 
Yakacığın en mutena mahalli olan Çarşı 
civarında Ayazma caddesinde Sevim mah-
feli namile maruf Sıdkı beyüı hane ve 
gazinosu lürahktır. Otel, pansiyon, lo
kanta, gazino yapmak için elverişli oldu
ğu gibi ailelerin ikametine de müsaiddir. 
Kiralamak isteyenlerin Çemberlltaş Mah
mudiye otelcisi Mükremine müracaatlan. 
Telefon. 23402. _ 4 

SATILIK ARSA - Fp-;ıVn;n, Ba5dad 
^-Mocsı, 145 Mo. İl 2 dönümden fazla, 
ağaçlı, duvar, kapı ve kuyulu bir arsa sa
tılıktır. Müracaat: Tel. 43249. — 2 

ANADOLUKAVAftlNDA — Dolay ma
hallesinde Hacı Vasfi bey sokağında 9 nu
maralı den' beş odalı gayet sıhhi 
hane ucuz . ulıktır. — S 

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

ACELE SATILIK APARTIMÂN — Ci
hangir Güneşli sokak Alman hastanesi 
arkasmda deniz görflt dört katlı küçük 
şirin her konforu havi modem apartımân 
İradı 9«0 lira fiat 7250 lira. — 3 

SATILIK KÖŞK VE ERAZt — Kartalda 
Rahmanlar tepesinde geniş bir erazl için
de çam ve zeytin yüzlerce ağacı muhtevi 
B.Ahmed Esad köşkü ile erazisl çok UCUE 
bir fiatle satılıktır. Tafsilât almak ve gö-
tüp gezmek için içindekilere müracaat. 

— S 

ARSA FİATİNE SATILIK EV — Anka-
rada Yenişehirde Meşrutiyet caddesi 
eski İnkılâp yeni, Yenlkalık sokak 3 nu
maralı 36 metre murabbaı cepheli 960 
metre murabbaı arsası bulunan kagir ev 
satılıktır. İsteklilerin Akşam'da H B ru
muzuna müracaatlan. — 1 

SATILIK İKİ KAGİR EV — 8 zer odalı 
yanlannda arsasile ve birinin bahçesi 
var. Elektrik, sarnıcı, kuyusu mevcud, 
tramvaya yakın, denize nazır, havtıdar. 
Üsküdar Yenimahalle Miroglu sokak 51 -
52 numaralı. Taliplerin Fincancılar Aslan 
Frisko hanı odabaşısma müracaat. — 4 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Hava, 
manzara ve bol suyu ile yirmi dönüm bah
çeli. Bostancıda Körkuyu mevkiinde mer
hum Hacı Nuri paşa köşkü yazlık (150) 
liraya kiralık ve (5000) liraya maktuan 
satılıktır. İçindekilere ve yahut Galata 
Merkez bankası karşısında İnhisarlar vez
nesinde Kenan Kılıg'a müracaat. — 3 

SATILIK — Beyazıd'da tramvaya bit 
dakika mesafede apartımana çevrilmesi 
kabil biri 8, diğeri 3. odalı sağlam iki ev. 
Köşebaşı, hâkim manzara, elverişli bah
çe. Görmek için Beyazıd'da Emlnbey so
kağmda No. 23. Fiat için Fatih'te İtfaiye 
karşısında No. 42 bay Mahmud Sümer'e 
müracaat. — i 

SATILIK — Beşiktaşta Kılıçalipaşa ma
hallesi Yıldız caddesinde denize nazır 
500 metre murabbalık arsa ucuz fiatle 
acele satılıktır. — 3 

ALİBEY KÖYÜNDE — Silâhtarağa ma
hallesi elektrik fabrikası karşısmda «Be-
nryağ Kaynağı» adile maruf araziden his
seme düşen 24 hisselik yeri ucuz fiatle en 
yakın zamanda Satıyorum. Bu hususta 
daha fazla bilgi edinilmek Içuı mahalli
ne, görüşülmek için de aşağıki adrese mü
racaat rica olunur. Adres: Üsküdar Seli
miye Şair Nesiml sokak No. 2 haneye öğ
leden sonra müracaat. — S 

ACELE SATILIK KÖŞK, ARSALAR — 
Erenköy Fınn sokağında dokuz dönüm 
çamhk, meyvalık bahçe, elektrik, hava
gazı, terkos, acı su tertibatını havi üç 
köşk toptan, perakende satılıktır. (52,20) 
telefonla müracaat. — 2 

KİRALIK - SATILIK — Büyükadada 
Nizamda, Çamhbel sokağmda Tevfik pa
şa köşkü satılık ve kiralıktır. Görmek 
üzere köşke ve görüşmek üzere Osman bey 
matbaasma veya telefonla 23883 numa
raya müracaat. — 2 

KİRALIK APARTIMÂN — Ortaköyde 
Tapur iskelesi yanmda Salhane sokak 
12 numara, 4 oda, hol, su, elektrik, hava
gazı, banyo, yazhk ve senelik verilir. Mü
racaat: Galata Nur han 13 numara. Tele
fon: 43265. — •» 

5 - MÜTEFERRİK 
f . 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele-
II) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esash ve en asri 
usul. - Ehven flatler. - «İngll. Prof.» — 16 

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

— 12 

YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA
RI — Hususi ve münferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısında Nuri Ziya sokak No. 39. Profesör 
Panosyan. — 4 

ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
rafmdan en seri ve asri metodla verilir. 
Flatler mutedildir. «Prof. H.» _ 15 

DANS DERSLERİ — En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asri danslan ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanımyan B. c^lu 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. — 7 

ölU Nebil Şakir terekesi 
tasfiye memurlusundan: 

ölü Nebil Şakire ait Kadıköy ikinci 
sulh hukuk mahkemesinin 937/28 sayılı 
dosyasındaki alacaklılar meyanmda ha
zine! maliye alacağının da bu kerre al
tıncı sıradan kayit ve kabulüne karar 
verilmesine binaen düzeltilerek yeniden 
tanzim edilen alacaklılar su^ cedvelinin 
mahkemeye tevdi edilmiş olduğu icra ve 
iflâs kanunımun 235 ve 236 ncı madde
leri hükmüne tevfikan ilân olunur. 

AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyucuları bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 Iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 

Nereden geliyoru2? 

Çocııklara coğrafya toraat-
leri 50 

Yeryüzü Gökyüzü 
Bir Türk kızrnm Amerika 
yolculuğu 
C?üceler ve devler memlefce- *• 
tinde Oülliver'in geyahft*-
lerl TO Ck>ğrafyada i lk a d u n 60 

En tanınmış muharrirlerin 
güzel romanları 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yalı çapkını 
Bu perdenin arkasında 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı hanım 
Bir kadm geçti 
Devler kaldınmı 
Aşk fırtması 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
îki cinayet gecesi 
Karacaahmedin esrar* 
Kardeş katili 

TA - NÛ 
Sermed Muhtar 
Selâmi îzzet 
Burhan Cahid 
Z. i 
Burhan Cahid 
İskender Fahreddin 
İskender Fahçeddln 
Sermed Muhtar 
İtelâmi İzzet 
Halid Fahri 
Muazzez Tahsin 
Vâ - Nü 

> » 
Hikmet Feridun 
Vâ - Nû 

&ııru9 
75 
75 
80 
80 
40 
İOO 
125 
80 
170 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

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

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebî haturalar 
Fazıl Ahmed 

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

Hüseyin Cahid 
[Kıymetli edibin muhtelif 
eserleri] 
[Albüm gibi resimlil 

M. Ragıp 
i l 

M. Saffet 
Necdet Rüştü 
Ahmed Refik 

80 
100 
150 

35 
50 
30 

na 

% 20 ıskonto kuponu 
Bu kopunu kesip «AKŞAM 

matbaası kitap serTİsİne» getirir 
yeya gönderirseniz bu llstedeU 
flatler üzerinden size yüzde 20 
Iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tetri jerlctl 
«AKŞAMt matbaası • İstanbul 
Muallim Ahmed Halld kltapha-

nesi • Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pot

ta pulu kabvl eâüir. 

^m/mf 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ ^863 
Statüleri tft Türkiye Cumhuriyeti ile mûttakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı I0İ61I933 tarihli kanunla tasdik edilmfffir 
(24İ6/İ933 tarihli 2435 Numaralı Resmî Gâzeit) 

Sermayesi: 
iht iyat akçesi 

10.000.000 incl l is Urat ı 
1.260.000 İncllis'Lirası 

Tfirkiyenin bafhca Şohtrlerindc 
PARİS. MARSİLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS. YUNANİSTAN, iRAN, İRAK, FlLtSTlM 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şuhcleri « 
YUGOSLAVYA. RUMANYA. YUNANİSTAN, SURlVe. L O ^ N A N 

ve HATAVda 
Filyallori ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirimi vardır 

Her nevi Danka Muameleleri yapar 
Hesabı carî ve mevciuat hesaplan kü̂ adı-
Ticari krediler ve vesaikli krediler kiişadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine kejide senedal iskoıHoM. 
Borsa emirleri. 
Esham ve lahvilât, allın ve emlaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

F.n yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır-



e^^t, »»^ 4 * 
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S a h i f e l 4 A K Ş A M 

y e BAĞI sayesinde bir çocuk gOn korkusuzca koşar, atlar, ata ve bisiklete b i n « , kürek çeker, tenis oynar, 

dans eder, güneş banyosunu ahx. ycUtanl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz. 

F E M l L v e B A Ğ I ^ ^ * kadmlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. O kadar 
pratiktir ki; ea ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezilmez, kullanan 
kadın bile mevcudiyetini katiyen anlayamaz. Mikrop yuvası obua eski usul 
bez ve pamuk tamponlann bayanlann bütün hayatlarma mal olan rahim, 
tenasül ye sinir hastalıklannm önüne geçmiştir. 

FEMlL 
FEMlL 

ve BAĞI 
ve BAĞI 

Beynelmilel Kadmlar Cemiyeti bayanlann AYLIK TEMİZLİKLERİNDE yalnız, FEMİL ve BAĞINI takdirle ka
bul etmiştir. FEMİL ve BAĞI Bflytlk ücaretlumelerde bulunur. Toptan satış yeri: İstanbul İş Bankası arkasmda 

Rahvancdar sokak No. 5 CAN LÂBORATUVARL 

11 Nisan 1939 

Ahnanyada yapılan ve sağlamlığı 

bütün dünyaca tanınmış 300 defa 

çalmakla bozulmadığı tecrübe 
i le sabit olan POtYOOR 

P O L Y D O R 
PLAKLARI 

8051 

8052 

8054 

BELKtS PLATİN 
incitti sözüm (karcığaS şatkı) 
Seni ancak (uşak şarkı) 
BAYAN NEVZAT 
Şiddetli hicran ile (rast gazel) 
Lâle misin (neva türkü) 
BAYAN BELMA 

Gözyaşlanm (u;ak şarkı) 
Saçlannm her teli (hüzzam şarkı 

GRAMOFONCULABDAN 

BAYAN NEDİME BİRSES 
Ork/rl Aynldm grülüm senden 
OVIQX Kalk gidelim daflant 

ÜRGÜBLÜ REFİK BAŞARAN 

8060 Kız senin adın Emine 
Aman Allah 

ZARALI KÜÇÜK HALİL 
fiQCQ Pencerende perde boa 

K a ^ n n başka başka 
ISRARLA İSTEYİNİZ. 

ETiBANK 
GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN 

Sivas vilâyetinin Divriki kazasmdaki demir, Artvin vilâyetinin Borçka 
kazasmdaki Murgul bakır, Niğde vilâyetinin Ulukışla kazasındaki Bolktu:-
dağ simli kurşun, işletmelerimiz için ikametgâlı ve ikametgâhlarının tenvir 
ye teslıini işletmeler tarafından temin edilmek şartlarile üç doktor almacaktır. 

Müracaat edenler arasmda dahiliye mütehassısı veya operatör olanlar 
tercih edilecektir. 

Diploma ve ihtisas vesika suretlerinin Etibank Genel Direktörlüğüne 
gönderilmesi. (1258) (2418) 

Etlbamktam 
Mühendis ve fen memuru aranıyor 

Bankamızın muhtelif maden] erindeki inşatta şantiye şefi olarak çaüşmak 
üzere tecrübeli mühendislere ve bvmlann yamnda çalışacak tecrüi)eli inşaat 
fen memurlanna ihtiyacımız vardır. Talip olanların Ankarada Etibank Genel 
Direktörlüğüne müracaatları. (1259) (2419) 

Beyoğlu yabancı askerlik 
Şubesinden: 

1 — Beyoğlu yabancı şubesinde 
kayıtlı yoklama kaçlığı 'olarak mua^ 
mele görmüş ve tekanmûl etmiş 316 
'(dahil) 334 (dahil) doğumlu deniz 
aratı askere sevk olunacaktır. Nak
di bedelleri 14 Nisan 939' cuma günü 
akşaımna kadar kabul olunacaktır. 
Toplanma ve sevk günü 15 Nisan 939 
cumartesi s a a t « dadır. 2^— Yine so 
bemizde yabancı kayıtlı yoklama ka
çağı olarak muamele görmüş ve te
kemmül etmiş 316 (dahU) 333 (da
hil) doğumlu harp sanayii ve güm
rük eratı ile 316 (dahil) 331 (dahil) 
gayri islâm erat a^ere sevk oluna
caktır. Nakdî bedelleri 25 Nisan 930 
salı günü akşamına kadar kabul olu
nacaktır. Toplanma ve sevk günü 26 
Nisan 939 çarşamba günü saat 9 da
dır. 

Selanik Bankası 
Tetİs t a r i U ı 1 8 8 8 

idare merhuit 

İSTANBUL (Balata) 
Tûrkiy şubeleri: 

ISTANBUL, (Galata, Yenİcami) 
MERStN 

ADANA BOrosa 
Vunanistan şubeleri: 

SELANİK, ATİNA, 

Her fQrlQ Banka muamâlfltı 
Kiralık kasalar 

^ BAKER mağazalarının sattığı 

kostüm ve pardesüler, emsalsiz 
bir biçimdedir. 

SAĞLAM 
ŞIK 

UCUZ 
Hali hazırda piyasanuzın en zengin 
çeşitleri, her yerden ucuz fiat v« mü
sait şartlarla satılmaktadır. 

Doktor Hıfzı Bakım 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehanesini Türbeden Taksim 
Talimhane Güngör apartımanm 

2 numarasma nakletmiştir. 
Salı, perşembe, cumartesi günleri n a t 
14 den itibaren hastalarım kabul eder. 

1 ^ Dr. A. Asım Onur g ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulon en güzel yerinde, gnalf 

bir park İğinde, konfora mükemmel, 
bakımı iyi. kadm ve erkek her tllrlfi 
haftalıklara açık hastane. 

DoBtan ve kadm amellyatlaıUt fı
tık, apandisit, basur ve diğer araellye-
let için çok ucuz hususi fiatler. Orta-
kOy. tramvay yolu. Muallim Naci ead. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksfirftk ve nefe* darhtı, boğmaca 
ve ifi»amıit öksürükleri için pek tesirli 

UÂçtır. 
Herkes kollanabilir. 

Döltülen saçlann en iyi ilâcı 

gur Scıç 

A G A R A N 
S A Ç L A R A 

K U M R A LveS i 7 A H 
renkte sıhhî saç boyalarıdır. 

İNGİIJZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

189 çift yün eldiven müteahhit 
nam ve hesabma satın almacaktır. 
Pazarlıkla eksütmesi 18/4/939 salı 
günü saat 15 de Toj^ıanede Lv. Âm. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. J^Tûmıme-
si komisyonda görülebüir. İsteklile
rin kanunî vesikalarüe beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. «618» «2441» 

• 
Yedi adet iç ve yedi adet dış kam

yonet lâstiği almacaktır. Pazarlılda 
eksütmesi 13 Nisan 939 perşembe 
günü saat 14,15 de Tophanede amir
lik satmalma ko. da yapılacaktır. İs
teklilerin katî teminatlarile belli 
saatte ko. na gelmeleri. (617) (2412) 

gaç suyudu;. 

Saç bakımı 
Güzelliğin en b k i n d şartı. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
Uâçdır. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpafa hastanesi 

bakteriyologu 
Ean, idrar, balgam, tnevatk çta-

ta tahimeH ve (İDRAR VASITA-
StLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Bejroftlu i Takrime giderken Mef«tik 
•okajh Ferah apartnnaju TeL 40534 

^ Dn Suphi Şenses ^ 

I İdrar yollan hasUlıklan mûtehaasm | 

Beyoğlu Yıldız sineması karşuı Lekler I 
apartunan. Fakirlere parasıa. I 

TeL 43»24 ' | 
Sahibi: Necmeddin Sadak 

Umumi neıriyat müdürü: Şevket İUd« 
ftklBHI MllthBim 

]icuj(uarue/şh ^ve^pe/n^ 

NECİP E R S E S 
GALATA ZüLFARUZ 5 SESLİ HANI 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz, 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER 

tarafından formülü jrapdan 

PUDRA :m 
::vm WMEV Venlıs 

« 

Ĵv. Güzel l ik 

kullanınız. Umumî deposu: 
deposu İstanbul. 

Nureddin Evliyazade Ecza, alât ve ıtriyat J 
Sanatkâr aranıyor 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünden 
Eskişelıir şimendifer fabrikasında çalı§tınlmak üzere tesviyeci, tornacı 

ve kazancüıktaki bUgileri yüksek derecede olan sanat erbabı işe alınacaktır. 
tJcretleri imtihanda gösterecekleri elıliyet ve liyakate göre tesbit edilecektir. 
İmtihanlar Ankara deposunda, Eskişehir cer atelyesinde Alsancak cer atel-
yesinde Yedikule cer atelyesinde yapılacak ve matlup evsafta görülenler tav
zif edilecektir. Taliplerden Ankarada bulunanlar cer dairesine, Eskişehirde-
kiler cer atelyesine, İstanbulda bulunanlar, Sirkecide 9 ncu işletme müdürlü
ğüne, İzmirde bulunanlar da Alsancak atelyesine müracaat etsinler. (1247) 

(2417) 

I ' I İstanbul belediyesi llftnları | * | 
Eminönü kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: Uzunçarşı caddesinde 

236 sajoh büâ rulısat ve yola tecavüzen yapılmış olan ahşap dükkân belediye 
kanununun 114 üncü ve umuru belediyeye müteallik atıkâmı cezaiye kanu-
nununda 1 inci maddelerine istinaden dairece hadmedileceğinden sahip
lerinin malûm olmaması dolayısile kanunî tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. (2443) 

istanbul haricî kıtaat ilânlari | 
Tüm birlikleri için aşağıda yazılı 95000 kilo et kapah zarfla eksiltmeye 

çıkarıhnış ise de teklif edilen fiat pahaü gömldüğünden yeniden eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İhalesi 15/4/939 günü saat 11 de Edimede tüm satmalma Ko. 
da 3rapılacaktır, Eksiltmesi yapılacak aşağıda miktarı yazılı 3 cins etlerden 
en ucuzu fiat teklif edilen almacaktır. Evsaf ve şartlar değişmemiştir. Edir-
nede Ko. da görülebilir. İsteklüerin belli gün ve ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kanuni vesaik ve teminatlarile birlikte Edimede tüm satmalma 
Ko. na müracaatları. (912) (2054) 

Kıtası 

Tüm birlikleri 

Cinsi 

koyun 
sığır 
keçi 

eti 
eti 
eti 

Miktarı 
kUo 

95000 
95000 
95000 

M. bedeli 
Lira Kr. 
38000 
28500 
23750 

Mu. teminatı 
Lira Kr. 
2850 
2137 50 
1781 25 

Kapalı zarfla eksütmesi yapüacak 
olan 213 ton sert buğdaya talip zu
hur etmediğinden 24/4/939 pazarte
si günü saat 11 de pazarlıkla mu
bayaa edüecektir. Talip olanlann 
belli gün ve saatte Lülebur^zda 
Tüm. Sa. Al. Ko. na müracaatlan. 

«946» «2442» 

Beher metresine tahmin edilen 
fiatı 60 kuruş olan 150,000 metre 
yazlık elbiselik kumaş kapah zarf 
usulile münakaşaya konulmuştur. 
İhalesi 14 Nisan 939 cuma günü saat 
11 dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 ku
ruş mukabilinde M. M. V. satmalma 
Ko. dan alııur. İlk teminatı 5750 li
radır. EksUtmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde gösterilen vesaikla teminat ve 
teklif mektuplan ile birlilcte ihale 
saatinden en az bir saat evvel Ankar 
rada M. M. V. satmalma Ko. na ver-
melerL . (»") . (2063), 

Halk ziraati 
Meyva, çiçek, bağ, sebze kümes 

ve kuşlara dair faydalı malû
mat - Aylık mevsim ziraat bilgileri. 

Yazan: M.Akşajn» ziraat muharriri 

Profesör Şükrü Aker 
Bahçe meraklılarına ve alelu-

mum ziraat işlerile uğraşanlara 
çok lüzumlu bir eserdir. Güzel 
resimlerle süslenmiş ve nefis bir 
şekilde basılmıştır. Fiati (100) 
kuruş. Tevzi yeri: Hilmi Kitapevi. 

^ Dr, Hafız Cemal - i 
Lokmanheklm 

Dahiliye mütehassüi 
DİTaayola 104 

Muayene saatleri Pazar barl« her fûn 
£,5-6 Balı, Cumartesi 9,5-12 fukaraya 

T. 22S9S 

^ 



^ ^ ^ 
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NESTLE 
ETİKETLERİ 

Büyük müsabakasının keşidesi 
14 Nisan 1939 cuma günü sabah saat 9,30 da Tepebaşında Aari sine

ma salonunda İcra edilecektir. Keşideden evvel duhuliye kartmı ^An^n 
olup teşrif edecek muhterem hazıruna meccani bir sinema mtisameresi 
verilecektir. 

Senelerdenberi devam etmekte olan keşidelerimizin gördüğü fevkalâ
de rağbet karşısında numaralı kuponlarımızı hamil toplayıcılanmızm 
hepsini istiap edecek vasi bir sinema salonu bulunmadığmdan, duhuli
ye kartları teVfeüne mecbur olduk. 

Bu itibarla markalarımızı yaşatan muhterem müstehlikelerimiz-
den özür diler ve sinemaya gelmek istiyenlerin Nisanm 12 nci çarşamba 
günü akşamına kadar Galatada İzmiroğlu hamnda 5 No. Nestle mağa
zası yazıhanemize müracaatla ellerindeki kuponları vererek birer .duhu
liye kartı aimalan rica olunur. 

İstirahatı umumiye nazarı dikkate almarak duhuliye kartlan tah
dit edilmiştir. 

Nestle Şirketi 

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

Altıncı Keşide: 1 l /Nİ8an/939 dadır. 

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

10.000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık] 
iki adet mükâfat vardır. 

DtKK4T: 
Bilet alan herkes 7/Nisan/939 günü akşanuııa kadar biletini değiş

tirmiş bulunmalıdır. 

TTTBİR HAZIM, 
Rahat bir uyku temin eder 
Her yemekten sonra almacak 2-3 tane 

T O R K TİCARET BANKASI A. Ş. 
Merkezî: A OM K A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banlıa muamelâtı 

i 

3 U B E L E R 
Ankara 
Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

İstanbul 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

P ES X& T ES V 
KARBONAT KONPRIMESi 

Her türlü hazunsızhğı ve mide ekşiliğim giderir. Pertev 
Karbonat Komprimesini her eczanede arayınz. 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : T Ü R K B A N K — Şubeler : T İ C A R E T j 

Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI,, 
Çok mûsaid şartlarla sayın nrıOşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

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

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

Jüzere bir yüksek mimar veya bir inşaat fen memuru alınacaJ^. Aylık ücreti 
•yüksek mimar için 250 ve fen memuru için 150 liradır. Civar garinzonlara 
memuriyetle gönderilirse kanıma uygun olarak harcurah verilir, 

2 — İsteklilerin l/Tem./938 tarih ve 161 sayılı ordu emimamesile neşre
dilmiş olan 551 sayıh talimatta yazılı şartlan haiz olmaları lâzımdır. Bu ta
limat askerlik şubelerinde görülebilir. 

3 — Bu vazifeye istekli olanlar her cins vesikalarmm, diplomalarımn ve 
bonservislerinin musaddak suretleüni fotoğraflı dilekçelerine bağhyarak bu 
ilânı yapan komisyon veya bulımduklan mahallin askerlik şube başkanları 
vasıtasile Kayseride askerî saünalma kCHiüsyonu başkaıüığma göndermeli-
'dirler. 

4 — İsteklUerin en geç l/Mayıs/939 gününe kadar müracaatla bu tekem
mül etmiş evraklarmı göndermiş bulunmalan. «933> «2267> 

YALOVA KAPLICALARINDA 
3 kardeşler mevkii gazinosu, köylü hamamı, rütüncü dükkâm ve ber

ber dükkâm 1/5/939 üâ 15/10/939 müddet için kiraya verilecektir. Istek-
lüerin 20/4/939 tarihine kadar Denizbankta Kaphcalar Müdüriyetine 

' ' ' ^ ^ ^ • ^ • ^ " ' " • • ^ • • • ^ müracaat lan.^*** '^ '* ' ' ' "" '* '" '^^****^ 

Gümrük ve tahliye işleri yaphnlacak 

SÜMER BANK umumî mOdürlüğünden 
1) Sivasta tesis edilecek çhnento fabrikası için hariçten gelecek 

takriben 5,000 ton sıkletindeki makinelerin Samsunda tahliye, gümrük
leme ve Sivasta şevki işleri bir müteahhiae İhale edilecektir. 

2) isteklilerin Ankarada Sümerbank umumî müdürlük ticaret ser
visine ve İstanbulda Sümerbank İstanbul şubesine müracaat ederek 
şar tn^eyi aimalan lâzımdır. 

3)" Kapalı zarf içinde verilecek tekliflerin nihayet 6 Mayıs 1939 ta
rihine kadar bankaya tevdii lâzundır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
İstanbul şubesinden 

Bay Çal oğlu Osman adma yazılı D sınıfından birlik 32365 numaralı ban
kamız hisse senedi kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmadığı ve sa
hibine başka numaralı yeni bir senet verileceği bildirilir. (2426) 

PARA B I R I K T I R E N L E R E 28.800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 
ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbarsız tasarruf besablannda 

çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plâna gör« ikramiye dağıtılacaktu:: 
co a ı sonrası bulunanlara senede4dete 

4 Adet 
4 
4 

40 
ÜOO 
120 
160 

D l K K A T : Hesaplarındaki paralar biı sene içinde 50 liradan ayağı 
dlrde % 20 fazlasiie verUecektir. 

Kur'olar senede 4 defa, 1 Eylûl, 1 Birinci kAnun, 1 Mart ve 1 Haslnuı 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 

m 
» 

9 

» 

9. • 

4,000 Lira 
2,000 » 
1,000 » 
4,000 m 
5,000 » 
4,800 A 
3,200 » 

düşmeyenlere ikramiye çıkdıği Ul:* 

tarihlerinde çekilecektir. 
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Sahile 16 » S 9 ;& sr 11 Nisan 1939 

Teneke 

• 25 Adet Sipahi 50 kuruş 
25 Adet Samsun 45 kuruş 


