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Sovyet Rusyanın Londra 
sefiri dûn tayyare ile 

Moskovaya gitti 
ingiliz Başvekili diyor ki: 

"Sovyet Rusya da dahil olmak üzere alâkadar dev
letlerle müzakereye devam ediyoruz. Perşembe 
gününden evvel bu hususta bir şey söyliyemem,, 

Romanya ve Almanya Hariciye Nazırları dûn uzan bir mülakat 
yaptılar. Fransa yeniden müdafaa tedbirleri almağa karar verdi 

Alman ve italyan gazetelerinin hücumları devam ediyor 
Londra 18 — Avam Kamarası bu 

gün toplanmıştır. Bazı müdafaa ted
birleri tasvip edildikten sonra Başve
kil B. Chamberlain vaziyet hakkmd* 
kısa beyanatta bulunmuştur. Başve
kil demiştir ki: 

«— Hükümet, Sovyet Rusya da da-
hil olmak üzere, alâkadar devletleri© 
müzakereye devam ediyor. Maamafih 
perşembe günü akdedilecek celseden 
evvel bu hususta bir şey söyliyemem.» 

Başvekil B. Rooseveltin meşajmdan 
büyük bir memnuniyet duyduğunu 
söylemiştir. Bir mebus Hollanda ve 
Danimarka taarruza uğradıklan tak
dirde bunlara yardım edilip edilmi-
yeceğini sormuştur. Başvekil demiştir 
ki: 

— Bu hususta muayyen bir taah
hüdümüz yoktur. Fakat hükümeti
mizin bu mernleketlerin mülkî tama-
miyetine ve istiklâline ne derece ehemr 
miyet verdiğini söylemeğe lüzum gör
müyorum. 

İ z a h o l u n a m a y a c a k b i r ç o k 
t e d b i r l e r d e n b a ş k a 

Londra 18 (A.A.) — Avam Kama-
rasmda muhafazakâr mebus Dun-
can, İngilterenin yeni taahhütlerini 
karşdamak üzere ne gibi tedbirler al
dığını Chamberlaindan sormuştur. 

Chamberlain verdiği cevapta şöyle 

Tayyare fle Londradan Moskovaya hareket eden Sovyet Rusyanın Londrm 
sefiri B. Maiski refikasile birlikte 

demiştir: 
«Bir suale cevapta izah olunmaya

cak birçok tedbirlerden başka kabili
yetimizi yeni hâdiselerin icaplarına 
göre kuvvetlendirmek üzere istihsalâ-
tımızı tesri için lüzumlu bütün ted
birler alınmıştır.» 

Londra 18 (A.A.) — Başvekil Cham
berlain bu sabah Hariciye Nazın Lord 
Halifan ve müteakiben de Harbiye 
Nazın Belishayı kabul etmiştir. 

Devanu 8 inci sahifede) 

Cebelüttarık ve 
ihtimaline karşı 

Tancaya taarruz 
tedbirler alındı 

ingiliz ve Fransız donanmaları hazırlanan 
plâna göre hareket ediyor 

ingiliz gazeteleri, Fransız ve İngiliz donanmalarının 
tahaşşütünün Alman manevralarma ceAap 

teşkil ettiğini ihsas ediyorlar 
Paris 18 (A.A.) — Fransa ve în-

gütere, İtalya ve Almanyanm Cebe-
lüttank ve Tancaya karşı muhtemel 
bir taarruz yapılmasma mani olmak 
için zarurî olan bütün tedbirleri al
mışlardır. Daha şimdiden 16 Fransız 
harp gemisi, Cebelüttanktaki İngiliz 
filosvma iltihak etmiştir. Bu tedbir-
1er, İspanyaya gönderilmiş olan İtal
yan - Alman kuvvetlerile general 
Franco üzerinde yapılan tazyik kar-
şısmda bir muvazene temini maksa-
dile ittihaz edilmiştir. 

Parisin iyi malûmat alan mahafi-
11, Cebelüttarık boğazı statükosunun 
her ne suretle olursa olsun ihlâl edil
mesinin Fransa ve İngilterenin haya
tî menfaatlerine karşı doğrudan doğ
ruya tecavüz telâkki edileceğini be
yan etmektedirler. 

Bu mahafil, böyle bir İhtimalin ta
hakkukunu tahmin etmemektedirler. 
Fakat İtalya ile Almanyanm Franco 

nun askerî bir ittifak akdi maksadi-
le komintern aleyhindeki misaka iş
tirak etmesini temine çalışmakta ol-
duklan mütaleasmda bulunuyorlar. 

Diğer taraftan Fransa ile İspanya 
arasındaki diplomatik müzakereler 
devam etmektedir. İspanyanın Paris 
sefiri B, Lequerica, yeniden B. Bon-
net'ye İspanyanın tamamile müsta
kil kalmak arzusunda olduğu hak-
kmda teminat vermiştir. Bununla 

(Devanu 8 inci satüfede) 

Amerikan efkârı 
umumiyesi deöişti 

Gazeteler B. Rooseveltin 
hareketini tenkide 

başladılar 
Vaşington 18 (A.A.) — Bugün

kü öğle gazeteleri, Reisicumhur 
Rooseveltin hareketini bidayette 
müsait bir tarzda karşılayan ef-
kânumumiyede birdenbire bir de
ğişildik hasü olduğunu gösteren 
makaleler neşrediyorlar ve Roose
veltin mezkûr hareketini tenkit 

! eyliyorlar. 

Almanyanm yeni Ankara 
büyük elçisi 

BerUn 18 (A.A.) — Hitler, büyük 
elçi Franz von Papeni, Almanyanm 
Ankara büyük elçiliğine ta3nn etmiş
tir. Hitler bugün von Papeni kabul ede
rek kendisine yeni vazifesinde mu
vaffakiyet temenni etmiştir. 

italya, Balkan Antantını 
dağıtmak, yeni bir blok 

kurmak istiyormuş 
Macar Başvekilile Hariciye Nazırının Roma 
ziyaretlerinde bu iıususta göriişiilecekmi; 

Roma 18 (A.A.) — Macar Nazırla-
n B. Teleki ve Csaky Romaya varmış
lardır. B. Mussolini üe ilk mülakat 
öğleden sonra cereyan edecektir. 

Roma 18 (A^A.) — Resmi jnahfil-
ler, Macar Nazırlarmm ziyaretimin© 
büyük bir ehemmiyet atfetmektedir
ler. Bu mahfiller bu suretle iki mem
leket arasındaki bağlarm takviye edi
leceğini zannetmekte ve Roma - Ber
lin mihveri çerçevesi dahilinde ve Ro
manın idaresinde doğu - cenup Avru-
pası organizasyonu için müsbet ne
ticeler ummaktadırlar. 

Balkan antantım dağıtmak üzeı«, 
Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk 
ve Bulgaristandan mürekkep bir blok 
tesisi İtalyan politikasımn hedefle
rinden bindir. Roma, İtalyan - Ma
car görüşmeleri arasında Yugoslav
ya ile Macarlstam yaklaştırmak eme
lindedir. 

Roma 18 (A.A.) — Kont ve Kontes 
Teleki ile Kont Csaky ve maiyetleri sa-

Maear Başrddll 
Kont Teleki 

Macar HaıMf» 
Nasm B. Caüty 

at 11,50 de sarajra gitmişlerdir. Ma
car Başvekili ile Hariciye Nazuı kral 
tarafmdan Kontes Teleki de kraliçe 
tarafından kabul edilmişlerdir. Sa
at 11,30 da hükümdarlar misafirlerin 
şerefine 56 kişilik bir ziyafet yermiş
lerdir. 

Sovyet tayyareleri 
Temps gazetesine göre harp olursa 
bunlar mühim rol oynıyacaklar 

Temps gazetesinin Londra muha
biri, İngütere üe Fransa ve Sovyet 
Rusya arasmda cereyan eden müza
kerelerden mahsederek diyor ki: 

«Almanyanm, Avruparun şarkm-
da, yahut cenubu şarki istikametin
de yeni bir hamlesi üzerine muhasa
mat patlak verince, tayyarelerin mü
him bir rol oynaması çok muhtemel
dir. Polonya ile Romanya, Rus ordu-
larmm kendi topraklanna girmeleri
ne razı olmamakla beraber, mükem
mel Rus tayyareciliğinin yardımma 
itiraz etmiyeceklerdir. Derhal yapüa-
cak bu muavenet şeklile, taarruza 
uğnyacak olan memleketlere bol mal
zeme ve mühimmat gönderilmesi, 
şimdi düşünülmekte olan tedafüi bey
nelmilel hareketin vasıtalanndan bi
ri olacaktır. 

İngüiz mahafili, Sovyet tayyarecili
ğine büyük bir kıymet ve ehemmiyet 
veriyorlar. Rus tayyarecileri, son se
nelerde Kutup denizinde Çelyuskin 
buzkıranının mürettebatını kurtar
mışlar ve Sibirya tarafmdan kutuplar 
üzerinden uçarak bir hamlede Ame-
rikaya varmışlardı. 

Sovyet tayyare kuvvetlerinin zabit 

ve efrad kadrosu ve ihtiyat kuvvet
leri hakkında alman malûmat, İngi
liz mahafilinde derin bir intiba uyaik-
dırmıştır. 

Geniş mikyasta bir Alman taarru
zuna karşı İngütere ile Fransa, Ren 
mmtakasmda sınaî merkezlere hü
cum etmek suretüe mukabele edebi
lirler. 

(Devamı 8 nci sahifede) 

Artık kabahat 
bizimdir 

Gene meydanlarda, caddelerde hoş 
paketler, buruşmuş kâğtdlar, tram
vay ve otobüs biletleri, kabuklar... 

Eskiden haydi oluyordu: nNe yapoı-
lım? Nereye atalım?* deniyordu. 

Şimdi, Belediye mükemmel demir 
sepetler yaptırdı. Her tramvay durak 
yerinde bunlardan var. Hattâ baa 
yerlerde ikişer, üçer tane... Bundan 
sonraki savrukluğun, pisliğin kaba-
hati bizdedir. 
Hemşerimiz medenî insanlardır. Ye

re atmak dlışkanltklannı elbette ye
neceklerdir; yenmeleri de elzemdir. 

I I M N I I M I I M I M I N 

Bu sabahki en 
son haberler 

İkinci sahifemizde 
Heyamola! 
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Roosevelt Japonyaya da 
sulh mesajı gönderecek 

Amerika Giimlıurreisi harp çıktığı takdirde 
borsada alınacak tedliirie'ri güriIşUyor 

Vaşin^ton 19 — Amerika Cumhur-
reisi B. Roosevelt bu aym sonlanna 
doğru Japonyaya da bir mühim me
saj göndermek niyetindedir. 

Washington 19 (A.A.) — Reisicum
hur Roosevelt, Amerika borsalarmın 
kontrolü ile alâkadar mütehassısları 

ve nazırları toplayarak Avrupada bir 
harp çıktığı takdirde tatbik olunacak 
plâmn tesbitile meşgul olmuştur. 

Derpiş edilen tedbirler arasmda 
temevvücat şiddetli olursa ve Ameri
kan ekonomisini tehdid ederse kam
biyonun kontrolü ve hattâ borsalann 
kapatılması da vardır. 

Rumen Hariciye Nazırı 
B.Ribbentropla görüştü 
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Mülakat samimi bir surette cereyan 
etti verilen ziyafette nutuklar söylendi 

Berlin 19 —Buraya gelen Romanya Ha 
Hciye Nazın B. Gafenko, dün öğleden 
sonra Von Ribbentropla iki memleketi 
alâkadar eden meseleleri görüşmüştür. 
Bu mülakat esnasmda, iki memleketi al&-
kadar eden meselelerde geniş bir anla
yış müşahede edilmiştir. Salâbiyettar 
Alman mahafllinde bu mülakatın dosta
ne mahiyeti tebarüz ettirilmektedir. 
Von Ribbentrop, dün akşam B. Gafen-

konun şerefine resmi bir ziyafet Termik

tir. Bu ziyafette bir nutuk irad eden Al
man Hariciye Nazın, «vukubulan samimi 
ve açık teatii efkânn İki memleket ara
smda mevcud olan dostane münasebetle
rin inkişafına ve kökleşmesine müsaade 
edeceğine kani bulımduğımu söylemiştir.* 

B. Gafenko verdiği cevabda «yeni me-
metodlar dairesinde akdedilen ve iki 
memlekete de ayni derecede faydalı olan 
son Ahnan - Rumen ticaret anlaşmasının, 
İki memleketin sulhperverane elbirilğine 
hizmet edeceği ümidini izhar» etmiştir. 

ispanya, Fasa da askerî 
sevkiyat yapıyor 

. Tancadaki İspanyol makamatı, 
ingiliz konsolosuna teminat verdi 
Rabat 19 — Tanca ve civarmdan 

gelen ve biribirini teyid eden haberle
re göre İspanyadan gelen Faslı asker
lerin harekâtı devam etmektedir. İs
panyadan gelen 4000 yerli askerin 
İspanyol Fasma ihraç edildiği müşa
hede edilmiştir. Bunlann İspanyol 
Fasında tahaşşüd için mi, yol/isa, dahilî 
harp bittiği cihetle, terhis için mi gön
derildiği belli değildir. 

Londra 19 — Pres Asosiyasiyona gö
re İspanya makamatı, Tancadaki İn

giliz general konsolosuna, Tanca şeh
rinin İspanyol askerleri tarafından iş-
galine teşebbüs edileceğine dair olan 
haberlerin katiyen asıl ve esastan ari 
olduğuna dair kati teminat vermişler
dir. 

Paris 19 — Berlinden bildirüdiğine 
göre İspanyol sulanna gitmek için 
dün hareket eden Alman filosu, sırasi-
le Kadix, Algesiras, Malağa, Tanca ve 
Benarossa limanlarım ziyaret edecek
lerdir. 

Japon ordusunun 
maneviyatı kırddı 

Sanrşa 19 (AA.) — Cenuptan gelen 
haberlere göre Klangsi'nin şimalinde ha
reket eden Japon ordusunun maneviyatı 
bozulmuştur. Eskiden Japonlar mevzile
rini şiddetle müdafaa ederken şimdi Çin 
kıtaatı taaruz eder etmez derhal mevzi
lerini boşaltıyorlar. Maneviyatın bozuk
luğuna diğer bh: delU de, eskiden Japon 
»ubaylan ölen askerleri yakılmak üzere 
gerilere naklettirdikleri halde bugün ölü
leri harp meydanlannda bırakıyorlar ve 
hiç al&kadar olmuyorlar. 

Keza, Japonlar bür şehri ele geçirdlklell 
taklt bidayette burasmı hemen tahkim 
•diyorlardı. Şimdi katiyen tahkimat yap
mıyorlar. 

yeni Tıp Te Edebiyat fakül
teleri dekanları 

Ankara 18 (Telefonla) — İstanbul 
üniversitesi Tıp fakültesi dekam pro. 
lesör Berka ile fen fakültesi dekam 
profesör Ali Yar bütün vakitlerini 
derslerine hasretmek emelile dekan
lıktan aynünalaruıı Vekâletten iste
mişlerdir. Vekâlet, beş yıldanberi bu 
vazifelerde büyük hizmetleri görülen 
her iki dekanm İstifalarım kabul et-' 
mistir. 

Tıp fakültesi dekanlığına operatör 
profesör Kemal Atay, fen fakültesi 
dekanlığına profesör Fahir Yeniçay, 
Edebiyat fakültesi dekanlığına da 
Yüksek öğretmen okulu direktörü pro
fesör Hâmid tayin edilmiştir. 

Gedikli erbaşlar 
Yeni bir barem cedveli 

hazırlandı 
Ankara 19 (Telefonla) — Milli Müdafaa 

Vek&leti, kara, deniz, hava, Jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşkillerinde 
müstahdem bulunan gedikli erbaşlann 
hizmet müddetleri, maaş, muayyenat ve 
aalr hususlarına aid olan kanunlan ta-
dllen yeni bir kanun projesi hazırla» 
mıştır. 

Bu projeye göre gedikli erbaşlann asli 
maaşları 10, tutan 40, üst çavuşların 
asil maaşlan 15, tutan 50, gedikli başça-
Tuşlann asil maaşlan 20, tutan 60, baş 
gediklielrln İse asli maaşlan 25, tutan 
75 lira olarak tesbit edilmektedir. 

Y u g o s l a v y a n ı n y e n i g e n e r a l 
k o n s o l o s u g e l i y o r 

Yugoslavyanın Graç general koı>' 
solosu B. Djordjeviç İstanbul general 
konsolosluğıma tayin edilmiştir. Ya-
kmda Istanbula gelecektir. 

Birinci kânundanberi İstanbul ge
neral konsolosluğımu idare eden Q. 
Vichatzky Bükreş Yugoslav sefareti 
başkâtipliğine tayin edilmiştir. 

A n k a r a i s tasyonu c ivar ında 
h a m petrol b u l u n d u 

Ankara 19 (Telefonla) — tstasyon e^ 
Tannda Devlet demiryollan umum mtl-
dûrlügü İçin İnşa olunacak yeni binanın 
temelleri hazırlanırken ham petrola te
sadüf edilmiş, ve hadise maden tedklk 
arama enstitüsüne habe£ verllrnlftls. 

Enstitünün profesörleri yaptıklan ted-
Ukler neticesinde çıkarılan maddenin 
ham petrol olduğımu tesbit etmlglev le 
fondaja başlamnlanlıs. 

Parti grupu 
dün toplandı 

Hariciye Vekili dün Parti 
Meclis grupunda izahat verdi 

Ankara 18 (AJL.) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis grupu bugün 18/ 
4/939 saat 15 de reis vekili Hilmi U-
ramn reisliğinde toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu, son hafta içinde cereyan 
eden siyasî hâdiselerin akisleri hak
kında geçen haftaki toplantıda verdi
ği malûmatı itmam eden beyanatta 
bulundu. 

Birçok hatiplerin suallerine tatmin 
edici cevaplar verdi ve Hariciye Ve
kilinin bu izahatı umumî heyetçe tas
vip olundu. 

Acı bir kayıb 
Büyük Erlcânı Harbiye Reisi Mare

şal Fevzi Çakmağın kızı, güzel sanat
lar akademisi müdürü B. Burhan 
Toprağm refikası bayan Ayşe Muaz
zezin evvelki akşam vefat ettiğini te
essürle haber aldık. Uzun zamandan-
beri rahatsız bulunan bayan Ayşe 
Muazzez bügisi ve faziletile tanmıp 
sevilmiş kıymetli bir Türk hanımı 
idi. 

Merhumenin cenazesi bugün saat 
11,5 de GüUıane hastanesinden kal
dırılarak namazı Beyazıt camisinde 
kılınacak, Eyüptekl aile makberesln-
de ebedî istirahatgâhma tevdi oluna
caktır. 

Bu müessif ziyadan dolayı babası 
Mareşal Fevzi Çakmak ve kocası 
Burhan Toprağm derin acılarma 
«AKŞAM» gazetesi de iştirak ve ken
dilerine sabır temenni eder. 
Reis icumhurun t a z i y e t l e r i 

Aakara 18 — Reisicumhur İsmet İnö
nü bugün öĝ leden sonra büyük erkânı 
harbiye dairesine giderek mareşali ziya
ret etmiş ve taziyetlerlnl bildirmiştir. 

M a r e ş a l F e v z i Ç a k m a k 
ş e h r i m i z d e 

Genel kurmay başkanı mareşal Fev-
zi Çakmak, merhum kerimesinin bu
gün yapılacak cenaze merasiminde 
bulunmak üzere bu sabahki Ankara 
ekspresile şehrimize gelmiştir. 

Dünkü zelzele 
Vanda orta şiddette bir 

zelzele oldu 

istanbul 18 (A.A.) — Kandilli ra
sathanesinden bildirilmiştir: 

Bu sabah saat 8 i 37 dakika 32 sa
niye geçe şiddetli bir zelzele kaydedil
miştir. 

Merkez üstünün Istanbuldan 12,900 
kilometre mesafede olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Van 18 (A.A.) — Bugün saat 11,21 
de burada birkaç saniye devam eden 
orta şiddette bir hareketiarz olmuş
tur. Hasar yoktur. 

Küçük haberler: 
if Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfi Kır-

dar, Ankaraya yapacağı seyahati bir İki 
gün İçin tehir etmiştir. 

i( Vali Dr. Lûtfi Kırdar dün Mezbaha
ya giderek tedkikatta bulunmuştur. 

if Eyüptekl cadde ve sokaklara 3800 
ağaç dikilmesine karar verilmiştir. 

if Taksim bahçesinin elektrikle tenvl-
ti iffi, ressam ve mimar Ootye tarafmdan 
hazırlanan bir proje ile yapılacaktır. 

if Dahiliye Vekâleti düğünlerde Israfa-
tm meni İçin vilâyetlere bir tamim gön
dermiştir. 

if Edebiyat doçenti B. Sabahaddin 
Rahmi üçüncü smıl maarif müfettişliğine 
tayin edilmiştir. 

'A'Boksör Joe Louls 25 dakika 22 saniye
de rakibi Jak Rapetl nakavt etmiştir. 

if Köprü, Kadıkfijr iskelesinde müte-
kald B. Ömer kalb sektesinden {Umüştür. 

İf Yeşildlrek bekçisi İbrahlme Aksaray-
da tramvay çarparak yaralamıştır. 

Bugün güneş tutulacak 
Bugün güneş tutulacak, fakat memleke

timizden görülmlyecektlr. Güneşin tu
tulması, ancak Kanadadan görülecek ve 
fti «tat sürecektir. 

K a y s e r i B e l e d i y e int ihabı 
iptal ed i ld i 

Ankara 18 (Akşam) — Devlet Şû
rası, Kayseri B^ediye Inühabatının 
İptal edilmesini kararlaftımu^tu:. 

ispanyadaki italyan 
askerleri Italyaya 

dönmeğe hazırlanıyorlar 
Dün İspanyadan Napollye 2000 

kişilik bir kafile vasıl oldu 
Madrid 18 (A.A.) — Littorio fırka-

smm bütün mevcudu, halihazırda 
Alicante'dadır. Öğrenildiğine göre bu 
fırka, yakmda İtalyaya gitmek üzere 
vapurlara bindirilecektir. «Siyah ok
lar», «Yeşil oklar», «Kızıl oklar» adm-
daki diğer İtalyan kıtaatı da Amansa, 
Alicante, Almeria ve Albacete'te tah-
şid edilmiştir. Yüksek kumanda he
yeti Logrono da bulunmaktadır. «Si
yah oklar» fırkası ile «Yeşil oklar» 
fırkasmdan bir müfreze 15 Mayısta 
Madrid'de yapılacak zafer şenliklerin
de gönüllü İtalyan kıtaatmı temsil 
edecektir. 

«Siyah oklar» fırkası, İspanya'ya 
gönderilmiş olan İlk fırkadır. Bu fır
ka, hemen hemen münhasıran «Siyah 

gömlekliler» den yani milislerden mü
rekkeptir. 

Londra 18 — Romadan bildirildi
ğine göre bugün İspanyadan Napoli-
ye 2,000 İtalyan gönüllüsü gelmiştir. 
Gönüllüler büyük tezahüratla kar* 
şüanmışlardır. 

15 mayıs geçid resmi 
Madrid 18 (A.A.) — Şmıdiki halde 

15 Mayısta yapılması kararlaştırılan 
Madrid zaferi geçid resmine iştirak 
edecek kıtaların mevcudu 500,000 ki
şiden fazladır. Bu geçidle muharebe, 
resmen sona ermiş addedilecektir. 
Tahmin edildiğine göre Franco. bu 
münasebetle mühim bir nutuk irad 
edecektir. 

Almanya Danzig meselesini bildiği 
gibi iıalletmeğe hazırlanıyormuş 

Polonya Münakalât Nazırı: '*Bizden en 
ufak bir toprak parçası istiyecek 

olanların vay haline,, diyor 
Londra 18 (A.A.) — News Chronic-

le gazetesinin tahmin ettiğine göre, 
Almanya Danzig meselesini kendi 
bildiği gibi halletmeğe hazurlanmak-
tadır. Bu gazete, Varşovanm azimkâ-
rane tarzı hareketine rağmen serbes 
şehrin mukadderatı hakkında bir ka
rar verilmek üzere Almanyanın Po-
lonyayı müzakereye davet ettiğine 
dair ısrarla bazı şayialar dolaşmakta 
olduğunu ilâve eylemektedir. 

Londra 18 (A.A.) — Reuter ajansı 
Berlin muhabirinden aldığı aşağıda
ki telgrafı neşretmektedir: 

Resmen tekzib edilmiş olmasına 
rağmen civarda ısrarla dolaşan ha
berlere göre Almanya Danziğin Hit-
lerin yıldönümü hediyesi olarak Al-
manyaya geri gelmesini Polonya ile 
müzakere etmiştir. 

Varşova 18 (A.A.) — 20 nisanda 
Bitlerin Danzig serbest şehrinin hem
şehriliğine tayin edileceği öğrenil-» 
mektedir. Hemşehrilik diploması mu
maileyhe Berlinde Danzig nazi parti
si şeflerinden Albert Forster tarafın
dan tevdi edilecektir. 

Kuryer Warozawski gazetesinin bil
dirdiğine göre hücum kıtaları şefi 

Redies, Danzig hücum kıtalarınm 
yürüyüş talimlerinde hazır bulunmak 
üzere serbes şehre gelmiştir. 

Danzig şehri halkı, milliyetleri ne 
olursa olsun, yefti bir kararname mu
cibince ecnebi memleketlerindeki 
mevduatları ile dövizlerini Danzig 
bankasına yatırmağa mecburdurlar. 
Buna mukabil kendilerine tedrican 
mahallî paralar verilecektir. 

P o l o n y a M ü n a k a l â t N a z ı r ı n ı n 
bir n u t k u 

Varşova 18 (A.A.) — Poznanda 
kâin Ostrov millî birlik kampında bir 
nutuk söyliyen Münakalât Nazın 
Ulrin, ezcümle demiştir ki: 

«Biz emperyalist bir millet değiliz. 
İstilâ zihniyeti bizden uzaktır. Biz 
sulh istiyoruz. Kamşulanmızla ademi 
tecavüz paktlan imza etmekle şarki 
Avrupanm muslihane bir şekilde in-
kişafma müsaid şartlar hazırladık. 

Fakat sulh arzumuzu yanlış tefsir 
edecek olanlann vay haline. Hiç bir 
zaman ve hiç kimseye terketmiyece-
ğimiz trıpraklanmızdan ufak bir par-
(asmı bUe bizden istemeğe kalkışa-
caklann vay haline.» 

Berlin üzerinde 
tayyare uçuşları 

Bugün akşamdan, yarm 
akşama kadar menedildi 

BerUn 18 (A.A.) — 19 Nisan saat 19 dan 
İtibaren 20 nisan s&aX 20 ye kadar Berlin 
üzerinden her hangi bir tayyarenin uç
ması yasak edilmiştir. 

Mımtazam hava seferlerini yapan tay
yareler cenuptan gelmek şartlyle Tem-
pelhof tayyare meydanma İnebilecek
lerdir. 

Bu emre riayet etmlyen tayyarelere tMş 
edilecektir. 

Tanzifat ye tenvirat resim
leri hakkında bir tamim 
Ankara 18 (Akşam) — Dahiliye Ve

kâleti, Belediye tanzifat ve tenvirat 
resimleri hakkmda vilâyetlere mü
him bir tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre, garaj, samanlık, 
anbar gibi yerler evin müştemilâtm-
dan olduğu takdirde bu yerlerden ay
rıca tenvirat ve tanzifat resmi alm-
mıyacaktır. 

Tamimde tenvirat resminin hizmet 
mukabili olduğu kaydedilerek tenvir 
edilmlyen mahalle halkından bu res
min alınmaması Itlzumu emrolun-
maktadu; 

Amerikanın 
Atlantik filosu 
D a i m î s u r e t t e 6 0 h a r p ge 

m i s i n d e n m ü r e k k e p o l a c a k 

Vaşington 18 (A.A.) — Atlantik de
nizinde daimi surette 60 kadar harp 
gemisi bulundurulacaktır. Bu gemiler, 
1932 senesindenberi şark sahillerine 
gönderilen fUolann en kuvvetlisini 
teşkil edeceklerdir. 

Bu filo, üç zırkü, 4 ağır kmvasör, 
5 hafif kruvazör, 1 tayyare gemisi, 29 
destroyer, 20 tahtelbahir ve bir tâyya* 
re muavin gefiisinden ibaret olacaktflb 
Bu gemilerden iki kruvazör, 10 destro* 
yer ve 10 tahtelbahir en son sistem gtt* 
nülerdir. 

Bu gemUerden başka 10 tahteiba» 
hir daimi svu^tte Panama Vanaimın 
medhalinde durmakta ve iki ganbotla 
iki muhrip orta AmerUca sahillerinin 
açığında bıüunmaktadır. 

Kaymakam ve mektupçular. 
Ankara 18 (Akşam) — Dahiliye 

Vekâleti kajnnakam ve mektupçular 
arasmda yeni nakil ve tayinleri ihti
va eden bir liste hazırlamıştır. Liste 
tasdik edilmek üzere Yüksek tasdika 
arzedilmlşUr. 

^ 

I 

^ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yeni bir kumar salgım 
Epeyce zamandanberi İstanjbul-

Ba, Anfcıırada ve diğer şHıMerlnıbde 
fc Icad aldı, yttrUdÛ. Furyası g:ldiyor. 

gani bir zaman Yoyo çıknıı^ ya... 
u, ondan da fazla salgın haUnde... 
¥oyo bir nevi fırıldak^ bu daha 

yaman fınldak! Zira yeni İriı kumar 
fekli! 

Mucidin biri, beşeriyete faydalı oK 
mak istemiş! Balmnş İd İng^terede, 
Pransada, AlmanyuıİH pek çok şeyler 
keşfediliyor. Biz de aşağı kalmiyalun 
İAiye zillin yormuş ve bulmuş, Allah 
razı olsun! Büyük büyük gitmiş, tes
cil de ettirmiş. Ancak üç dört para 
sermayesi olan bir nuüı bu sayede 
beheri yüz paradan cayır cayır satı
yor... Hem nasd satış, biliyor musu
nuz?... Destelerle gelmesi ve hemen 
kapış kapış sürülmesi bir oluyormuş. 

Adı: «At yansı»... 
Minimini bir kâğ ı̂t... İkiye luıtlan-

mış. Üstünde taş ba.sması bir tarif-
name ve numarah at resimleri var. 
Kumarbazlar bir masanın basma top
lanıyorlar. Her biri bir numara seçi
yor. Yapışık d man bir toz habbesini 
parmağınızı ıslatarak sürüştürüyor
sunuz. O zamana kadar görünmiyen 
bir yazı mey(i;ıua çıkıyor. 

Hangi ata paranızı yatırdımzsa, bu 
beliren numaraların karşılığında gös
terilen nisbette parayı yerden kaldırı
yorsunuz. 

Bununla adamakılh yıkıcı kumar
lar oynanmaktadır. Kazancm büyü
ğü de ancak mucide ait. Zira her el
de l.ir kâi^ıt harcanıyor ve yüz para
yı o kazımıyor... 

Hamakatı beşeriyeyi istismar diye 
bir tabir vardır. Mucid, kumarlann 
eıı manasızına böylece dadanan akU 
kıt vatandaşların parasını çekiyor. 

Ey zekâ! Niçin hayırh yollara sar-
fedilmczsin? 

* ¥ • 
Şaştığım o değU. Böyle bir şeye 

icad diye nasd berat verilmiş? 
Ydbaşı gecesinde herkesin bir par-

fâcık talih tecrübesinde bulunması 
dünyanın her yerinde âdetken, zabı
tamız buna bUe müsaade etmemişti; 
dört kişiyi bir masa başmda oyun oy
nuyor görünce, birkaç kuruşlarile bir
likte yakalamış; haydi karakola gö
türmüştü. Gün geçmiyor ki. kahve
lerden, evlerden böyle kumarbazlar 
kaldınlnıasın. Hele kumara teşvik te 
büsbütün cürümdür. Yıldız kumar
hanesi merasimle açümışkeu, daha 
büyük merasimle kapatüdı. 

Halbuki sokaklarımızda pirinçten 
yapılmış en âdi kumar topaçları sa-
blıyor. Ona bir şey diyen yok. Hele 
bu «At yansı», halk arasında kuman 
adamaluUı yayan, üstelik te yüzde 
bin kazançh bir ticaret! 

Zabıtanın dikkatini celbederim: 
Kumarhaneleri serbes bırakmak, bu
nu serbes bırakmaktan pek daha az 
Eavarlıdır. 

* • * 
Şayet bu kabil bir yanş entere-

sansa. hapishanelerde oynananın bi
raz daha nezihini tavsiye ederim: 
Ka'-ınca yansı: 

Tepsi büyüklüğünde bir dairenin 
ortasına fincan tabağı büyüklüğünde 
bir daire rc'jmedilsin. Herkes bir ka
rınca seçsin ve küçük yuvarlağm or
tasına koysun. Kimin kanncası büyük 
yuvarlağın dışına ilk önce çıkarsa o 
yansı kazanır... Birinciye ayn ikra
miye, ikinciye ayn... 

önümüz yaz... Karmca da boldur! 

mmmm mmmm^m^ 

Umumi meclis 
dûn toplandı 

iç yağlan kâğıtlara sanlmîı 
olarak satılacak 

Vilâyet umumî meclisi dün B. Ne
cip Serdengeçtinin reisliği altmda 
toplandı. Muhtelif evrak alâkadar 
encümenlere havale edildikten sonra 
iç yağlarının ambalaj kâğıtları için-
de satılması hakkındaki mülkiye en
cümeni mazbatasile Karaağaç mez-
bahasmdaki paçahanede işkembe 
ve paçalardan almacak ücret hak
kındaki tarife, sunî sirkelerin tabi 
olacaklan şartlar hakkındaki mazba
talar kabul edildi. 

Bundan sonra 51 imzah bir takrir 
okundu. Yurdumuzun korunması ve 
İstiklâlimiz için can veren altı bin şe
hidin yattığı Edirnekapı şehitliğinin 
tanzimi için şehitlikleri imar cemiye
tine beş bin lira aynlmasım istiyen 
bu takrir bütçe encümenine havale 
edildi. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 

Merhum kimyager Hakkı 
Halidin kimyaya aid 114 

cild eseri üniversiteye 
teberru edildi 

Mülga Darülfünun kimya mualU-
mi ve eski darphane müdürü İdmya-
ger merhum Hakkı Halid, kütüpha
nesinde bulunan kimyaya aid 114 cild 
mühim eseri üniversiteye teberru et
mek arzusımu izhar etmişti. Merhu
mun refikası üniversite rektörlüğüne 
müracatle bu arzuyu bildirmiştir. 
Rektörlük gönderdiği tezkerede üni
versitenin bu hediyeyi memnuniyetle 
kabul etiğini ve kimya enstitüsünde 
muhafaza edeceğini işar etmiştir. 

Teberru edilen kitaplar arasında 
büyük bir kimya kamusu da vardır. 

Büyükadanm su derdi 
Büyükadaya biran evvel su vermek 

için alınan ciddî tedbirlerden bahset
miştik. Su vapurunun yanaşacağı is
kelenin Maden sahilinde yapılması 
tercih edilmektedir. 

Bu sahil daha sığ olduğundan ya-
p.;acak iskele otuz bin lira daha ucu
za çıkacaktır. 

Bununla beraber iskelenin inşası
na kadar zaman kaybetmemek için 
Kazoğlu deposunun tamiri, Maden
den itibaren Ada dahilinde yapılacak 
boru tesisatı işine bu hafta içinde 
başlanacaktır. 

Bu saçma oyun bile mahud At ya-
nşmdan mantıkhdır. 

Asıl mantıksız olan: iskambile mü-
şedded vergi konulmuş, çifti dört li
raya satıhyor; zekâ açıcı olan sat
ranç ve dama bile bir nevi baskı al
tmda tutuluyor; karşı karşıya geçip 
eğlenen üç dört arkadaş kumarbaz 
sayılıyor ve ceza görüyor. Sonra ço
luk çocuğa kadar taüh oyunlarım si
rayet ettirecek böyle icadlara müsa
ade... 

Ne iştir bu? Akıl erdiremedim. 
Maksadım, mucidi hatah göster

mek değildir. Kanunlarımız bu me-
sele}i göz önünde tutmadı ise dikkati 
cdbetmek istedim. Bu fıkrayı umum! 
menfaate hizmet olsun diye yazdım. 

(Vâ - Nû) 

Karilerimizin 
mektupları 

Keçeci mahallesinin tu3ru 
Rasköyün yüzde doksam MUMTOC-

rin sakin bulundukları kuunlardır. 
Belllbaflı İslftm mahaUesi (dan Keçe
cinin Cami sokağında biricik çe«me 
vardır ki, günde ancak bir saat kadal 
akar; dl^r saatlerde halk sa f^^^nt^m 
çeker. Bu susuzluğun, küçük bir tesi
sat noksanından ileri geldiğine kanl-
I». Belediye Sular idaresinin küçük 
bir himmetinin bu işi halledeceği mu
hakkaktır. 

Keçeci mahallesi sakinlerinden 
MÎHRt 

*** 

Bilet almak üçlüğü 
Devlet Demiryolları Dokuzuncu İm

letme banliyö hattında bazı sabah 
eriten ve akşam geç postalannda gişe 
memurlannm giderek, vazifelerini la-
tasytm. şetterine bıraktıklan görülü
yor. Bu, her ne kadar yolcu İçin haM 
ehemmiyet görünmüyorsa da, gişe 
memurunun bazan noksan çeşid bilet 
bırakmış olması, yolcuların, bilhana 
gidip gelme bilet almalarmda müşU-
l&tı dal oluyor. Alâkadar dairenin, 
yolcularm serbesçe hareketini temin 
edecek olan gişe meselesini göz önü
ne almasmı rica ediyorum. 

Samatyada oturan kariinlz: 
SEYFt 

««« 

Fatih kaymakamına 
teşekkür 

Bir aralık esaslı tamirinden vazge
çildiğini yazdığımız. Fenerde Kiremld 
caddesinin yeniden tamirine devam 
edilmesi hususunda emir verildiğini 
memnuniyetle öğrendik. Bu sütunda 
kaydettiğimiz rica İle derhal al&kadar 
olan kıymetli Fatih kaymakamına te
şekkür ederiz. 

Tahrana gönderi
len dûğûn hediyesi 

iran veliahdinin düğünü münase-
betile hükümetimiz namına 12 par
çadan mürekkep bir tuvalet takımı 
hediyesi kararlaştığmı yazmıştık. 
Resmini dercettiğimiz tuvalet takı
mı, şehrimizin maruf kuyumcusu B. 
Saranın atleyelerinde ihzar edilmiş
tir. Üzerleri altmla Türk motifleri iş
lenmiş, her birinde pırlantlarla süs
lenmiş kabartma monogramlar var
dır. Takım kıâplan, kilidi Te anah-
tan altmdan güzel bir mahfaza için
dedir. 

Bin yataklı bir hastane 
yapılacak 

Bulgar hastanesi civarı 
muvafık görülüyor 

939 bütçesine konan 463 bin lira
lık tahsisatla yeni bir hastane yapı
lacağım yazmıştık. Bütçe hükümet 
tarafından tasdik edilince yeni hasta-
nenin inşasma başlanacaktır. Hasta
nenin yeri henüz katî olarak tesbit 
edilmemekle beraber Şişli Bulgar 
hastanesile âbide arasmdaki saha 
muvafık görülmektedir. 

Bu arazi Bulgar hastanesine ait 
olduğımdan Belediye yalanda hasta
ne ile müzakere açarak bu sahanın 
satın alınması işini halledecektir. 

Yapılacak hastane bin yataklı ola
caktır. 

Beygirleri koşmuş, 
arabayı çalmış! 
P o l i s h ı r s ı z ı y a k a l ı y a r a k 

a d l i y e y e v e r d i 
Evvelki gece Aksarayda garib bir 

hırsızlık vakası olmuştur: Murad pa
şa mahallesinde oturan Mustafa is
minde birinin bir yük arabası, bu ara
baya koştuğu güzel bir çift de beygi
ri vardır. 

Mustafa gece arabayı ve beygirleri 
ahıra çekmiş, kendisi evine gidip yat
mıştır. 

Sabahleyin dörtte kalkarak araba-
smı koşmağa ahıra giden Mustafa, 
her iki hayvanm ve arabaıun yerinde 
yeller estiği görmüştür. 

Bu cüretkâr hırsızhğa bir türlü 
aklı yatmıyan Mustafa, doğru polis 
karakoluna giderek basma geleni 
anlatmıştır. Derhal tahkikat ve taki
bata koyulan zabıta memurlan kısa 
bir zaman sonra bu hırsızhğm Fah-
reddin isminde biri tarafmdan ya-
püdığım tesbit etmiş ve Fahreddinin 
evinde yapılan araştırmada, gerek 
bey^rler, gerek araba meydana çıka
rılmıştır. Fahreddin dün alcşam adli
yeye teslim ve tevkif olunmuştur, 

t r a n k o n s o l o s h a n e s i n d e s u a r e 
Tahrandaki büyük düğün müna-

sebetile 25 nisîinda şehrimiz İran 
konsoloshanesinde bir suare verile
cektir. 

AKŞAM'ın Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay N. Eşe dosta borç verdi!« 

«AKŞAM» müsabaloı knponM 15 

ARADA SIRADA 

Çocuklarımıza neler 
okutuyoruz ? 

tik okul birinci sınıf talebesi kızım 
Ayşegül, ^inde bir mecmua ile yanı
ma gdldi: «Baba beni çalıştırınız» 
dedL 

Evvdâ mecmuaya bir göz gezdir
dim. Yirmi beş sahifelik bir mecmua, 
yansmdan fazlası resim: Aslana ben-
liyen kumlar, eski Habeş imparator
larının torunlarını hatırlatan çocuk
lar, kınk testi parçasından farksız 
kırlangıç yuvalan ile sahifeleri dol
durmuşlar. 

Kızuna sordum: 
— Bu ne mecmuası? 
— Birinci sınıf dergisi baba 
Mecmuanın son kapağında şu 

izahat veriliyor: «tik okul birinci sı
nıf hayat bilgisi ünitelerine uygun 
olarak ayda bir çıkar. Bayilerde çık
maz» bir müddet «hayat bilgisi üni
teleri» ne olsa gerek? diye düşün
düm, bulamadım. «Bayilerde çıkmaz» 
acaba ne demektir diye zihin yor
dum, anlıyamadım. 

— Bu mecmuayi Um aidi kızım? 
— Ben aldım. 
— Neden aldın? 
— Mekt^te satıhyor baba 
Mecmuayı açtım, kızıma verdim: 
— öyleyse oku bakalım dedim. 
Kmm okumağa başladı: 
— Hindinin tüylerim kabartıp ku

rum satttğuu... Sattığım... Sattığım.., 
— Ne o Ayşegül, üç kere sattığını 

mı yanh? 
— Hayır baba, sonra gtlen kelim», 

yi okuyamıyorum: Gürdünü mü? 
Ne demek?.. 

Okuyamadığı yere şöyle bir göı at
tım. Gördünüz mü yerine gürdünü 
mü? yazıİL 

— Yanlış kızım, gördünüz mü ola
cak?.. 

— Baba kitapta yanlış olur mu?^ 
Ben biraz evvel kendi kendime okur
ken Mr yerde de giderler yerine «gi-
derlerler» yazıldığmı gördüm. Onu 
anladım amma baba, bu kitapta gel
diğini yazıh değil, geldiğim yazıh, bu
nu anhyamadım. 

Mecmua iri punto hurufatla dizil» 
miş yüz satırlık bir mecmua; bir oku
yuşta sekiz mürettip hatası buldum: 
Satırlann yüzde sekizi yanlış!. Hepsi d« 
ilk sınıf talebesinin kolay kolay düzel-
temiyeceği yanlışlar... 

— Haydi kırlangıçları okuyahm ba
ba. 

— Oku kızım. 
«— Şu kırlangıçlara bakımz. Duva-

nınızın köşesine ne de güzel yuva ya
pıyor... Ne süslü, ne teiniz bir kuştur
lar.» 

Küçük kızım Ayşegül, kırlangıçlar 
dedikten sonra, yuva yapıyorlar de
mek lâzım geldiğini farketmedi, fakat 
son cümlede cevaptan âciz kaldığım, 
bir kere daha: «Bu da yanlış» deme
mek için sustuğum bir sual sordu: 

— Hem bir diyor hem »1er» diyor. 
Bir kuşturlar olur mu?... 

Mecmuada çocuklara teklif edili
yor: Leyleğin ötüşünü hep bir ağızdan 
taklid ediniz. Kızım Ayşegül: Takır, 
takır, talur!.. dedi. Sonra kaşlarım 
çattı: 

— Amma baba bizden yapamıyaca-
ğıınız şeyler de istiyorlar. 

— Ne istiyorlar kızım. 
Selâmi İzzed Sedes 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Bay Arnca mahkemede!... 

— Hırsızlığın hududu olmadığı için hiç 
Mr nevine yaşmam bay Amca, bir toplu 
l^ıedon tut da milyonlara kadar genlfleî  
lelcll dc(̂ i.?tirir... 

... Fakat bımlann İçinde bazan çok ga
ripleri görülUr: MeselA geçen gün adamın 
biri gltmlf, bir kadm, İskarpini a«ırmıt~. 

~ Bu adama ceza verirken, dojtrusu 
güçlük çektim. Çünkü çalınacak bunca 
efya dururken kadm iskarpini çalmak bir 
Incellfte, bir zevki seUme İbarettir, esbabı 
muhafflfeden saymak l&zımL 

„ Difter taraftan yükt* hafif, pahada 
atır bunca eşya varken pabuç çalacak 
kadar düşkünlük göstermek de esbabı 
müfeddideden sayılırI.. Benim yerimde 

(dsan neTapaîdm?. 

B. A — Hırsın serbest bırakırdım. Naad 
olsa İskarpini bir kadına götürecektir. 
İskarpin kadmın ayağına tabii büyük ge
lecek, rengini çirkin bulacak, biçimin! de
mode diyecek, be^nse bile iskarpine göre 
elbise isllyecek!.. Hülâsa hırsız cezayi at-
za<ını ffat^n cek«îek!.. 



Ü H Mİ 
Sahife 4 A K Ş A M 19 Nisan 1939 

Otobüs yolsuzluğu 
Dûn istinabe suretile bir çok 

şahidlerin ifadeleri alındı 
Şahidler bir çok müşkülât gördüklerini ve 

muayyen adamların tavassutu olmadan 
iş görülemediğini söylediler 

Mahkemede şahidlerin ifadeleri almıyor 

Bası otobüs sahiplerine iltiıamla ruhsa
tiye vermek Te bazılarına Termemek sure
tile memuriyet vazifelerini suiistimal et
mekten maznunen Temyiz mahkemesi 
dördüncü ceza dairesince muhakeme altı
na alman eski İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi B. Muhiddin Üstündağla Belediye 
Reis muavini B. Ekrem Sevencan, Beledi
ye Fen heyeti müdürü B. Hüsnü ve Bele
diye Varidat müdürü B. Neşet haklarm-
daki dâva etrafında İstanbulda bazı kim
selerin şahid olarak dinlenmeleri karar
laştırılmış ve bunların istinabe yolile 
dinlenerek, ifadelerinin Temyiz mahke
mesine gönderilmesi için Temyiz mahke
mesi dördüncü ceza dairesinden gönde
rilen müzekkere üzerine, dün İstanbul as
liye birinci ceza mahkemesinde bu şahid
lerin bir kısmı dinlenmiştir. 

İlk dinlenen şahid Dursun Yolagelmez 
|u ifadeyi vermiştir: 

— Maznunların hepsini tanırım. Bir gün 
bir arkadaşım Maçka hattına otobüs İş
letecekti. Ruhsatname almak için müra
caat ettik. Günlerce iş uzadı. Benden 
sonra müracaat eden birçoklannm oto
büsleri işlemeğe başladı. Sonra bana Ha
lil adında resmi bir memur geldi, Kadri 
adında birinin bu işimi halledeceğini, altı 
yüz lira ile işin yapılabileceğini söyledi. 
Evrakım aylarca Varidat müdürü Neşetin 
dairesinde kaldı. Kendisine müracaat et
tiğim zaman, müfettişler buradan gitme
dikçe işin halledilemiyecegini söyledi. 

Ben, müfettişler gelmeden evvel de Be
lediyede muavin Raufe istida verdim. Ev-
raki takip için Belediye dairelerine girme
ğe imkân bulamıyorduk. Polisler bizi dı-
çarı atıyorlardı. Muavin Rauf, ruhsatna
menin verilmesi için istidamı havale etti
ği halde, Varidat müdürü Neşet, bir tür
lü istidamı muameleye koymadı. 

Diğer şahid otobüsçü Mustafa, otobüsü
nün ruhsatiyesi Belediye tarafmdan is-
tirdad edildiğini ve tekrar ruhsatiye al
mak için yaptığı müteaddid müracaatle-
rinin boşa çıktığını söyledi. 

Şahid .Mustafa Gülseven de, Eyüp hat
tında işliyen otobüsünün ruhsatiyesini al
dıklarını ve sonra bu cezalar affedilince, 
başkalarına o hatta otobüs işletmek üze
re ruhsatiye verildiği halde, kendisine 
Terilmediğini söyliyerek dedi ki: 

— B. Muhiddin Üstündağa gidip şifahen 
yalvardım. Ellerini kulağının arkasına 
koyarak: uKatiyen olamaz» diye yerinden 
fırladı ve beni polisle dışarıya attırdı. 

Şahid Emir Hasan— 931 .senesinde Sir
keci - Balurköy hattmda dört otobüs iş
letiyordum. Yeni bir otobüs almak üzere 
Belediyeye müracaat ettim. Flâka numa
rası mukabilinde dokuz buçuk Ura Ter
dim. Bir türlü otobüsün ruhsatiyesini ala
madım. Şikâyet için müteaddid defalar 
Muhiddin üstündağa fittimse de t>fen»e-
dim. Nihayet başımı tıraş ederek, pehli
vanım, diye Belediyeye gittim ve bu saye
de Muhiddin Üstündağın yanma girmeğe 
muvaffak oldum. Fakat kendisi benim 
atobüsçü olduğumu anlayınca kovdu. Ko
misyoncu Kadri vasıtasile bazı kimseler 
para mukabilinde istedikleri batlar için 
nıhsatiye ahnışUrdır. Kadrinin aldığı pa
raların kime verildiğini bilmiyordum. Bun* 
dan malûmatım yoktur. 

Bundan sonra, ruhsatiye almak işlerin
de para alıp tavassut ettiği söylenen Kad
ri dinlendi, «u ifadeyi verdi: 

— Bence maznunlardan hiçbiri memuri
yet vazifelerini suiistimal etmemişlerdir. 
Bazı şirketlerin ve eşhasın resmî devairde 
İşlerini takip ediyorum. Sabur Sami ve 
Karaeftim oğlunun da İşlerini takip et
mek üzere vekâletnamelerini haizim. 
Sabur Sami, vaktile müracaat ederek. 
Kurtuluş hattında on İki veya on beş ara
ba İşletmek üzere ruhsatiye almış. Onım 
elinde bu ruhsatname mevcud olduğunu 
bildiğim İçin, kendime de bir komisyon 
temin etmek üzere, diğer otobüs sahiple
rini kendisile tanıştırarak, ortaklıklarım 

temin ettim. Bu tavassutlardan ben de iki 
bin Ura kadar para kazandım. Bu para
nın bir kısmını Sabur Samiden, bir kıs
mını da otobüs sahibi Rifat ve Etemden 
komisyon olarak aldım. 

Bundan sonra dinlenen sabık Belediye 
makine mühendisi Refet şunları anlattı: 

— Belediyeden ayrıldıktan sonra otobüs 
işletmeğe karar verdim. Kurtuluş - Beya
zıt ve Şişli - Beyazıt hatlarında otobüs 
işletmek İçin ruhsatiye almak üzere Be
lediyeye müracaat ettim. Belediye Reis 
muavini B. Ekrem, bu hatların B. Sabur 
Samiye verildiğini, onunla çarpışmak im
kânsız olduğunu söyledi. 

Şişli - Fatih hattı için yaptığım müra
caat üzerine de, bu hata ruhsatiye almak 
İçin Halld - Niyazi şlrketile ortak olmam 
lâzımgeldlğini, aksi takdirde evrakımı ko
misyona havale etmiyeceğini söyledi. 
Bunlarla ortak olduğuma dair muvafakat-
name götürmek suretile işimi yaptırdım. 

Ben bu İşlerle uğraştığım sıralarda B. 
Sabur Sami Belediyede birinci safta rol 
oynuyordu. Mülkiye müfettişlerinin fezle-
kelertndekl ifadeler de eksik yazılmıştır. 
Ruhsatiye alabilmek için mebus B^ Mus
tafa Mecdiyl araya koymağa mecbur kal
dım; fakat gene İşim halledilmedi. 

Nihayet ruhsatiye aldığım sırada B. Mu
hiddin Üstündağ, bana gönderdiği bir 
mektupta, benim bazı kimselerle menfaat
ler peşinde koştuğumu, müsaade aldığım 
halde otobüs işletmeğe başlamadığımı 
bildiriyordu. Vaziyeti anlatmak üzere ken
disine gittim. Üç gün, yanma girmek üze
re gittiğim halde, tam ben gireceğim sı
rada B. Sabur Sami geldi ve bu yüzden 
B. Muhiddin Üstündağın yanına gireme
dim. Çünkü ben B. Sabur Samlyi şikâyet 
etmek istiyordum. Nihayet üçüncü gün 
B. Sabur Sami içeride iken ben de girdim 
ve onun yanmda vaziyeti anlattım. B. Mu
hiddin Üstündağ, bana orada: «İşini yap
tım, haydi git» dedi. Fakat işlerimi büs
bütün bozdu. 

Benim kanaatimce. Belediye Reis mua
vini B. Ekrem Sevencanla B. Sabur Sami 
müşterek çalışıyorlardı. B. Muhiddin Üs
tündağ da bilmiyerek bunlara âlet olu
yordu. 

Şahid Petro Karaeftimoğlu da otobüs 
ruhsatiyesi işlerinde, iddia edildiği şekil
de. Belediyeden kolaylık görmediğini, hiç
bir iş için B. Sabur Saminin tavassutuna 
müracaat etmediğini söyledi. 

Diğer şahid Zekeriya, Mecid, Halld, Şe
fik. Kemal, Şahin. Kadri. Dikran. Kemal, 
Ali, İbrahbn, Hilmi ve Rifat ta ruhsatiye
lerinin Belediye tarafmdan müsadere edi
lip bir daha iade olunmadığını söyledi-

İçlerinde B. Sabur Saminin de bulun
duğu diğer yirmi şahid mahkemeye gelme
mişlerdi. Mahkeme, bunlann birer lira 
para cezasile tekrar celblerine karar ve
rerek muhakemeyi 25 nisana bıraktı. 

MEVLÛDU ŞERİF 
Sevgili valdemizin vefatının kır

kıncı gününe müsadif 21 Nisan 939 
cuma namazından sonra Bahçekapı-
da Arpacılar camisinde nıhuna ithaf 
edilmek üzere kıraat edilecek mev-
lûdu şerife ehibba ve ihvanın teşrif
lerini dileriz. 

M. NECİB ve M. NURU H.4NCI 

MEVLUT 
Yarmki Perşembe günü ikindi na

mazından sonra Beyazıt camiişerifin-
de Konya Valiliğinden mütekaid mer
hum Mehmed Hüsnü Zadil'in ruhu
na ithaf edilmek üzere Mevlûduşeril 
okutturulacağmdan arzu edenlerin 
teşrifleri rica olunur. 

ARADA SIRADA 

Çocuklarımıza neler 
okutuyoruz ? 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

Ayşegül mecmuanın 16 inci sahife-
sinde şu cümleyi Dkudu: «İçinizde 
bülbül gibi öten var mı? ötünüz ba-
kakm?» 

— Küçük kızların ötmesi demek şiir 
okıunalan demektir. 

— öyleyse size a İlkbahar» şiirini o-
kuyayun baba: 

tÇlçekler açtı - Göğsünü saçtı. 
«Soğukla kaçtı - Ne güzel bahar.» 

İşte bayilerde çıkmıyan, hayat bil
gisi ünitelerine uygun çıkan bir mec
mua ki, Ukokul talebelerimiz oku
mağa mecbur tutuluyorlar; bir mec
mua ki, türkçe ve mürettip yanlışla-
rUe doludıu-; bir mecmua ki, salyangoı 
yazısuım üstünde kablıunl>ağa, kap
lumbağa yazısının üstünde salyangoz 
resmi göıürsünüz. Böyle bir mecmuayı 
llkmekteplerde satmak değil, mektep 
kapılannı suratına kapamak İfizun-
dur. Ben kendi hesabıma mesuliyeti 
üstüme aldım ve küçük kızıma: 

— Bir daha bu mecmuayı okuma! 
dedim. 

Herhalde Maarfi Vekâleti beni hak
sız bulmaz sanuım. 

Selâmi İzzed Sedes 

Bugün 

Kadıköy 
HALE'de 

Tyron Power ve Alice Fay 
în cihanşümul eseri 

Ş I K A G O — I 
YANIYOR —{ 

MAKSiM'de - > 
24 Nisanda şehrimizi terkedecek 

olan 

TANASE 
Revüsünün son günleri 

Ctımartesi ve Pazar günleri saat 
16,30 da son Matinalar 

Her aksam saat 21 de Suare 

f I Parayla ödenmez 
bir sürpriz! 

Bu iki eserde iki ayrt kâinattır: 

TAÇLI CANAVAR 
Donya saran şöhretli artist 

H A n a T B A V R 

^'Yaralı Kartal 
MTRNA LOY-CLARK CABLY 

MİLL! ve ALEMDARda 
Bygûn 

BİTMEMİŞ SENFONİ'ye nazire olarak yapılan... 

DANİELLE DARRİEUX'mn 
güzel sesinden ilham alan bir nağme: 

ŞAFAĞA DÖNÜŞ 
Yann akşam tam saat 9 da FEVKALÂDE GALA Ue 

LÂLE SİNEMASINDA 

V 

f 

BUGÜN MATİNELERDEN 
İTİBAREN 

2 B Ü Y Ü K F İ L M 

İ P E K sinemasında 
1 - BRODVA Y KUKLASI<^"«^"'' ««""> 

ŞİRLEY TEMPLE tarafından harikulade bir surette yaratılan ve küçük 
artistin bugüne kadar yaptığı en giızel en nefis ve en eğlenceli Filmi 

Dikkat: Bu Filimde ilk defa olarak ŞİRLEY'in hakiki şarküanm 
dinliyeceksiniz. 

2-OTOMOBİLLİ AŞIKLAR 
Fransızca, Büyük, eğlenceli operet, Baş Rollerde 
CLAUDEMAY • COLETTE DARFEUIL - ALERME 

U^^^^^^^^^^^^m Çocuklar için tenzilâtlı fiyatlar ^^^g^mmm^^^mm^^ Y 

Bütün gençlerin ve sportmenlerin 
Kazan dikkatine! 

BUGÜN matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sinemasmda 

Yepyeni bir mevzuda olan 

ASLAN ADAM 
"Maceralar peşinde,, 

25 kısım tekmili birden 
Sportmen ve Atlet Comple 

FRANK MERRİVEL tarafından 

Heyecan... Sergüzeşt... Gençlik 
ve Spor filmine başlıyor. 

Bu aksam 

MELEK 
sinemasında 

Seven bir kadının müessir aşkı 
Büyük fedakârhğı herkesi heyecan ve 

merakla saracak bir Film 

KIRIK HAYAT 
O İM P U 

Fransızca sözlü, Baş Rollerde: 

Herbert Marshall - Barbara Stanvick 
Ayrıca: Paramunt Dünya havadisleri. 

i 

Şehzadebafi 
FERAH sinemada 

NEŞ'E YAĞMURU 
RAT VENTURA ve arkadaşları bfiyük 
e«Binın i^tlrakile fevkalâde bir film. 

Doktor Sokrat 
rOL MVNt'nin taeyecanUr filmi 

Burun - Bn fece tenzilâtlı bayanlar 
fünü. Balkon 10, umumî mevki 5 Kr. 

TALEBERE TENZİLAT 
Gelecek program; 

HARP DÖNÜŞÜ 
Tel: 21359 

Bu akşam 
SÜMER sinemasında 

Endülüs Geceleri'nin muhte^m yıldızı. 
İspanyol «arkı ve danslarının kraliçesi 

IMPERIO ARGENTINA 
Aşk ve Musiki İspanyol Feerisi olan 

MORENA KURA 
İspanyolca sözlü ve şarkıb filminde seyir

cileri ra^gredeeektir. 
EKLER JURNAL'da Arnavutluk hâdise

leri. Tahranda düüin merasimi hazırlıkları, ilkbahar modaları ve saire. • 

Sinemasmda ^ • • • • • • • B Pangaltı Tepeüstü 

I Türkçe sözlü ve şarkılı 

I MİHRACENİN GÖZDESİ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ g i g n ^ g g Gündüz ve gece 8,45 de 2 Filim birdeı 

2 şaheserler tacı birden 

HİNT MEZARI 
TEŞEKKÜR 

Sevgili küçük oğlumuz EDİŞ PEKİN-
in ölümü münasebetile bizzat cenaze 
merasimine İştirak veya şifahen ve 
tahriren beyanı taziyet lütfunda bu
lunmuş olan bilcümle akraba ve dost
larımıza ayrı ayrı teşekküre teessü
rümüz mâni olduğundan en har ve 
samimî teşekkürlerimizin iblâğma 
sayın gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz. 

Cemal ve Maşuka Pekin 

Cemal Sahir 
Bu aklını: Telde^irmcni ZAFER sine

masmda: (ŞEYH AHMED) yeni operet 
3 perde 

W 
TURAN TİYATROSU 

Bu gece 
ZOZO DALMAB ve (HALK 
OPERETİ) tam kadıo-
Slle (ZIR DELİLER) 
aperet 3 perde. Kapu-
çelll orkestrası ve bale, 

fiatlerde zam yoktur. 

Üsküdar Askerlik 
şubesinden: 

Kısa lıi/.ıııct şeraiti kazanmış olup aske
ri ehliyetnameleri olmıyan ve bu yü sevk» 
tabi olan gençler 1 Mayıs 939 gününde 
Yedek subay okulunda bulunacaklarından 
aevk puslalannı almak üzere 30 Nisan 939 
gününe kadar çubeye müracaat etmeleri. 
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28 nisan merakla bekleniyor 
Bugün bütün dünya B. ntterln 28 nisanda fevkalâde içtinuıa davet 

Rayfagıteğda sttyUyecn;̂ ! nutka jnakm Mr alftka fle bddlyor. ÇUnktt 
Alnumyanm bundan sonra hangi meseleleri halletmdı istediği ve siyasi 
y« aduri n« gOA teşebbüslerde bulunacağı ve Rooseveltin adeta bir mü
tareke malıiyetinde bulunan teklifinin Almanya tarafından nasıl karşılan-
dığı ancak o zaman anlaşılacaktır. 

B. Hitler kararlarını süratle veren ve tatbik eden Mr Şef olmakla mcş> 
hurdur. Fakat bu defa fikir ve kararlarım ilân e t o ı ^ nisbeten ımm Ur 
samana bırakmıştır. Bu birkaç haftadanberl tngilterenln kendisine ta
raftar ve müzahir bulmak üıer* yaptığı faaliyetin neticesine intişar ederoh 
ona göre mukabil tmübat almak ünve vaUt kaıtanmak istediğini göster
mektedir. 

Diğer taraftan İtalyamn; Yugoslavya, ve Macaristan ve Bulgarista-
mn iştiraki ile tngllterenin sulhu muhafaza edecek blokuna mukaMl di
ğer bir grup tefküt İçin Macaristan Ham* III ile Hariciye Nasınnm BMaâ  
yi ziyareti ıminasebefOe yapmak istediği haber verilen teşebbttsitn de ne
ticesi Bo-Iinde bddemnektedlr. 

İhtimal e zamana kadar Almany»; Danzigl» Almanya Ue Mrleşncai 
ve Lehistam denize rapteden koridorun flaerinden Almanyalı Ş«ırkl Pni9> 
yaya bağlayacak otomobile mahsus Ur cıaMrnin tesiri haUanda yapnuf 
olduğu tekliflere karsı Lehistanm ıııİMİlıjıı yanaşacağım umnyor. 

Hitloin doğumunun ellinci yıldönflmM münasebetile BerUnde yafalacak 
büyük merasbııe Çeklerin eski CUmhurrelst Haha ve Almanyamn askeri 
himayesini kabul eden Slovakya Başvekili Tisso ile birlikte Dauzig hükü
meti reisi Forsterin davet edilmiş olması manidardır. 

B. Hitler teşrinisanide toplanacak mlIÜ sosyalis partisi yıllık kongr». 
sinin bariz vasfı sulh olacağım evvelce ilân ettiğ^e göre Almanya bu sene 
içinde siyasi ine a^ert teşebbüs ve hareketlerini neticelendü-meği tasmim et
miştir. Almanyamn gerek tngflfc - Fransız teşebbüslerine ger* AmerUta-
ran tavassutuna karşı n« vaziyet alacağı bu aym sonunda belli olacaktır. 
O zamana kadar Alman - ttalyan grupn tarafından fevkalâde bir bareket 
yapılmayacağı muhakkaktır. AKŞAM 

MateırDatıiTta s@rv3sii 
AfuerlkaJa unutkan insanlara ya

pacakları gündelik i^er) akıflanna 
getirmek için bir hatırlatma servisi 
tesis olunmuştur. Bu servis az zaman^ 
da binlerce abone kaydetmeğe muvaf
fak olmuştur. Abonelere telefonla, telg
rafla ve hususî postacılar vasıtasile 
husnsl hayatlanna aid türlü türlü şey
ler hatıriatılmaktadır. Vergiler ve si
gorta tediye günleri, öğle yemeğine 
davet saatleri, mühim faturaların 
Mtwıaii zamanlan lıep bu hatırlat
ma servisi tarafmdan alâlcadarlara 
günü gününe, saati saatine bUdiril-
mektedir. Pek unutkan olanlara tıraş 
olamadan soltağa çıkmamalarım da 
hatır latıyorlamuş. 

Bunlann çocukları da, asri tesisa
ta uygun hareket ettiklerini göster
mek için, her akşam derslerini yapma
ları lâam geldiğini ihtar ettirmekten 
vaz geçmiyorlarmış. 

Bir de bazı erkekler her sabah evle
rini terketmeden evvel kanlarmın ya-
naklarma mutad buseyi kondurmayı 
unutmamalarım ihtar ettiriyorlarmış. 
Ticaret maksadile kurulan bir mües-
se kocahk vazifelerini hatırlatmağa 

kadar vardınlırsa Amreikada neler olup 
bittiğini kolayca tasavvur edebilirsiniz. 
Acaba ihtar üzerine unutulmıyarak 
kondurulan bu buseyi kadmlar Iıoş 
görüyorlar mı? 

Çinliler tanımadıkları insan-

Köpeğe terkedilen miras 
Kuritibalı dul bayan Brusolin vasi

yetnamesi mucibince bütün servetini 
köpeği Fiflye terketmiştir. Fakat, ka-
dm öldükten sonra vasiyetname açı
larak konduğu zoman Fifinin de ber» 
hayat köpekler arasmda bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Bu hâdise hukuki bir 
mesele ortaya çıkarmıştır: 

Miras kime kalacak, Fifinin çocuk-
lanna mı, yoksa başka birisine mi? Şar 
Ved Fifinin çocuklan mirasa konacak
sa, bunlan nereden arayıp buhnalı? 

Bu mesele şimdi Kuritlba hukuk 
mahkemesini işgBâ etmektedir. Bir ri

vayete nazaran miras için Flfl varisle
rini beklemek üzere bir mühlet veril
mesi düşünülmektedir. Bu mühlet bit
tikten sonra bayan Brusolinin mirası 
sahipsiz sayılacak ve devlete intikal 
edecektir. Esasen iMiyan Brusolinin 
vasiyetnamseini yazarken muhakeme-
siz olduğu iddia edilmekte ve mlrasm 
şimdiden devlete devrolunmaa istenil^ 
melrtedlr. Bu mesele için yapılan kırta
siye mücadelesine ne lüzımı var; kö
peğe miras bırakılmaz dejrip onu ha
zineye irad kaydetmek daha doğru 
dmaz mıydı? 

1 numaralı filim dostu 
İngüterenin Lanciuhire eyaletinds 

yaşıyan bayan Selina Bibby gün i-in»-
tna müdavimlerini füim ^ketleri aro' 
vtp da Imlamaztar. Çünkü bayan 
Bibby otvz senedenberi beyaz pertUh 
frf» en tfryaki müdavtmlerindendir, 
OdrmeMğt Wr liOm yok gfbi W fcy-
İÖr. Tapdan bir hesaba nazaran ha
tun Blbbp ştmUif kaâar datma haf
tada (Mı akşam sinemajfO- glt$HtfMr. 

I Şm halde sinema tbrfokUA, kadın 36 

seyretmiştir. Bu yeJtûstm, hadımn 
üciHci defa gördüğü füimlerle ilâv 
olarak gösterüen küçük şerUüer do 
ha değildir. 

Bayan Bfbby'nin bu 15 bin- fûimt 
çförmek için sinema kaealarma verdi
ği bilet paralan küçük bir servet te^-
kü eder Basan Bibinin sinema 
merakmdan bahseden gazete sinema 
şirketleri tarafından kendisine bir ş^ 
ref dipolamast verümesini tekUf et-

«M 
K a M ı r ı m üzer indek i apar -

t ı m a n merd iven ler i 
Şrfırtn büyük caddelertndekl ban 

Bpartnnanlann giriş merdivenleri ya
ya kaldinmın üçerinde bulunduğ'un-
Oan geüp Seçmfl' güçleştirmektedir. 
Belediye bnnlann izaleai İçlB bir pro-
}e haznrlamnffar. 

T a k s i m d e k i yen i b e l â 
b u g ü n aç ı l ıyor 

• Taksimde şimdiki Fıaıun kosnö-
loAaiMiInin yBuadaki aıdodı ifkıdt 
fupûKa aptMBMBİB Belediyece ka^ 
bul muamelesi yapılmışUr. Apteome 
Imgte kalka açılacakttr. Eıkl lıaUU 
tan da yıkılmaana baflanaeaktnv 

Harbiyede bir çocuk bahçesi 
yapılacak 

Harbiyede Emek apartımam bah« 
çesl parmaklıklanndan Yedek subay 
okulu yemekhanesi arasındaki duva-
rm geri çekilmesi suretUe Vali konağl 
caddesinin 20 metreden 28 metreye 
gmlftetileoeğinl jmtmğl^ 

Vali ve Belediye Mbâ doktor Lût. 
fi Kırdar, İstanb\ılım manzarası İti-
barile en güırt ve havadar Mr saha
sı olaa fiMk aparhmam Ue yuzıalu 
bana araMnHaki sakağa gocuk bakç»> 
si haUne getirmeğe karar vermiştir. 
Bakçenm pro)est Belediye imar mtt* 
dûrlüğünoe >̂ftg'r̂ **̂ nn'*ft'̂  haslanmıı^ 
ta» 

larla ticari münasebetlere 
katiyen girişmezler 

Amerikalı Cari 
Orov <sDöıt yü» 
mllycm müşteri» 
namı pltmda Çin 
hakfcmda yazdığı 
bir eserinde diyor 
M: 

Bir Çin evinde 
olduğu gibi bir Çin yazıhanesinde ds 
kapm dostlara datana açıktır, yabanı-
cılara ise kapalıdır. Bvdekl hizmetçi
ler gibi yazıhanedeki memurlar vs 
müstahdemler de mal sahibini veya 
direktörü yabancüann mttracaatleri-
ne karşı şiddetle korurlar. Yabancı 
bir Çinli için, müracaat sebebi her 
ne olursa olsun, tanımadığı bir ya
zıhaneye veya ticarethaneye malâa-
dmı anlatmağa muvaffak olm^ ka
dar gftiç birşey tasavvur edilemez. Bı> 
mm için mutavassıt bir dostun mü
dahalesi lâzım gelir. 

Yeni gelen bir yabancınm bir çok 
ziyaretler yapması, bü: ticari işi bitir
mek için saatlerce bir Çin tlcaretha-
sinde vakit geçirmesi ve nihayette 
konuştuğu dip^mat adamm iş bitir
meğe salâhiyeti olmıyan ve ancak 
âmirlerini yabancınm müracaatine 
karşı korumak için İcarşısmdaklni 
lâfla oyalamış olduğunu farketmesi 
nadirattan değildir. 

Fakat, iki taraf, satıcı Ue alıcı müş
terek bir dost vasıtasUe bir araya 
getirilir getirilmez vaziyet değiı̂ r. 
Şübhe ve tereddüd bulutlan zaU olur, 
ondan sonra iki taraf sanki seneler-
denberi blribirlerile ticari muamele
de bultmuyorlarmış gibi bir emniyet 
ve sükûnet içinde işlerini konuşmağa 
başlarlar. 

«Dostla ye iç alifverif etme I» diye bir sös vardır. ÇinliW 
bu sözün tamamen aksi hareket ederler. Qnlâ dostluk de
recesinde tammadı^ kimse ile katiyen münasebete gi
rişmez. Hiç olmazsa müşterek bir dostun bunlan tanış

tırması lâzımdır. 
J 

Çlnde oturan yabancılar da dahil 
(ddugu halde pek aa ecnebi Cindeki 
ticari muamelelerde dostluğun oyna
dığı mühim rol hakkında bir fikre a»r 
hlbdlrler. Bir Çinli herşeyden evvel 
mutlaka yakm akrabasile iş bitirmeği 
arzu eder, ondan s(mra sva dostlan^ 
na gelir. Fakat, ictinab etmdc kabil 
oldukça, yabancılarla iş yapankİMi 
hiç hoşlanmaz. Onun için de çmde 
İM yabancı bir ticaret işine glriştilde-
ri zaman mutlaka bir mutavassıta, 
müşterek bir dosta muhtaç oluriar. 
Bu araa müzakereleri idare eder, 
çıkan fikir ihtüâflanm örter ve akld 
tamam olduktan sonra da her ild ta
raf için kefU vazifesini üzerine alır, 
mukavelenin ifa olunmasım, para 
vakti zamanında ödenmesi mesuliye
tini deruhte eder. 

Tanımadığım bir Çinli beni yazir 
hanemde ziyaret etmek istediği zar 
man müşterek bir dostu yanma ala
rak öyle gelir. Bu dost o yabancıyı 
bîuıa takdim eder ve müzakerede ha
zır bulunur. Bazan araya girecek dost 
bulrmamaz, o zaman arada hasıl olan 
boşluk müşterek dostım müşterek bir 
dostu aranmak suretile doldurulabUlfk 

Bundan birkaç gün evvel ta uzak
larda Kansu'da yaşıyan bir peraken
deciden yirmi dolarhk bir posta ha

valesi aldım. Ajol 
zamanda gelen bl| 
mektupta bn yl̂ ı 
nal dolara mukabO 
İl mmânt üftn edl» 
len tuvalet saba
nımdan gönde»» 
•Mm rica edüdl. 

Bu gttıt ainKaaaHrstt sık vaki olur. 
Kendilerini hiç tanımadığım ve onla-
rm da bem tammadığı adamlardan 
bf/jfle siparişler aldıkça arUk hayret 
eİBİyOflIBl, 

Kansa'da oturan bir perakendeci-
mn bana müracaeti tipiktir. Bu adam 
gazetelerde tuvalet sabunlarumz hak-
laadaki ilânkuı okur ve sabunlann 
satışiyle alâkadar olmak ister. Fakat 
fabrikatörünü tanımadığı için dostu 
olan gazete sahibini ziyaret eder. 
Ondan fabrikatör için bir tavsiye al
mak ister. Fakat o da. ilân işlerinde 
yalnız benimle temas ettiği için, fab
rikatörü tanımadığını üöyler. Onım 
içm perakendeciye bana müracaat 
etmemi tavsiye eder, ben de onu fab
rikatörle münasebete getiririm.. 

Kansu ile Şanghay arasındaki bin 
miBik mesafeyi luüşterek bir dostun 
müşterek \Aı dostu yakınlaştırmağa 
muvaffak olur. Bu sayede Kansu'dakl 
bir perakendeci Şanghay'daki en bü-
jrük tngillz sabim fabrikatörile ticari 
münasebete girişmek imkânım bıüa-
bilir. Şayed bu münasebet büyüyecek 
(̂ ursa o zaman Çinli penücendecL se
nede müyonlarca devir aypan büyük 
Wr fabrikanm kefaletini üzerime al-
mym da her halde bana yükletmeğe 
kalkışacaktır.» 

Ilkmekteplerde 
imtihanlar 

Mekteplerin açılma, kapan
ma ve kajat tarihleri tesbit 

edildi 

Vilâyet ilk tedrisat meclisi dün Va
li muavini B. Muzafferüı reisliği al-
tmda toplanmıştır. Toplantıda İlk 
mekteplerin açılma ve kapanma ta^ 
rüıleri, kayıt ve kabul zamanlan, 
başrauallimlere verilecek makam tah
sisatı meseleleri görüşülmüştür. 

Verilen karara göre üç sınıflı köy 
mekteı^ert 13 mayvta derslerine ni
hayet verecekler ve aym günde imti
hana başlanarak mektepler 20 ma
yısta kapanacaktır. 

Dört, beş suufU köy mektepleri 27 
mayısta derslerini kesecekler S hazl* 
rana kadar imtihanlan devam ede
cektir. 

Kaza merkeılerl Ue şeiıirdA ilk-
mektepler 12 haatranda dnstarim k»> 
secekler ve hemen imtihanlara htjfisn-
yarak 26 haziranda arirtepler tatil 
edUecektir. 

939-940 der» senertnde mektepler 
de 18 eylülden 18 teşrinievvele İcadar 
kayıt V» kaimi mtnmelesi yapılacak 
19 teşrtaievvelde derseler» başlana
caktır. Senelik ders müddeti kırk 
hafta olarak uzatılmıştır. 

Ükmektep başmuaUimlerine veri
lecek makam tahsisatı milmn da 
tesbit edilmiştir. Talebe sayısı 200 
olanlara 10, 201 den 400 e kadar 1%, 
401 den 560 ye kadar 14, 551 den 700 
kadar 15 ,yedi yüzden yukan talebesi 
olan mekteplerin başmualUmlerine de 
18 lira makam tahsisatı verilecektir. 

Bir çocuk, oyun ojmarken 
başka bir çocuğu yaraladı 
Fatihte otuna ûmeor ve Nejad 

isimlerinde on ikişer yaşlannda İM 
çocuk oyun oynarlarken kavga etmi^ 
Itt, Nejad ömeri taşla yaralamıştır, 

Polis, yarah çocuğu hastaneye kaL> 
dırtmif, carih çocuk hakkında kaım-
ol takOMUa glrtfllmlştlr. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
B. Rooseveltin istiklâline dokunulmamasını istediği 

L i a c h t e n s t e i n preımsDiği 
A merika Cümhurreisi B. Roosevelt 

totaliter devlet şeflerine gönder
diği mesajda istiklâllerine dokunul-
mayacağma daiı söz istediği Avrupa-
mn otuz müstakil devleti arasmda 
Liechtenstein prensliğini de sayıyor. 

Liechtenstein prensUği Almanyaya 
ilhak edilen Avusturya ile İsviçre 
arasmda küçücük bir memlekettir, 
Mustatil şekUnde olan arazisinta şar-
kmı Avusturya topraklan kaplar. Oaı̂  
bmdan geçen Rhem nehri İsviçre ile 
hududunu teşkil eder. Nehir buralar
da, henüz pek genç olduğu için t>-
vlçreye müteaddld yerlerden tahta 
köprülerie geçilir. 

Lichtenst^n prenstiğinin mesahası 
159 kilometre murabbaıdır. (Orta 
süratle giden bir otomobil memleketi 
boydan bojra yarım saatte katedebi-
Ur.) Ahalisi 12,000 kişiden ibarettir. 
Almanca konuşurlar, katoliktirler. 
Arazisi baştanbaşa dağlık, kaya ve 
anzah ise de çok münbit olan top-
raklarmdan gayet iyi mahsul alımr. 
Ahalisi ziraatle beraber hayvan yetiş
tirmekle meşgul olurlar. Rhein nehri 
vadilerinde hayat canlıdır. îplik sa> 
nayU kurulmuştur. 

Prensliğin idare merkezi Liechten
stein şatosunun bulımduğu Vadus 
şehridir. Burada 2800 kişi oturur, 

Avrupada etrafı kuvvetli devletler
le çevrilmiş olan bu küçücük menüe-
kat 1699 ile 1708 seneleri arasında 

Vaduz ve Schellenberg senyörlüklerinin 
blrleşmeslle vücuda gelmiş ve Cermen 
konfederasyonuna idhal edilmişti. 
1866 danberi tam mânasile istiklâr 
llne sahiptir. Başmda Liechtenstein 
prens ailesinden biri bulunur. 1918 e 
kadar Avustura ile aralarmda bir 
gümrük anlaşması vardı, prensUk 
1921 denberi İsvlçreye para, posta, 
gümrük anlaşmalarüe bağüdır ve 
aralaımda diplomatik münasebetler 
tesis etmişlerdir. 

Liechtenstein prensliğinin 15 asa
dan mOrekkap Ûı mebusan mecllst 

vardır. Mebuslar halk tarafmdan se-
çiUrler. Mütevazin bir bütçesi, semt 
parası ve pullan vardır. Meclis, bir 
Başvekil seçer ki bu zat hem meclis 
reisidir, hem de bütün Vekâletleri 
uhdesmde toplar. PrensLğin şimdiki 
hükümet reisi Dr. Hoop isminde bir 
zattır. Hükümet makanizması bizim 
para Ue senede 21 bin lira ile dcmer. 
Maarife çok ehemmiyet verilir ve 
bütçenin yansı mekteplere sarfedihr. 
Bu faaHjret sayesinde memeleket aha
lisi arasmda okuma yazma bilmiyen 
kalmamıştır. 

Llechteasteia pıtemliğinln polis 
teşkilâti yoktur. Asayişi muhafaza et
mek için 7 tuıdarma k&fl gelir. EIU 
gümrük kolcasu n«dır. Ordusuna ge* 
Mnce şimdifik kadrosu bir Mşiden 
İbarettir. Bu da 97 yaşmda, Andr6as 
Kebn- isminde bir ihtiyardu:. thUyafe 
askerlerinin yekûnu 20 kişiden iba
rettir. 

Avrupanm ortasında kuvvetli mil
letler arasmda yaşayan bu küçük 
devletin halta sulh ve hürriyete ft^-
tnr. Onlarm: 

Evinde snlh, toprağında bereket... 
Ey Lehtenstein, ey güzel nvemlekeit 
Diye başlayan milli bir şarküan 

vardır ki işlerinden yorgun argın 
dönen köylüler bahar gtiıüerinde ç«ş« 
me başlarmda, yaz akşamlan kfly 
meydanlarmda bu şarkıyı söyllyereM 
dansederier. (ş,f 

Yangın başlangıcı 
Bakırköyde oturan nezafet amele» 

sinden Hasarım kansı Sultanm yalu 
tığı mangaldan sıçrayan bir kıvıl
cımla yangın çıkmış, oda kısmen yaıv 
dığı halde itfaiye tarafmdan söndük 
rülmüştûr. 

4 2 l ira aş ır ırken y a k a l a n d ı 
Cafer isminde bir yankesici, tram. 

vayda İsmail adında birinin kırk iki 
Ununm aşavken yaâmianmış, mah^ 
ksmeye verilmiştir. 
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GayrîmübadiUer cemiyeti 
kongresini akdetti 

Hükümet nezdinde teşebbüslerde bulunulması İçin 
bazı kararlar yerildi, yeni idare heyeti seçildi 

Yeni 2,5 

Dünkü toplantıda bulunanlardan bir kısmı 
Gayrimübadiller cemiyeti umumî 

heyeti senelik toplantısını dün saat 
on dörtte Eminönü Halkevlnde yap
mıştır. Kongreyi cemiyet reisi B. 
Şahap açmış ve nizamname muci
bince kongre divanı intihap edilmesi 
lâzım geldiğini söylemiştir. Bunım 
üzerine kongre riyasetine B. Celâl 
Galib, ikinci reisliğe B. Hasan Vasıf, 
kâtipliklere de B. Muhsin ile B. Mah-
mud seçilmişlerdir. 

Toplantıda evvelâ idare heyeti ra
poru okunmuştur. Raporda idare 
heyetinin bir senelik faaliyetinden, 
gayrimübadil istihkaklannın tasfi
yesi için yapılan teşebbüslerden bah
sediliyordu. Rapor kabul edilmiş, 
bundan sonra cemiyetin masrafı 
umumî heyete bildirilmiştir. Masraf 
ayda 30 liradır. Bunun 15 lirası oda 
kirası, mütebakisi telefon, kırtasiye 
vesaire masrafıdır. Masraf hesabı da 
kabul edilmiştir. 

İdare heyeti bundan sonra yeni bir 
teşebbüsünü arzetmiştir. Bu teşeb
büs istihkak mazbatalannı ellerinden 
çıkarmış olanlara yüzde beş verilmesi 
ve bu suretle bunların da istihkakla-
nnm yüzde on üzerinden tesviyesidir. 
Bu teşebbüs tasvib edilmiş, bımdan 
sonra verilen takrirler okunarak ka
bul edilmiştir. Takrirlerin mahiyeti 
şudur: 

1 — Tasfiye kanununun esbabı 
mucibesi gayrimenkullerin 1300 ta
rihli kıymetlerine zamlar yapıldığın
dan bahisle bakiyei istihkakın ancak 
yüzde onu nisbetinde tevziatı kabul 
etmekte ise de esld tarihli işbu tapu
larda zam sebebi İcra Vekilleri He
yeti kararı mucibince gayrimenkulle
rin 912 tarihindeki kıymetlerini istih
daf etmiş ve bakiyei istihkak tabiri 
ise şimdiye kadar esas ittihaz olıman 
istihkak mazbataları, yani borç se-

nedlerinin bertaraf edilmesile yüzde 
on nisebtl mazbataya nazaran yüzde 
beş kalması hasebile hiç olmazsa maz
batalara göre yüzde on şeklinde ka
nunun zeylen tadili. 

2 — Varidatı müterakimeler dahi 
ayni gayrimenkuller misillu bir hak 
olup resmî sıfatı haiz makam tara
fından evrakı resmiyeye müsteniden 
tesbit ve karara raptedilmiş ve ancak 
tediyesi mühmel kalmış olduğundan 
bu kararlarla mevcut haklafm dahi 
adilâne bir miktar tevziat ifası sure-
tile tasfiyesi hususunda bir kanun 
yapılması zımnında lâzım gelen ma-
kamat ve mebuslar nezdinde idare he
yetine müdellil teşebbüsat yapılması 
için kongrece karar ittihazı. 

Bundan sonra söz alan bir çok ha
tipler gayrimübadiUerin istihkakla
rının tasfiyesi şekli bunlan çok mağ
dur vaziyete düşürdüğünden bahset
mişlerdir. Bu arada avukat B. Kadri 
demiştir ki: 

— Madenler gayrimübadil malıdır. 
Böyle olduğu halde bizim malımız 
bize sorulmadan başka bir ele devre
dilmiş, imtiyaz meydana gelmiştir. 
İmtiyaz ise bir seneddir ve gayri
menkul olamaz. Böylece bir milyon 
liradan fazla istihkakımız gitmiştir. 

B. Kadriden sonra söz alan azadan 
B. Şevket, 15 sene azrfında ölenlerin 
isimlerini okumuş, bir çoğunun sefa
letten terkihayat ettiğini tebarüz et
tirmiş, ölenlere rahmet okuduktan 
sonra kalanların bu feci âkibete uğ
ramamaları temennisile sözlerine ni
hayet vermiştir. 

Daha sonra idare heyeti intihabı 
yapılmış, riyasete B. Şahap, azalıkla-
ra da B. Cafer Tayyar, B. Salih, B. 
Cavad, bayan Saadet, B. Osman, B. 
Nami, B. Kadri, B. Sadi, B. Cemal, 
B. Hilmi, B. Suad seçilmişlerdir. 

25 nisandan itibaren 
tedavüle çıkarılacaklar 
Ankara 18 (A.A.) — Türkiye Cum

huriyeti Merkez bankası hakkmdaki 
1715 numaralı kanunun 17 nci 
maddesinde yazılı salâhiyete istina
den 30 kânunuevvel 1341 tarih ve 701 
numaralı kanun mucibince basılmış 
olup hâlen tedavülde bulunan kâğıt 
paraları tebdile karar verdiğini ve 
beşliklerin 15 teşrinievvel 1937, yüz
lüklerin 1 mart 1938, elliliklerin 1 ni
san 1938 ve onlukların da 16 mayıs 
1938 tarihlerinden itibaren tedavüle 
çıkarılmağa başlandığını bundan ev
vel tebliğ etmişti. 

25 nisan 1939 tarihinden itibaren 
yeni 2 1/2 liralık kupürler tedavüle 
çıkanlmağa başlanacak ve evvelki 
kupürler için yapıldığı gibi, çıkarta
cak miktar mukabiUnde mütedavil 
banknotlardan ayni miktar tedavül
den çekilecektir. 

Banka, şimdüik yeni harfli bir lira
lık banknot tedavüle çıkarmıyacak ve 
2 1 2 liralıkların tedavüle çıkanla-
çağı yukanki tarihten itibaren hâlen , 
mütedavil bir liralık banknotları pey
derpey tedavülden kaldıracaktır. Bu 
tarihten itibaren bir liralık banknot
lar beş sene müddetle mecburî ola
rak tedavül edecek ve bundan sonra 
kanımı müı-uru zaman müddeti ni
hayetine kadar, yani beş sene daha 
Merkez bankası gişelerinde tebdil 
edilecektir. 

Diğer kupürlerin tebdiline başlan
ma tarihleri ayrıca bildirilecektir. Ye
ni 2 1/2 lirabk banknotların evsafı 
aşağıda kısaca gösterilmiştir. Bank
notun aslını görmek istiyenler Mer
kez bankası ve diğer bankalar gişe
lerine ve banka bulunmıyan yerlerde 
malmüdürlüklerine müracaat edebi
lirler. 

2 1 2 liralıklann eb'ad ve evsafı: 
Eb'ad: 6,5 .X 14,5 santimetredir. 
Evsafı: Ön yüzü, zeytini yeşil renkte 

olup, zenain rengi ortadaki rozetin etra
fında açık san, diğer kısımları açık mor
dur. Ortasında kırmızı, sarı, eflâtun renk
lerinden mürekkep bir rozet vardır. Kenar 
çerçevesinin üst ortasında (.Türkiye Cam-
huriyet Merkez Bankası» ibaresi, alt iki 
köşesinde İki ufak madalj'on içerisinde 
«2 1/2)) rakamları, iki üst köşesinde ma
dalyonlar içerisinde de iki satırda «2 1/2 
Türk lirasi)) rakam ve yazıları vardır. 

Orta zeminin sağ tarafında «Atatürk)) ün 
resimleri, rozetin ortasında «2 1/2 Türk 
lirasi)) rakam ve yazılan ve bunlann al-
tmda iki satırda «11 haziran 1930 tarih ve 
1715 numaralı kanuna göre çıkarılmış
tın» ibaresi vardır. Rozetin alt ve üstün
de sağ ve sol taraflannda kırmızı renkte 

seri sıra numaralan ve alt seri ve sıra numa
ralarının altında da imzalar bulunmakta
dır. Orta rozetin altmdaki kısmın fonunu 
ufak yazılarla yazılmış «Türkiye Cumhu
riyet Mferkez Bankası (2 1/2) iki buçuk 
Türk lirası» ibareleri teşkil etmektedir. 

Arka yüzü, ön yüz renginin aynidir. Tez
yinat çerçevesinin üst ortasında ve iki sa
tırda «Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası» ibaresi ve üst iki köşesinde iki ma
dalyon ijerisinde İki satırda «2 1/2 Türk 
lirası» rakam ve yazılan vardır. Çerçeve
nin ortasında Ulus meydanmdaki Zafer 
anıtmm resmi ve bunun sağ tarafmda da 
bir daire vardır. Banknot ziyaya tutuldu-

Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma nizamnamesi 

Hayvanların ve hayvanlardan gelen yiyecek 
maddelerinin korunması hakkındaki 

talimatname meriyete giriyor 
Ankara 18 (Akşam) — Hava taar-

ruzlarma karşı passif korunma ni
zamnamesi mucibince hazırlanan 
hava hücumlarına karşı hayvanlarm 
ve hâ3rvanlardan husule gelen yiye
cek maddelerinin korunması hak
kındaki talimatnamenin yanndan 
itibaren meriyete konulması, genel 
Kurmay Başkanlığınca teklif ve Ve
killer heyetince tasvib edilmiştir. 

Hava taarruzlarına karşı passif 
korunma nizamnamesi, passif korun
ma mecburiyetine tâbi şehir ve kasa
balarda hava taarruzlarına karşı hay
vanları korumak için, hayvan mevcu
duna göre veteriner hizmeti teşkilleri 
vücuda getirilmesini mecburî kılmak
tadır. 

Yine bu nizamname hükümlerine 
göre Ziraat Vekâleti veterinerlere 
gazlanmış hajrvanların ne suretle te
davi edileceğini öğretmek üzere kurs
lar açmakla mükelleftir. Bu kurslara 
kursun açıldığı mahalde bulunan 
memur, serbes, emekli bütün veteri
nerler devama mecburdurlar. 

Kasaplar, hayvan kesimi yerlerin
deki şahıslar, mezbaha müdür ve 
müstahdemleri, hayvan yemi alıp sa
tanlar, silo âmir ve müstahdemleri 
haj'van zehirlenmelerine karşı ala
cakları tedbirleri hazer zamanında 
öğrenecekler, bunun için tertib edi
lecek konferanslara mecburî olarak 
devam edeceklerdir. 

Mahallî veteriner âmirlerinin em
rinde gazlanmış hayvanları koruma 
ve iyileştirme postalan, yaralı ve 
gazlı hayvan hastaneleri, hasta hay
van tavlaları namile üç türlü teşek
kül bulunacaktır. 

Hava taarruzlarına kar.şı hayvan
ların ve hayvanlardan husule gelen 
yiyecek maddelerinin korunması hak
kındaki talimatnamede, hayvanların 
ne gibi vaziyetlerde gazlanma tehli
kesine maruz bulundukları ve bu tak
dirde alınacak tedbirler etraflı bir 
surette izah edilmektedir. 

Talimatnamenin etler, süt, yu
murta ve konserveler hakkındaki hü
kümleri şöyledir: 

«Umumî surette et ve etli madde
ler yemler gibi korunur. Kaide olarak 
gaz taarruzundan sonra etler muhak
kak pişirilip yenmelidir. Her nevi sı-
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ğu zaman bu dairenin içerisinde »Ata
türk» ün filigran şeklinde baş resimleri gö
rülmektedir. Çerçevenin alt iki köşesinde 
İki ufak rozet içerisinde «2 \ 2 rakamları 
vardır. Çerçevenin ajt orta kısmmda da 
tiki buçuk Türk lirası» ibaresi vardır. 

Banknotun her iki tarafının çerçeveleri 
Türk tezyini sanatından alınmış motiflerle 
terkip edilmiştir. Banknotun her İki tarafı 
«Taydus» tab'ıdır. 

cak etler soğuk etlerden ziyade ze
hirlere karşı elverişlidir. Etler, etU 
maddeler, yağlar ve peynirlerden 
amonyak, havagazı ve emsali zehir
leri uzun zaman havalandırmakla 
ayırmak mümkündür. 

Et ve etli yiyecekler hafif ipiritlen-
miş ve az miktarda iseler kaynatıl
dıktan sonra zehiri giderilir ve suyu 
da atılarak yenilir. Yalnız kaynatı
lan etlerin besleme kabiliyetinden 
fazla bir miktar kaybedeceği unutul
mamalıdır. Büyük parçalar önce po-
tasyom permanganat mahlûlü ile 
yıkanarak etin yüzünden bir santi
metre kalınlığında bir tabakanın dik
katlice alınması lâzımdır. 

İperitle şiddetli zehirlenmiş bütün 
gıdalar yok edilir. îperitlenmiş yu
murtalar sulu kireç kaymağı veya 
Lozantin bulamacı içinde bir saat bı
rakılırsa, zehiri gider. Yağlı kâğıt 
veya sellenoz paketler ve gaz girmea 
teneke kutular veya şişeler içinde bu
lunan yiyecek ve içecekler, dışarsın-
dan zehirlenseler bile yenilir ve içi
lir. 

Mavi haç gazlan ile bulaşan et ve 
etli yiyeceklerin üst tabakalan atılır. 
Bunlann zehirini gidermek için yal
nız kaynatmak kâfi değildir. İmha 
edilmeleri lâzımdır. 

Yiyeceklerin zehirlerden temizlen
mesi umumî surette az gazlanmış, 
fakat miktarı çok olan maddeler tat
bik olunur. 

Zehirlenmiş gıdalar ve sulan te
mizlemek çok güç ve temizlense dahi 
bir çok hassalarım kaybedeceklerin
den hayvan ve nebatî her türlü yiye
ceği zehirlenmekten korumak için ev
velce tedbir ahnak lâzımdır.» 

E g e m ı n t a k a s ı h a k k ı n d a 
b î r i s t a t i s t i k 

tzmir (Akşam) — Tedkiklere göre 
Ege mmtakasmda bulunan yedi vilâ
yetteki nüfus yekûnu 2,144,767 kişi
dir. Mevcud çifçi ailesi mikdan 
434,344 tür. Ege bölgesinde çifçi aile
lerinin ektikleri erazi mikdan 2 mil
yon 478,148 hektardır. Aynca 711,631 
hektar çayırlık, 115,855 hektar otlak 
ve yayla, 4,056,378 hektar mera var
dır. Mahsul vermiyen erazi 2,276,950 
ormanlık saha 1,773,238 hektardır. 

Ege mmtakasmda her sene 110,041 
ton yaş meyva, 293,500 tane limon, 
4,573,000 portakal, 861,000 turunç 
20,684,000 mandalina istihsal olun
maktadır. 
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AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 74 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden 
Genç kadmla sık sık görüyüyorlar-

dı. Rabia hanım raahallebicinln üstün
deki küçük evinde onlan misafir edi
yordu. Diğtr taraftan sahte paşanın 
da aşkı ve kıskançlığı günden güne 
artıyordu. 

Bir gün akşama doğru, mahallebici 
dükkânınm önünden otomobille geçer
ken, Nadirenin oraya girdiğini gördü. 
Fakat buna ehemmiyet bile vermedi. 
Gece, genç kadmla buluşunca: 

— Bugün ne yaptın? - diye sordu. 
— Evden bile çıkmadım... Aklına 

kadar kitap okudum. 
Erkek, hayretle: 
— Nasıl? Çıkmadın mı? 
— Hayur. -^, ^^^ 
«— Seni gördüm!» diyecekken sus

tu. 
Ve kama gibi kalbine saplanan kıs-

kançük ıztırabile şöyle dükündü: 
«— Niçin yalan söylüyor?» 
Ertesi sabah erkenden Rabia hanı

ma gitti. Ve nezaketle: 
— Nadire, bilirim, sizden bazen el

mas satın alır... Galiba gene birşey b ^ 

(V4-NÛ) 
ğenmiş olacak... Fakat ne olduğunu 
bana söylemedi. Ben de kendisine ho
şuna gidecek birşey yapmak istiyorum. 
Seçtiği parçayı gösterin de alıp hedi
ye edeyim. 

Bu, gayet kurnazca bir tahkikat usu
lü olmasına rağmen; mahallebicinln 
çok tecrübeli olan karısı tereddüdsüz 
cevap Terdi: 

— Nadire hanım bende birşey mi 
beğenmiş?... Hayret ettim beyefendi... 
Benim kendisini çoktandır gördüğtlm 
yokt! 

— Garip şey... Yüaük filân birşey 
olacak... öyle löylemişU. 

— Hayır efendim, yanlışınız var... 
Belki başka bir emanetçide, ]rahud 
bir kuyumcuda beğenmiştir. 

Tam çıkmak üzereydi ki, birdenbi
re karşı kaldırımda «ÜstadA>la arka
daşı hırsız Mehmedl gördü. Onlara gö
rünmemek üzere hemen geri dönüp 
saklandı. 

İki erkek birşeyler konuşuyor... 
Memnun halleri vardı... Tan göde 
dükkâna bakıyorlardı Refetln dikka

tini celbetti: Buralarda ne anyorlar? 
Hem de niçin dükkâm süzüyorlar? 

Herifler kaybolduktan sonra sahte 
paşa da hemen çüîtı. Tünel civarın
daki küçük apartımana giderek kılığı
nı kıyafetini değiştirdi. Öğle yemeğin
de Barba Todori'nin kapısından içe
ri girdi. 

— Merhaba, arkadaşlar... Bizim ba-
bahk burada mı? 

— Kadri efendi mi? 
— Evet. 
— Allah cezasını versin... Gece gün

düz sarhoş... 
— Şimdi nerede? 
— İşine devam ediyor... Reklâm lev

halarını dolaştıran mağazanın ufak te* 
fek işlerine bakıyor amma, bütün ka-
«ancmı içkiye veriyor. 

— Akşama gelir, değil mi? 
— Elbette. 
Sonra ötekilere dönerek: 
— Haydi hepinize birer kadeh rakı 

ısmarlıyorum. 
Masaya oturdu. İçmeğle başladılar. 

Burada Ali Zeki Ismile tamnan Re-
fet, birdenbire üstada sordu: 

— Kuzum, bugün Beyoğlunda (••*) 
sokağında mahallebicinln karşısında 
ne anyordunuz? 

«Üstad», muhatabına dikkatle ba
karak: 

— Sen bizi nereden gördifaı? - dedi. 
— Uzaktan... Yolun ağzından... Oto> 

büsle geçiyordum da... 
— Azizim Ali Zeki... Oradaki ma

hallebici dükkâmnda bir hizmetçi kız 
var... Pek sevimli şey... Bu sabah onu 
bizim Mehmede gösterdim, tanıttım. 

Mehmed gülerek ilâve etti: 
— Mal! Mal!... Malın gözü!.,. CJö-

rüştükten sonra geri dönerken araba
ya binelim diye bize para da verdi. 

Fena halde şüphelenmeğe başlıyan 
Refet, işi inceden inceye anlamak için 
alaya vurarak: 

— Hey gidi hey... Demek bu kadar 
küçük dükkânda hizmetçilik edenler 
bol para kazanıyorlar!... Ne tuhaf 
şey... 

— Mesele o değil... İşin içinde iş var. 
Mahalleblcinin karısı evinde zengin 
adamları görüştürüyormuş... Gelenler 
çok gizli tutuluyor... Kız boşboğazhk 
etmesin diye bol bahşiş veriyorlarmış. 
Hele bir Suriyeli zengin varmış. Her 
seferinde beş papeli toka ediyormuş. 

— Ayol! Hizmetçiye beş veren aca
ba sevgilisine ne verir! 

— Yüzlerce limya kıyıyormuş. 
oüstad) bu sözleri söyledikten son

ra: 
— Değer de... • diye devam etti. -

Pek güzel kadın! Ben gördüm,.. Koca
sı varmış amma fazla para göz çıkar
maz... Vehbi Tahir ismindeki bu zen
ginle gizliden gizliye görüşüp herifi sız-
dınyormuş. 

Kalbi hızla çarpan Refet sordu: 
— Kadımn ismi ne? 
— Nadire hamm... Meşhurelerden, 

tammıyor musun? 
— Hayır„. 
Rengi öyle uçmuştu ki, hırsız Meh

med telâşla: 
— Ayol ne oldun?... Bayılacak gibi

sin! 
— Fenalık... GeçiKüm... Arasıra 

böyle gözüm kararıyor, başım dönü
yor... 

— Vah vah... Haydi bir kadeh iç... 
Canlamrsuı. 

— Yok.. Daha fena olurum belki... 
Çıkayım biraz hava alayım^ Açıiınm.., 
Zaten bir işim de var. 

Hesabı gördükten sonra arkadaşla» 
rını selâmUyarak çıktı. 

Şimdi ne yapacaktı? Nadirenin ken
disini o menhus herifle aldattığı mu
hakkak! Kadım yüzleyip kavga mı 
edecekti? Fakat bunun ne faidesi ola
caktı ki... Ya Nadire inkâra kalkışa
cak, yahud da gene Suriyeli bankeri 
tercüı edip kendisini kovacaktı. Her 
ne suretle olursa olsun netice aynlık! 

Halbuki Refet onsuz yaşıyamıyaca-
ğını biliyordu. İmkânı yok Nadireden 
ayrılamazdı. Bütün öfkesi genç kr-*" ! 
elinden almağa kalkışan Vehbi . 
re karşı .^banyordu. 

(Arkası \ar) 
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Şarlo soyasında 
Artist ilk defa olarak 

sözlü film çeviriyor 
Meşhur sinema artisti Şarlo bu 

hafta içinde ellinci yıldönümünü 
kutlamıştır. Bu münasebetle Holli-
vutla hemen bütün stüdyolarda me-
rasim yapılmıştır. 

Şarlo 16 nisan 1889 da Londramn 
fakir mahallelerinden biri olan 
Whitechaperde doğmuştur. Anası ve 
babası panayularda çalışan tiyatro
larda artisttiler. Pek az para kaza-
nırlar ve büyük mahrunüyet içinde 
yaşarlardı. 

Şarlo henüz iki yaşında iken ba
bası ölmüştü. Kendisini ve iki kar
deşini (Whceler Ue Sidney), büyüt
mek vazifesi annelerine isabet ediyor
du. Kadıncağız bütün kuvvetile ça
lışıyor, üç çocuğuna yiyecek tedariki 
için uğraşıyordu. 

Şarlo henüz pek küçükken kendi
sinde hayret edilecek bir taklid kar 
biliyeti görülmüştür. Küçük çocuk 
önüne gelen herkesin yürüyüşünü, 
söz söyleyişini, sesini mükemmel su
rette taklid ediyordu. Bunu gören 
bir simsar kendisini müzikhollerde 
çalıştırmağa başlamıştır. Şarlo bu 
suretle ailenin geçinmesi için yardım 
ediyordu. 

Aradan zaman geçtikçe Şarlo te
rakki etmiş ve 13 yaşında iken mü
kemmel bir aktör olmuştur. Yaşımn 
küçüklüğüne rağmen bir tiyatro [ 
kumpanyası kendisini angaje edeftk 
şehir şehir gezdirmeğe başlamıştır. 
Artist bir kaç sene bu tiyatroda ça
lıştıktan sonra kardeşi Sidney ile bir
likte Fred Camo kumpanyasına gir
miştir. 

İki kardeş bu kumpanya ile bütün 
Avrupayı gezmiş, Pariste Folies 
Bergere sahne:/nde de oynamıştır. 

Şarlo 1910 senesinde Amerikaya 
gitmiştir. Amerikada çok beğenilmiş 
ve hemen her tarafı gezmiştir. Bir 
sene sonra İngütereye dönmüş ve 
912 de tekrar Amerikaya gitmiştir. 
İşte bu su-ada kendisine ayda 600 do
lar ücretle füim çevirmek teklif edil
miştir. Şarlonun ilk filimleri o kar 
dar çok nazan dikkati çekmemiştir. 
Ancak Şarlo bildiğimiz meşhur kıya
fetini aldıktan sonra ehemmiyet ka
zanmıştır. 

Şarlo umumî harpten sonı-a en 
güzel filimlerini çevirmiştir. 922 de 
Artistler ittihadı şirketini vücude ge
tirmiş ve yeniden bir çok filimler çe
virmiştir. Bunlar arasında «Altma 
Hücum>, «At Cambazhanesi», «Şeh
rin Işıklan» ve nihayet «Asri Zaman
lar» vardır. 

Şarlo şimdi »Diktatör» admda söz
lü bir filim çevirmeğe başlamıştır. 
Artist yakın zamana kadar sözlü fili
min şiddetle aleyhdarı idi. Şimdi 
sözlü filim, çevirmeğe başlaması 
ehemmiyetle karşılanmıştır. 

Şarlo çok iyi kalbli bir insandır. 
Fakat hayatında hiç bir zaman ta^ 
mamile mesud olmanuştır. Çalışma
sı kendisine mahsus bir tarzdadır. 
Bazan haftalarca, hattâ aylarca ça
lışmaz, bazan da gece gündüz dur
madan çalışır. 

Sinema haberleri 
* Marlene Dietrich yakında Holli-

vutta son filimini çevirecek ve sonra 
Fransaya dönecektir. Bu filimi Joseph 
von Stemberg idare edecektir. Hatır
lardadır ki Marlene, şöhret kazanma-
sma sebeb olan Mavi Melek filimini 
Stemberg'in idaresi altında çe\'irmiş, 
Amerikaya gititkten sonra hep ayni 
sahne vazil ile çalışmıştı. Ancak iki 
senedenberi başka sahne vasilerinin 
idaresi altmda çalışıyordu. 

Marlene Amerikada ilk filimini 
Stemberg ile yaptığı gibi son filimini 
de gene onunla yapmak istemesidir. 

* Hollivutta Valentino'nun haya
tına dair bir filim çevrilmesine baş
lanmıştır. 

* Mikeyl yapan Walt Disney yeni 
bir filim hazırlamktadır. Bu filimde 
meşhur orkestra şefi Stokovski'nln 
Jestleri taklid edilecektir. 

F i l imde Şario fle aad Şazlo 

Bir İngiliz mebusu, Henri Garat 
yüzünden Icansından ayrılıyor 

İWİŞ^*>^SS Kadının üç milyon 
ingiliz lirası serveti 

vardır. Kadının 
Garat'yı sevdiği 

bildiriliyor 
ingiltere Avam kamarasının mur 

hafazakârlar fırkası mebuslanndaa 
yüzbaşı A. S. Cunningham - Reid, 
kansı Clariss aleyhine boşanma da
vası açmıştır. Bu davada meşhur 
Fransız sinema artisti Henri Oarat 
boşanma sebebi olarak gösterilmek
tedir. 

Bayan Clariss geçen senedenbert 
kocasmdan a3nı yaşamakta ve men-
sub olduğu Ashley ailesinin ismini 
taşımakta idi. Evlenmeden evvel se
nede 70 bin İngiliz lü-ası varidatı ol
duğu söylenen bayan Clariss, İngilis 
lordlanndan Movmd Templ'in kızı
dır. Lordun 6 nülyon İngüiz liralık 
servetini hemşiresi Lady Mount-
battan ile taksim edeceği için bayan 
Clariss 3 milyon İngiliz liralık Ur 
servete konacaktır. Yüzbaşı Cun-
ningham'la mayıs 1927 de evlendiği 
zaman 19 yaşmda idi ve mahkeme
nin vesayeti altmda bulımuyordu. 

Yüzbaşı Cunningham geçen sene 
martta kansı aleyhine bir dava açar 
rak aralanndaki mail vaziyetin ta
yinini istemiş, fakat bu dava mah
keme tarafmdan talik olımmuştu. 
Bayan Clariss de bunun üzerine 
aUesinin ismini taşımağa başlamıştı. 
Kadımn yüzbaşı Cunningham'dan 
iki oğlu dünyaya gelmiştir. 

Henri Garat tanmmtş Fransız ar-
tistlerlndendir. Evvelce müzik hol
lerde çahşmıştı. Bir müddet İngilte-
rede de sahne artistliği yapmıştı. 
Bir kaç sene evvel bir İngiliz dana TUkanda bayan Clariss, Aıftıley 

Tahran bayram 
günleri yaşıyor 

Veliahd ile Prensesin istikbali • 
Askerlerimize yapılan tezahürat 

Tahran 18 (A.A.) — İran impara-
toriçesi ile Mısır kıraliçesini, İran 
veliahdini, prenses Fevziyep, Mısır 
ve İran prensesleri ile maiyetlerini 
hamil bulunan hususî tren dün saat 
18,15 de Tahran garma varmıştır. 
gar, zengin bir surette donatılmıştL 
Mısır kıraUık ailesini karşlamak üze
re Şehinşah hazretleri, hükümet fina
li, daireler erkânı, yüksek rütbeli za
bitler de garda bulunu3rorlardı. Tren 
durduğu saman her taraftan şevk ve 
heyecan sesleri yükseldi. 

Bir taraftan Şehinşah, misafirleri
ne hoş geldiniz derken, diğer taraftan 
da muzika Mısır ve İran milli marşla
rım çalıyor, 21 pare top atılıyor, tay
yareler uçuyor ve müthiş bir alkış ve 
yaşa sesleri göklere çıkıyordu. 

Küçük bir istlrahatten sonra, oto
mobil alayı yüz binlerce halkm tav
sifi imkânsız tezahtiratı arasında ga
rı terkcttl. Yolun İki tarafım tutan 
talebe ve İzciler, ellerinde çiçek ve bu
ketler olduğu halde Şehinşaha sonsuz 
«eviçlerini İfade ediyorlardı. 

Şehinşah ve asH misafirleri çok gü
zel açık otomobiller içinde yavaş ya
vaş ilerlemekte ve 10 kilometre ka
dar uzayan bütün 3^1 üzerinde çiçek
ler ve seviçten çıldıran halkm teza
hüratı ile karşüanmaktadır. 

Alay saat 16,15 de Gülüstan sara
yının bahçesine giriyordu. Mısır kıra-
liçesi ile prenseslerin İkametine, 
Tahranm en tarihî saraylarmdan bi
ri olan «Gülüstan> tahsis edilnüştir. 

Heyetimizin muvasalatı 
Tahran 18 (A.A.) — Anadolu ajan-

smm hususî muhabiri bildiriyor: 

Dün, Tahran için bir millî sevinç 
günü oldu. Üzerinde Mısır ve İran 
bayraklan ahenkli bir şekUde dalga
lanan binlerce takm süslendiği şehir^ 
bugün güzel prenses Fevziyeyl karşı
ladı. Türkiye - İran dostluk tarihine 
altm harflerle kaydedilen bu mesud 
gün, majeste Şehinşah ile Ebedi Şe
fimiz tarafmdan kardeşlik yolunun 
çizildiği tarihi yuşıyan ve Türk müf
rezesinin kardeş İran payitahtına 
muvasalatında hazır bulunmak saa
detine eren bizler için ımutulmaz bir 
hatıra olarak kalacaktır. 

Bir İran müfrezesinin Türk kardeş
lerini beklediği Pehlevi caddesinin 
methali ve civan kalabalık bir halk 
kütlesi Ue ddu idi. Türk heyeti de 
mihmandarlan ile birlikte hazır bu
lunuyordu. 

Saat 18 de otokarlar birkaç yüz 
metre uzakta durdular. Türk asker
leri indUer ve başta bayrak ve muzi-
kalan olduğu halde İranlı kardeşle
rini sel&mh]rarak geçtiler. Şimdi iki 
şanh kardeş (»xiunun mümessülerl 
karşı karşıya dizilnüş iki bando ta
rafmdan çalman iki millî marşı din-
Kyorlar, iki albay hararetle birbirle
rinin ellerini sıkıyorlar ve halk sü
rekle alkışhyorlar. 

Bundan sonra, önlerinde albay K.a-
yabali ve İranlı albay Arfa bulunan 
Türk müfrezesi halkın samimî teza
hüratı arasında Tahran sokaklannı 
geçerek ikametine tahsis edilen harb 
okuluna gitmiştir. 

Tahran 18 (A.A.) — Türkiye büyük 
elçisi dün akşam Türk heyeti şerefi
ne hususî bir akşam ziyafeti vermiş
tir. 

kızı ile evlenmiş, geçende aynlmışU. aşağıda kacna ye Henri Garat 

Çinin içerilerinde 
yeni bir kuvvet 

Amerikaya sriden Çin Hari
ciye bürosu reisinin sözleri 

Los Angeles 18 (A.A.) — Kuomin-
tang Hariciye bürosu reisi Hsaochisan, 
yaşingtona giderken buraya uğramış
tır. Mumaileyh hükümeti tarafindan 
burada bir vazife ifasına memur edil
miştir. 

Hsaochisan yeni Çinin cüzütamla-
rmı memleketin- içine doğru sevketti-
ğini söylemiş ve demşitir ki: 

«Bütün insan kuvvetlerimizle mali
yemizi memleketin içine naklettik. 
Harpten evvel Çin bütün ga3rretlerini 
büyük limanlarmda temerküz ettir
mekte idi. Memleketin içi maden ve zi-
raatçe zengindir. Denizden uzak ova. 
larda, bir taraftan Japonlara mukave
met etmekle beraber diğer taraftan da 
yeni bir millet vücude getiriyoruz.» 

Hsaochisan'a göre Çin, Japonyayı 
mağlûp ettiği takdirde Almanya ve 
İtalyanın dünyaya hâkim olmak ümid-
leri suya düşecektir. 

Mumaileyh, Vaşingtonda vazilesini 
yaptıktan sonra Çln-Amerikan grup-
lanmn yardımım kazanmak için iki 
ay Amerikada dolaşacaktıı;. 
K a n l ı m u h a r e b e d e n t o n r a 

Eongkong 18 (A.A.) — Çin kuvvet
leri dün Japonlar için çok vahim olan 
kanh bir muharebden sonra Bua -
Şien şehrini zaptetmişlerdir. 18 tay> 
yareden mürekkep bir Çin hava filo
su Sinkledeki düşman mev&lerinl 
bombardıman etmiş ve ağır zayiat 
verdirmiştir. 

A r n a v u t l u k t a faş i s t p a r t i s i 
t e ş k i l â t ı y a p ı l ı y o r 

Londra 18 — Faşist partisi umumi 
kAtibi Straçe pazar gtüıü Tirana gi
derek Arnavutlukta faşist partisi 
teşkilâtı yapacaktu". 

İ t a l y a H a r b i y e b ü t ç e s i n e z a m 
Roma 18 (AA.) — Resmi gazetede 

neşredilen bir kararname Ue kara 
onlusunun muharebe kabiliyetini 
artturoak üzede 1938 - 1939 senesin
den itibaren 10 sene müddetle Har
biye Nezaretinin bütçesine 500 nül
yon llretlik munzam tahsisat veril
miştir. 

Filistin meselesi 
Y a h u d i l e r î n g i l t e r e n i n t ek l i 

f ini r e d d e d i y o r l a r 

Kudüs 18 (A.A.) — Yahudi partisi 
yaptığı gizü bir toplantı sonunda neş
rettiği tebUğde İngilterenin Filistin 
meselesiıü hal için Londra konferan
sında yaptığı teklifleri katiyen red
detmekte ve Fiüstinde Yahudi yurdu
nun müdafaası için bütün dünya Ya-
hudilerine müracaat eylemektedir. 
Y a h u d i m u h a c i r t a ş ı y a n b i r 
Y u n a n y e l k e n l i s i m e y d a n a 

ç ı k a r ı l d ı 
Hayfa 18 (A.A.) — Yahudi muha

cirlerini gizli olarak taşıyan Yunan 
yelkenlisinin İngiliz tayyareleri tara
fmdan meydana çıkanldığı tasrih ediU 
mektedir. Muhalif rüzgârlar, geminin 
limana girmesini geciktirmiştir. 

Birçok vesaik bulundu 
Kudüs 18 (A.A.) — Nablusun şi

malinde bir mağazada asilerin ku
manda heyetine ait dosyalar bulun
muştur. Bunların arasında bilhassa 
asi mahkemelerinin faaliyetine ail 
evrak yapılan hareketler hakkında 
raporlar ve asi kuvvetleri efradının 
listeleri bulunduğu görülmüştür. 

P o l o n y a d a b i r l i k 
Katoviç 18 (A.A.) — Polonya Silez-

yasının bütün meslekî sendikalarile 
amele ve memur teşekkülleri müşte
rek bir beyanname neşrederek haliha-
zırdaki vaziyetin bütün işçilere istis

nai vazifeler tıdunü ettiğini tebarüs e^ 
tirmişlerdir. Binaenaleyh Silezya işçi
leri her türlü dahilî kavgalardan vs 
grevlerden kaçınacaklardır. 

işçiler Mtün enerjilerini millî mtt* 
daftıa meselelerine tahsis edeceklerdiıv 
Bir komite ihtil&flı meseleleri halle* 
decektir. 

Bohemya ve Moravyada Al
man garnizonları 

Berlin U (A.A.) — Almanyana 
Bohemya ve Moravya protektorasımn 
askeri mfldafaasım deruhde ettiğine 
dair Hitler tarafmdan neşredilen ka
rarnamenin tatbikine geçilmiş ve or
du kumandam general von Brauo* 
hitsch, protektoramn bazı merkezle
rinde Alman gamizonlan tesisini enw 
retmiştir. 

I 
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Sttfeife » mmşitm 

Sovyet Ros^nın Londra sefiri dûn 
tayyare ile MosJtovaya gitti 

ti Nlain 19i» 

(Baftarab 1 noi sahifede) 

Siyasî srörüşmeler 
tondra 18 — İngiltere ve Fransa 

Almanya ile îtalyanın B. Ro(weveltin 
teklifine verecekleri cevaba intizaren 
muhtemel taarruzlara karşı alncak» 
lan vaadyet hakkmda Sovyet Rusya, 
Pt>l(»ıya ve Romanya ile müzakerede 
bulunmaktadır. Sovyet Rusyamn 
Londra sefiri B. Maiski tayyare ila 
Moskovaya gitmiştir. Moskovada Ha
riciye komiseri B. Litvinofla görü* 
şecektk. 

Paria gazetelerindeki resmf maiû^ 
mata göre müzakeratta oldukça te
rakki vardır. Oörü^len nokta harp 
takdirinda Sovyetlerin Polonya vft 
Romanyaya yardım şeklidir. 

Fransız ffazetelarinin 
tefsirleri 

Parte 18 (A.A.) -* Bu sabahki gw 
zate tefsirleri: 

Gazeteler, B. Hitlerin B. Roosevelte 
28 nisanda Rayhştağda cevap vermdl 
hakkında karanm tahlil ve tefsir edi-
yoıtar^ 

Le Jour gazetesinde Pietri diyor ki: 
Hitlerin karar verdiği meseleleri 

uzatmak adeti değildir. Bıma naza
ran henüz karar vermemiştir. Ve bu 
karar önümüzdeki 11 gün zarfmda 
zuhur edecek hâdiselere bağU bulun
maktadır. 

Gazetelerin BerKndeki muhabirle
rinin ekserisi bu gecikmeyi Z9 nisan
da Danzig meselesinin halli arzusile 
İzah etmekte ve bedbin görünmekte» 
dfrler. 

Alman zimamdariannm fikrince, 28 
nisan nutku Avrupa statükosuna kar* 
p. yeni bir darbenin ferdasmda nu 
söylenecektir.? 

Le Journaldan: 
Şimdi ilk hedef Danzigtir. Gelecek 

hafta yeni bir emrivaki karşısında 
bulunmakhğımız mümkündür. 

Excelsior gazetesinde Pays, Dsuv 
rfg ve korlddordan geçecek bir otos-
trat meseleleri hakkında Berlin ile 
Varşova arasında müzakere imkânım 
muhal addetmemekle beraber Varşo-
/ada endişelerin büyük olduğunu ve 
Polonyamn her ihtimale karşı askerî 
tedbirleri gevşettiğini yazıyor. 

Tvak ' Ingriliz • m ü z a k e r e l e r i 
Londra 18 (A^.) — Türkiye büyük 

3İÇİSİ bu sabah Hariciye Nezaretine 
gitmiştir. 

İngiliz diplomatik mahafilmde b*-
/an edildiğine göre, Londra il« Anka-
ra arasmda müzakereler faaliyetle 
(ievam etmektedir. 

î t a l y a n ı n h a r i c î s i y a s e t i 
Roma 18 (A.A.« — İtalya meclisi 

tarafından bugün kabul edilca <(kr». 
İm nutkuna meclisin cevabı» nda hı^ 
rlcî siyaset şöyle mevzuubahia edil
mektedir: 

İtalyan - Fransız münasebatı, bu 
münasebatm mahiyet itlbarlle na 
sulh ne de kavga kelimelerlle tavsif 
effilemiyeceği kaydedildUcten sonra 
ihtüâfü meselelerin Mussollni ta«u 
Ondan faşist teşkUâtımn yirminci yü 
(fiinümü münasebetile söylediği nvt-
tukta tasrih edllmlj olduğu zlfaredltt' 
yor ve denittyor ki; 

«Hedeflerimizi §erefle ve âdilâne 
Mr tarzda tesbit ettikten sonra bütün 
gayretlerimizin bu hedeflere varmak 
için her defa daha zlyad» muvafik 
ve elzem olduğu anlaşılan şeye doğru 
şa^iaz bir surette teveccüh etmesi 
aarurt olmuştur. 

Bu karar suretinde, İtalyanm mlh-
ver siyasetim muhik gösteren sebep
ler izah olunduktan sonra İtalya ile 
Japonya Macaristan ve nüıayet mü
zakere zemini olarak İtalyan impara
torluğunun tngllterv tarafından kar 
tlyen kabulü üzerine İtalyan - İngilte
re anlaşmasmm mümkün olduğu ilâr 
ve olunmaktadır. 

B. Hîtler Avusturyadan 
Ayrûdi 

Berlin 18 (A.A.) — B. Hilter. Ber-
Une gitmek üzere Stockkerau Avustuıv 
jR garnizonundan trenle aynlraıştır. 

B. Hitlpr, beşinci ordular grupuna 
göndermiş olduğu bir emriyevmide 
bilhassa kıtaatın talim ve terbiyesi
nin memnuniyete şayan bir derecede 
olduğuma sevinç ve İftiharla kanaat 

getirmiş olduğunu bildirmiştir. 
Avusturya garnizonlanmn teftişin

de hazır bulunan Lokal Anzeigerln 
hususi mııhabirj, bu teftişi beynelmi-
Id vaziyetle alâkalı görmektedir. 

Bu gazete, bilhassa şöyle yazıyor: 
ffPühre-, Rayhştağm içtimaa daveti 
gibi ra^^un bir karan ittihaz ettiği 
gün yeni ordular grupunun talim ve 
terbiyesinin derecesini bizzat görüp 
(^enmek istemiştir.» 

Gazete, gv^neral Llst'in terfü keyfl-
yetinto B. Hitlerin teftişten memnun 
kalmış olduğuna delil teşkU ettiğini 
yazmaktadır. Gazete, yazıana şöyle 
netice veriyor 

«Askerler, Führerin kendilerine 

f livenebileceğlnl Isbat etmişlerdir, 
ugün elde edilmiş olan netice, bur 

dur.» 
Vaşington 18 (A.A.) — Rooseveltin 

mesajmm Alman ve İtalyan matbuar 
tında husule getirdiği akisler cüplo 
matik mahfillerde hâkim olan bed
binliği arttırmıştır. 

Rooseveltin harekete geçmesine 
saik olan mülâhazalar arasmda 8 ni
sanda Avrupa muhabirlerinden gelen 
raporlar zikredilmektedir. Bu rapor
larda yakm bir istikbalde vahim hâdi
selerin cereyanına mani olmak için 
derhal bir teşebbüste bulunması tav
siye edilmekte idi. 

Mesajm, diktatörltüklere bir ihtar 
mahiyetinde olduğu ve aşağıdaki nök-
nalann teminini istihdaf ettiği, gün 
geçtikçe iyi anlaşılmaktadır. 

I — Muhtemel yeni taarruzlara 
karşı bir emniyet cephesi teşidl etme-
ğe azmetmiş bulunan bütün mUIet-
lertn arasmdaki tesanüdü takviye et
mek, 

Z — Bitaraflık haldanda kongre
nin semere venniyen müzakerdeıi ' 
neticesinde yolunu şaşırmış olan A-
merikan efkânıununriyesini tenvir 
etmek, 

Efkârıumumiyenin büyük bir kıs
ıra bugün Rooseveltin teşebbüsünü 
takdir etmekte ve bu teşebbüsü sulha 
azimkar bir davet mahiyetinde telâk-
M eylemektedir. 

i n g i l t e r e d e n e d ü ş ü n ü l ü y o r 
Londra 18 (A.A.) — B. Hitlerin a 

Roosevelte vereceği cevabm şimdiye 
kadar teahhur etmesi için hiçbir s^ 
bep gösterilmemektedir. Bu cevap, 
her halde Rayhştağm içtimai günü 
verilecektir. Kanımuesasl mucibince 
Rayhştağ on günden evvel içtimaa da
vet edilemez. Bununla beraber, tngi-
1İ3 ve Fransız müşahidler, bu mühle
tin muvakkat bir sükûn temin edece
ği mütalâasuu Ueri sürmekte mütte
fiktirler. B. Hitlerin yakmda vereceği 
cevabm ne (dacağı hakkmda birçok 
Icuraziyeler Ueri sürülmektedir. 

Times gazetesi yazıyor: «Amerika 
hükümeti gibi İngiltere hükümeti de 
hakUd bir sulh tesisi maksadile, mi^ 
zakerelere girişilmesini çok arzu et
mektedir. Eğer denildiği gibi, B. Hit
lerin yapacağı bir takım mukabil tek
lifleri olduğu doğru İse, İngilla mil
leti, bunlan bekliyecek ve hayıriıah-
hkla tedkik edecektir. 

Sulh cephesinin bodbinane hedef
leri olmadığı gibi, mütearnzane h»-
defleri de yoktur. Binaenaleyh, âza-
smdan her biri, herkese Itlmad telkin 
edebilecek yeni Ur emntyetbı mâşab-
has delilini görecek olursa, bn cephe 
müsbet bir sulh âleti olabilir. Fakat 
M^le bir gün gellnclye kadar sulh 
cephesi azmini ve tejrakkuzunu ada 
elden bırakmıyacaktır. 

A l m a n ve î t a l y a n g a z e t e 
l e r i n i n h ü c u m l a r ı 

Londra 18 — Alman ve İtalyan ga
zeteleri, B. Rooseveltin tddifine hü

cum etmekte devam ediyorlar. Maama-
flh iki hükümetin mukabü tekliflerde 
bulunması çok muhtemeldir. 

İtalyada bulunan Göring, Berline 
dönmüştür. B. Hitlerin cevap için 28 ' 
rüsan gününü intihap etmesi, Danzig 
meslesini o tarihe kadar halletmek İs
tediğinden Ueri geUyor. 
B u l g a r i s t a n m n o k t a i n a z a n 

Sofya 18 (AA.) — Roosevelt mesar 
jı hakkmda, resmî mahflUer noktai 
nazarlarını şu suretle ifade etmekte
dirler: 

Banş için yapüan her teşel^üs, ba-

nç muahedeslnnr suöı ytjllî» tadlü 
ümidhıi ortadan kaldırmamak şartüe 
Bulgaristan tarafmdan müsait bir 
surette karşılanacaktır. 

B . Bene$ in t e ş e k k ü r ü 
Şikago 18 (A.A.) — B. Beneş, Cüm-

liurrelsi B. Roosevelte bir telgraf çe
kerek, mesajmdan dolayı teşekkürle
rini ve hür Çekoslovakysmın mesajda 
derpiş edilen banş lehindeki bütün 
gayretlere iştirak edeceğini bUdlrmiş-
tir. 

E l e n h ü k i n n e t ı n m 
m e m n u n i y e t i 

Atma 18 — Pransanm Atina or
ta elçisi, Başvekili ziyaret ederek, kem-

dİRine B. Daladler tarafmdan Yunanl»" 
tan hakkmda yapılan ve B. Chamber-
latnln Avam kamarumdaki beyana-
tmm ayni olan beyanatı tebliğ etml^ 
ör. Başvekil, Yunan hükümetinin har 
raretU teşekkürierini bUdimüş ve bu 
teşekkürlerin Fransa hükümetine ib
lâğım kendisinden rica eylemiştir. 

BaşvekU, bu beyanatın Elen hükü
meti tarafından fe\^atlâde büyük bir 
memnuniyet hissi ile karşılandığını 
ve bütün Yunan milletinin bu hissi
yata iştirak eylediğini Uâve etmiştir. 

Paristeki Yunan orta elçisi de B. 
Bonnet'ye buna benzer tebUğatta bu
lunmuştur. 

M a c a r i s t a n ı n m e v k i i 
s a ğ l a m m ı ş 

Budapeşte 18 (A.A.) — Rooseveltin 
teşebbüsünü mevzuıü>ahis eden Peş-
ter Lloyd gazetesi diyor ki: 

< Alman - İtalyan taarruzunun teh
didi altmda bulunan devletler arasm
da Roosevelt, Macarisatm da zikret
mektedir. Halbuki Macaristan,mihver 
devletlerine karşı olan samimî dostluk 
siyaseti sayesinde mevkiini, diğer her 
hangi bir usulden daha müessir bir 
tarzda temin eylemiştir. BerUn ile Ro
ma arasmdaki samimi münasebetler 
Macaristanın vaziyetini bir kat daha 
kuvvetlendirmiştir. Binaenaleyh Mar 
caristam garanti prensiplerile, Alman
ya aleyhindeki bloka sokmağa imkân 
yoktur. 

F r a n s a n ı n m ü d a f a a k a r a r l a r ı 
Paris 18 — Kabine bu sabah Reisi

cumhur B. Lebrun'ün riyasetinde bir 
içtima akdetmiştir. Başvekil B. Dala
dler, umumî vaziyeti'izah etmiş ve bu 
vaziyetin icab ettirdiği büyük teyak
kuz üzerinde ısrar etmiştir. 

Hariciye Nazın B. Bonnet de enter
nasyonal zihniyetin heyeti umumiyes^ 
hakkında beyanatta bulımmuştur. 
Nazırlar meclisi, aşağıdaki emirname
leri tasdik etmiştir: 

Harp levazımmm, silâh ve mühim-
matm tabi olacağı rejim, silâh altm
da bulunan askerlere g&ıderilen ve a» 
kerlerden gelen mektuplann posta 
puUanndan muafiyeti ve Tunus rad
yo istasyonunun kuvvetlendirilmesi, 
petrol müştaklannm ithaline ait me-
zuıüyet, çok çocuklu aUelere yardım 
ve halka gaz maskeleri tevzU ve işçlp 
lerin seferberlikte kullamlmalan hak-
kmdakl 11/7/38 tarlhU kanunun ta-
dUl. 

B . G a f e n c o - V o n R i b b e n t r o p 
mülâkab 

Bertin 18 (A.A.) — Romanya Hari
ciye Nazın Oafenko, saat 13,40 ta Ber
line gelmiştir. BtHada üç gün kala
caktır. Nazır, istasyonda Von Ribben^ 
^ p tarafmdan karşılanmıştır. 

BerUn 18 (A.A.y — Harici^ Nazuı 
Von Ribbentrop, bugün öğleden son
ra Romanya Hariciye Nazın Gafenko 
ile iki memleketi alâkadar eden me
seleler hakkında uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. Bu mtUâkat esnasında 
görüşiUen bütün meseleler üzerinde 
geniş bir görüş birliği mevcud olduğu 
müşahede edilmiştir. 

Yan resmî makamlarda, mezkûr 
mülakata hâkim olan dostluk zihni
yeti ehemmiyetle kaydedilmektedir. 
Bu uzun görüşmenin iki memleket 
münasebetlerini, geçenlerde akdedilen 
İktlsad mukavelesinde tesbit edildiği, 
üzere, iyUeştirmeğe hadim olacağı 
mütalâası İleri sürülmektedir. 

Enetmasyonal meseleler, Almanya 
ve Romanya siyasetlerini alâkadar et
tikleri nisbette dostluk zihniyeti için
de tedkik edilmiştir. 

CebelOttarık ve Tancaya taarruz 
karşı tedbirler alındı Ihtimailns 

) 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

beraber, Parisin iyi malûmat alan 
mahafili, İspnayamn şimdiye kadar 
îtalyan - Alman müdahaleslı.den ken
dini kurtaramamış olduğuna işaret 
etmektedirler^ 

i k i d o n a n m a n ı n h a r e k e t i 
Londra 18 (A.A.) — DalIy Herald 

gazetesine göre, İngiliz ve Fransıs 
donanmalarmn hareketleri Londra-
da hazırlanan plâna tevfikan yapıl
maktadır. 

Bu plâna göre, Fransız donamnafl 
tamamile garbi Akdeniıde Toulon, 
Bteert ve İngiltere tarafmdan ba 
münasebetle Fransaya buıdalan ( V 
belttttank üslerine nakledUecektir. 
Maltada tahaşşüd etmiş bulıman İn
giliz donanması iae şarki Akdeniae 
nesaret edecektir. 

Anavatan filosu ftmal denisile 
Manş denizini kontrol edecektir. 

İ s p a n y a a s k e r ş e v k i n e 
d e v a m ediycur 

Cebelüttank 18 (A,A-) — La Liena 
clvanna mühim miktarda yeni İspaa-
yol takviye kıtalan gelmekte devam 
etmektedir. 

Emin bir menbadan bUdirildiğine 
göre, bu sabah San Roque ismindeki 
İspanyol mevkiine bir süvari alayı 
gelmiştir. Bugün öğleden sonra da 
diğer bir süvari alaymm Algasiraya 
gelmesi beklenmektedir. 

Bugün Cebelüttanka Fransız do
nanmasının yeni cüzütamlanmn gel
mesine intizar edilmektedir. 

i s p a n y a s u l a r ı n a g i d e c e k Al« 
m a n f i losu h a r e k e t e t t i 

Berltn 18 (A.A.) — 2 zırhh, S kru
vazör, 2 torpito dlvizyonu ve 3 denlz-
atU filotillasmdan mürekkep Alman 
fUosu birkaç gün evvel bildirilen ta
lim için bugün Klel ve Wilhelmsha-
fenden hareket etmiştir. 

Bu gemUer Şimal denizinde toplan^ 
diktan sonra hep birlikte İspanyol 
£ularma gideceklerdir. 

Londra 18 — İspanya donanmasım 
tamir için Almanyadan İspanyaya 
bahriye mtitehassıslan gelmiştir. 

Cebelüttank 18 (A.A.) — Gayet 
emin bir menbadan bUdlrildlğlne gö
re, bir İspanyol süvari alayı Cebelüt-
tankm 10 kilometre sünelinde bulu
nan San - Roque'ya gelmiştir. 
i n g i l i z g a z e t e l e r i n i n y a z ı l a r i 

Londra 18 (A.A.) — Bütün gazete
ler İngiliz ve Fransız donanmalarmm 
Akdenfizde tahaşşüdünü ilk sahlfele-
rinde göze batacak bir surette yas
makta ve Alman donanmasma men
sup bazı gemilerin İspanyol sularma 
hareketine telmih ederek Fransız ve 
İngiliz donanmasmm bu tahaşşüdür 
nü Alman manevralanna cevap t e^ 
kil ettiğini ihsas eylemektedir. 

Daily Express ve Daily Herald Fran« 
sanın garbî Akdenizin himayesini ve 
İngilterenin de şarkî Akdenizin hi
mayesini deruhte edeceklerini yazı
yorlar. 

Daily Heraldm siyasî muhabiri, 
denizde alınan ihtiyat tedbirlerinden 
başkaca gizli olarak karada ve hava
da da icab eden tahaffuz tedbirlerinin 
alınmış olduğımu kaydeylemektedlr. 

Selânikte feir cinayet 
B i r A r n a v u t y ü z b a ş ı s ı A r n a 
v u t k o n s o l o s i l e b i r Y u n a n z a 

b i t i n i ö l d ü r d ü 

Atina 18 —. Yunan umum Emniyet 
müsteşarlığı tebliğ ediyon 

Yunan toprağına iltica etmiş olan 
Arnavut ordusu yüzbaşılarından Ko
re Nazım Selâniğe gelerek, oradaki 
Arnavut konsolosu B. Fazlıdan, Yu-
nanlstandan ecnebi bir memlekete 
gidebümek için Selanik Polis müdür
lüğü Ecnebiler şubesi nezdinde teşeb
büste bulunmasmı rica etmiştir. 

11 nisan öğle vakti Arnavut konso
losu, bu yüzbaşile beraber, Ecnebiler 
şubesine gitmiş ve Yvman Jandarma 
yüzbaşısmı görerek, Arnavut zabiti
nin Yımanistandan hareketini temin 
etmesini istemiştir. Yıman zabiti, 
müracatçinin eşkâlini tesbit ederken, 
Arnavut yüzbaşı ansızm bir sinir 
buhranına k£^ılmış ve elbisesi al
tmda sakladığı tabancayı çıkararak 
Arnavut konsolosuna ve Yunan zar 
bitine ateş etmeğe başlamış ve iklslııi 
de öldürmüştür. 

Nazım, bu buhran esııasmda kendi 
kendini de yaralamıştır. İki maktulün 
cenaze merasimi Selânikte yapılmijr 
tır. Arnavut viskonsolosu tarafmdan 
verilen malûmata göre Nazım, bir gün 
evvel, takip edildiği zannüe bir buhra
na tutulmuş, fakat bu buhramn mu
vakkat olduğu sanılmıştır. Yarah ka-
tU hastanede tedavi altına almnuştır. 
Zabıta bu hususta tahkikat yapıyor. 

Macar kjBxa ymhudiler hak
kındaki kanuna kabul etti 

Budapeşte 18 (A.A.) — Ayan ko-
mlsyonlannm yaptığı tadilât ile be
raber yahudUer hakkındaki kanun 
lâyihasmı kabul etmiştir. , 

H o l l a n d a d a a s k e r l i k m ü d d e t i 
La Haye 18 (A.A.) — HoUanda hü

kümeti meclise bir lâyiha vererek 
mecburi askerlik müddetinin 11 ay
dan İki seneye çıkarılmasmı istemiş
tir. 

Sovyet tayyareleri 
(Baştarafı 1 nci salıifede) 

Polonya müsaade ederse, Sovyet 
Rusya tayyareleri doğnadan doğruya 
Berlini ve Viyanayı vurabilir. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, nazi 
rejiminin direküfile hareket eden 
gazeteleri, İngiltere ile Fransamn 
Şarkî Avrupaya verdikleri gaı-antiye 
bu kadar şiddetle mukabele etmişler 
ve Sovyet tehlikesinin kâbusunu üeri 
süiTnüşlerdir. 

İngilterenin siyasî düşüncesi, bu
güne kadar iki totaliter devletin te-
vessüüne hizmet etmiş olan uydur
malara kapılmıyacak derecede rea
listtir. Amerikanın tasvibi de, Lon
dra hükümetinin yanlış düşünceler
den ve ideolojilerden müteessir ol-
maksızm sulhe yanyacak bütün kuv
vetleri toplamak hususvmdaki kanaa
tinde ne kadar haklı olduğunu isbat 
etmiştir.» 

A d e m i m ü d a h a l e k o m i t e s i 
d a ğ ı l ı y o r 

Londra 18 (A.A.) — Ademi müda
hale komitesi, perşembe günü top
lanarak ademi müdahale itilâfmm 

sona erdiğini kaydedecek ve ademi mtW 
dahale ofisinin ilgasına karar vere
cektir. 

K a n a d a d a s ı n a î k u n d a k ç ı l ı k 
y a p m a k i s t e y e n l e r 

Tonmto 18 (A.A.) — Kanadada 
memleketin asabı mesabesinde olan 
merkezlolnl felce uğratmak için ec
nebi ajanlar tarafmdan sınaî bir kun
dakçılık yî^ılmakta olduğu korkusu 
ortaya çıkmıştır. 

Toronto Star askeri mütekaidlerin 
yüksek derecede suıalleştlrilmiş olan 
Toronto mıntakasuun başhca enerji 
membalan olan elektrik fabrikalann-
da muhafızhk etmeğe karar vermiş ok 
duklanm haber vermektedir. 

EminSnfl Halkevinden: 
Açılacağı evvelce ilftn edilen A v» B 

kurslarile Uk talısU İmtlhanlaruıa glrm^ 
Istlyenleri yetiştirmeğe mahsus derslere 
yazılmış olanların, derslere btiflamak Qı»« 
ra, 21/4/930 cnıma günü saat 18 de Bvtml-
zin Cağaloglundakl saloaunda banr baı> 
lunmalon İlân olun ar. 

Gümrük Muhafaze sfenel komutanlık İstanbul 
satınalmâ komisyonundan 

1 — 3500 çift pamuk çorabm 22/4/939 cumartesi günü saat 11 de pa
zarlığı yapılacaktır. 

2 — Tasınlanmış tutan 945 Ura ilk teminatı da 70 liradır. Numune evaal 
komisyondadır. 

3 — İsteklüerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile Oalat» 
eski İthalât gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (2638); 
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RESIM 1 
Rahmi bavulunu hazırlarken Zeh-

Ta yanına yaklaştı. Genç kadın elin
deki fotoğrafı uzatarak: 

— Rahmiciğim, dedi, bak uzun bir 
seyahate çıkıyorsun. Drt ay seni hiç 
göremiyeceğttn. Kimbilir beni ne ka
dar göreceğin gelecektir. Bunun için 
«enin yanına fotograflanmdan biri
ni vereceğim, bu benim en iyi çık
mış resmimdir. Al bavuluna koy gö
receğin geldikçe fotoğrafımı çıkanr 
bakarsm olmaz mı? 

Rahmi: 
— Peki Zehracığım... dedi. Koy 

oraya da bavulumun yerleşmesi bit
sin... Fotoğrafını eşyamın en üstüne 
koyacağım. Öyle ki bavulum açılır 
açılmaz senin güzel yüzünle karşıla
şacağım. 

Zehra fotoğrafı Rahminin yanma 
bıraktı. Bu genç kadmm bir divan 
üzerine uzanmış, elinde sigarası, ki-
tab okurken çıkarttığı bir resmi idi. 

Rahmi bavulunu hazırlayıp bitir
dikten sonra saatine baktı. Vay, vay, 
vay... Trenin kalkmasma pek az 
zaman kalmıştı. Hemen bavulunu 
kaptı. Kapıdan çıkarken Zehra ile 
kucaklaştı. 

GJenç kadın Rahminin arkasından 
seslendi: 

— Unutma... Göreceğin geldikçe 
resmime bak emi? 

Rahmi cevap verdi: 
— Tabiî, tabiî şekerim... Hergün 

senin resmine uzun uzun bakacağım. 
Genç adam trene güçlükle yetişti. 
Bir ticaret işi için Avrupada dört ay 
kadar dolaşacaktı. Bunun için iki 
senedenberi beraber yaşadığı Zehra-
dan ilk defa aynlıyordu. 

Rahmi trene yerleştikten sonra şöy
le etrafı bir kolaçan etti. Kendi ken
dine: 

— Trende gayet güzel yol arkadaş
larım var, dedi, seyahatim fena geç-
mlyecek... 

Hele yolcuların içinde esmer, ufak 
tefek, kapkara gözlü bir genç kadın 
vardı. Tatlı bakışlarile esmer kadın 
Rahminin zihnini pek ziyade çeliyor-
du. 

Hattâ bir müddet sonra lokanta va
gonunda esmer kadınla Rahmi kar
cı karşıya ayni masada oturuyorlardı. 
Rahmi genç kadınla ahbab olmak 
İçin aradığı çareyi bulmuştu. Lokan-
tah vagona giren şişman bir yolcu 
trenin sarsmtısından sendeledi ve 
Rahminin üzerine yıkıldı. Bu tuhaf 
Taziyet genç adamın karşısında otu
ran esmer kadını güldürdü. 

İşte bu küçük, komik hadise ara-
larmda konuşmak için bir vesile oldu. 
Esmer kadm bir kuş şakrakiyle cıvıl 
avıl konuşuyordu. Pek kısa bir za
manda âdeta samimî olmuşlardı. 
Esmer kadm ona hayatından bahse
diyordu. İki senedenberi yalnız yaşı
yormuş seyahati çok severmiş. Müte
madiyen gezermiş. Tanımadığı mem
leketlerde dolaşmak, meçhul ve garib 
maceralara atılmak onun en büyük 
KTkl imiş. 

Rahmi lokantalı vagondan genç 
kadmla beraber çıktı. İkisi de geceyi 
pek tatü geçirdiler. 

Pariste de iki gün beraber kaldılar. 
Parise geldiklerinin üçüncü günü 
Ralımi Zehraya küçük bir kartpostal 
bile göndermediğini düşündü. Ona 

bir mektup yazmağa karar verdi. 
Oturdu. Mektubunu yazmağa başla
dı: 

«Zehracığım, 
Seni ne kadar özlediğimi tahmin 

edemezsin. Adeta gözümde tütüyor
sun. Seni çok göreceğim geldiği için 
sabah akşam, günde iki üç, hattâ çok 
defa beş altı kere bavuldan resmini 
çıkanp bakıyorum. Bu resmi daima 
öpüyorum. Fotoğrafını aldığım için 
meğer ne kadar iyi etmişim. Adeta 
sen de benimle beraber, bavulumun 
içinde seyahat ediyor gibisin. Bir 
otele filân indiğim zaman hemen ba
vuldan fotografmı çıkarıyorum. Ta 
karşuna koyuyorum. Sabahleyin uya
nır uyanmaz fotoğrafına bakıp: 

— «Günaydm sevgilim!...» diyo
rum. 

Sokaktan gelir gelmez, otelimdeki 
odama girince ilk işim senin resmine 
bir öpücük göndermek oluyor. Gece 
yatarken de gene resmine bakıp: 
«Allah rahatlık versin Zehracığım!...» 
diyorum. Ondan sonra yatıp uyuyo
rum. Yani bu resim bana senin yok
luğunu pek lüssettimıiyor.» Rahmi 
bu satırları yazdıktan sonra kendi 
kendine: «Ben de amma yalancı ol
dum ha, dedi, seyahate çıktığım gün-
denberi Zehranın resmine bir kerecik 
olsun bakmadım bile...» 

Hakikaten de öyle idi. Rahmi İs-
tanbuldan aynldığı gündenberi bir 
kere bile aklına gelip de Zehranın 
fotografma bakmamıştı. Hattâ fotoğ
rafı bavulunun neresine koyduğunu 
büe bilmiyordu. Resim kendisinin ça-
maşırlan, gömlekleri arasına karış
mış olacaktı. FaJcat genç adam İstan-
buldaki sevgilisine yazdığı mektup 
baştan aşağı Zehranın fotoğrafından 
bahsediyordu. 

Rahmi mektubun sonuna şunları 
da ilâve etti: 

«Zehracığım Pariste uzun müddet 
kalacağım. Sana daimî adresimi bil
diriyorum. Her zaman kalacağım ote-
Un ismini aşağıya yazacağım. Sık sık 
mektuplarını beklerim.» 

Mektup bittikten sonra Rahmi 
zarfı kapadı. Sokağa çıktı. Mektubu
nu postaya verdi. 

Bir müddet sonra Rahmi Zehradan 
cevab aldı. Genç kadının mektubu 
şöyle başlıyordu: 

«Rahmi, 
Mektubunu aldım. Bana karşı duy-

duğım hasretten çok mütehassis ol
dum. Hele fotoğrafımı karşından ayır
maman pek hoşuma gitti. Demek 
günde iki üç kere hattâ bazan beş 
altı defa fotoğrafıma bakıyorsun ha?.. 
Gece yatarken benim resmime: 

— Allah rahatlık versin Zehracı
ğım!.. demeden yatağa girmiyorsun 
öyle mi?.. Doğrusu bana karşı göster
diğin muhabbetin, alâkanm bu dere
ce büyük olduğunu hiç tahmin etmi
yordum. Yalnız sana bir haber vere
yim yavrum... îstanbuldan hareket 
ettiğin gün acele ile hazırlanırken 
•enin için ayırdığım fotoğrafımı ba
vuluna koymağı unutmuşsun. Onu 
evde kanapenin üserinde bırakıp git
mişsin. Acaba orada yatmadan evvel: 
«Allah rahatlık versin sevgilim!..» 
diye öpücük gönderdiğin kimin res
mi? Pek merak ediyorum. Gelecek 
mektubunda bunu bana bUdir vesai
re vesaire...» Hikmet Feridun Es 

Galatasaray lisesi alım satım 
komisyonu başkanlığından 

Nevi Muhammen Tahmin fi
mi kdar yat kuruş 

Patiska 1000 metre 58 
Peçete 1000 tane 28 
Karyola 50 900 
•Tabak çukur 1000 
Tabak düz 500 
Çay fincanı 500 
Bardak 500 
Reçel tabağı 500 
Tuzluk «kapakh» 100 
Sehpa «cam» 500 

24 
24 
22 
10 
8 : 
9 1 

18 I 

ilk teminat 
Lira Kr. 

64 50 

Eksiltmenin gün ve 
saatleri 

8 Mayıs 1939 pazar
tesi sat 14 de. 

33 75 14 

49 49 14 

17 »O 14 

bıçak 150 » 55 
Kafik 150 » 35 
Çatal 150 > 35 
Çay kaşığı 300 > 17 1 

Galatasaray lisesine lüzum olan jrukarıda nevi miktarı ve ilk teminatı 
T© eksiltme gün ve saatleri yazılı eşyaların Beyoğlu İstiklâl caddesi 349 nu
marada Okul Alım Satım Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacakır. 

İstekliler numune ve şartnameyi görmek ye Liseler Muhasebeciliğine ya-
tıracaklan teminat müzekkeresini almak için Okul İdaresİDe ve teminat 
makbuz veya yeni yıl Ticaret odas; veaikasile birlikte belli gün vt saatte mez
kûr knmİ5;vona gelmelari- (2625) 

Tflrklye Radyodifüzyon Postalan 
DALGA UZUNLUĞU 

1639 m. 188 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 30 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. »465 Kes. 30 Kw. 

ANKARA RADTOSn 
Çarşamba 19/4/939 

TtÎRKİYE SAATtLE 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği. 
Çalanalr: Pahire Fersan, Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun, Zühttt Bardakoğlu. 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 - Hicazkâr 
peşrevi, 2 - Lemlnin - Hicazkâr »Mkı -
Son askımı canlandıran, 3 - Suphi Ziya
nın - Hicazkâr jarkı - Bhli zevkin, 4 -
Kemal Niyazi Seyhun - Kemence taksimi, 
6 - Şükrünün - Muhayyer şarkı - Ya
dında o sevdalı ye«U, 6 - Sadeddln Kay
nak - Muhayyer şarkı - Sürmeyi göz öl
dürür, 7 - Salâhaddin - Muhayyer şar
kı - Gökler perisi gibi, 13: Memleket saat 
ayan, ajans ve meteoroloji haberleri, 
13,15 - 14: Müzik (Riyasetlcümhur ban
dosu - Şef: İhsan Künçer): 1 - C. Urbi-
ni - Düğün marşı, 2 - O. Pares - Mazurka, 
3 - K61er - B l̂a - Macar uvertürü, 4 -
Gounod - Paust operasından fantezi, 
6 - R. Wagner - Lohengrin operasmın 
marşı. 

17,30: Konuşma (İnkılâp tarihi dersle
ri - Halkevinden naklen), 18,30: Program, 
18.35: Müzik (Virtüozlar - Pl.), 19: Ko
nuşma (Çocuk esirgeme kurumu), 19,15: 
Türk müziği (Fasıl heyeti) Celâl Tokses, 
Tahsin Karakuş ve Safiye Tokay. Ça
lanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür, Hamdi Tokay, Basri İİtleT, 20: 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat bor-
sasKfiat), 20,15: Türk müziği. Çalanlar: 
Fahire Persan. Refik Fersan, Cevdet Çağla, 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Semahat ös -
densea, 1 - Seg&h peşrevi, 2 - Kemani 
Sadlnln - Segah şarkı - Ruhumda ölen 
nağmede, 3 - Salâhaddin Pınarın - Hüz
zam şarkı - Bilmem niye, 4 - Ahmed 
Rasimin - Segah şarkı - Benim sen nem
sin, 5 - Cevdet Çağla - Keman taksimi, 
6 - Türkü - Boşan dağlar boşan, 7 - Tür
kü - Oöresin mi geldi. 8 - Udi İbrahimin— 
Kürdin hicazkâr şarkı - Sineler aşkınla 
inler, 9 - Kemani Sahakm - KürdlU hi
cazkâr şarkı - Çılgmca sevin, 10 - Türkü -
Akşam olur kervan İner yokuşa, 21: Mem
leket saat ayan, 21: Konuşma, 21,15: 
Esham, tahvilât, kambiyo - nukud borsa
sı (fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R., 21,30: 
Temsil (Vapurda - Piyes). Yazan: Er-
tuğml Şevket. 22: Müzik (Küçük oıkes-
tra - Şef: Necip Aşkın): 1 Thaler - Ku-
kuk polkası, 2 - Kochmann - Ebedî ar
kadaşlık marşı. 3 - Leuschner - Mazurka 
fantezisi, 4 - J. Strauss - Hızlılaşma valsi, 
5 - Künneke - Dans süitinden andante, 
6 -Sorge - Işıklar yanıyor, 7 - Munkel -
Polka, 8 - Frlck - Rende kendi evimde 
gibiyim, 9 - Trapp - Fujisan etrafmda 
armoniler, 23: Müzik (Cazband - Pl.)", 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yannkl 
program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Danzig 20 akşam konseri — Kolonya 
20.15 orkestra — ştuttg. 20 askeri muzl-
ka — Budap. 20,30 konser — Bükreş 20.15 
orkestra — Kattovitz 20 hafif muzika — 
Londra 20,45 viyolonsel — North Reg. 20,45 
keman — Scottish Reg. 20,30 dans — 
Sofya 20 halk muzikası — Wales Reg. 
20,35 viyolonsel. 

Saat 21 de 
Bütün Alman istasyonlan 21 Göbbels'in 

nutku, 21,30 - 23 hafif muzika — Athlone 
21 Donlzetti'nin «Favoriten operası —Bari 
21.15 Yunanca neşriyat — Beromünster 
21 Straus'un «Yarasa» opereti — Bükreş 
21,30 keman — Laibach 21 opera — LlUe 
21.50 opera — Limoges 21,30 - 23,30 ope
ra — Londa 21 kanşık muzika — Nls 
2130 - 23,30 orkestra — Sofya 21,15 
Lortzlng'in «Çar ve Dülger» operası — 
Sottens 21 Masse'nin «Galathee» operası. 

Saat 22 de 
Milano 22 kanşık muzika — Roma 22 

piyano, 22,50 operet muzikası — Stokholm 
22,15 salon muzikası — VUna 22 Şöpcn 
konseri. 

Saat 23 de 
Bütün Alman istasyonlan 23,15 - 24,30 

Berlin'den naklen hafif muzika — Bük
reş 33,15 Rumen muzikası — Krakau 
2330 hafif muzika — Lemberg 23,15 
dans — Posen 23^5 opera havalan — 
Stokholm 23,15 dans — Rad. Toulouse 
23,45 hatif muzika. 

Saat 24 den itibaren 
Budap. 24 Macar havaları. 24^0 caz

band — Florana 24 dans — Londra 24,20 
dans — Milano 24 dans — Sofya 24 dans — 
Rad. Toulouse 24 hafif muzika — Bertin, 
Prag ve Stuttg. 1,15 - 4 gece konseri. 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 116 

Can bey, nihayet, Samoyu İmparatpriçenin gözünden 
düşürmüş ve ordunun başına geçerek yola çıkmıştı 

YEGANE 
ÇARE 

I 
BOCAZ 

BİR KAŞE 

NEOKALMİNA 
DIR J 

Ertesi sabah Samo atma bindi., 
evin bahçesinden sokağa çıktı. Tu-
naya gidecek ordu hazırlamyordu. 
Samo bu hazırlıklarla meşgul olu
yordu. O sabah yolda giderken, bir 
evin kapısmda duran genç ve güzel 
bir kadm gördü. Atı birdenbire kiş
nemeğe başladı. Duygulu hayvan, 
sahibine sanki: «İşte, geyik kızart-
masuu gönderen kadın budur.* di
yor gibiydi. Samo birden atmın diz
ginlerini çekti. Yolun üstünde dur
du. Genç kadın, Samoya gülüyordu. 

Sokak tenha ve sessizdi. Samo, 
genç kadına sordu: 

— Bu yol nereye gider? 
— Her gün gittiğin yere... 
— Sen benim her gün gitiğim yeri 

bUiyor musun? 
—; Bilmiyen kim var ki, ben bil-

miyeyim.. Tuna ordusuna gidiyor
sun) 

Samo biraz daha yaklaştı., ve ka-
dımn koyu kumral saçlarım gördü. 
. ,— Ne güzel saçların var! 

— Onları Çine giderken de beğen
miştin! 

Samo birdenbire eski hatıralarını 
gözönüne getirdi ve genç kadını ta
mdı: 

— Vay, Karakurum bülbülü... Sen 
misin? 

Aysu gülerek başmı salladı: 
—, Benim gibi bir kadm, bu kadar 

kısa zamanda ımutulur mu? Aysu 
seni unutmadı ve Cinden muzaffer 
dönmen için her gün Tannya yal
vardı. 

Samo, bu güzel sesli kadımn adını 
bile unutmuştu. Eğer, Karakurum 
bülbülü kendi admı söylememiş ol
saydı, Samo onun adım hatırlamıya-
cak ve mahcup olacaktı. 

Aysu: 
— Sana geyik ikram etmek için üç 

gündür avcıların peşinde dolaşıyor
dum. Turakina geyik avını yasak et
miş amma ben buldum, kızarttım ve 
kendi elimle getirdim. 

Muzaffer komutanlara - yurduna 
dönünce - geyik kızartması ikram et
mek âdetti. Fakat, Samonun bunu 
yapacak akrabası yoktu. Aysu bunu 
düşünmüş, bin zorlukla bir geyik 
buldurarak Samoya göndermişti. 

Samo atından atladı, genç kadınla 
konuşmak istedi. Atını kapıya bağ
layıp içeri girdi. -

Aysu Karakurumda zengin evleri
ne para ile giden ve şarkı okuyan, 
her düğünde sesi işitüen güzel bir ka-
dmdı. Samo Çine giderken de bu 
kadma raslamış, ondan çok hoşlan
mış ve kendisine: 

— Cinden muzaffer dönersem, se
ninle evleneceğim! 

Demişti. Samo: 
— Her zamanki gibi gene güzel 

ve tazesin, Aysu! Mehtapta yüksek 
sesinle Karakurum dağlanm inleti-
3«)rmusvm? Gene eskisi gibi zengin
lerin düğünlerinde ükbahar bülbül
leri gibi şakıyormusun? 

Dedi. Aysu yere eğildi. Ağır başlı 
bir aile kadım gibi, başını Samonun 
dillerine dayadı., üç kere ydzünü di
zine sürerek öptü. sonra birden ba^ 
şım kaldırdı: 

— Bir buçuk yıldanberi yolunu 
bekliyordum, Samo! Senden ajmldı-
ğım gündenberi evimden dışanjra çık
madım. Ve hiç bir düğüne gitmedim. 
Karakurum, bir buçuk yıldanberi se
simi duymamıştır. 

Samo, ilk defa bir kadm karşısın
da vücudunun ürperdiğini dujTi-
yordu. 

— Demek ki beni seviyorsun, .öy
le mi? 

Aysu'nun gözleri sulandı: 
— İçimde gittikçe derinleşen bir 

ateş vaı-, Samo! Bu ateşi yüreğime 
koyan sensin! Ben artık sensiz yaşa
yamam. Bugüne kadar seni bekle
dim, tahammülüm kalmadı. Komşu
lar Te arkadaşlanm benimle eğleni
yorlar... Bana: «Samo, kalbsiz bir 
erkektir. Kalbi olsaydı, şimdiye ka
dar bir kadm sever ve onunla evle-

I nirdi.» diyorlar. 
— Bunu söyliyenler haksız değil. 

Fakat onlar Samoyu tanımamışlar. 
Karakurumun mavi gökleri altında 
elli yaşma kadar hangi erkek eşsiz 
kalmşıtu? Dağların yamaçlannda 
cıvıldaşarak, sabah güneşile beraber 
şehri saran kuşlar, insanların ruhu
na giden yolu bulmakta nasıl güç
lük çekmiyorsa, ben de şimdiye ka
dar kadınların kalbine giden yolu 
bulmakta zoçluk çekmemiş, her iste
diğim kadını koUstnmın arasına al
mış, onunla eğlenmiştim. Böyle olun
ca, kendi kendime: «Neden "bir kadı
na bağlanayım? Bütün kadınlar be
nim esirim değü mi?» diyordum... 
Bu yüzden evlenemiyordufn. İşte, 
şimdi sana da bu maksadla, bu arzu 
ile ve bu düşünce ile geldim, Aysu! 
Ben, bundan sonra kolay kolay evle-
nemem. 

Genç kadın kaşlarını çatmağa baş
ladı: 

— Bir buçuk yıl neden boşyere 
beklettin öyleyse?... Neden beni de 
ötekiler gibi aldattın? 

— Yalan söylemedim... Cinden dö
nünce, Karakurumda ilk görüştü
ğüm kadın sen oluyorsun ! 

— Benimle evlenmeğe niyetin yok 
demek, öyle mi? 

— Böyle bir niyetim varsa bile, 
bunu sen önlemelisin. Aysu! Çünkü 
ben beş on güne kadar yeni bir ordu 
ile Tunaya, prens Batu'nun yanma 
gidiyorum. 

— Senin için burada kalacak di
yorlar. Ben de buna çok sevinmiş
tim. 

— Hayır. İmparatoriçe beni Cin
den çağırttı, oradaki işimi bırakıp 
acele yola çıktım. Burada hazırlığımı 
bitirip hemen garbe hareket edece
ğim. 

— Sen nasıl şimdiye kadar kadın
ları aldatıp duıııyorsan, bir gün de 
bir kadımn seni aldatacağını düşün
medin mi? 

Samo: 
— Ne diyorsun? - diye bağırdı- be

ni kim aldatabilir? 
Aysu kahkahayla güldü: 
— Turakina... 
— İmparatoriçeden mi bahsedi

yorsun? 
— Evet. Seni atlatan impaı-atori-

çeden... 
— Sözlerinden bir şey anlayamı

yorum, Aysu! Ne demek istiyorsun? 
— Ne demek mi istiyoiTim?! Senin 

yerine Tunaya Can Bey gidiyor. İm
paratoriçe bu vazifeyi senden alıp 
ona vermiş... 

Samo hiddetle gözlerini açarak ye
rinden fırladı: 

— Kim söyledi bunu sana? 
— Herkes söylüyor. Bir sır değil. 
— Herkes söylüyor da ben nasıl 

udymadım? 
— Kulaklann tıkalı geziyorsun! 

Halk arasına kanşıp dertleşseydin, 
buna gelinceye kadar daha neler öğ
renecektin! 

Samo bahçeye doğru yürüdü: 
— Şimdilik bundan başka bir şey 

öğrenmek istemem. Eğer imparato
riçe, benim yerime Can Beyi tayin 
etmişse, beni değil, kendini aldatmış 
olacak. 

Aysu, Samonun arkasından yük
sek sesle haykınyordu: 

— Seni bekliyeceğim, aslanım! Sa
na, şimdiye kadar hiç kimseye oku
madığım güzel şarkılar söyliyeceğim. 
Taygut kımızı içip dizinde uyuyaca-
ğun! Akşam güneşi batmcaya kadar 
kirpimi aralayıp seni gözetliyeceğim, 
Samo! Beni bekletme sakın... 

C a n B e y , G a r b e d o ğ r u 
y o l a ç ı k ı y o r 

imparatoriçe fikrini tamamile de^ 
ğiştirmiş. Can Beyi, Samonun yerine 
garbe göndermeğe karar vermişti. 
Samo işin içyüzünü tamamile anlı-
yamamakla beraber, bu hakikate va
kıf olunca saraym semtine ayak at
madı Sadece vezir Çutsaya: 

— Bana bu oyunu oynıyacaktınız 
da neden Cinden buraya kadar ge
tirttiniz? Hiç olmazsa orada Sung-
larla döğüşüp yurduma faydalı ol
mağa çalışıyordum. (Arkası var) 
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FARA T* ÇCKLKB (KaVMS 
Londra 
{rew-York 
Parla 
MUftno 
Cenerr» 
lünsterâam 
Berlin 
BrükMİ 
Atina 
Bofya 
Madrid 
Varfova 
Budapeşte 
Bükref 
Belgrad 
YokohaoM 
Stokholm 
MoskoTa 

1 Stetlla 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 tarlçrt^nr, 
100 Florin '/ 
100 Rayhnmuk 
100 Belga \ 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ten 
100 tsreç Kr. 
100 Ruble 

10.476 
l».80 

10.8S 
flaMart) 

6.08 
1M.T0 

3.8SSQ 
6.6625 

88.41 
6T.8625 
50.7276 
81.30 

1.0925 
1.66 

14.086 
23.7875 
24.9676 
0.9050 
2.8926 

34.62 
80.56 
23.9025 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtakafii: Oalatasarayda 

Ahmed Cevad Akıska, Tepeba^ında 
Kinyoli, Kürkçüyan, Yenişehirde Ba-
ronakyan, Şl^lda Asım, Oalatada Ke
mal Rebul, Fatih: Hamdl, Karagüm-
rük: Arif, Bakırköy: Merkea, Sarıyer: 
Asaf, Aksaray: Ziya Nuri, Fener: 
Emüyadi, Kumkapı: Lâlelide Haydar, 
Küçükpazar: Yorgl, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: Dl-
vanyolunda Esad, Şehremini: Ahmed 
Hamdi, Üsküdar: Iskeleba^uıdo Mer
kez, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Şinasi Rıza. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhlsan, Ta-
rabya, Yeniköy, Emlrgân ve Rumell-
hisanndaki eczaneler her gece nöbet
çidir. 

BULMACAMIZ 
» i 6 7 a 9 III 

Soldan Mfa! 
1 — Alaturka musikide bir makam. 
2 — Kalburdan geçirme - Bir cins av 

köpeği. 
3 — Fıkaraya verilen paralar. 
4 — Güzel fal. 
5 — Götürmek - Basma «S> gelirse 

vüsat olur. 
6 — Sonuna «S» gelirse otomobilin 

sürat değiştiren âleti olur - Ekilen 
erazl. 

7 — Kudurmak - Babanın bagi. 
8 — İkametgâh - Kereste. 
0 — Dananın babası - Razı. 

10 — Beygir - İstiğna - Uzak nidası. 
Yakarıdan afafı: 
1 — Şehriâyin. 
2 — Bir göz rengi - Tersi çmgıraktır -

ötmekten emir. 
5 — Kabul etmemek. 
4 — Kör - Yardım. 
6 — Doktor - Tersi çok değil. 
6 — Kuranı Kerimin bir cümlesi. 
7 — Et ile pişmiş bir sebze. 
8 — Zayıflık - Asude. 
9 — Can alan melek - Tersi raci de

mektir. 
10 — En azdan. 

Geçen bulmacamızm halli 
Boldan sağa: 
1 — Müzevirlik, 2 — İsabet, Adi, 8 — 

Namert, Şar, 4 — Ari, Sinema, 5 — Rem-
mal. Ez, 6 — Yayle, 7 — Ati, 8 — Adetâ, 
Namu, O — Kanal, Asel, 10 — At, Plskoku. 

Takandan agağı: 
1 — Minare, Aka, 2 — Usare, Adet, 3 — 

Çamlmeten, 4 — Ebe, İtap, 5 — Versay, 
Ali, 6 — tttlla, 7 — Yanak, 8 — Lâşe, Aso, 
P — Idameetmek, 10 — Klnus, iJlu. 

AK_ŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SBNSLÎK 
6 AYLIK 
3 AYUK 
1 AYLIK 

1400 kuru« 
760 > 
400 > 
160 

2790 kuru) 
1460 > 
800 » 

» 
I»osta ittlhadma dahU olmayan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600, altı ayhğı 

İ900, üç aylığı 1000 kuru«tur. 

Adres tebdili için yirmi bej kuruşluk pul 
göndermek lâzımdır. 

Sefer 29 — Kasım 163 
Ş. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
B. 8,34 10,23 5,22 9,07 12,00 138 
Va. 3 ^ 5,15 12,13 16,00 18,53 20̂ 30 

İdarehane: BabıâU civan Acımusluk 
sokak No. 13 

aıtoş IDArDo 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan 

Nebü Ziya tarafından Vakıf paralar idaresinden 21137 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamma yeminli üç 
ehli vukuf tarafmdan 6885 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Finiz 
ağa mahallesinin Beyoğlu caddesinde eski 1, 3 mükerrer 5 yeni 1, 3/1 No. h 
sağ tarafı borçlunun ifrazen uhdesinde bulunan üç harita No. lı arsa ve ba-
zan Fatma hane ve bahçesi ve arkaa 9 metrelik tarik, sol tarafı Firuz ağa 
bofltam ve bazan îsmail Hakkı, Hayriye, Hatice ve Mehmed arsası ve cephesi 
12 metrelik tarik ile çevrili 1. 2, ve 4 harita No. lu üç parçadan mürekkep ve 
bir tapu senedile tasarruf olunan Cihangir yangm yerinde 458,75 metre mu-
rabbamda ve derununa cari mailezizi havi bir kıta muhterik hamam arsası 
(Flruz ağa hamamı arsası) nm tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 — İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 24/4/939 tarihinden iti
baren 935/1334 Nô  ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malû
mat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 935/1334 dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 — Artırmaya iştirak için yuJtanda yazıü kıymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya millî bir bankanm teminat mekubu tevdi edUecektir. (Madde 124) 

8 — İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarlarm ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haJdarmı hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialanm işbu ilân tarihinden itibaren 3rirmi gün içinde evrakı müsbl-
telerüe birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi haldo haklan ta
pu sicili ile sabit olmadıkça satı; bedeUnin paylaşmasından hariç kaUrlar. 

4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 — Gayri menkul 24/5/939 tarihinde çarşamba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en 
çok artırana ihale edUir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 
Şini bulmaz veya satış istiyenin alacağma ruçham olan diğer alacakUlar bu-
İtmup da bedel bunlarm bu gayri menkul Ue temin edilmiş alacaklanmn 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıramn taahhüdü baki kalmak üze
re artırma 15 gün daha temdit edilerek 8/6/939 tarihinde perşembe günü 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında artır
ma bedeli satış istiyenin alacağına ruçham olan diğfer alacaklılann bu gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklan mecmuımdan fazlaya çıkmak ve muham
men kıymetin % 73 şlnl tutmak şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. h kanuna tevfikan 
geri bırakılır. 

6 — Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde para}! vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
©n yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarı
lıp en çok artırana İhale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
% 5 den hesap olımacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmak-
sızm memuriyetimizce aUcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 — Aücı artırma bedeU haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcım yir-
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarım vermeğe mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellâliye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müteraldm \akif icaresi alıcıya ait olmayıp artırma be-
delinden tenzil olunur, işbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstan
bul dördüncü icra memurluğu odasmda işbu ilân ve gösterilen artırma şart
namesi dairesinde satılacağı ilân olunur. (2642) 

Karadeniz bölgesi fındılt tarım 
satış kooperatifleri birliğinden: 

Giresunda inşa edilecek olan fmdık kırma fabrikasının ihalesinin 20/Ni-
san/939 tarüıinde yapılacağı ilân edilmişti. Bugüne kadar vaki müracaatla-
nn kâfi görülmemesi dolayısile ilân müddeti on beş gün temdit edilımş, ayni 
zamanda taliplere kolaylık olmak maksadile ihale şeklinde de değişiklik ya-
pümış olduğu ilân olunur. 

Karadeniz bölgesi fındık tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 

Birliğimizce Giresunda aşağıdaki evsafta (40,000) kırk bin Ura sarfile bir 
fındık Icırma fabrikası inşa edilecektir. 

A — Fabrika 24 saatte asgarî on beş ton iç fmdığı hazırlayabüecek kabi
liyette olacaktır. 

B — Bu inşaatın plân, proje, şartnameleri bina kişimle dahili tesisat ay-
n ayn olmak üzere hazırlanmıştır. Birliğin menfaatlerinin icabına göre bina 
kısmile beraber makineler, kalburlar ve bUûmum dahilî tesisat müctemian 
bir müteahlıide ihale edilebileceği giW, Birlikçe lüzum görüldüğü takdirde 
bina kısmı ayrı dahilî tesisatı ayn olarak başka başka müteahhitlere de ihale 
edilebilecektir. 

C — Fabrika modern tesisat üzerine yüz elliye kadar işçinin çahşabUe-
ceği salonları ve bir milyon kiloya kadar fmdığı istiap edebilecek depolan, 
denize karşı kârgir istinat duvanm iskele ve dekoviU üıtiva edecektir. 

D — Fabrikamn bina kısmımn azamî ağustos 939 iptidalarmda ve tesisat 
kısmının nihayet ağustos 939 evahirinde tamamen ve büûmum teferruatı Ue 
ikmal edilmiş ve işler bir halde teslimi şarttır. 

E — Taüplerin 5 Mayıs 930 tarihine kadar mevcut projelere uygım ola
rak tekliflerini birer keşifhame ile w yalnız bina için veya bina ile beraber 
tesi-sat :̂in talip olacaklarm asgari kırk bin liralık betonarme bina inşa etmiş 
olduklaı ma dair ehliyet vesikası, yalnız tesisat için talip olacaklarm da bun
dan evvel bu gibi işleri liyakatle ifa etmlo olduklarma dair Birliğe mukni ve-
saik ibraz etmeleri lâzımdır. 

F — Projeleri, hususi ve fenni gartıuuneleri tetkik etmek ve fasla izahat 
almak istiyenlerin Giresımda Fmdık Tarun Satış Kooperatifleri Biıilğlne 
müracaatlan ilân olunur. 

Fmdık Tanm satıy kooperatifleri 
Birliği 

Ergani bakırı 
Türk anonim şirketinden 

İZABE MÜHENDİSİ ARANIYOR 
Şirketimizin Ergani madenindekl izabehanesinde çalınmak Oıart 

tecnibeli bir izabe mühendisine ihtiyaç vardır. Talip olanların muhta^ 
sar tercümei hallerini ve istedikleri asgari ayhk miktarını gösterir Wr 
mektupla Ankara da Ulus meydanmda Koç hanmdakl Şirket merkesine 
müracaat etmeleri. 

I * I İstanbul belediyem < M<tniafi | * "j 
Keşif bedeli 18487 lira 20 kuru§ olan Cihangirde Cihangir caddesinin kat-

ranh şose İnşası kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 21/4/939 cu
ma günü saat 15 de Daimî encümende yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi
ni isteyenler 92 kuruş mukabilinde alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanım
da yazıh vesikadan başka Yollar Şubesi Müdürlüğünd»^ ;\ alacak vesikayı Fen 
işleri müdürlüğüne tasdik .ettirdikten sonra 939 yılma ait Ticaret odası vesi-
kaslle 1386 lira 54 kuruşluk ilk teminat makbuz veya laektubile beraber tek
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı j^ünde saat 14 de kadar 
Daimi Encümene verilmelidir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olun
ma^ (B.) (2303) 

• 
Cihangirde Sormagir sokağiie Cinci Ali yokuşu arasındaki 1059/1069/1077 

harita numaralı arsalar arasında dokuz metre murabbaı sahalı Belediye malı 
yüzsüz arsa beher metresi sekiz lira tahmin bedelile açık arttırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde göı-ülebilir. İstekliler beş lira kırk 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/5/939 salı günü saat 
14 buçukta daimî encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2542) 

Senelik muhammen ilk te-
kirası minatı 

Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi sokağında 
29, 67 numaralı ev 

» Elçi sokağında 
33/59 numaralı ev 

» Elçi sokağmda 
27/55 numaralı ev 

» Küçükayazma sokağında 
25/51 numaralı ev 

» Küçükayazma sokağında 
11/23 numaralı ev 

» ön sokağmda 
S/7 numaralı ev 

» Aralık sokağmda 
10/15 numaralı ev 

» Aralık sokağmda 
9/11 numaraU ev 

> Küçükayazma sokağında 
24/49 numarah ev 

» Küçükayazma sokağında 
10/21 numaralı ev 

» Ön sokağmda 
14/39 numaralı ev 

» Palacı sokağmda 
18/29 numaralı ev 

Hasköyde Halıcıoğlu mahallesinde Keçecipiri sokağmda 
199 numarah dükkân 

Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Kumbarhane sokağmda 
48 numaalı ev 

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinin Tarlabaşı sokağmda 
51 numaralı dükkân 

Tophanede Karabaş mahallesinde Lülecihendek sokağında 
20/22 numarah Mehmedağa mektebi 
Fatihte Kirmasti mahallesinde Cami avlusu sokağmda 
7 numarah Bahrisefit ayak medresesi 
Senelik muhammen kiralan yukarda yazılı bulunan mahaller tesUm 

hinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayn açık art
tırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler hizalannda yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28/4/ 
939 cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmahdırlar. (İ) (2502) 

48,00 3,60 

72,00 5,40 

36,00 2,70 

72,00 5,40 

72,00 5,40 

72,00 5,40 

60,00 4.50 

60,00 4,50 

36,00 2,70 

72,00 5,40 

60,00 4,50 

48,00 3,60 

18,00 1,38 

18,00 1,35 

130,00 9,75 

72,00 5,40 

150,00 11,25 
tari-

Büjrükderede Maltız sokağında 219 
numarah dükkân karşısmda 225 met
re murabbaı arsa. 
Emirgânda Muvakkıthane sokağında 
2 yeni numarah 53 metre murabbaı 
yol fazlası. 
Rumelikavağında Kavak caddesinde 
4 No. İl dükkân. 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 
tuğla fabrikası karşısmda 400 metre 
murabbaı yol fazlası. 
Rumelikavağında Kavak caddesinde 
2/1 ve 2 numarah dükkân. 

Senelik muhammen 
kirası 

30,00 

tik teminatı 

2,25 

45,00 

24,00 

75,00 

48,00 

3,38 

1.80 

5.63 

8,60 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazıh yerler teslim tarihni-

den itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayn açık artır
maya konulmuştıu:. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir, tstek-
Uler hizalannda yazıh ilk teminat makbuz veya mektubUe beraber 21/4/930 
cuma günü saat 14,30 da Daimî Encümende bulunmahdırlar. (B.) (2270) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Semti MahaUesi Sokağı No. No. taj Cinsi 

Üsküdar Selimiye 

Kadıköy 
Erenköy 

Tuğlacı 
Suadiye 

Şerif ku 
yusu 
Fener yolu 
Cami 

» 

» 
» 
» 

ÜAÜdar Altunizade Bağlar 
baffi Toı>-

haneltoğlu 
» » » 

53 

7 
82 

6 
28 
80 
14 

10.11 

57 ahşap haiM 

Aylık kinua 
LiraKr. 

8 00 

11 

17 
15 
18 

» N 

Yanm kârgir 
dükkân. 

t 
» 

ahşap ev 

Tarla 

4 
8 

8 
2 
2 
4 

00 
30 

50 
50 
50 
00 

80 00 
s p n Ayf 

Tukanda cinai ve mevküeri gösterilen yerler 31/5/940 sonuna kadar kk 
raya vtrUeoektir. İhaleleri 29/4/939 cumarteal günü saat 10 dadır. İstekli-
rln Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne gehneleri. (2655) 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
OZMİ Saktan Muhammen bedeU İlk teminat İhale günü 

40 kalem 3000 Ura 223 Ura 26/4/989 
•v rab mattnta çarşamba sant 15 

llfidOrlyetlınii Uç ta(pra Vakıflar İdaresine lüzumu olan yukarda cina 
ve mlktan yaolt dafaüjr ve evrakı matbua açık eksUtmeye konulmuştur. İha. 
lari yukanlft ^aab gân ve saatte Vakıflar binasmda toplanan komisyonda 
yacuiaoaktıv. NOman« T« şeraiti bugün Levazım idaresinde görülür. (2440) 

t 

i 
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İnkisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Yangın söndürme 
lerazum 
Yangın âleti ve 
eczası 
Yangın tulumbası 

1 Hortumu 
Kamyon 

» 
» 

Satış kamyonu 

Mlk. Muham 
l ira 

13 Kalem 534. 

2 » 1096. 

6 > 595. 
75 Metre 118. 

2 adet 3 4800. 
tonluk 

1 adet 5,5 4000. 
6 tonluk 

1 adet 2 3100. 

men 
Krş. 
42 

70 

_ 
87 
~_ 

— 

— 

be. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Krş. Şekli Saati 

40. 08 

82. 25 

44. 62 
8. 91 

360. — 

800. — 

833, — 

Açık eksiltme 14 

Açık eksiltme 14,30 

Açık eksiltme 14,45 
Pazarlık 15 
Açık eksiltme 15,30 

Açık eksiltme 15,45 

Açık eksiltme 16,30 
tonluk 

I — Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 7 kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satm almacaktır. 

II — Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi-
Ealannda gösterilmiştir. 

i n — Eksiltme 21/4/939 cuma günü Kabataşta Levazun şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeöen almabileceği gibi 
kapalı satış kamyonu plânı da görülebilir. 

V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarile mezkûr komisyona gelmeleri. (2172) 

Cmsi 

Kalın çivili kayış 
Rapit ve ekselsi-
yör ve ince çivili 
kayış rapit 

Miktan 

1606 metre sif 

600 5> » 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 
2803.27 

807,30 

% 7,5T. e 
Lira Kr. şekli 

210.22 Açık eks 

60.54 » » 

eksiltme 
saat 

15 

15,30 
I — Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda miktarı yazıU ince ve 

kalın çivili 'tayış açık eksiltme usulile mubayaa olunacaktır. 
D — Muhammen bedeli, muvakkat teminat paralan, eksütme şekil ve 

saatleri hizalarmda gösterilmiştir. 
i n — Eksiltme 26/4/939 çarşamba günü Kabataşta levazun ve mübaya-

at şubesi müdüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve numuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alma-

iMİir. 
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri. (2340) 

Cinsi 

Adi tapa 
Takım yağlı tapa 
V^pni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülü 
5,05 kovan kapsülü 
kapah kapsül 
Dinamit kapsül No. 

» » » 
Klektrik » > 
Tavikli elektrik 
kapsül No. 
Rövelver fişeği (muh
telif cins) ve miktarlı 

I — Şartname, müfredat listesi ve numuneleri mucibince yukarda yazılı 
•V malzemesi ve m'evaddı infilâkiye eksiltmeye konmuştur. 

n — Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçeleri, ihale şekli 
tarih ve saat" hizalarmda gösterilmiştir. 

ra — Eksiltme Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. , , * uı-

IV - Dolma tüfek kapsülleri şartnamesi (149) kuruş ve 8 No. lı elektrikli 
kapsül şartnames-. (282) kuruş bedel mukabiUnde ve diğterierine ait şartname-
ler parasız olarak her gün adı geçer, şubeden ve İzmir Ankara başmüdürlük
lerinden alınabilir. 

V - Kapalı zarfla üıale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplannı her 
birerlerinin eksiltme saatinden birer saat evveüne kadar alım komisyonu baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

VI - İsteklilerin teminat akçeleri ve kanunî vesikalarile birlikte ahm ko
misyonuna gelmeleri ilân olunur. (2167) ^ ^ 

ü 

6 
8 
8 
8 

Miktan 

10.000 paket 
5.000 » 

25 » 
400.000 kutu 

20.000 » 
20.000 » 

500.000 adet 
1.000.000 » 
1.500.000 » 

10.000 » 

Mu. B. 
Cif T. L. 

755 
1572 

83 
25.876 

6.313 
9.351 
3.650 
8.550 

56.300 
950 

Muvakkat T. eksiltme 
Türk lirası saati 

şekli tarihi 
56.63 Açık 24/4/39 14 

117.90 » » » 14,15 
6.23 D » » 14,30 

1940.60 kapalı » » 15 
473.48 » T) » 15,30 
716.33 » » » 16 
273.75 Açık 25/4/39 14 
641.25 kapah » » 14,30 

4222.50 » » » 15 
71.25 Açık » » 15,30 

290.000 6.571 492.83 16 

ŞOKOLAKSiN 
1 ADEDİ TABİÎ. 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. 
En muanniü kabızlarda bile tesiri kati, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin 
nuishil çikolasıdır. Çocuklaı seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. 

istanbul haricî kıtaat ilânlari 
Kapalı .oıfla eksiltmeye konulan sığlr etinm muhammen bedeU, miktan, 

ilk temüîatı üıale saati aşağıda ayn ayn gösterilmiştir. Taliplenn ihale saa-
t?nd^"wr LTevveline kadar teklif mektuplanm Vizede Tüm satınalma ko-
»...yonunma - meleri. (949) (2530) _^_ ^^^ ̂ ^ Jhalenin Ta. saati 

Kıtası Mu. Be. 
Lira 
32400 
35100 
24300 
24300 

Demirköy Hd. A. 
Pınarhisar garnizonları 
Vize P. A. 
Babaeski P. A. 

* 
Malkara gamizonlan ihtiyacı için 

60 ton sığır eti kapalı zarf usuUle 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
fiyatı beher kilosu 25 kuruş 60 san
timden tutan 15300 lira ve ilk temi
natı 1147 lira 50 kuruştan İbarettir. 
İhale günü 26 4/939 çarşamba günü 
saat 11 dedir. Şartnameyi her gün 
Tekirdağ Satınalma Ko. da gö
rebilirler. İsteklilerin belli gün ve 
saatte kanunun istediği vesikalarla 
birlikte Tekirdağ Tümen satınalma 
Ko. na müracaatlan ve zarfların 
muayyen saatten bir saat evveline 
kadar Tekirdağ satmalma Ko. na 
vermiş oteahun. «9S0» «2237» 

Miktan 
kilo 

120000 
130000 
90000 
90000 

İlkTe. 
Lira 
2430 
2633 
1823 
1823 

8/5/939 
9/5/939 

10/5/939 
11/5/939 

16 
16 
16 
16 

Çccuğunuza Dadı 

Bulmak için 
«Akfamsm KÜÇÜK İLÂNIARI 
En sürath ve en ucuz vasıtadır. 

GiizelliOiniz için 

KREM BALSANIK 
KANZUK 

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

BEYOĞLU - İSTANBUL 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Dikim evlerinde birikmiş olan 35 bin 
kilo beyaz pamuklu kırpıntı ve 39 bin 
kilo haki kırpıntı 25/NJ5an/939 sah 
günü saat 15 de Tophanede amirlik 
satınalma Ko. da kapalı zarfla satı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 7651 
lira ilk teminatı 573 lira 82 kuruştur. 
Kırpıntılar Defterdarda ve Tophanede 
dikim evlerinde görülebilir. İsteklile
rin ihale saatinden bir saat evvel tek
lif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(614) (2409) 
* 

Dikim evlerinde birikmiş olan 35 
bin kilo beyaz pamuklu kırpıntı ve 39 
bin kilo haki kırpıntı verilerek muka
bilinde yazlık elbiselik kumaş ile ça-
maşırUk bez imal ettirileceğinden pa
zarlıkla eksiltmesi 25/Nisan/939 sa
lı günü saat 15,30 da Tophanede âmir-
lik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
İmaliye ücretinin tahmin bedeli 1946 
lira 65 kuruş ilk teminatı 146 liradır. 
Şartname ve numuneleri Ko. da kır
pıntılar dikim evlerinde görülebilir. 
İsteklilerin kanunî vesikalarile be-
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(615) (2410) 
• 

Numunesi gibi 10 adet hamam bor-
nuzu almacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 20/4/939 perşembe günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım âmir-
ligi satınalma komisyonunda 3^pıla-
caktır. İsteklilerin kati teminatları, 
le beraber belli saatte komisyona gel-
meleri. (625) (2557) 

• 
1000 takım pijama alınacaktır. Pa-

zarhkla eksiltmesi 20/4/939 perşem
be günü saat 15 de Tophanede Leva
zım amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmm bedeli 1650 
lira katı teminatı 247 lira 50 kuruş
tur. Numunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kati teminatlaıile ve 
kanunî vesikalarile beraber belli saat
te komisyona gelmeleri. (628) (2599) 

• 
Askerî Pı-eventoryom için bir adet 

büfe ahnacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 19/4/939 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede amirlik satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve şe
raiti komisyonda gömlebilir. İstekli
lerin belli saatte teklif edecekleri fiat 
üzerinden katî teminatlarile beraber 
komisyona gelmeleri. «823» «2531» 

• 
260500 aded tek dilli çıknkU toka 

pazarlıkla alınacaktır. Pazarlıkla ck> 
siltmesi 24/Nisan/939 pazartesi gfk-
nü saat 15 de Tophanede amirlik sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin katî teminatlarile belli 
saatte komisyona geüneleri. 

«629» «2648» 

Parisin en son model kadm 
fapkalan Beyoğlunda 

B A K E a 
mağazalarının yeni 

Kadın şapkaları 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihap ediniz. 

Nekahat 
Devrolerinde En kaniiz dOfoıüf hastaların «z 

zarfında ikti«dt>ı kuvvet etmeleri için 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
QUİNİUM LABARRAQUE '«İmaları 
kâfidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
karşı dahi ^ayet müessirdir. Zayii, has-
taiıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışma
dan yorĝ un dOşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmu; gençlerin, aahİDetlc 
inkişaf eden gtnç kızların Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kaoMZf 

lann dahi tesiri mOf 
cerrep ve Paris Ti|| 
akademisi tarafından 
kabul edilen 

uınıum 
Şitrabım ifmtİMUrltr. 

Deposu: Salata. 
Gümrük Mk. No. 36 

Her Rcruf.»»*» . . . ı -

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumî Merkezinden: 
Cemiyetimiz tarafmdan saym halkımızı zehirli gazlardan korumak 

için yaptırılan halk maskeleri satışa arzedilmiştir. 
Kâfi malûmatı havi Prospektüslerile birlikte ayrı ayn kutular için

de bulunan bu maskelerden edinme istiyenlerin Ankarada Umumî 
merkezim.ize, İstanbulda Yenipostane civarmda Kızılay hanmda Depo
muz IMrektönüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazıh satış yerlerinden perakende veya toptan ya bizzat 
müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her han
gi bir yerinden parasım göndermek suretile sipariş yapacaklara ambalaj 
ve posta masarifi Cemijretimize ait olmak üzere beher Maske altı liraya 
verilir. 

ii 

Devlet DemiryoIIan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazıü iki grup malze
me ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 24, 4/939 pazartesi günü 
saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme usulile satm ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarmda yazıh muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa
atine kadar komisyona müracaatlan lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 — ö adet mütenavip cereyanU elektrik motörü muhammen bedeli 1600 

lira ve muvakkat teminatı 120 hradır. 
2 ~ 200 adet muhteüf ebatta bilyah yatak ve 200 adet çelik bilye: Mu

hammen bedeli U.17 lira 25 kuruş ve muvakkat teminat 83 lira 80 kuruştur. 
(2227) 

I Deniz Levazım Safanalma komisyonu ilânları 
1 — Tahmin edilen Ijedeli (11250) lira olan (2500) metre elbiselik şayak 

kumaş 29/Nisan/939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı 
aarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (843) lira (75) kuruş olup şartnamesi komisyonda her 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 — İstekhlerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
JLasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (2479) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı istanbul 
•atmalma komisyonundan 

Kilo Muhammen İlk tenûruıt Eksiltme gün ve saati 
lira 

Kuru fasulye 
Şeker 
Çay 
Pirinç 

12500 
8on 
309 

8000 

2000 
2140 
1110 
2200 

150 
161 
84 

165 

21 4/938 cuma 
» » 
> » 
» » 

10 
11 
15 
15,50 

1 — Gümrük muhafaza genel komutanlığı ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktan yazıh erzak pazarlıkla, satın alınacaktır. 

2 — Evsaf ve şartnameler ve numuneler komisyondadır. Görülebilir. 
3 _ İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve saatmde Galatada eski 

ithalât gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (2595) 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia Vekâletinden: 

1 — Gaziantep vilâyeti dahilinde İslâhiye • Eölis - İslâhiye . iOcbes • Hassa t i 
İdAhiye • Tahtaköprü yollan üzerindeki Karasu, Güvercinlisu, Oüreci ve Ekbeg 
köprülerinin betonarme olarak infaata bir arada (43450) Ura keşif bedeii üıe> 
rlnden kapah zarf usulUe eksiltmeye çıkanlmı^tır. 

a — Eksiltme 28/4/939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) da Nafia 
Vekâletinde çose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve bıma müteferri diğer evrak (218) kuruş mvh 
kabilinde adı geçen reislikten alabilirler. 

4 — İsteklilerin eksiltme talihinden en as «ekiz gün evvel bir İstida ilt 
Nafia Vekâletine müracaatla bu gibi inşaaU yapabUeceklerine dair dü iy^ v^ 
sikası almaları lâzımdır. 

5 — Eksiltmeye gireceklerüı dördüncü madded* bahaeditea TMdka il* İV 
caret odası verikaaını ve (3260) liraUk muvakkat teminatlarım havi olarali 
2490 sayüı kanunun tarifatı dairesinde hazırla]racaklan kı̂ Müı MaflanM 
ikinci maddede yazılı vakitten bir saat «vveline kadar komisyon ııiaiitlni 
makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. j(1267) (2422) 



^̂ ac;;. mı 
Sahife 12 MM^M, 19 Nisan 1939 

EN lABll SESİİ RADYO 
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^02 İSTİKLAL CAD. 
BEVOCLU 

A D E M İ İ K T İ D A R 
II kf l iâBnı® K a r a o 

HORMOBİN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

PASTİL KATRAN HAKKİ öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Bugiıı nisan sayısı 
JÜBİLE 
Sayısı olarak çıktı 

Baştan başa Renk, grüzellîk 
ve fayda ile dolu 56 sahife, 

1 Pafta 
A Y fl D 

ÎŞI.ER: Çamaşır için - Güneşlik - Tohum işi - Hem 
güzel hem yeni - Bebeğin önlüğü - Kabartma yastık -
Antep işi örgü . Akasya iğne - Tül Grek ve Keten - Çok 
Moda - Yazhk çantalar - . Güllerle yatak takımı - İlk
bahar tayyörü - Başbaşa iki kişilik çay takımı - File 
perde - Ev - iş'in hususî örneklerinden - Etamin üzerine 
renkli kanava örnekleri - Genç kızlar için gecelik ve 
pijama... 

YAZILAR: Evin yolu - Sakm siz de böyle yapmaymız. 
Fena boyamyorsunuz - Küçük bilgiler - Kolaylık - Mo
dacı diyor ki - Eski ev - Yeni villâ - Para - Büyük temiz
lik - Yemek odası - Düğüne doğru - Bisküvit ve pasta
lar . Ayrıca birçok okurlann sorulanna verilen karşı
lıklar, 8 £ahife ek olarak... 

Türk evinin, genç Türk kadınının bu biricik eseri bugün çıkan 25 nci sayısile 3 ncü 
cildine başlıyor. Bu eşsiz genç kız ve kadın gazetesini şimdiye kadar alamamış 
olanlar hemen bu sasndan takibe başlamalıdırlar. 

Çıkaran: Türkiye Yayınevi, İstanbul, Ankara Cad. 36 

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

ların Almanca Fransızca ve İngilizce lisanlanna esash olarak vakıf olmalan 
ve ayni zamanda Türkçeden bu dillere tercüme yapabilmeleri şarttır. Verile
cek 165-210 liradır. İmtihan neticesinde iki dü bilenler tercih edilecektir. 
Memurin kanununa göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulıman talip
lerin evvelemirde hal tercümelerile ve referansları ile müracaatlan ilân olu
nur. (928) (2195) 

Dr. tbsan Sami 

İSTAFILOKOK AŞISI 
tstafllokoklardan mütevellid (er

genlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 
arpacık) ve bütün cild hastalıklarına 

pek tesirli bir aşıdır. 
iDIvanyolu No. 113 

Sahibi: Necmeddin Sadak 
Umumi neffiyat müdürü: ŞeTket Rad* 

Ak^am Matbaası 

'*C^^« 

Zâf I umumî, Icansız-
lllc, romatizma, Siraca 

lıemilCv sinir 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürüml-
yen, diş çıkaramayan çocuklar, der
mansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vere
me istidadı olanlar HASAN KUVVET 
ŞURUBU'ndan Içmelidir. Kanı arttınr, 
iştiha verir, şifaî tesirleri çoktur. Fennî 
surette imal edilmiş, İçilmesi kolay ve 

lezzetli bir şuruptur. Küçük, büyük 
her yaşta istimal edilebilir. 

100,0001 
KADDİNDİN 
nazarı diizlıatini 

celbeden 

KREİlâ PERTEV 
ince bir Zevkin, Titiz bir itinamn, 

derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

ELEKTRİK FEN ADAMI 
Elektrik tesisatından ve motörden anlar ve hükümete karşı fabrika ve 

tesisatm mesuliyeti fenniyesini deruhte edebüir kabiliyet ve ehliyette bir 
elektrik fea adamına ihtiyaç vardır. Talip olanlann: 

Urfada Elektrik Türk Anonim şirketine 
müracaat etmeleri. 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 

SİYATİK 
S I R T 

G Ö Ğ Ü S 
K A L Ç A 

A R K A 
B E L 

VE BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 

Kullanm 
ÇABUK ŞİFAYI BULURSUNUZ, 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci fartL 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
Uâçdu:. 

Dökiüen saçlann en iyi il&cı 

ğilr S^Q 
saç suyudur. 

^ Dr. Hafız Cemal -^ 
LokmanheUm 

Dahiliye mütehassıcı ' 
Olranyola İM 

Bfuayeae aaatlerl Pasar hariç her ffftn 
2,5-6 Salı. Cumartesi 9.5-12 fukaraya 
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