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Sovyet Rusya ile 
İngiltere arasındaki 

müzakere çok ilerledi 
Romanyanın Sovyetlerin askerî yardımını da 

kabul ettiği bildiriliyor 
İngilterenin Akdeniz filosu Maltada toplandı. 

Cebelûttarıka 12 Fransız harb gemisi geldi 
Londra 17 (Radyo) — Sovyetlerle 

müzakereye devam ediliyor. Sovyet 
sefiri B. Maiski ile Fransız sefiri B. 
Corbin bugün Hariciye Nezaretine 
gelerek Nazırla görüşmüşlerdir. 

Buraya gelen haberlere göre, Ro
manya, Sovyetlerin askeri yardımım 
kabul etmiştir. Bu yardım yalnız tay
yareye ve mühimmat verilmesine in
hisar etmiyecekitr. Romanya icabın
da arazisinden Sovyet askeri geçme
sini de kabul etmektedir. 

G ö r ü ş m e l e r i l e r l i y o r 
Moskova 17 — İngiliz sefiri, dün 

B. Litvinofla ikinci bir mülakat yap
mıştır. Londra, Paris ve Moskovada 
müzakereler haklanda ketum davra-
mlmakla beraber görüşmelerin mem
nuniyete şayan bir surette inkişaf 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Halle muhtaç noktalar, Sovyet 
Rusyanm bir tecavüz vukuunda Po
lonya ile Romanyaya yapacağı yar
dımın şeklidir. Yardım şarta mu
allâk, ihtiyari ve bilâvasıta olacaktır. 

İhtiyarî olmsaımn sebebi de Bük
reş ile Varşova tarafından bir yar
dım talebinde bulunulmasına mu

allâk bulunmasıdır. 
Bu yardım, harp malzemesi, yiye

cek ve saire gönderilmesine taallûk 
edeceğine göre bilâvasıtadır. Sovyet 
Rusyanm bu suretle, Romanya ve 
Lehistarun istiklâl ve tamamiyetine 
verdiği garanti, karşılıksız olacaktır. 
Romanya ile Lehistan, Sovyet Rus
yanm istiklâl ve bütünlüğünü tekef
füle mecbur olmıyacaklardır. 

Bu suretle güya bir çemberleme 
teşebbüsüne vaki olacak itiraz, evvel
den ortadan kalkmış olacaktır. 

Sovyet Rusyanm, komşulannın 
hududlarmı bir an evvel garanti al-
tma almakta menfaati vardır. Zira 
bu komşular, kendisi için bir siper 
teşkü ediyorlar. Binaenaleyh karşı
lıklı taahhüdlerin hiç bir mânası 
yoktur. 

C e b e l û t t a r ı k a 12 F r a n s ı z 
h a r p g e m i s i g e l d i 

Londra 17 — İngilterenin Akdeniz 
filosu Maltada toplanmıştır. Cebelût
tarıka 12 Fransız harp gemisi gelmiş
tir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Akdeniz emniyeti ve Türkiye 
ingiliz menabii yapılan müzakereler hak
kında B. Chamberlain'in bu hafta içinde 

beyanatta bulunacağını bildiriyor 
Londra 17 (Radyo) — Türkiye ile 

İngiltere ve Fransa arasmdaki siya
sî müzakereler devam ediyor. Başve
kilin bu müzakerat hakkında bu haf
ta içinde ve ağlebi ihtimal yann top
lanacak olan Avam Kamarasında be
yanatta bulunması muhtemeldir. 

Timesin makalesi 
Times gazetesi, «Müşterek cephe» 

serlavhası altında yazdığı başmaka
lede İngilterenin Yunanistan ve Ro
manyaya verdiği teminattan bahsede
rek Balkan devletlerinin birleşik 
olurlarsa emniyetlerini temin edecek
lerini, halbuki ayn ayrı hareket eder
lerse mütecavizler için kolayca yutu-
labilecek birer lokma olacaklarını 
kaydediyor ve diyor ki: 

«Vaziyet o kadar aşikârdır ki itti-
hada ve sulha vardıracak olan mu
kabil imtiyazlar yolunu tutmamanm 
müşkül olacağmı tasavvur etmek im-
kansız geliyor. Bahusus Balkan Ya
rımadasının talihini elmde tutan de
niz yolunun bekçisi yeni Türkiye ol-
duğu dikkate alınırsa. 

Türkiyenın burada katî bir rol oy
nayacağına ve hem boğazların mu
hafızı, hem de Balkan dostluğunun 
bitaraf müsebbibi sıfatUe bunu yap
mağa muktedir olacağına şüphe yok
tur. Müşterek tehdit müşterek bü-
nıukabeleyi icap ettirir.» 

Daily Herald ne diyor? 
•Daily Herald» gazetesi İngiliz Baş-

^ekilinin beyanatında Romanya ile 
^unanistandan bahsedildiği halde 
"J^rkiyenin de âkrolumnaması bak
ı d a diyor ki: 

'•Türklyenin vaziyeti bilflU tama-
^^le vazıhtır- Yunanistana teminat 
^^fJlmekle Türkiye de sıynlmış olu-
^ r . Türkiye, Yunanistana vuku bu-
'^ak her türlü tecavüzü kendisine 

İmiş gibi telâkki edecektir. 
iikat Tiirkivp İle katî anlaşmanın 

Londra selirimiz B. Rüştü Araş ingil
tere Hariciye Nezaretinden çıkarken 

metni Ankara ile yapılmakta olan 
telgraf muhabereleri neticesinde anla
şılacaktır. Bu muhabere iş'aratta bu
lunmağa müsaade edecek derecede 
ilerlememiştir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Bü sabahki en 
son haberler 

ikinci sahifemizde 

An karadaki maçlar 

Evvelki gün Ankara stadında yapılan müsabakaları takip eden Cttmhurreislmiz İsmet İnimü rt muhterem fcll-
kalan, Hariciye ve Dahiliye V^illerUe birlikte 

kalyan tiyatro-
suna tecavüz 

Tunustaki italyan kolonisi 
infial içinde 

Roma 17 (A.A.) — Stefani ajansı
nın Tunustan bUdirdiğine göre, dün 
gece İtalyan tiyatrosuna tecavüz ol
muş ve beş el silâh atılmıştır. İki İtal-
yan atılan kurşunlardan yaralanmış
tır. Tunustaki İtalyan kolonisi infial 
içindedir. 

Çekirge yolunda 
apartıman,.. 

Bir gazetenin Bursa muhabiri yazı-
yor: 

•Çekirge yolunda yüz kadar ev yt-
kürm^tır. Bunların yerlerine süratle 
betondan aparttmanlar in§a edilmek
tedir.* 

Eminönü meydanını yaparken İs-
tanirul: tYeni binalar caminin üslû-
bile uygun olsun!* kaygusuna düş
müştür. Öyle şehirler vardır ki, baş
tan başa bir ahenk gibidirler. Bunlara 
iislûb yamalı bohçası hiç te elvermez. 
Crözümüzü kapayıp düşünüyoruz da 
Bursaya - hele o canım ferah Çekirge 
yoluna - kazubet beton apartımanlar 
nasıl gider acaba? 

Cihangir gibi cihana hâkim semtle
rin düşüncesi ve zevksiz mimar» larla 
ne boğucu hale getirildikleri bütün 
Türkiyenin kulağına küpe olmalıdır. 
Bursadaki yapıların ille fena olaca
ğını iddia ettiğimiz yok. Sadece ihti
yaten üslûb cihetine ihtimam tavsi
ye ediyoruz. İş işten geçmeden... 

AKDENİZ JAKİMİYETİ 
ingiliz ve Fransız 
filoları italyan filo-
suna nazaran kahir 
hakimiyeti haizdir 

ingilterenin hava kuvvetle
ri de asgarî olarak Italya-

dan aşağı değildir. 

Yazan: M. Şevki Yazman 
Bugün yedinci sahifemizde 

» • 

Rayhştag 28 nisanda 
toplanmağa çağrıldı 

B. Hitler, B. Rooseveltin mesajı 
hakkında malûmat verecek 

Alman gazeteleri Roosevelt'e şiddetle hücum 
ediyorlar. Maamafih Almanyanın mukabil 
tekliflerde bulunması muhtemeldir, italya 

şiddetli bir cevab verecekmiş 
Londra 17 — Berlinden gelen ha

berlere göre, B. Hitler Rayhştag mec
lisini 28 nisanda fevkalâde bir içti
maa davet etmiştir. B. Hitler, Roose
veltin gönderdiği mesajm ehemmiye
tine binaen Alman meclisinin muh-

teviyatmı imrenmesini istemektedir. 
Londra 17 — Buraya gelen Iıaber-

lere göre, Almanyanm B. Rosseveltin 
mesajına mukabil teldifle cevap vtt-
mesi muhtemeldir. 

(Devamı 10 uncu iohifede) 

Bir Avmpa radyosunda: 
— Programdan masal saatini kaldırdınız demek!... 
— Evet, onun yerine Hariciye Naan nutuk söyllyecekl. 
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Dnn Greceki ve B u Sabaltki Haberler J 
S o n da>kilca, 

B. Hîtler'in Rayhştagda 
nutku 3 saat sürecek 

A'man cevabının, Berlin 
hilâfına daha az menfi o 

lazetelerinin neşriyatı 
acaOı tahmin ediliyor 

Paris 18 — Berlinden bildiriliyor: 
B. Hitlerin 28 nisanda Rayhştagda aöy-
Uyeceği nutuk 3 saat sürecektir. Al
man devlet reisinin Rooseveltin mesa
jına, tahrirî yerine şilahî bir cevap ver
meği tercih edeceği tahmin edilmek
tedir. Rayhştagm içtimaa daveti, B. 
Hitlerin beynelmilel siyasetinde bir dö
nüm noktası teşkil edeceği zannedil
mektedir. 

Berlin gazetelerinin neşriyatı hilâ

fına olan Almanyanm B. Roosevelt« 
mesajı daha az menf! olacaktır. 

Çünkü B. Hitler uzak ve yakın bir 
istikbalde müstemleke meselesini ve 
Almanyaya iptidaî maddeler verilme
sini ortaya sürmek için müzakere ka
pışım kapamak istemiyecektir. Vakıa 
Almanyamn vereceği cevap hakkmda 
söylenen bu sözler, bir takım tahmin
lerden ibarettir. Fakat salâhiyettar 
mahafUde, en çok kredi verilen tah
minler de bımlardır. 

Italyada altı Alman 
fırkası bulunuyor 

ispanyaya son günlerde iki italyan 
dağ taburu daha gönderildi 

Londra 18 (A.A.) — Evening Standard gazetesinin gayet emin bir moı-
badan aldığı kaydile verdiği bir habere gtfre iki İtalyan dağ tabum daha İs
panyaya gönderilmiştir. Esasen üd İtalyan taburu Pyren'lerde bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan alü Alman fırkası İtalyan imparatorluğunun muhtelif yer
lerine gelmiştir. 

Romanya Hariciye Nazı
rının Berlin seyahati 

B. Gafenco, hudutların tadi
lini katiyen reddediyor 

Varşova 17 (A.A.) — Berline git
mekte olan Romanya Hariciye Nazı-
n Gafenco, Karakovada birkaç saat 
Beck ile görüşmüştür. 

Paris 17 (A.A.) — Romanya Hari
ciye Nazın Gafenco, Berün ve Lon-
draya yaptığı seyahatten sonra 25 
nisanda Parise gelecek ve üç gün de 
bıuada kalacaktır. 

Berlin 17 (A.A.) —. Havas: Yann 
Berline muvasalat edecek olan Ro
manya Hariciye Nazın Gafenco çar
şamba günü Hitlerle görüşecektir. 
Bu mülakatla Romanya Hariciye Na-
annm resmî ziyareti nihayet bula
caktır. Maamafih Gafenco hususî 
olarak bir gün daha kalacak ve İn
giltere ile Fransa tarafından Roman-
yaya verilen garanti meselesini Al
man Hariciye Nazın Fon Ribbentorp 
İle müzakere edecektir. 

Romanya Hariciye Nazın, Roman-
yanm hududlannm tadilini katiyen 
reddettiğini söyliyecektlr. 

S a h i p l e r i ç ı k m a y a n 9 9 5 6 
k i lo ş e k e r s a t ı l a c a k 

Ankara 17 (Akşam) — Muhtelif 
tarihlerde gümrük anbarlanna gelip 
sahipleri tarafından şimdiye kadar 
aranümamış olan 9956 kilo çekerin 
satılığa çıkarılması Vekiller heyetin
ce kararlaştınlmıştur. 

Ergani istikrazı 
i k r a m i y e ve a l t ı n c ı a m o r t i 

k e ş i d e s i n d e k a z a n a n l a r ı 
y a z ı y o r u z 

Ankara 17 (A.A.) — İkramiyeU 
yüKİe beş falül 933 Ergani istikrazı 
tahvUlerinin bugün Maliye Vekâleti, 
Merkez bankası ve diğer bankalar 
mümessiUerile noter huzurunda ya
pılan on ikinci İkramiye ve altıncı 
amorti keşidesinde: 

121,313 numaraya 30,000 lira, 
115,770 numaraya 15,000 iira, 11,920 
numaraya 3,000 lira, 150,490 numa
raya 3,000 lira, 169,992 numaraya 
8,000 lira, 62,738 numaraya 909 lira, 
64,636 numaraya 909 lira, 70,858 nu
maraya 909 lira, 164,292 numaraya 
909 lira, 193,295 numaraya 909 lira 
ve aynca 289 tahvile kırkar Ura ik
ramiye ve 6,200 tahvile de amorti isa^ 
bet etmiştir. 

Profesörlük ve 
doçentlik 

Yüksek ilim kabiliyeti gös
terenler, lise muallimleri 

imtihana girebilirler 
Ankara 17 (Telefonla) — Maarif 

Vekâleti üniversite ve yüksek mek
tepler profesörlük ve doçentlikleri 
haklunda maarif müdürlüklerine bir 
tamim göndermiştir. Bu tamimde 
ezcümle şöyle deniliyor. 

Memlekette en yüksek ilim payesi 
olan üniversite \i yüksek mektepler 
profesörlüklrei münhasıran bunların 
içinden gelecek olan doçent ve asis-
tanlarmıızm varacakları bir paye sa-
yılmamahdır. Onlardan başlıa ve ge
nç meslek içinde bulımup yüksek 
İlim kabiliyeti gösterenlerin, bilhas
sa İlse muallimlerimizin muayyen 
kanun ve nizam ycdlanndan üniYa!<> 
sitenin ve diğer yüksek mekteplerin 
doçentlik imtihanlarma her vakit 
girebileceklerini hatırlatmağı lüzum
lu görmektejim. 

N a k i l v e t a h v i l e d i l e n po l i s 
l e r i n h a r c ı r a h l a r ı 

Ankara 17 (Akşam)— Maliye Vekâleti 
tarafından alâkadarlara yapılan bir 
tamimde polislere de, tayinleri Vekâ
lete aid diğer memurlar gibi, eski 
memuriyetlerinin bulunduğu mev
kiden tayin olunduklan mahalle ka
dar harcırah verilmesi İcab ettiği bil
dirilmiştir. 

Radyo konferansı 
mesaisini bitirdi 

Türkiye, Yunanistıuı ve Rus
ya yeni mukaveleyi 

imzalamadılar 

Paris 18 (Radyo) — Yedi hafta-
danberi Montreux şehrinde toplan
makta olan beynelmilel radyo konfe
ransı, dün mesaisini bitirmiştir. Kon
feransa iftirak eden 36 hülcûmetten 
31 i radyo dalgalannm yeniden tak
simi için hazırlanan umumî plâm im-
«alamışlardır. Fakat, Türkiye, Yuna-
nisyan, Sovyet Rusya ve Lüksemburg 
hükümetleri, yeni mukaveleye İmza 
atmamışlardır. 

Yeni plân, elyevm merî olan 1934 
Lüsem plâm yerine 4 mart 1940 da 
tatbik mevkiine konacaktur. 

BiitçejDzakeresl 
Bütçe encümeni tetkiklere 

bafladı 
Ankara İT (Akşam) — Büyük Mil

let Meclisi bütçe encümeni 1939 ma
lî yılı bütçe kanunu projesini müza
kereye başlamıştır. Projedeki İktisad 
ve Nafia Vekâletlerine aid masraf 
fasıllan ve kadrolan, yeni ihdas olu
nan Ticaret, Münakale ve Muhabere 
Vekâletleri bütçelerile müştereken 
tedkik edilmek üzere, yeniden hazır
lanarak Meclise verilecektir. 

Evvelce de bildirildiği gibi yeni 
Vekâletlerin yeni kadrolarınm mü
him değişiklikler arzeyliyeceği teyid 
olunmaktadır. 

Tijri(iyenin nutusu 
B i r İ sv i ç re g a z e t e s i : « T ü r k i 
y e y e n i b i r g e n ç l i ğ e k a v u ş t u » 

d i y o r 
Cenevrede çıkan Tribüne de G»-

n^ve, Türklyenln nüfusundan bahse
derek, 927 senesinde Türkiyenin nü
fusu 13,648,000 iken son tahrirde 
17,829,000 olduğunu kayıd ile di
yor ki: 

«Yeni Türkiyede nüfus büyük bir 
süratle artıyor. Bir zamanlar «Hasta 
adam» denilen Türkiye, Cumhuriyet 
devrinde yeni bir gençliğe kavuşmuş
tur. 

Mecliste 
Hatay Devlet Reisile 
Başvekili and içtiler 

Ankara 17 (A.A.) — Büyük MiUet 
Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın 
başkanlığmda toplanmıştır. 

Celsenin açılmasmı müteakib An
talya mebusluğıma seçilmiş olan Ha
tay Devlet Reisi Tayfur Sökmen ile 
Gaziantep mebusluğıma seçilen Ha
tay Başvekili Abdurrahman Melek 
Meclisin sürekli alkışlan arasmda 
birbirini takiben kürsüye gelerek and 
içmişlerdir. 

Bundan sonra ruznameye geçile
rek Meclis binası inşaatı masraflan 
faslından 90 küsur bin lira indirile
rek Millet Meclisi 1938 yılı bütçesine 
munzam tahsisat olarak konulması
na aid kanun lâyihasiyle orman 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesine 78 bin küsur Liralık munzam 
tahsisat verilmesine aid kanun lâyi-
hasmı müzakere ve kabul etmiştir. 

Meclis, çarşamba günü toplana
caktır. 

Zehirli gaz ve havadan 
korunma dersleri 

Ankara 17 (Telefonla) — Lise, öğ
retmen, orta ve muadil mekteplerde 
fizik ve kimya dersleri ile birlikte 
okutulmasına başlanan zehirligaz ve 
havadan korunma derslerinin'nazarî 
kısımlanna olduğu kadar tatbikatı
na da ehemmiyet verilmesi ve ders
lerin alâka ile takib edilmesinin te
mini Maarif Vekâletinden alâkadar
lara tamimen bildirilmiştir. 

Amerikada Itasıroa 
41 kişi oldü, 170 kişi 

yaralandı 
Nevyork 18 — Dün Texas ve Luiz-

yan)a'da çok şiddetli bir kasırga kop
muştur. Buraya gelen ilk haberlere 
göre kajsıı^a neticesinde 41 kişi öl
müş, 170 kişi de yaralanmıştır. Mad
di haşarat milyonlarca dolar tutu-

Belçika millî bankası iskonto 
fiatini yükseltti 

Brüksel 17 (A.A.) — MİUÎ banka, 
iskonto faizini yüzde iki buçuktan 
dörde çıkarmıştır. 

G a l a t a d a b i r c e r h 
Sabıkalı Abdülkadir, dûn gece Oalatada 

rasgeldl^i marangoz Cemil İsminde birin
den bir pakte sigara parası istemiş, Ce
mil bunu vermemiş, buna muğber olan 
Abdülkadir de kunduracı bıçağı ile Ce-
mili muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Cemllln yanmda bulıman cıraftı Mu-
XMİ da ustasını kurtarmak üzere çalış
makta ikm Abdülkadir onu da tehUkeU 
iddlde yaralamıştır. Zabıta Abdülkadlrl 
jrakalamiftar. 

Macar Nazırlarının 
Roma seyahati 

Macaristanın Romanya ve Yugoslavya ile 
münasebetleri de göriişiilecei( 

Budapeşte 17 (A.A.) — Macar ajan
sı bildiriyor: BB. Teleki ve Csaky, Ko
maya hareket etmişlerdir. Yanlarm-
da İtalya orta elçisi B. Vinç üe hari
ciye yüksek memurlan vardır. İstas
yonda Romanya ve Yugoslavya orta 
elçileri tarafından selâmlanmışlar-
dır. 

Paris 17 (A.A.) — Gazeteler Ma
car Başvekili Teleld üe Hariciye Na
zın Csaky tarafından Romaya yapı
lacak olan seyahate büyük bir ehem
miyet atfetmektedir. Tahmin edildi
ğine göre, tedkik edilecek mühim me
selelerden biri de Macaristan, Roman
ya ve Yugoslavya arasmdaki müna
sebetlerdir. 

Kont Csaky yakında Yugoslav Ha
riciye Nazırı ile görüşecektir. Bu mü
lakatta Macaristanla Yugoslavya ara

smdaki müşkilâtm hallinin konuşul
ması muhtemeldir. 

Budapeşte 17 (A.A.) — Bütün Ma
car gazeteleri ve bilhassa hükûmı.'t 
taraftarı olan gazeteler, diplomatik 
mahfillere atfen Macar Başvekili ile 
Hariciye Nazırınm Romaya yapacak
ları seyahatin sulh lehinde bir ha
reket olduğunu ve bu seyahatin Ma
car ve İtalyan devlet adamlanna en 
mühim meseleleri tedkik ederek Ma-
caristamn haricî siyasetinin mihver 
devletlerinin siyasetile aym yolu ta
kib ettiğini bir kere daha teyid etmek 
imk&nmı vereceğini yazmaktadır. 

Gazeteler, bu ziyaretin Macaristan
la İtalya arasmdaki dostane mimase-
betleri derinleştireceğini ilâve eyle
mektedirler. 

Bütün Amerika Roosevel
tin mesajını tasvib ediyor 

Mesaj reddedilirse Amerikanın iecavüz 
aieylıindel(i cepiıeye girmesi mulıtemei 

Nevyork 17 (A.A.) — Alman ve [ 
İtalyan tefsirleri üzerine Amerika i 
mahfilleri Berlin ve Romanm Rco-
Bevelt teklifini reddetmeleıinin muh
temel olduğunu kaydediyorlar. Bu
nunla beraber, hariciye nezareti her 
türlü tefsiratta bulunmaktan sakm-
maktadır. Diplomatik mahfiller ce
nup Amerikası devletlerinin müza
heretini bilhassa kaydetmekte ve B. 
Roosevelt taralmdan derpiş edilen 
ekonomik kenferans toplandığı tak
dirde, Amrikanın azimet noktası ola
rak Hull tarafmdan ekseriya teşrih 
edilmiş ve muhtelif ticaret muahe
delerine konulmuş olan prensipleri 
yani liberal ekonomiye avdeti ve otar
şinin ilgasmı üeri süreceği bildiril
mektedir. 

Vaşington 17 (A.A.) — Kongre 
mahfillerinin B. Rooseveltin mesajı 

halüundaki inübalan, en hararetli 
tecerrüt taraftarları nezdinde dalü 
mükemmeldir. 

Siyasî mahfiller, Amerika efkârı 
umumiyesi tarafmdan iyi karşılan
mış olan mesajm Cümhurreisinln bi
taraflık İMinununun tadili uğrundaki 
gayretlerini kolaylaştıracağı kanaa
tindedir. Bahusus ki bu mesaj, tecer-
rüd taraftarlannm Roosevelt dış po
litikasına karşı olan endişelerini de 
bir dereceye kadar teskin etmiştir. 

Londra 17 — Deyli Ekspres gazete
sine göre B. Roosevelt mesajı redde
dilecek olursa Birleşik Amerikayı, de
mokrasilerin tecavüz aleyhindeki cep
hesine girmeğe davet edecektir. 

Vaşington 17 — Bütün Amerika 
cumhuriyetleri Rooseveltin mesajım 
tamamile tasvib ettiklerini bildirmiş
lerdir. 

Polonya ve Baltık 
devletleri 

Estorya baş kumandanının 
Varşovayı ziyaretine ehem

miyet veriliyor 
Varşova 17 (A.A.) — Beck, bugün 

mareşal Smigly - Rydz'in misafiri 
olarak buraya gelmesi beklenen Es-
tonya ordusunun şefi general Lai-
dower'ln ziyareti programınm tefer-
rüatmı hazırlamak için Estonya'mn 
Varşova elçisi Hans Markus'u dün 
kabul etmiştir. 

Polonya'nın bütün Baltık devlet-
lerile sıkı münasebetler tesis ederek 
bu memleketleri ve bilhassa Eston-
ya'yı muhtemel bir Alman taarruzu
na karşı korumak için sarfettiği gay
retler malûm olduğundan müşahid-
1er bu ziyarete büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedir. 

Terkosta facia 
Dört köylü Terkos 

gölünde boğuldu 
Çatalcanm Balabumu köyünden 

Hüsnü, lau:de§i Hüseyin, Şevki ve Şev
ket isimlerinde dört kişi, evvelki gün, 
kömür yüklü bir kayıkla Terkos gö
lünün bir taraftndan diğer tarafma 
geçmekteler iken, kayık su alarak bat-
mıg ve dört köylü de boğulmuşlardır^ 

Hâdiseden haberdar olan mahallî 
jandarması, derhal gölde araştırmalar 
ra girişmiş, boğulanlardan 3ralnu iki 
kardaşm cesedleri bıüunmuştur, ilcisi
nin oeMdleri aranmaktadır. 

flmerii(adal(i Arnavutlar 
İ s t i k l â l m ü c a d e l e s i n e d e v a m 

e d e c e k l e r i n i b i l d i r d i l e r 

Nevyork 17 (A.A.) — 200 Arnavut, 
20 şer kişiUk gruplar halinde Arna
vutluk konsolosluğuna giderek, aşağı
daki İcarar suretini vermişlerdir: 

«İstiklâlimizin Ugasmı hiçbir za
man gönül arzusile kabul etmiyece-
ğiz. Mücadeleye devam edeceğiz.» 

200 pohs asayişi muhafazaya me
mur edilmiş bulunuyordu. 

Y e n i p o s t a h a n e b i n a l a r ı 
Ankara 17 (Akşam) — Po6ta ve 

telgraf ve telefon idaresi Rumelihi-
sar, Payas, Edremid, Nazilli, Ağrı, 
Kırşehir, Eskişehir, İzmit, Anadolu-
hisan ve Adapazarında yeni postaha
ne binaları yaptırmağı kararlaştır
mış ve bunım için yeni 3nl bütçesine 
tahsist koymuştur. 

Radyo aboneleri 
artıyor 

937 de 25,510 iken 938 de 
46,250 oldu 

Ankara i7 (Akşam) — Posta ve 
telgraf ve telefon idaresince yapılan 
bir İstatistiğe göre memleketimizde 
radyo aboneleri her sene artmakta
dır. 1937 de 25,510 olan abone adedi 
1938 birinclkânununda bir mis
le yakm artarak 46,250 ye çıkmıştır. 
Halk tipi radyoları satışa çıkarıldık
tan sonra bu yekûnun birkaç misli 
daha artacağına şüphe edilmemekte
dir. 

I 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Dünya sulhii için n. 
Sürünceme mütehassısı 

ihraç edebiliriz 
Biz sulhperveriz... Bitarafa... 
Fakat passif şekilde değil, aktif 

tarzda sulhperver olduğumus için 
harp çıkarmak istiyenlere kalbt mey
limiz var. 

Gelgelelim: HarU kim çıkarmak 
istiyor? 

tşte mesele buradadır! 
1914 cihan harbi patladı, söndü; 

defterleri dürüldü, büküldü, katlan
dı, rafa konuldu. Hâlâ iki taraf, bir-
birlerine karşılıklı: 

— Sen sebeb oLmuştun! • der, du
rurlar... 

Bu sefer de öyle bir vaziyet... Harb-
ciüuk kabahati bir samur kürk ol
muş; kimse sırtma almıyor! 

* 
Noktai nazarlar muhtelif! 
Bakınız, kaç türlü fikir söyleni

yor: 
— Demokratların sulhperverlikleri 

tokluklarından ileri geliyor. Vaktile 
İng îltere de ayni şekilde hotıotçu idL 
Şuna saldırıp, bunun elinden mem
leketini kapmasa nasıl müstemleked 
olurdu? Bugün karm tok, başkalan-
m ayıplıyor. Ne yapsm Almanlar? 
Doksan mUyon nüfus sıkışıp kalmış
lar, müstemleke istiyorlar; nereye 
kabUse oraya yayılıyorlar... 

— Yaşamak için müstemleke mi 
lânm? İsviçrenin, İsveçin ne müs
temlekesi var? Mübadele sayesinde 
paşa gibi geçiniyorlar... Almanya ise, 
varını yoğunu böyle Inr mübadde 
sistemi kurmağa değil, harp sanayü 
yaratmağa sarf etti. Hattâ takas su
retinde aldığı gıda maddelerini bile 
döviz tedariki için harice satıyor; 
aç kalıyor, silâhlamyor. 

— Ne yapsm zavallı?... Gayet fena 
bir sulh akdettL Etrafını kuşak kuşak 
ittifaklarla çevirdiler. Şimdi bu hay-
siyetşiken çenberieri kırıyor. 

— Fakat son teminat yeniden bir 
çenber hasıl etti. öyle bir çenber ki, 
elektrik cereyamna bağh gibi... Do
kunur dokunmaz, harp yıldırımı pat-
lıyacak... Merkezî Avrupa, dünyanın 
mütebaki kısmım ezse bile, kendisi 
de arada helak olacak... Bütün me
deniyetle birlikte... 

— Demokrat dünyanın aldandığı 
nokta şudur: Almanya harpten bit
kin bir halde çıktığı sırada artık kı
mıldamasın diye çenberlendi. O çen-
beri kırabildiğine, o haliyle kırabil-
diğine göre şimdi haydi haydi bunu 
da parçahyacaktır. Zira manen, mad
deten pek daha kuvvetli Müttefikim 
var; yeni menbalan ele geçirdi; şöyle 
edecek, böyle edecek; «elektrikli» 
dediğin yeni kuşağı da mutlaka kıra
cak! 

— Koparması için ille harbetoıe-
sine lüzum olmadığı görülüyor. Zira 
işte Rooseveltin tekliflert.. Kabul et
sinler... Silâhlar bırakılacak; ticaret 
ileaüyecek... Dünya güllük gülüstan-
İlk olacak... 

— Okumuyor musun? Alman ve 
ttalyan gazeteleri buna «hile! tuzak!» 
diyorlamuş. Zira böylelikle de
mokratlar vakit kazanacaklar, mür 
eakere esnasında sUâhlanmalanm ta
mamlayacaklar... Şimdiki vaziyette 
İngilizlerin silâhlanma tempolan 
daha hızh... Her geçen gün onlann 
lAine!... Bir kere müzakereye girse
ler... Encümenden encümene... Kon
feranstan konferansa... Evrak hav»-

1 
Nisanda yaz 

Dûn termometre 
23 dereceye 
kadar çıktı 

Dün İstanbulda yaz havası hüküm 
aürmüştür. Termometre akşama ka
dar 23 derece idi. Güneş battıktan 
sonra 18 dereceye, saat sekizde on 
altıya inmiştir, tki gün evvel sobalar, 
kaloriferler yakılırken dün her ta
rafta açık pencere ile çalışılmıştır. 

Havalann ısmdığmı göz önüne 
alan Belediye, se3Trahlarm çok gezin
dikleri Topkapı sarayının önü ile 
Edimekapı - Mevlevihanekapı ara^ 
smdaki yolu sulamağa karar vermiş
tir. Bu sahalarm daimî surette te
miz tutulması için kâfi miktarda te
mizlik amelesi bulundurulacaktır. 

B ü y ü k a d a d a b i r m i k t a r 
f u n d a l ı k y a n d ı 

Dün, Büyükadada eski köprü ci-
vanndaki fundalıklar tutuşmuş, bir 
miktar saha yandıktan sonra itfaiye 
tarafmdan söndürülmüştür. 

Belediye makbuzlarında 
tahrifat 

Müddeiumumi maznunların 
cezalandırılmalarını istedi 

Belediyeye aid tahsilat makbuzla
rında tahrifat yapmak suretUe 1600 
küsur lirayı ihtilas etmekten maznun 
sabık Sarıyer Belediye varidat kâtibi 
Emin ve suç ortaklığmdan maznun 
muhasebeci Enverin muhakemeleri
ne dün ağır ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Dünkü celsede San-
yer mal müdür vekili Ahmed şahid 
olarak dinlendikten sonra müddeiu
mumi iddianamesini okuyarak maz
nunlardan Eminin ihtilas suçundan, 
muhasebeci Enverin de vazifeyi ih
mal suçımdan dolayı cezalandınlma-
lanm istemiştir. 

Davacı sıfatile mahkemede bulu
nan Belediye veküi B. Rami de maz-
nunlarm tecziyelerile beraber ihtilas 
edilen bin altı yüz küsur liranm taz
minine karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme kararım vermek üzere mu
hakemeyi başka güne bırakmıştır. 

leşi, bir rapor, bir havale, bir encü
men daha... Tedkik seyahatleri... 
Konsey içtimai... On senelik sulh 
müzakeresine girişelim derken ara
dan on sene geçecek... 

—I Desene ki kırtasiyciliğin de kırk 
yılda bir kere şu beşeriyete bir fay
dası dokunacak!... Şimdiye kadar 
pek çok işlerimizin halli için Avru-
padan mütehassıs getiriyorduk. Şa
yet Roosevelt Almanlarla İtalyanları 
müzakere için kandıracak ohırsa 
Amerikaya kırtasiye ve sürünceme 
mütehassısı gönderd[>iliriz!! 

Ciddî ciddi devam eden muhavere
nin böyle bir hal alması dinleyiciler 
arasmda Yiayni uyandırdı. 

— Biz mi? - diye sordular. 
öyle ya... Meselâ gayrimübadü-

ler işini kimler idare etmişse onlar
dan gönderelim... Değil on sene, sulh 
işini vallahi ebediyete kadar oyalar
lar... (Vft - NÛ) 

Karilerimizin 
mektupları 

İzmirden eski otobüs
leri getirecek yerde 

başka tedbirler 
aramalıdır 

12-4-931» tarihli Akşam gazetesinde 
söyle bir belediye ll&nı gözüme lUflti. 
«istanbul ahalisinin nakliye vasıta
sızlığından dolayı izdihamının biraa 
önüne geçilmek için şimdilik Sultan-
hamamı ile Taksim ve Emeinönü ile 
Cihangir arasmda işletilmek üzere 
İzmirden getirilecek 10 adet otobüse 
ruhsatiye verilecelinden» bahsedili
yordu. 

Halbuki bu bir yanlış düşünüş 
addedilebilir. Çünkü. İzmirden gele
cek her hangi bir otobüs harap bir 
haldedir. Şunu da size kısaca izah 
edebilirim. Misal: Nisanm 13 ünde 
saat 10 raddelerinde içinde bulundu
ğum Maçka - Beyazıd otobüsünün 
Şişhane yokuşundan aşağı inerken 
birdenbire şaftı kopararak âni suret
te bir fren yaptı, durdu. İçindeki 
ahali pürheyecan aşağıya indik. Be
reket versin ki otobüs kendi kendine 
durdu. Yoksa yirmi kişinin hayatma 
mal olacaktı. Sonra arkasmdan tram
vaylar durdu ve vesaiti nakliye in
kıtaa uğradı. Tam o esnada İstanbul 
vali ve belediye reisi geçmekte idi. 
Her halde not etmişlerdir. İşte İstan
bul belediyesinin ilk yapacağı iş: 

1 — Sfer İstanbul ahalisinin ve
saitsizliğini gidermek ve İstirahatı 
düşünülüyorsa şoför cemiyetinin ev
velce yapmış olduğu müracaatı ka
bul etmeli, (yani taksilerle 10 veya 
12.5 kuruş gibi insan cüz'î bir ücret
le muayyen istasyonlara ahaliyi ta-
şımalarma müsaade etmesi). 

2 — Senelerdenberi Galata ile TdJt-
sim arasındcüü seyrü sefer münaka-
lâtmı inkıtaa uğratan ve seyrü seferi 
meşgul eden iki tramvay hattmm bi
risinin Taksimden Tarlabaşı tarikiy
le Perşembe pazarından Köprüye doğ
ru indirilmesi. Bu suretle de izdlha-
nun önüne geçilebilir. 

Taksim Saksı sokak No. \% 
İbrahim bey apartıman 5. İlyaa 

NOT: 
Taksimden Dolmabahçe yolu ile de 

bazı otobüslerin sefer etmesini te
menni ederiz. Bu cadde çok daha 
müsaittir. Beyoğlu ile sahil de böyle-
s\ bir hatla bağlanmış olur. 

ilkbalıar tarifesi 
Şirket 21 nisandan itibaren 

tatbik edecek 
Şirketi Hayriye ilkbahar tarifesi

ni 21 nisan gününden itibaren tat
bik edecektir. Yeni tarifede birçok 
yenilikler yapılmıştır. Boğaza bilhas
sa pazar günleri gidip gelenlerin şim
diden çoğaldığı göz önünâe tutula
rak halkın Boğazda daha fazla za
man kalabilmesini temin maksadile 
son vapurların hareketi mümkün ol
duğu kadar geç saatlere almmşıtır. 

Pazar günleri yukan Boğazın SOTI 
iskelesinden Köprüye vapur saat 
20,35 dedir. Fakat aynca zuhurat 
postaları kaldırılacaktır. Nitekim 
Şirket geçen pazar halkın tehacümü 
karşısında Köprüden Boğaza birer 
saat ara ile tarife harici üç vapur 
kaldırmış ve gece Boğazdan Köprü
ye de bir vapur tahrik etmiştir. 

Şirket mayıs ortalannda Boğaz
dan Köprüye daha geç vapur kaldı
racak ve haziremın sonlarma doğru 
da yaz tarifesini tatbika başhyacak-
br. 

Âda suyu 
Hemen faaliyete 

geçilmezse bu yaz 
su verilemiyecek 

Büyükadaya su verilmdE üzere su 
vapurunun yanaşacağı iskelenin Ma
den vejra Nizam tarafında yapılma
sına katî surette karar verilmek üze
re lodos ye meltem rüzgftriannm 
tesiri derecesinin Deniz ticareti mü
dürlüğünden sorulduğunu yazmıştık. 

Vali. ve Belediye Reisi doktor Lütfi 
Kırdar haziranm on beşine kadar 
Büyükadaya behemehal su vermek 
için Sular idaresine katî surette emir 
verdiğine göre, iskelenin yerini tayin 
edinceye kadar geçecek zaman nazan 
dikkate alınırsa Adaya su vermek işi
nin ancak sonbahara yetişeceğinden 
korkulur. Binaenaleyh iskele inşa
atına başlamnca)ra kadar Kazoğlu 
su deposunun tamiri, Adada tesis 
edilecek şebekenin yapılması ve di
ğer tesisat vücuda getirmesi gibi 
işlere hemen başlandığı takdirde bu 
yaz Adaya su vermek mümkün ola
caktır. 

Bu hususta sayın Valinin ehem
miyetle nazarı dikkatini celbederiz. 

Suitanlıamamı yangını 
tahklMı 

Yangına trikotaj fabrikası 
idare memurunun dikkatsiz

liği sebep olmuş 
Sultanhamanunda Atabek Ham 

yangım etrafmda bir müddettenberi 
müddeiumumilik tarafmdan yapılan 
tahkikat dün ikmal edilmiştir. Şim
diye kadar yapılan tahkikat netice
sinde bu yangının, Atabek Hanmm 
üst katmda Fahriye aid Trikotaj fab
rikasından ve dikkatsizlik yüzünden 
çıktığı tesbit edilmiştir. 

Yangmın zuhurunda fabrikanm 
idare memuru Suavinin dikkatsizliği 
meydana çıkarılmıştır. Müddeiumu
mîlik Suavi aleyhine dikkatsizlik ve 
tedbirsizlikle yangma sebebiyet ver
mek suçundan dolayı âmme davası 
açmış ve evrak ikinci-sorgu hâkim
liğine verilmiştir. 

AKŞAM'm Yeni müsabakası 

«30 arkadafigOO,000 lira 
kazandı!» 

Bay M. Bankaya yatırdı!.. 

cAKŞAM» müsabaka knponn 14 

Kûcûk Amca okulda!... 

İSTANBUL HAYATI 
Ne zaman kurtulacağız? 

Hemen hergün gas^derde okuye-
nız: «Dilencilik yaparken yakalanan 
beş, altı kişi muhakeme edilmişler, bi. 
rer hafta boğan tc^uğuna belediye 
hizn^tlerinde çalışmağa mahkûm ol
muşlardır.» Diğer taraftan zabıta, ban< 
1ar arasında çalışamıyacak derecede 
ihtiyar veya malûl olanlan da topla
yıp düşkünler evine jıötürüyor. Fakat 
gene İstanbul sokaklannda dilenciden 
geçilmiyor. 

Çembeıütaştan Sirkeciye inlncey* 
kadar dokuz dilenci ile göğüsleçtim. 
KUot pantalonlu, kır sakaUı, sol gösti-
nün üstünde kirli bir bez sanlı, güçlfl 
kuvvetli bir adam yolumu kesti. Elin
deki değneği adım atamıyacğun şekil
de ayaklanmm önüne uzatarak zorla 
beni durdurdu: 

— Oğlum! Affedersin, malûl maafi-
mı almak için maUye şubesine gidece» 
ğim. Tramvay param yok. Bana heş 
kuruş verirsen büyük sevaba girersidı 
Dilenci zannetme beni. 

Eh, makul bir mazeret. Onu savdan. 
Biraz ileride siyah çarşaflı bir kadın 
karşıma dikildi. Kadm değil, âdeta bir 
dişi kanguru. Bir çocuk kundağını bü
yük bir peştenıala sanp torba gibi suv 
tma bağlamış. Sağ kucağında bir kn 
çocuğu, sol tarafında pislikten cildinin 
rengi kaybolmuş, yan çıplak bir er
kek çocuğu, dört beş yaşHuında bir 
kız çocuğu da çarşafının eteğini tut
muş. Burnumun dibine kadar sokul
du. Yılışık bir tavırla boynunu büktü: 

— Beyefendi, şu yetimim sevindir. 
Dayanamadım, sordum. 
— Bunlann hepsi senin mi? Babft» 

lan yok mu7 
Kaşlarım çattı: 
— Sen bir sevap işlemek istiyorsan 

beş on kuruş ver. Çocukların bakaan-
dan sana ne? 

Daha aşağıda, sdüz dokuz yaşlarm-
da üç kız çocuğu etrafınu sardılar. 

— Abiy, bir karamela alsana... 
Ellerindeki mukavva kutulan uza-

tarak eteklerime sanhyorlar, ayakla
nma dolaşıyorlar. Zorlukla başımdan 
savdım. 

Köşeyi döner dönmez başka birile 
göğüsleştim. Kır sakalh. iri gözlü bir 
adam elini uzatarak yolu kesti: 

— Evlâdım. Hastaneden yeni çık
tım. Bana bir çorba parası ver. 

Çehresindeki sıhhati, \ücudiindeki 
zindeliği göre göre bunun, hastaneden 
yeni çıkmak şöyle dursun ömründe 
bir defa hasta yattığına bile inanmak 
imkânsız. Zaten kendisini senelerden
beri tanırım. Hep ayni terane ile her-
gün, ve günde beş altı defa karşıma 
dikilir. 

Cağaloğlu yokuşunun başından cad. 
deye kadar üç tanesini daha savdım. 

öğleden sonra tekrar Çemberlitaşa 
çıkarken gene sabahki ihtiyar karşıma 
dikilmez mi? Ayni ca'li çekingenlikle 
yolu kesti: 

— Oğlum. Ben dilenci değüim. Ma
lûl maaşımı almağa gidiyorum. Ba
na bir tramvay parası ver. 

Sabahleyin bir defa görüştüğümüzü 
hatırlatmca homurda ̂  * arak savuştu 
ve arkadan gene ba^a bir yolcunun 
yakasına yapıştı. 

Türlü türlü hUelerle halkm derin 
merhamet hislerini tahrik ederek pa
ra kazanan bu müz'iç tufeylilerden 
ne zaman kurtulacağız acaba?... 

Cemal Refik 

Yeni Yalova kasmıakamı 
Münhal bulunan Yn'ova kayma-

kamlığma Çoriu kaymakamı B. Ni
yazı tayin edilmiştir. 

öğretmen — Kulağmuda kflpo 
^Uun dtye «Oyluyorum çocuklar; 

Yalancuun evi yanmış. w- .. Kimse bıanmamışl.. I ... siz de ne İsterseniz yapm, fakat 
yalan söylemeyin, kimseyi aldatma-

t K. A. — Boşuna nefes 
sunuş bay öğnAmen!... 

— ? ... 
K. A. — tçimizde, büyfljrftnee 

* -
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Türkiyenîn dostluğunu 
kazanmağa herkes taliptir 
Times; "Türkiye kadar mlikemmel vaziyete malik 

olmak pek az memleketlere müyesserdir,, diyor 
Times gazetesi 8on günlerde geçi

rilmekte olan buhranlar münasebe-
tile Türkiyenin oymyacağı rolü tah
lil eden bir makale yazmıştır. Times 
Atatürk devrinde memleketin geçir
diği kültürel inkılâblan birer birer 
saydıktan, sanayUeşme İçin sarf 
olunan gayretleri mevzuubahis et
tikten sonra dahilde böyle bir mikyasta 
İstikrar gösteren bir memleketin ile
riyi temin eden bir haricî siyaset ta
kibine de hak kazandığuıı, bu mü
nasebetle Türkiye cumhuriyetinin 
1933 de Balkan ittihadmm birinci sı-
mf azasından olduğunu, 1927 de 
Sadabat paktını kurduğunu yazıyor. 

Ondan sonra 1936 da Boğazlann 
tekrar tahkimini temin eden muka
vele jd devletlere kabul ettirdiğini, 
bunun üzerine Çanakkale ve İstan
bul boğazlannda yeni istihkâmlar 
vücuda getirdiğini ve bunlann Tür
kiyenin hem diplomatik, hem de 
stratejik nüfuzımu artırmağa hizmet 
ettiğini, onun için Boğazlara hâkim 
olan yeni Türkiyenin dostluğu Akde
niz devletlerince pek ziyade arzu edil
diğini ve bu dostluğun Karadeniz 
devletleri için de büyük bir ehemmi
yeti haiz olduğımu ileri sürüyor. 
«Rusyadan ve Romanyadan yapıla
cak bütün petrol ihracatımn geçe
ceği yola Türk toplan hâkimdir» 
diyor. 

«yimes» gazetesi bu münasebetle 
Türk ordusımdan da bahsederek o 
toplan kullanacak olan ordunun mü
kemmel surette teslih edilmiş oldu
ğunu, Türkiye cumhuriyetinin ordu-
sile iftihar ettiğini, Anadolu Türkü
nün daima iyi bir asker olduğunu, 
Türk deniz kuvvetlerinin de, küçük 
olmakla beraber, Anadolu sahillerini 
ve Adalan müdafaaya muktedir ola
bilecek surette iyi yetiştirilmiş oldu
ğımu söylüyor ve diyor ki: 

«Türkiye kadar mükemmel bir 
vaziyete malik olmak pek az memle
ketlere müyesserdir. Türkiye kuvvet-
lenelidenberi onun dostluğunu ka
zanmak için bir çok talibler çıkmıştır. 
Bunlann en devamlısı Rusyadır. 
Her iki memleket, emperyalist dev
letlerinin kahrına uğradıkları 1921 
senesindenberi birbirlerini bulmuş^-
lardır. O zamanla bugün arasmda 

bir fark vardır ki Türkiye yalnız bir 
devlete Istinad etmekle kalmağa lü
zum görmemektedir. Rusyadan son
ra Nazi Almanyası gelir. Bu da dok
tor Şaht'm iktisadi prensibi ile Türk 
piyasasmı satm almağa kalkmasUe 
başlamıştır. Fakat 1936 da Türkiye 
bu iktisadî boyunduruğun farkma 
vararak ihtiyatlı hareket etmeğe baş
lamış ve başka iktisadî münasebetler 
tesisine teşebbüs eylemiştir. 

Times gazetesi bu mtinasebetle 
Türkiye - İngiltere mukarenetinln 
husule geldiğini, İngilizlerin Türki-
yeye 16 milyon ingiliz lirahk bir kre
di açtıklannı, fakat Türkiyenin dev
letlerle olan iktisadî münasebetlerini 
muvazenede tutmak İçin Almanya 
ile 150 milyon marklık bir kredi an
laşması yaptığım kaydediyor ve ma
kalenin sonunda şu neticeye vanyor: 

«Türkiyede İngUtereye karşı bir 
temayül, Almanyaya karşı da bir 
meıJaat bağhhğı vaı-dır. Fakat mu
vazeneyi tutan âmiller bunlardan 
ibaret değildir. Şarkta muvaffaki
yete karşı bir hayranlık vardır. Onun 
için diktatörler cebrî hareketlerUe 
elde ettikleri muvaffakiyetler yüzün
den kendileri için hayrancılar kazan
mışlardır. İngütere Ue Fransa ise, 
cebir ve şiddete karşı boyım eğdikçe 
itibarlannı kaybetmişlerdir. Fakat 
bir çok Türklerin nazannda muvaze
nenin düzelmesi için mümkün oldu
ğu kadar süratle İngiltereye yaklaş
mak lâzım geldiği kanaati hüküm 
sürmektedir. 

Türkiye dahilî inkişafile meşgul ol
duğu için bir statüko devleti olarak 
telâkki edilebüir. Türkiyenin hedefi 
kanşıklıklardan çekinmektir. Onun 
için Türkiye bir istikrar âmilidir ve 
komşulaıı üzerinde icra ettiği tesir 
itibarile de Yakın Şarkın istikrar 
anahtannı elinde tutar. Bu kadar 
mühim bir mevki tutan Tükiyenin 
birinci sımf bir devlet adamı tarafm-
dan idare edildiğini ve memleketin 
sebatkâr ve güvençli olduğunu bil
mek bir tesellidir. Bir Türk size yeni 
fabrikasını gösterirken der ki: «Şim
di bu hiç birşey değildir, on veya yir
mi sene sonra neler olacağım göre
ceksiniz!» Garbî Avnıpada bugün bu 
kadar ilerleyiş görmeği kim hatırına 
getirebüir?» 

Tahran baştan 
başa donanıyor 

Majeste Şehinşalt ye iran iıükûmeti namına 
heyetimizi Hariciye Nazırı B. Âlâm karşıladı 

Tahran 17 — İran tmparatoriçesi 
İle Mısır kraliçesi, İran veliahdı, pren
ses Fevziye dün öğleden sonra husu
si trenle Tahrana varmışlardır. Her 
tarafta bayraklar dalgalamyor, zen
gin tezyinat umumî hayranlığı çeki
yor, bütün çehrelerde sevinç eserle
ri görülüyor. 

Finlandiya ve Norveç heyetleri dün 
sabah gelmiş ve hariciye bakanhğı-
run mümessilleri tarafmdan selâm-
lanmışlardır. 

Gümrük ve înhisaılar Vekili B. 
Rana Tarhamn başkanhğmda 14 ki
şiden mürekkeb bulunan Türk he
yeti dün öğleden sonra Tahrana var
mış ve Hariciye Nazın B. Âlâm tara
fından karşılanmıştır. Türkiye aske
ri heyeti de akşam üzeri Tahrana 
muvasalat etmiştir. 

Tahran 17 (A.A.) — Birkaç gün 
sonra İran veliahdinln düğünü dola-
yısile yapılacak şenlikler İçin şehir 
donatılmakta ve her tarafta zafer tak
l an kurulmaktadır. 

Ecnebi heyetlerden birkaçı gelmiş
tir. General Weygand'm riyasetinde
ki R H B B Z heyetinin de bugün bura
y a IptoMiİ ktiüenmektedlr. Heyet, 
dodl • • • M B e t e Fransamn iyi temen-
nlIeıfRl bildirecektir. 

Heyetimiz Tahranda 
Tahran 17 (A.A.) — Anadolu ajan-

sınm hususî muhabiri bildiriyor: 
Dün öğle vakti Kazvine muvasalat 

eden Türk heyeti Türkiye büyük el
çisi tarafmdan karşüanmış ve saat 
17 de Kemeceye varmıştır. Türk he
yetinin. Hariciye Nazırı B. Âlâm, 
Kolordu kumandanı Alımedi ve Teş
rifat müdürü B. Foruhar ile mülâkat-
lan çok samimî olmuştur. Nazır Âlâm, 
majeste Şehinşah ve İran hükümeti 
naımna heyete hoş geldiniz demiştir. 
Müteakiben yüksek Ziraat mektebin
de çay içilmiş ve samimi hasbıhalde 
bulunulmuştur. B. Tarhan Türkiye 
heyetine karşı gösterilen ihtimamdan 
dolayı B. Âlâma teşekkürlerini bildir
miş ve heyetin kendisini kendi mem
leketinde hissettiğini kaydeylemlştir. 

Heyet Tahrana saat 18,30 da var
mıştır. Pehlevl caddesinin methalinde 
heyeti bir askeri müfreze karşılamış 
ve İki kardeş memleketin millî marş-
lan çalındıktan sonra B. Tarhan as
keri tazim merasimi ifa eden müf
rezeyi teftiş eylemiştir. Civarda top
lanan halk Türkiye mümessillerini 
hararetle alkışlamışlardır. 

Heyet, kendisine talısis edilen gü
zel bir otele inmiştir. 

Kızılay kongresi 
toplandı 

Başvekil B. Refik Saydama 
fahrî reislik ve azalık unvan-
larmm tevcihine karar verildi 

Ankara 17 (A.A.) — Kızılay cemi
yeti 939 yıh kongresi bugün saat on
da Büyük Millet Meclisi ikinci reisi 
Aydın mebusu doktor Mazhar Germe
nin rdsllğinde merkezî umumî bina
sında içtima ederek 1937-38 yılı he-
sabatı tetkik ve kabul ve merkezî 
umumi heyeti ibra edilmiş ve 939-40 
bütçesi tasdik ve münhallere yeniden 
aza intihabı ve yeniden murakipler 
seçildikten sonra kongre heyetinin 
Millî Şefe faik tazimlerini, Başvekâ
lete, Büyük Millet Meclisi, Büyük er-
kânıharbiyc riyasetlerine derin say
gılarım ve ta3Trare ve çocuk esirgeme 
kurumlan kardeş teşkilâta muhab
betlerini arz ve iblâğa kongre riyase
tini memur etmiştir. 

Şimdiki vazifesi dolayısile cemiyet 
merkezi umumîsi reisliğinden İstifa 
etmiş bulunan Başvekil doktor Refik 
Saydama cemiyete 1925 yılmdanberi 
yaptığı büyük ve değerli hizmetlere 
bir mukabelei şükran olmak üzere ni-
zamnamei esasinin 50 inci maddesi 
mucibince fahrî reislik ve azalık un-
vanlannı tevcih ve diplomonör ita-
smı ittifakla kabul eyliyerek toplan-
tısma nihayet vermiştir. 

E s k i A v u s t u r y a i l e t i c a r e t 
m u a m e l e s i 

Ankara 17 (Akşam) — Avustur-
yanm Almanya ile birleşmesi üzerine 
Türkiye ve Almanya arasında 25/7/938 
tarihinde imzalanan Avusturya pro
tokolü ile bu memleketle Türkiye 
arasındaki ticarî mübadele ve tedi
yelerin icrası ve tasfiyeleri tarzı tes-
bit edilmişti. 

Almanya 1 nisan 1939 tarihinden 
itibaren eski Avusturya gümrükleri
ni tamamen lâğvetmiş ve şimdi 
Ostmark unvanı verilen bu mmtaka 
dahi bütün Almanyaya şamil olarak" 
1 nisandan itibaren meriyete giren 
yeni gümrük kanunu hükümlerine 
tâbi tutulmuştur. 

Bu suretle eski Avusturya ile mem
leketimiz arasmda ticarî bakımdan 
yalnız 5 ağustos 1938 tarihinden iti
baren ve 23/7/1936 tarihli Türkiye -
Avusturya khring anlaşmasına tev
fikan yapılmış olan hususî takas mua
melelerinin tasfiyesinden başka bir 
mevzu kalmamış bulunmaktadır. Bu 
muameleler de önümüzdeki ağustos 
gayesine kadar tamamen tasfiye edi
lecektir. 

Kadın hekimleri aylık 
toplantısı 

Türk GinekoloJİ cemiyeti bu aym 
toplantısım Dr. Orhan Tahsin'in baş
kanlığında yaptı. Bu celsede: 

Dr. Hadi İhsan Gediz — Gebelerde 
böbrek hastalığı ve Eklampsi hakkın
daki mütalâalannı bildirdi. 

Dr. Mahmud Ata — Kısır kadmla-
n n Röntgen ile muayenesi (Hyst^ro -
salpingographie) mevzulu bir tebliğ 
yaptı ve münteşir bir gebelik derma-
tozu vakası gösterdi. 

Bu mevzular üzerindeki görüşme
lere: Prof. Kenan Tevfik Sezenel, Dr. 
Ahmed Asım Onur, Hadi İhsan Gediz, 
Nuri Süleyman Canbakan, İhsan Arif, 
Şükrü Fazü İlkel, Sinay ve Fresko 
katılarak fikirlerini söylemişlerdir. 

Matmazel Popi Panayoti-
du'nun resitali 

öğrendiğimize göre genç hemşeri-
mil piyano virtiozu matmazel Popi 
Fanayotidu 26 nisanda Fransu ti
yatrosunda bir resital verec^tir . 

Küçük yaşmda ve geçen sene sa
yam hayret bir muvaffakiyet kaza
nan konserinde biri şehrimiz murikl 
âleminde maruf olan sevimli sanat-
kânn, inkişaf mı fevkalâde teveccüh 
ve alâka ile takib eden halkm bu se
ne de takdirlerini kazanacağma şüp
he yoktur. 

W 
TURAN TİYATROSU 

Bu gece 
(PÜSKÜLLÜ BELA) 

Vodvil 3 P. (KONYA) 
milli Çukuroîullan bü
yük saz hcyeU, AtUâ 

Şerç ve Mlçe varyete 
gruplaru 

Akla sığmayan harikalar... Gö? kamaştıran güzellikler... Sayısız milyonlar... 
Kasvga gibi dünyayı saran ordular... Fırtına gibi Ülkeler dolaşan alaylar... 

KEŞİF ALAYINDA 
EROL FLYN - OLİVİA DEHAVİLLAND 

L Â L E' de 
.Görülmemiş ve işitilmemiş bir rağbetle devam ediyor| 

Yann akşam 

MELEK 
slnemasmda 

Seven bir kadın m müessir aşkı 
Büyük fedakârlığı herkesi heyecan ve 

merakla saracak bir Film 

KIRIK HAYAT 
<S O İN P U S E) 

Fransızca sözlü. Baş Rollerde: 

Herhert Marshall - Barbara Stanüick 
Ajanca: Paramunt Dünya havadisleri. 

YARIN MATİNELERDEN 
İTİBAREN 

Sinemasında 

2 B Ü Y Ü K F İ L İ M 

J-BRODVAY KUKLASI 
(Fransızca Sözlü) 

ŞİRLEY TEMTLE tarafmdan harikulade bir surette yaratılan ve küçük ar
tistin bugüne kadar yaptığı en güzel en nefis ve en eğlenceli Filmi 
Dikkat: Bu Filimde ilk defa olarak ŞİRLEYin lıakikî şarkılarım 

dinliyecelısiniz. 

2 - OTOMOBİLLİ AŞIKLAR 
Fransızca, Büyük, eğlenceli operet, Baş Rollerde: 

CLACDEMAY - COLETTE DARFEUIL - ALERME 

M A K S İ M 'd]@ 
Emsalsiz Yıldızlar ve Feerik oyunları ile göz kamaştıran ve kısmen 

Frograrm değiştirilen 

TANASE - İSTANBUL 
Revüsünün Son Haftasıdır. Gidiniz görünüz. 

^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ Her Akşam saat 21 de SUARE ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ • ı 

ARTİSTLER ve MODELLER 
Kadımn güzelliği ve şıldığı için vücuda getirilen Film... Amrcikanın en 
güzel 20 mankeni görülen Film... NEVYORKun en tanmmış 2 cazı dinle
nen Film... Meşhur KÖSTE LANTETZ RADIO SYMPHONQUE orkestra-
smm iştirakile: 

İDA LUPİNO-RICHARD ARLEN 
tarafmdan yaratılan bu Fransızca sözlü zengin Film 

Bu perşembe akşamı S A R A Y sinemasında 
Gösterilmeğe başlanacaktır. 

Yann akşam Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
ZOZO DALMAS ve HALK OPERETİ 

Tam kadro ile İlk defa 

Z İ R D E L İ L E R 
Büyük Operet 3 perde (Kapuçelli) orkestrası ve 
iale. Fiatlarda zam yapılmamıştır. Localar ve nu

maralı yerler satılmaktalır. 

S i n e m a c ı l a r ı m ı z a t e ş e k k ü r 
üniversite rektörlüğünden: 

Alemdar, Alkazar, Asri. Azak, Hilâl. İpek, 
Kurtuluş, Lâle, Melek, Millî, Sakarya. Sa
ray, Suadpark, Sümer, Süreyj'apaşa, Şark, 
Şık, Tan, Taksim. 

Şehrimizin adlan yukarda yazılı 19 si
neması üniversitenin geçimi olmayan ça
lışkan talebesi için her yıl birer burs ver
mek suretüe, yüce bilgi evimize hayırlı 
yardımda bulunmuşlardır. 

Adlan üniversite şeref defterine kaydo
lunan vergili sinemacılanmıza üniversite 
adma alenî teşekkürlerimin ulaştınlması-
na defterli vesadetiniai rica ederim. 

G ü l h a n e m ü s a m e r e l e r i 
Gülhanenin yedinci müsameresi 

cuma günü saat 17,30 da Prof. Dr. 
Kemal Hüseynin riyasetinde toplan
mıştır. 

1 — Dh. Asis. Dr. Sedad tarafından: 
Hipokloremili bir üremi vakası. 

2 —< Hariciye Asls. Dr. Hilmi tara
fmdan: Hususiyet gösterilen safra 
kesesi vakası. 

3 — Cildiye Asis. Dr. Kemal tara
fından: Sarkomatos mültipl dö ka-
pozi vakası. 

4 — Prof. Dr. Lûtfi taralından: Ri-
erün viladi kisti. 

5 — Prof. Dr. Nüzhet Şakir tara
fından: Havadaki energilerin uzvi
yet üzerinde tesiri hakkında tebliğ
ler yapılmış ve yapılan münakaşala
ra Prof. Dr. Abdülkadir ve Röntgen 
baş Asis. Vasfi Yener iştirak etmiş
lerdir. 

Yarın akşam matinelerden itibaren 
Şehatadebaşı FEKAH sinemasında 

Tenzilâtlı bayanlar günü ve gecesi 

NEŞ'E YAĞMURU 
RAY VENTURA C.\ZININ 

İştirakile büyük film. 
DOKTOR SOKRAT 

POL MUNİ heyecan ve dehşetler filmi 

ölüm 
Galatasaray lisesi sabık müdürle

rinden ve müllüye mektebile Kuleli ve 
Halıcıoğlu askeri liseleri sabık Iıoca-
larmdan Salilı Arif Fotamos'un oğla 
Şerif Potamos lusa bir hastalığı mü
teakip dün sabah pek genç bir yaşta 
vefat etmiştir. 

Namazı bugünkü (18 nisan 1939 
sah günü ikindi vakti Yenicamide k> 
lınarak Eyüpsultanda Bahariye cad
desindeki aile kabristanına defnedi
lecektir. Mevlâ raiunet eylesin. 

Çelenk gönderilmemesi billıassa ric« 
olunur. 

Kâğıthane köyü muhtarlı
ğından: 

Köyümüzün Çağlayandaki Ta« ocaftı ta
rihten sekiz gün müddetle müzayedeye 
çıkanlmıştır. Talip olanlar şeraiti köy he
yetinden anlamak üzere 26-4-939 çarşam»» 
günü saat 12 den 13 e kadar Ihalel kaiiy*' 
sl İcra (rfunacafcından pey akçeslle bera
ber köy heyetine müracaallan ilân olunur-
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POLİTİKA 
Romanya - Macaristan 

mfinasebatı 
Romanja ile MacaristMi arasmdaU gerginlik aradaki temas ve göriif< 

meler neticesinde zail olmuştur. Almanya ile Macaristan ikinci defa ÇB-
koslovakyanm kalan yellerini paylaşarak Macaristan, garpten olduğu gibi 
şimalden de Romanyayı sarmca Almanya tarafmdan teşci ediler^ Ro
manya topraklanna da el atacağmdan Bükreşte endişe edilnüşü Macaris
tan Romanyanm Transilvanya havalisindeki lur buçuk milyon Macarın 
gördüğü muameleden memnun olmadığmdan son muvaffakiyetleri üse-
rine bu ekalliyetin müdafaasma daha riyade ehnnmiyet vermesi Roman-
yadaki endişeleri artırmışa. 

Her ihtimale karşı Romanya seferberlik yampış v« ordularmı Macar 
hududundan otuz kilometre gerideki sahada tahşid etmişti. Romanya Icrah 
ahiren hudut boyunu teftiş ettiğind^ı ordu hududa sevkedilmişti. Diğer 
taraftan da, İngiltere Ue Fransaya Romanya herhangi devletin taarruzu
na uğrayıp da kendisini bütün kuvveti Ue müdafaada bulunduğu takdirde 
yardım edecekleri hakkmda teminat vermişlerdir. 

Fakat ne seferberlik, ne de İngiltere Ue Fransamn teminatı Roman
yayı tamamUe müsterih edememiştir. Macaristan da Romanyadaki Ma-
carlann hususiyetlerine ve hukukuna riayet edildiği takdirde şimdilik baş
ka bir şey istemediğini bildinniştir. 

İki tarafın bu halleri anlaşmağa zemin hazırlamıştu*. Macaristan Ha
riciye Nazın Csaky'nin parlâmentonım hariciye encümenindeki son beyanatm-
da Romanyadaki Macar ekalliyetine dair bir mukavele akdi Ue iki dev
let arasmdaki münasebatm biran evvel salâh bulması için evvelce yapmış 
elduğu teklifi tekrar edeceğini söylemiş olması Romanya tarafmdan dost
luk tezahürü olarak karşılanmıştır. 

Macaristan Karpat Ukraynasım v» Garbi Slovakyayı işgal içm yaptığı 
seferberlikte devam ettiği halde Romanya en yaşh sınıflan terhis ederek 
seferberlikten vazgeçmeğe başlamıştır. AKŞAM 

Coğrafya ve tarih 
Fransada lise, koUej ve ortamektep 

muallimleri şikâyet ettUer, dedil» 
ki: 

— Talebelere dünyanın son vazi
yetini nasıl anlatalım? Viyana, Çek-
ya, Arnavutluk haritadan silindi. 
Dün var dediğimize bugün yok diyo
ruz. Talebe şaşalayıp kalıyor. İspan
ya, Çin, Japonya vaziyetleri de mu
allimleri çok müşkiU avziyette bıra
kıyor, bunun sonu ne olacak? Bunu 
kestirmek kabU değU, fakat biz tale

beye nasıl ders verelim! 
Bunun üzerine Maarif Nezareti 

mekteplere bir tamim gönderdi. Ta
lebeye günü gününe siyasi âlemde 
vukubulan her hadise anlatılacak, 
izah edUecek ve talebe coğrafya va
ziyetini günü gününe takib edecek-
th-. 

Tarihe gelince, muaUimler tarihi 
bugünkü vaziyete göre talebeye anla
tacaklardır. 

Hollandanın anahtarı 
ra bu villâyı işgal etti. HoUandada hem tarihî, hem de 

güzel bir villâ vardır: Gertnüden-
berg... Bu villâya Hollandalılar baş
ka bir isim taktılar: «Hollandanın 
anahtan». Geçen hafta bu viUânm 
726 ncı senesi kutlandı. 

Bu villâyı 1213 senesinde Pejen 
Yan Landeuin kızı Gertruide yaptır
mıştır. 

13 üncü asırda 1 inci Jan şehrin 
üç asilzadesini idam ettirdikten son-

Bir kaç sene sonra Gertruidenber-
gin etrafma kalın bir kale duvan 
çevirdiler. Villâ müstahkem mevki 
haline kondu ve Güiyom OranJ 
bu müstahkem villâda karargâh 
kurdu. 

O zamanlar askerî bir anahtar olan 
viUâ bugün HoUândanm sanayi anah-
tandır. Memleketin en büyük doku-
macüık merkezi oldu. 

Nasılsınız?.. Fonograf cevap versin!.. 
Fransız profesörlerinden Clary, 

bilhassa verem ve mukadder felç va
kalarım teşhis etmenin yeni bir usU' 
lünü buldu. Hastaların seslerini fo
nograf plâğına alıyor, plâğı kâh ya
vaş, kâh hızlı çalarak, sesin ahengi-
fıe, inceliği veya kalınlığına göre 
hastadaki verem derecesini veya felç 
'gelip gelmiyeceğini, felçlilerin tekrar 

bir akse geçirip geçirmiyeceklerini 
arüıyomcaş... 

Doktor bu tecrübelerde daha ileri 
gidereli, hastaların konuşurlarken 
nefes borularının sinema makinesile 
resmini çekecekmiş. 

Felce müncer olacak hastalıklarla 
veremin en iyi teşhis çaresi sesin kon
trolü iTniş. 

Salıraya merasimle bayrak çekilecek 

h 

Evvelki gece limanımıza gelerek Dolma bahçe önünde demiriiyen «Saldı-
l^y^ denizaltı {remimiz dün birçok vatandaşlar tarafından seyredilmiştir. 

Bugünlerde donanmanuza Utihak edecek olan Saldıraya merasimle 
bayrak çekilecektir. Yukandaki rê iim Dolmabahçe önünde duran yeni denis-
Utı gemhıdzi göstermektedir. 

Renklerin insanlar üzerinde 
büyük tesir yaptığı bir 

tecrübe ile anlaşıldı 
Hlbbon İsimli Amerlkah bir eldctrik 

mütehassısı tarafmdan Şlkago'nun 
otellerinden birine davet edilen misa
firler neşe içinde biribirlerile konuşa
rak sofraya otunu'lar. O esnada ye
mek salonunım elektrik tenvlratmda 
bir değişiklik husule gelir. Aradan bir 
dakika geçtikten sonra misafirlerden 
bazılarının mideleri bulunma^ baş
lar, bazıları da kendilerinde bir fena
lık hisseder, önlerine konulan çok n*. 
fis yemeklere baktıkça, iştihalan ar
tacağı yerde, hepsinde bir iştahsızlık 
peyda olur. 

Çünkü sofrada çanaklann içinde 
duran kereviz kojru pembe bir renk al-
rmştı, biftekler beyaza kaçan bir kur
şunî renkte görünüyordu^ içleri süt 
dolu yüksek bardaklardaki süt kan kır
mızısı gibiydi ve bütün salatalar iğ 
renç bir mavi renk almıştı. Taze yeşil 
bezelyeler, sanki iri havyar taneleri 
imiş gibi, simsiyah kesilmişti, diğer 
çerezler de tuhaf bir kırmızılıkta gö
rünüyordu. 

Bu hale sebe polan şey Mister Hib-
bon tarafmdan yapılmış olan bir si
hirbazlık değildi. O yalmz bir tecrübe 
yapmakla meşguldü. Bu tecrübelerden 
renklerin insanlar "üzerinde hasıl etti
ği tesirlerden bahseden Brooklynli 
mühendis doktor Edvard Podolsky di
yor ki: 

«Şikagoda verilen o ziyafet esnasm-
da Hibbon mutat olan eletrik tenvi
ratı yerine hususî surette imal edilmiş 
filtre lâmbalan kullandı. Bu lâmba
lar, yeşil ve kırmızı hariç olmak üze
re, bütün renkleri tecrid ediyordu. 
Kendisi tenvirat mühendisi olduğu için 
bu yüzden misafirlerinin bir bulantı 
hissedeceklerini biliyordu, hakikaten 

Bir ziyafette ye$il ve larmı-
zı hariç olmak üzere lâmba
lardan normal renklerin 
tecridi herkese bulantı ver
di. Kışm mavi renkte du
varlı odalarda daima bir 

üşüme hissediliyor. 

de tecrübe esnasında bu sabit oldu. 
Tekrar normal ziya neşredildiği zaman 
Hibbon misafirlerine ziyanm ve renk
lerin yalmz göz üzerinde değil, ayni 
zamanda lezzet, his ve koku hassala
rımız üzerinde de tesiri görüldüğünü 
isbat etmek için bir tecrübe yaptığım 
anlattı. Renkleri, nebatlarm hayatı 
ve büyümesi hususunda nasıl bir rol 
oynuyorlarsa, insanlan da ayni suret
le tahrik ve teşvik ettiğini, canlandır
dığını söyledi. 

Bir tayyarenin içindeki renk yolcu-
lan hava hastalığına (deniz tutması 
gibi) tutabilir, başka bir renk ise bu 
hastalığa mâni olur. Onun içindir ki, 
Panamerikan hava yolları işletmesi 
renk mühendisi Ketchaım tayyarele
rin dahili boya renklerini tedkike me
mur etti. Bu mühendis yeşil rengin 
hava hastahğına mâni olduğunu, hal
buki kahve rengile sannm mide bu
lanmasına sebep olduğunu tesbit et
ti. Onun için bu renk mühendisi, mi
de bulandıran renklerdeki yemeklerin 
ve içkilerin, meselâ kahve ile mayone
zin, hava seferleri esnasında misafir
lerin önlerine konulmamasmı tavsiye 
ediyor. Gene o mühendisin tavsiyesi 
üzerine tayyarelrede yatak çarşafla-

rile battaniyeler bUe yeşil renkte ola

caktır. 
Nevyork civanndaki bir fabrlkanaı 

renk psikolojisinden hiç haberi olmı-
yan fen işletme müdürü Jaüyük büro
nun duvarlarım yeniden boyatıyor. 
Duvarlar neşe verici bir san boya ye
rine maviye boyamyor. Kış geldiği za
man yazıhanede çalışan memurlar 
üşüdüklerinden bahsetmeğe başUyoı^ 
1ar. Dairedeki hararetin 22 derece ol
duğu tesbit ediliyor ve hararet 24 de
receye çıkanhyor^ Fakat daktilolar yİF 
ne üşüyorlar ve birer sveter giymoğe 
mecbur oluyorlar. Memurlardan blrt 
duvarlarm gene sanya boyanmasım 
teklif ediyor. Bu teklif kabul ediliyor^ 
Ondan sonra memurlar 24 derece sı
caklığa tahammül edemiyecek bir ha
le geliyorlar. 

Renklerin insanlar üzerinde hasıl et> 
tiği tesirler şu suretle hülâsa edilebi
lir: Kırmızı, tahrik edici bir renk 
olup dimağın çalışma kabUiyetini art
tırır. Sarı: Keza tahrik edici bir renk
tir, dimağın enerjisini genişletir, kro-
moterapi denilen renkli ziya tedavisin
de soğuk algmlıklannm, ujruşukluk-
larm giderilmesinde faydası dokunur. 
Yeşil: Mutlaka ezici tesir hasıl et
mez, teskin edici tesiri vardır, hiddet 
ve heyecan hallerinde sükûnet verid 
tesir yapar. 

Siyah: Kuvvetli renkleri yatıştır
mak için işe yarar, en iyisi diğer reni»* 
lerle beraber kullanmaktır. 

Beyaz: Sevimlidir, güneş riyasın» 
cezbeder, fakat yalnız kullanılırsa so
ğuk tesir eder. Kırmızı, san veya pop» 
takal renklerile beraber kullanılmalı^ 

Viyolet: Teskin edici bir tesiri var
dır. 

İktisadî meseleler 

Sanayi aleyhinde 
bir propaganda 

İktisad Vekâleti sanayi tedkik heyeti 
tarafmdan, sanayiin yenibaştan kontrol 
edileceğinden balısetmiştik. Bu mevzu 
bazı yanlış telâkkilere sebebiyet YKTÜH 
için. tekrar üzerinde durmafi faydalı 
addediyoruz. 

Bazı kimseler, sanayiin fazla nisbette 
himaye edildiğine kanidirler. Hattâ bazı 
sanayi şubeleri için himayeyi lüzumsuı 
bile bulanlar vardır. 

Öyle sanayi şubeleri var ki, bunları ns 
diye himaye ediyoruz. Meselâ lâvha ha
linde çelik geliyor, bundan traş bıçağı ya
pıyoruz. Tel geliyor, bunu çivi haline ko
yuyoruz. Hasüı yan mamul maddeyi, ufak 
ve basit bir muameleyle değiştirmek, ona 
yeni bir şekil vermek ne dereyece kadar 
sanayi addolunabilir? 

Buna karşı aleyhdar olan fikirler de 
şunlardır: 

Mademki memleketimizde bu maddeler 
istihlâk ediliyor. Bunlann sanayiini de 
yapmak lâzımdır. Hangi sanayi teessüs 
etmiş ise, ne yapüıyorsa bunları olduğu 
gibi muhafaza edelim, daha doğrusu hi
maye edelim. Şu veya bu sanayie ihtiyaç 
yoktur, diye bir çok fabrikaları himaye
den mahrum edersek bu işlere sermaye 
yatıran bir çok kimseleri ziyana sokara. 
Halbuki millî sermaye, son on, on beş se
ne içinde sanayi sahasma yatmıştır. Şim
di sanayi aleyhdarlığı yaparak, vbu fab
rikaları ne diye himaye ediyoruz. Sahih
leri çok para kazanıyor» diyerek himaye
leri kaldıracak olursak, yeni bir buhrana 
sebebiyet vermiş oluruz. 

Yapılan hesaplara göre, «fabrika» de
nilen müessese yüzünden devlet, muame
le vergisi istihlâk resminden S4 milyon 
küsur Ura bir gelir temla etmektedir. 
Fabrikalarda çaüşan amelenin yekûnu M 
bini tecavüz etmektedir. Bunlann her ay 
verdikleri kazanç vergisini de bu yekûna 
ilâve etmek lâzımdır. Bütün ba rakam
ları gömnüne getirdiğimiz saman, «fabri
ka» nın devlete bir yük değU, bir gelir ol-
dnğona derhal anlara. 

Sanayi himayeleri aleyhinde sds söyli-
yenler, daha ziyade ithalât tiearetlle nf-
raşan kimselerdir. Bazı sanayi fubrieri-
nin himaye edilmiyeceği, tktisad Vrtcâleti 
sanayi tedkik heyetinin hatırma grtme-
mlşUr. — Hüseyin Avni 

Florya gazinosu müteahhide 
ihale edildi 

Umumi meclis daimî encümeni 
Floryadaki gazino hışaaım 84,532 
Uraya bir müteahhide ihale etmiştir. 
Oarino üç ayda ikmal ve Belediyey* 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Avrupa binicilik müsabakalarının 

başlaması mûnasebetile 
At neslinin tarihçesi 

Dün gelen telgraf
lar binicilik müsa
bakalarına iştirak 
etmek üzere Avru 
paya giden süvari
lerimizin Nişte 9 
nüUet arasında ka-
zandılüan ilk mu-
vaffakıyeüerl bUdi- / J 
rlyorlar. Kıymetli 
süvarilerimizden B. 
Polatkan, Ok isimli 
atıyla üçüncülük al
mıştır. 
Binicilik müsabakalarının başlaması mû
nasebetile bugün biraz da «at» haklunda 
malûmat vereceğiz. 

Beşeriyet tarihinin Uk günlerindenberi 
insanlar atı evvelâ eti için beslemişler, 
sonra harpte yardımcı ve yük hayvanı, 
olarak kullanmışlardır. Atm pek eski bir 
mazisi vardır. Âlimlerin toprak altlarm-
dan çıkan fosil halindeki at kemikleri 
üzerinde yaptıkları tedkiklere göre at, 
iki milyon senedenberi yer yüzünde ya
şamaktadır. Atm en eski ceddi kedi bü
yüklüğünde ufacık bir hayvandı, ön ayak-
larmda beşer, arka ayaklannda dörder 
parmağ:ı vardı. Düşmanlarmm takibinden 
çabuk luıçıp kurtulabilmek için parmak-
lannın ucuna basarak koşan bu küçücük 
atlar kuvvetlerini orta parmaklanna ver
mişler, bu yüzden orta parmak yeni at 
nesillerinde büyümüş, sağlamlaşıp katı
laşmış, nltıayet diğer parmaklar lüzum-
suzlaştıklanndan kaybolmuşlardır. Bunun 
için şimdi atm her ayağmda birer par
mağı vardır. Parmağın etrafını saran kı
sım tırnağın kalmlaşmasmdan ve gmişle-
mesinden hasıl olmuştur. 

At ve ayni familyadan merkep ve zebra, 
9ok dilüuıte değer hayvanlardır. Atm pek 
mütecanis bir vücudu, kuvvetli bacakları, 
uzun bir başı vardır. Gözleri geniş ve par
lak, kulaklan küçük ve sivridir; bunları 
istediği Urafa hareket ettirir. 36 - 40 difl 
vardır. Ot, arpa ve yulaf yer. Otu üst du-
dagiyle bir demet yaptıktan sonra dişle-
tUe koparır. 

Atm dişisine kısrak, erkeğine ajrgır, ha
dım edilmişine idiş, yavrusuna tay derler. 
At yavrusu, doğduktan bir dakika sonra 
yürümeğe başlar. Hayvan yaşlandıkça dl^ 
lerl aşmıp şekilleri değiştiği için yaşı, diş
lerinden belli olur. Atm tabii ömrü 18-20 
senedir. 

Unm zamaın jrabanl olarak yaşamış olan 
atı, en evvel ehlUeştirMiler Orta Asya 
Türkleridlr. Türkler, eski dûnyanm dOn 
,^t,v„,„„^ı„, ı^rfir%x yantıklan akınlarda 

Milyonlarca lene •vre! atlar kedi kadar k&çfiktUer, ta 
ayaklarında beş pannakUn vudı 

attan çok istifade etmi^er, gittikleri mefl»> 
leketlerde bu hayvanları çoğaltmışlardır. 
Bu itibaıie atm menşei Asya olarak gö»-
terillyor. Atı Afrlkaya 18 uncu asırda İJH 
ponyollar götürmüşlerdir. 

Eski insanlar atı yük taşımakta kulla
nırlardı. Ata binmek daha yeni devirten 
aid Mr ftdettlr. Atlar itina Ue bakılmak r* 
muhtelif tipler çifleştirilmek suretUe pek 
çok nevUeri elde edilmiş, yüksekliği 1,80 
metreyi bulan İngiliz koşum atlanndan 
90 santimetre İrtifamda Şhetland tayla-
nna kadar birçok ırklar türetilmiştir. Bu
gün gördüğümüz güzel, yakışıkh aUar in
san mesaisinin mahsulüdürler. 

Her memleketin iklimine göre at çini
leri vardır. Anadolu atı nisbeten ufarak, 
yüksekliği 1,40 ile 1,S0 metre arasmda 
hastalık, açlık ve yorgunluğa fevkal&de 
mütehammildir. 

Atlann en güzeli Arap atlandır. Bunla
nn cücudlan mütenaslb, çok hassas v« 
itaatlıdırlar. 

Binek atlarmı ıslah etmek ve çoğaltmak 
işine her memleket çok ehemmiyet ver
mektedir. Bunun için müsabakalar tertl|̂  
edilir, iyi at yetiştirenler mükâfatlandın-
Urlar. 1025 istatistiklerine nazaran Rusya-
da 25, Amerika Birleşik devleUertnde 11, 
Arjantinde 9, Almanya ve Polonyada «, 
Kanadada 3,5. Fransada 3, tngUterede I 
milyon at beslenmektedir. 

At yetiştirmece ve neslini ıslah işin* 
memleketimizde büyük ehemmiyet veril
mektedir. Kurulan aygır depolan, hara
larla hükümet bu işi kısa zamanda nett-
celendlrmege çalışıyor. 

Bir tarhoı yakalandı 
Kocamustafapaşada oturan Mus

tafa isnünde biri, son derece sartıoş 
olarak sokaklarda dolanırken polis 
tarafından yakalanmış, mahkemeyt 
verilmiştir. 
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Bahar gelince.. 
Dikkat edilmesi lâzım geleni 

birkaç nokta 

Bahar gelince, insanın vücudunda
ki ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar yeni
den başgösterir. 

Kış aylanndanberi vücutta topla
nan tolcsinleri çıkarmak için bu mev
simde eti azaltmak, ve bol bol sebze, 
süt, yoğurt yemek lâzım olduğu her
kesçe malûmdur. 

Mevsim değişikliğinden tırnaklar 
çabuk kınlır, dişlerde hafif sızılar 
olur. Gözler güneşten, toz topraktan 
müteessir olur, göz kapakları kızanr 
ve şişer. 

Güneşten yanan, esmerleşen eller 
sertleşir, tırnaklar kurur. Yüzde çil
ler peyda olur. Güneşte açık baş gez
mekten saçlar kurur ve sertleşir. 

Bu mevsim günde beş on dakika 
uğraşılırsa bunlarm önüne geçilir, her 
jşey yoluna girer. 

Tırnaklann kmlmaması için hafta
da iki defa on damla limon, bir tutara 
asitborik ve bir kahve fincanı zeytin
yağını kanştırmalıdır. Tırnaklan bu
nun içinde beş on dakika tutmak kâ
fidir. 

Saçlara gelince, baş yıkamnca son 
çalkama suyu içerisme ya bir limon 
suyu, yahut sirke karıştumalı. Saçla-
rm suyu havlu ile alındıktan sonra 
ellere biraz briyantin akıtmalı, ovuş-
turmah. Sonra saçlara, bühassa kök
lerine sürmeli. Saçlar yaş iken sürü
len briyantin hem yağlı durmaz, hem 
de saçların, rüzgârın ve güneşin tesi-
rile kurumasma mani olur. 

Yüzdeki çiller için, akşamlan oksi
jenli sulu bir pamukla yüzü silmeli, 
kurumağa bırakmalı. Sonra birer ka
şık çiçek suyu, gül suyu ve ıhlamur 
menkuu kanştırmalı. Bir pamuğu bu 
mahlutla ıslatarak yüzü güzelce ıslat-
malı ve silmeli. 

Uzun müddet devam edilirse hem 
çiller geçer, hem de cild şeffaflaşır ve 
berraklaşır. 

Toz, topraktan sulanan ve kızaran 
gözleri, yatarken ılık su ile yıkamalı. 
Sonra göze banyo yapmak için kulla
nılan banyoluk içine ılık su doldur-
malı ve on damla limon suyu sıkmalı. 
Her gözü üçer dakika bu suda banyo 
İtmeli. Her göz için, tabiî ayrı temia . 
su ile banyoyu hazırlamalı. 

Dişleri haftada bir gün bir parça 
kesik limonla ovalamalı. 
Haftada iki defa da gece yatarken bir 

kibrit çöpü üzerine küçük bir parça 
pamuk sarıp tentürdiyota batırdıktan 
sonra dis etlerine sünneli. 

Yazlık bir kaç elbise modeli 

nff i 

Mevsimde tayörsüz, mantosuz giyi
lecek elbiseler kalın ipekliden, yahut 
ince yünlüden yapılmaktadır. 

Bunlarm kolları arzuya göre, kısa 
veya uzundur. Fakat bu yaz giyilecek 
elbiseler ekseriyetle çok kısa kollu ola
caktır: 

1 — Griblö renkte ince yünlüden 

elbise: Bluzdan başlıyan pliseler etek
te devam etmektedir. Omuz üzerleri 
ayni renk sutaşla işlenmiştir. 

2 — Siyah krep satenden elbise: 
Parlak ve mat tarafı karıştırılarak ya
pılmıştır. 

3 — Lâcivert krep marokenden el

bise: Bluzu ve kollan ayni renk dan
telle süslenmiştir. 

4 — Bej rengi ince yünlüden elbi
se: Omuz üzerleri renkli yün ve ipek
le işlenmiştir. 

5 — Krep jorjetten elbise: Kollan 
ve yakası ensiz valânsiyen dantelle
rinden büzülerek yapılmıştır. 

Rengi solan çamaşırların 
rengi nasıl tazelenir? 

Yıkana yıkana solan renkli çamaşır
ların rengini tazelemek için her yıka
nışta bir parça su içerisine ayni renk
te toz boya atarak eritmeli. Yıkanmış 
ve temizlenmiş çamaşın bu boyaü su 
içine atarak sallamalı, her tarafı aynı 
renkte olunca boyadan çıkarıp ılık suy-
la çalkamah ve aşmalı. Sonra daha 
nemli iken ütülemeli. 

Yalnız ütünün kızgın olmamasına 
dikkat etmeli. Ilık ütü fle ütülemeli. 

Boya tazelerken yağmur suyu kul-
lamlırsa daha iyi olur. 

Kirli şişeleri nasıl 
temizlemeli? 

Kirli şişeleri temizlemek için en ba
sit çare şudur: Bir iki çorba kaşığı 
sirke ile bir avuç tuzu şişeye atmah, 
iyice sallamalı. Bol su ile çalkanınca 
şişe tertemiz olur. 

Meyvalt omlet 
Ansızın gelen bir misafire pek ça

buk yapılıp iki'anı edilebilen şu omlet 
nefistir: 

Altı yumurtanın yalnız sarısmm 
içine elli gram pudra şekeri atmalı, 
telle vurarak köpürtmeli. Diğer bir 
kapta aklarını da köpürttükten son
ra ikisini biribirine kanştırmalı. 
Bir kahve kaşığı çiçek suyu, toz 
gibi dövülmüş bayat iki acı badem 
kurabiyesi, birkaç parça meyva şe
kerlemesini ince doğrayıp içine at
malı. İyice karıştırdıktan sonra ta
vaya tereyağı koyarak her hangi bir 
omlet gibi pişirmeli ve katlamalı. Ta
bağa aldıktan sonra üzerine ince toz 
şeker serpmeli. 

[Eğer acı badem kurabiyesi bulun
mazsa, yerine iki çorba kaşığı maki
neden geçmiş bedemle bir tatlı kaşığı 
un kanştırmalı.] 

Buhar banyosu nasıl yapılır? 
Son zamanlarda yüzlerine buhar 

banyosu yaptıranlar çoğalmıştır. Bu
har banyosu yapmak için evvelce 
mutlaka yüze yağlı bir şey sürmek lâ
zımdır. Tatlı badem yağı veya vazelin 
en fazla kullanılan yağdır. 

Bunlardan birini sürdükten sonra 
ateşe konulan su dolu bir kap içerisi
ne üç kaşık gül suyu, on beş damla 
aselbent, üç gram toz halinde şap, beş 
gram borat dö süt ilâve etmeli. Bun
lar kaynarken çıkan buhara yüzü tut
malıdır. 

Bir çeyrek sonra yüzü ince ve yu
muşak bir tülbentle silmek lâzımdır. 

Moda haberleri 
Yazın giyilecek renkler şun

lardır: Siyah, beyaz, bal rengi, 
açık yeşil, hortanca çiçeği rengi 
pembe, küpe çiçeği kırmızı ve mor 
rengi, çivit mavisi ve açık mavi. 

if Benekli ve paralı kumaşlar 
modadır, 

•k Spor mantoları çizgili ve da
malı kumaşlardan yapılmaktadır. 

* Kap denilen uzun pelerinler 
modadır. 

•k Çiçekli ve düz kumaşlar ka-
nştınlarak şık elbiseler yapılıyor. 

•*• Öğleden sonra giyilecek man
tolar açık renk yünlüden yapılı
yor. 

ir Örme yünden manto, tayör 
elbise gene çok revaçtadır. 

* Şapkalara konulacak çiçek
ler şunlardır: Leylâk, sümbül, bü
yük gül, lötin çiçeği ve menekşe. 

Ayak şişmesine karşı 
Bu mevsim yol jrürününce ayaklar 

ekseriyetle şişer ve yanar hissi verir. 
Bunu geçirtmek için, ayaklara ılık su 
ile banyo yapmah ve leğen içerisine 
yarım su bardağı oksijenli su kanştır
malıdır. Ayaklar çok rahat eder. 

MÜŞKÜLLERİ CEVAP 

Pamplömus marmelâdı 
Ayaspaşa, Feriha A.: Meyvacılaıda sa

tılan ve portakala benziyen (pamplömusj 
isimli meyvadan pek âlâ marmelât yapı
lır. Bunu toz şekerle yerken pek hoşlan
dığınıza göre marmelâtını da sevecek
siniz. 

İki pamplömus, iki portakal, iki limo
nu alınız, kabuklarını soyunuz, üzerlerin
deki beyaz ince derileri ayıklaymız. Yu
varlak parçalara taksim ediniz. (Bıçağın 
keskin olmasına itina ediniz. Çünkü bı
çak iyi kesmezse parçalara taksim eder
ken zorluk çekersiniz ve meyvanm suyu 
akar.) 

İçindeki çekirdekleri çıkarınız ve derin 
bir porselen kap içerisine koyunuz, üzeri
ne sekiz bardak su doldurunuz. 

Portakal ve limonun kabuklarını ince 
ince ve uzun parçalara taksim ederek, 
kap içerisindeki meyvalara ilâve ediniz. 
Bir pamplömus kabuğunu on dakika kay
nar sıcak su ıçeridinde bırakmız, oradan 
alıp soğuk su içinde bir buçuk saat dur
durduktan sonra bunu da ince uzun par
çalara keserek diğerlerine ilâve ediniz. 24 
saat öylece bırakınız. 

Ertesi gün bir tencereye boşaltıp bir 
saat kaynatmız. Sonra dört kilo şekeri 
içine katmız. Şeker tamamiyle eriyince 
tencereyi ateşten inâ-%ıiz. 24 saat gene 
öylece bırakmız. Ertesi gün bir, iki saat 
daha kaynattıktan sonra daha sıcakken 
kavanozlara taksim ediniz. 

Bu marmelâtı yapmak külfetlidir. Fa
kat pamplömusu sevdiğinz için zahmetine 
katlanırsınız. 

M«MiiiMWMinHMinHMiıtHmMiu«*ıı*ı*MilMMtMiın«ınlı»nMiıiM*ıtıııııiM« 

DUDAKLARINIZIN 
cazip ve parlak görünmeleri 

G U i T A R E kullanmakla kabildir. 
Bu sabit ve iz bırakmıyan eşsiz Fransıa 
rujunu diğerlerinden ayıran hususiyetler, 
TERKİBİNDE, TARZI İSTİMALİNDE ve 
ELDE EDİLEN NETİCEDEDİR. Tecrübe 
ediniz. Dudaklarınız erkeklerin hoşuna 
giden tabii güzelliğe kavuşacaktır. 

A K Ş A M ' m tefrikası Tefrika No. 73 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı 

Bu işte korkulacak bir in-
«an varsa o da Fahri idi. Ünüd-
lerinin suya düştüğünü gören deli-
kanh, derhal Refeti tehdide başlıya-
eaktı. Lâkin onun da çaresi var. Bi
raz parayı gözden çıkardıktan sonra 
eski şeriki cürmünü satın almak ko
lay! 

Alçak herif kararını verdi: 
— Demek sizce Tenduyu Ratip bey

den vazgeçirmenin imkânı yok! 
— Öyle... 
— Ve her şeye rağmen bu izdivacın 

katiyen olmasını istemiyorsunuz değil 
mi? 

— Evet.,. İstemiyorum! 
— Mani olmak için herşeyi yapma

ğa hazırsınız! 
— Herşeyi! 
— Hattâ... Demin dokundurduğu

nuz şeyi bile! 
— Evet!... 
Bu âdeta vahşî bir feryaddı... 
Sahte paşanm rengi uçmuştu, me

tin olmasına çalıştığı bir sesle: 
— Pekâlâ... Her emrinizi dinleme

ğe hazınm! - dedi. 

Nakleden: (VA-NA) 
Perihan cevap vermeden muhatabı

na baktı, erkek devam etti: 
— Emrinizi ne suretle ifa ederim 

diye mi merak ediyorsunuz? Pek ba
sit... Kendimizi asla tehlikeye sokma
dan... Tendunnu hastalığmda doktor 
dijitalin haplan vermişti. Onlar kul
lanılmadı öyle duruyor. Yemeğine ka
rıştırarak çocuğa bunlan yutturmak 
kolay olacaktır. BUirsiniz ki dijitalin 
iz bırakmaz! 

Perihan: 
— Zehir!., diye kekeledi 
— En sağlam silâhtır. Hiç kimse 

bu ölümden şüphelenemez. 
— Ya Ratip? 
— Filhakika o sevgilisinin acısile 

bizi itham edecektir. Fakat bunun da 
önüne geçmenin bir çaresi var. Hattâ 
onu bile ikna edebiliriz. 

— Ne gibi? 
— Farzedelim ki, Tendu istiyerek 

öldüğünü yazmış olsun.^ 
— İntihar mı? 
— Öyle ya... Mücadeleden ümidsiz 

çıkarak, hayatına nihayet vermiş ola
maz mı?... 

Genç kadın, şaşkın şaşkın: 
— Olabüir! - dedi. 
— Öyle ya: Ölmeden evvel nişanlısı

na bir mektup yazaı-. Dayanamadığı 
için hayata veda ettiğini söyler. Kâğıd 
Ratibin eline vardığı vakit iş işten geç
miş bulunur. 

— Fakat böyle bir mektubu nasıl 
elde edeceğiz? 

— İlâhi Perihan hanım... Bütün is-
tidadlanmm arasında bir de fevkalâ
de yazı mukallidliğim olduğunu bilmi
yor musunuz? 

Genç kadın acı acı güldü: 
— Evet... Sizin kıymetli bir insan 

olduğunuzu biliyorum! 
Erkek filosofane: 
— Hayatta her bilgi lâzımdır... Ten-

du'nun el yazısı var mı sizde? 
— Var. 
Çekmesini kanştırdı; bir kâğıd u-

zattı. Paşa dikkatle baktı: 
— Mükemmel! - dedi. - Gayet ko

lay taklid edilebilir bir yazı! 
— Öyleyse? 
— Öyleyse bu akşam mektubu ha-

zırlanm... Ve yarın Ratip beyin asla 
Tendu hanımla evlenemiyeceğine ka
naat getirebilirsiniz. 

— Yarın... 
Tekrar sükût ettiler^ Perişan bir 

halde koltuğun içinde oturan Perihan, 
artık düşünmek bile istemiyordu. 

Erkek devamla: 
— Ben yazıyı iyi taklid edebili

rim. Lâkin kadın ağzından çıkacak 
âşıkane sözleri bütün inceliğile ifade 
edemem. Bunun müsveddesini siz ya-
zmız. Ben sonra kopya ederim. 

— Pekâlâr.. 
Perihan kalemi eline aldı ve asabi

yetle yazmağa başladı. 
«Kimse ölümümden mesul olmasın. 

İstiyerek hayattan aynlıyorum. Ar
tık tahammüle mecalim yok! Ölü
mümle utırap duyacak bütün insan
lardan af diliyorum! Hemşireccğim! 
BaİMcığım! Beni affedin! Beni seven-
leerin isimleri dudağımda olarak öle
ceğim!...» 

Yazdığı her kelime, genç kadımn içi
ni parçalıyordu. Son satın karalarken 
eli titredi; ve bitap, koltuğuna yaslan
dı. 

Refet, kâğıdı aldı ve dikkatle oku
du. Katladı; yazı masasmm çekmesi
ne koydu. Perihan, yerinden fırladı ve 
koşarak çıktı. Tendu'nun odası önün
den geçerken hizmetçisile konuşan 
genç kızın sesini işitti: Demek yav
rucak gizlice dönmüştü? 

Bu taze sesin billûrî ahengi hain ab
lanın kalbini burdu. Sevdiği bu yav
rucağı şimdi âdice öldürecek miydi? 
Gözlerinden taşan yaş, yanaklarından 
aşağı, ılık bir yağmur gibi akmağa baş
ladı. O sırada kapı açıldı. Tendu gö
ründü. Ablasına koşarak: 

— Seni bütün gün görmedim. Ne
redeydin?' 

Fakat ağladığım birdenbire farke-
derek telâşla sordu: 

— Nen var? Neye ağhyorsun? 
Dışarıda bir otomobil sesi işitUdi. Pe 

rihan hemşiresinin sualine cevap ver
meden: 

— Acaba kim geldi? 
— Babamı almağa gelen taksi... îs-

tanbula inecekmiş de ısmarlamış... 
Şimdi kız söylüyordu. 

— Gidiyor mu?... Hayır, hayır!... İs
temem. 

PerUıan, hıçkırarak, paşayı yakala
mak üzere koştıv 

— İstememi İstemem! Bu iş olmı-
yacak! - ^iye bağmyordu. 

Fakat kapıya vardığı zaman, taksi 
hareket etmiş, gitmişti. Perihan, ken-
disme hayretle bakan Tendu'nun kol
ları arasmda âdeta yan baygın düştü. 

— Hayır, hayır! İstemem! - diye in
liyordu. 

««« 
Nadire emsalsiz fettan kadınlardan» 

di. Yaşadığı hayatın bütün mânasiM 
rolünü oynamak için yaratılmış b*^ 
mahlûktu. Rabia hanımın ve hizmet
çisinin yardımile Kadri Memduh pa^ 
şa ve Vehbi Tahir artık bir daha kar* 
şılaşmak tehlikesine maruz kalmadı-v^ 
1ar. Evin içmde herşey intizamla yü* 
rüyordu. Suriyeli bankerin aşkı yc"*'̂  
den kabarmıştı. Fakat adamcağız»" 
bu iptUâsmdan başka ayrıca zaaflart 
vardı. Meselâ içkiyi pek severdi. 

(Arkası y»'l 
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Akdeniz hakimiyeti 
İngiliz ve Fransız filoları, Akdenizde İtalyan 

filosuna nazaran kahir bir hakimiyeti haizdir 
Evvelce hava bakımından zayıf olan İngiltere bugün asgarî 

olarak kalyadan aşağı değildir. İspanya sularına gelen 
Alman filosu nihayet sembolik yardıma delâlet eder 

m İnfilim 0 

Akdenıade 
Müstakbel harbin başlıca harekât 

sahaları ve cepheleri şunlar olabilir: 
Şark ve garb cephesi, Akdeniz ha

rekât sahası, Uzak Şark... 
Bunlardan bizi en ziyade alâkadar 

eden saha Akdeniz olduğu için bu
ranın tedkikile işe başlıyacağız. 

Akdeniz harekât sahası deyince 
Rkla evvelâ deniz kuvvetleri gelir. 
Zira bu sahada bilhassa aktif bir 
rol oynaması mevzuu bahsolan İtal-
yanın yapacağı hiç bir hareket yok
tur ki (hemhudud olduğu Yugoslav-
yaya taarruz müstesrJ!) denizle alâ
kadar olmasın. Balkan karasına ayak 
basmasına rağmen Yugoslavyaya 
çatamadan bizzat Balkanlarda ya
pacağı hareketler dahi Akdeoizin 
Uzun bir körfezi halinde olan Adriya
tik üzerinden olacağı için bu da do
nanma ile alâkadar ve nihayet İtal
yan yanmadası boylu boyımca Ak-
denizin içerisine uzanmış bulundu
ğundan İtalyanın müdafaası veya 
diğer tabirle İtalyaya tesir bakımm-
dan da deniz filolan bu sahada bi
rinci derecede rol oynamağa nam-
Eeddirler. 

Binaenaleyh biz de burada kar^ 
karşıya gelmesi muhtemel deniz fi
lolarım gözden geçirelim. Bugün Ak
denizde harbe iştirak edebüecek muh
telif fUolann kuvvetleri şunlardır: 

İtalya: 
4 Hattı harp gemisi (1911 - 191S) 

senelerinde yapılmış ve her bili 
takıiben 23,000 tonluk) 

7 Ağır kruvazör 
12 Hafif kruvazör 
27 Muhrip (büyük) 
33 Muhrip (küçük) 
100 Denizaltı gemisi (büyük kısmı 

ufak tonajda) 
Buna karşılık İngilizlerin: 

Akdenizde Ana vatanda 
5 10 HatU harp gemis| 
4 13 Ağır knrruör 
4 S6 Hafi! kruvuör 

Ceman 
79 Muhrip (büyük) 
7» Muhrip (küçük) 
54 Denizaltı gemisi 

7 Tayare gemisi 
fransızlann 

6 Hattı harp gemM 
7 Ağır kruvazör. 

11 Hafif kruvazör 
59 Büyük muhrip 
4 Küçük muhrip 

75 Denizaltı gemisi 
Bir harp halinde Fransa bütün bu 

^vvetlerl Akdenizde topbıyabilec»< 
^ için bunlan ayn filolar halind» 
göstermedik. 

Şimdi ilerideki tezayüdün, Franr 
•12 ve İngilizler lehinde olduğımu 
bazan itibara almadan bugünktt 
öurumda bile İngiliz ve FniMHİann 
ukdenizde tya vakit İtalyan kuw»-
**̂ ıin iki ve hattâ üç mislini yığabt-

İtalyan, İngiliz ve Fransız üstorini gösterir harita 

Yazan: 

M. Şevki Yazman 

leceklerini kolaylıkla görebiliriz. Bi
naenaleyh bugünkü durum şudur 
ki hrabin patlamasile beraber İngi-
hz ve Fransız müttehid filosu Akde
nizde tam hâkimiyeti tesis eder, bir 
taraftan bütün İtalyan karası tehli
keye girerken öteyandan İtalyanın 
Afrikadaki müstemlekelerile irtibatı 
kesilir ve denizaşın harekâtı (sıkı tu
tulursa bizzat Balkanlara karşı dahi) 
felce uğratılaMiir. 

Buna karşı İtalyanın AJcdenizde 
almak istediği tedbirler şunlai'dır: 

1 — Akdenizdeki coğrafî durumun
dan istifade ederek deniz filolarım 
hava filolarile bombardıman etmek. 

2 — Denizaltı gemUerile taciz. 
3 — Yeni müttefiki vasıtasile Ce-

belüttank boğazım kapatarak İngi
liz ana vatan filosunun yardımım 
menetmek. 

4 — libya ve Habeşistan üzerinden 
Mısıra yürümek ve Süveyşi kapat
mak. 

5 — Alman filosundan bir kısmım 
Akdenize çekmek. 

Fikrimizce bütün bu tedbirler bu
gün için vazİ3reti İtalya lehinde de
ğiştirmekten uzaktırlar. Sıra ile göz
den geçirelim. 

Vakia İtalyanm cograf! durumu 
kendisine mühim stratejik üstün
lükler temin etmektedir. İtalya ya
rımadası Akdenizi şark ve garb diye 
ikiye bölüyor. Fakat düşünmeli ki 
bu durum diğer taraftan onun en 
aayıf bir noktasıdır da. Zira deniz ve 
hava filolarile vurulma tehlikesi de 
o derecede çoktur. Habeş harbi es
nasında Akdeizde kâfi derecede tay
yaresi bulunmıyan İngiltere belki bu 
bakımdan zayıftı: Fakat bugün as
garî olarak îtalyadan aşağı da değil
dir. Aynca 7 tane de tayyare gemi
sine maliktir. O halde havada üs
tünlüğü temin edemiyecek olan İtal
ya, deniz filolan üzerinde de o de
rece tesir gösteremez. 

Denizaltı gemileri tüccar gemileri 
için mühim bir tehlikedir. Fakat 
tayyaresi, muhribi ve hücum botlan 
bulunan harp füolan için pek fazla 
korkulacak silâh değildir. Binaenar 
leyh bu da başUba^ına bir deniz hâ
kimiyeti tonin edemez. 

Harap olmuş ve karadan yalnıs 
Fransa ile hududu olan İspanya v&> 
sıtasUe Cebelüttank boğazım kapatr 
mak, yahut Şimali Afrikadaki hare
ketler ile Süveyfi elde etmek gene 
d e n i z d i hâkimiyete dayanır. 

Çünkü ne İspanyada, ne de ŞÜ-
mall Afrikada modem bir harbin icab 
etUrûiğl sanayie, silâhlara ^e mım-
tazam ordulara malik değillerdir. 

Bunlarm temin, tedarik ve devam üze
re ikmali metropol ile irtibat ister. 
O da deniz hâkimiyeti olmadan te
min edilemez. 

Buraya gönderilen Alman filosuna 
gelince, en büyük birliği 10,000 ton
luk gemilerden ibaret oian bu filo 
İngiliz ve Fransız filolan için bir teh
like teşkil edemezler. Nihayet son 
zansamn çok modsat olan «sembolik» 
yardıma delâlet edebüirier. 

Hulâsa hangi bakmıdan olursa ol
sun bugün için müttehid İngiliz ve 
Fransız fUolannın elinden Akdeniz 
hâkimiyetini alacak kuvvet görün
memektedir. Bu ila devlet Akdenizde 
İtalya lehine vukua gelecek her de
ğişikliğin kendi hayatî menfaatleri
ni tehlikeye düşüreceğine katiyetle 
hükmettikleri ve ümid edüdiği üze
re statükonun her değişikliğine bü
tün kuvvetleriyle karşı koyduklan 
gün İtalya içm yalnız harekâtmm 
felce uğraması değil ve fakat bütün 
yanmada sahillerinin tahribi tehli
kesi de başgösterir. Bütün arzu ve 
atılmalanna, kara ordusu bakımın
dan İngütere ile kifras kabul etmiye-
cek derecede kuvvetU olmasına rağ
men «Duçe» yi durduran bu olsa ge
rektir. 

Belediyeler imar 
müdürlüğü 

B. Halid Ziya TOridum 

Kadastro Fen başmüşaviri mühen
dis B. HaUd SUya Türkkan, Dahiliye 
Vekâleti Belediyeler İmar müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

B. Halid Ziya, on beş senedenberi 
kadastro teşkil&tuun başmda bulu
nuyordu. Memlrfcetimijde kadastroyu 
en son ve modem usullere göre tatbik 
edenlerin başmda bulunmuş ve «t»-
sarruf hakkı» lun, fennin en yeni 
esaslanna göre tesisine çalışmıştır. 
Faaliyetlle tanınan B. Halid Ziyaya 
yeni vazifesinde muvaffakiyetler te
menni ederls, 

Monmen şehıinıizde bolıman B. 
Halid Ziya, Innire hareket etmiştir. 
Kendisi Ismlnleo Ankaraja giderek 
yeni vadfesine başlıyacaktır. 

P. T. T. Umum mûdûrile mülakat 

Yeni bir posta kanunu yapılacald teşi(ilât 
i(anunu da değiştiriiecek 

Posta havalesi faaliyetinin ecnebi 
memleketlere de teşmili düşünülüyor. 
Telefon şebekesi süratle genişletilecek 

Halk tipi radyolar 20 -
Evvelki gün şehrimiae gelen yeni 

posta, telgraf ve telefon umum mü
dürü B. Nazmi Turunç dün sabah 
telefon müdürlüğünü, posta, telgraf 
merkezlerini teftiş ettikten SMira 
posta müdüriüğüne gelerek burada 
meşgul olmuştur. B. Nazmi, dün ak
şamki trenle Ankaraya dcmmüştür. 

Dün bir muharririmiz, B. Nazmi 
Tunmcu ziyaret ederek posta, tele
fon, radyo işleri etrafmda kendisile 
görüşmüştür. 

Umum müdür muharririmizin muh' 
telif suallerine cevaben demiştir ki: 

— Posta, telefon merkezlerini gör
meğe geldim, bu akşam Ankaraya 
gidiyorum. BUiyorsunuz ki posta, tel
graf, telefon, radyo bir müdürlüğün 
idaresi altmda toplanmıştır. Bunla
rm her birinin önümüzdeki seneler 
içinde büyük hamlelerle inldşaûna 
doğru yürüyeceğiz. Umum müdürlü
ğün bütçesi bir iki senede bir misli 
artmıştır. Vekâletin yüksek direktif-
lerile yeni yeni işler yapacağız. 

Bu sene yapılacak belli başlı işle
rimizden biri posta işlerine aid ka
nunu yenileştirmektir. Bunun üze
rinde tedkikler yapıyoruz. Mevcud 
kanunlan, bugünkü ihtiyaca uygun 
bir şekilde tadü ve tevhid edeceğiz. 
Bu sene posta idaresi için sekiz TA-
gon satm alacağız. Bu vagonlar is-
tasyonlardaki posta mevduatım top-
hyacaklardır. Bundan başka yabancı 
memleketler arasmda havale muame
lesi tesisine çalışacağız. Şimdiye kadar 
memleket haricinde havale işi yapı
yorduk. Hariçle yapacağımız bu ha
vale işini zaman geçtikçe genişlet
mek suretile tatbik edeceğiz. Aym 
zamanda mua3ryen bir mikdara ka-
dlar havaleyi mürselileyhlerin ika-
metgâhlarma kadar götürüp tevzi 
etmeğe çalışacağız. Maamafih bu 
mikdan henüz tesbit etmedik. 

Memleketimizin muhtelif yerlerin
de kira ile kullandığımız binalarm 
yerine bütçemizin müsaadesi nisbe-
tinde yeni posta binalan inşa ettire
ceğiz. Bunların sayısını şimdiden 
söyliyemem. Bu, bir bütçe meselesi
dir. Posta merkezi olmayan yerlerde, 
bilhassa köylerde posta bayilikleri 
ihdas edilecektir. Mektuplar, pullan 
yapıştınlarak bayiler tarafmdan 
damgalanacak, sonra bu mektuplar 
bayilerden toplanıp sevkedUecektir. 

Salkımsöğütteki posta, telgraf ve 
telefon fabrikasmı ıslah edeceğiz. Bu 
suretle fabrikamn verimi arttırıla
caktır. Yeni bir fabrika yapmak fikrin
deyiz. Ancak İstanbulun imar plânı
na göçe fabrikamn bulunduğu yerde 
kalmasma imkân olmadığmdan şim
dilik fabrikada ufak, tefek bazı ısla
hat yapılacaktır. 

— Posta ve telgraf idaresinde yeni 
teşkilât yapılacağı baş müdürlük
lerin yeniden ihdas edileceği söyleni-
3 ^ doğru mudur? 

— Teşkilât kanımunu değiştirmek 
fikrindeyiz. Bunım için dünyanm 
ileri memleketlerindeki teşkilâtı ted-
kik ederek ihtiyacımıza en uygun 
olam alacağız. Maamafih baş müdür
lüklerin ihdası için şimdiden verilırüş 
bir kararımız yoktur. 

— Telgraf muhabere memuru ye
tiştirmek hususunda ne düşünüyor
sunuz? Muhabere memum azlığm- ' 
dan bahsediliyor. 

— Kendi teşkilâtımıza yetişecek 
kadar muhabere memurumuz mev-
cuddur. Bizim bir stajiyer usulümüz 
vardır. Bir sene müddetle burada 
staj görenleri muhabere memuru ola
rak yetiştiriyoruz. Eskiden bir mek-
tcb varch. BeUd posta ve tdgraf me
mum yetiştirmek üzere ileride bu 
m e k t ^ ihtiyaçlara göre yeniden 
tesis edeceğiz. 

T e l e f o n i f le r i 
— Telefon işleri ne haldedir? 

30 liraya sahlabilecek 
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P. T. T. umum müdürü 
B. Nazmi Turunç 

— îstanbulda mevcud telefon şe
bekesinin ıslah ve tevsii ve şehirler 
arasındaki şebekenin tevsii için iki 
proje hazırlamakla meşgulüz. 

Son zamanlarda yapılan yeni te
lefon şebekelerinden Gerede - Ada
pazarı Tsısmı ikmal edilmiş ve mükâ-
lemeye başlanmıştır. Ankara - İstan
bul şebekesinin üçüncü devresi ikmal 
edilmek üzeredir, bu sene içinde bi
tecektir. İzmir - Tepeköy - Ödemiş 
devresi yapılmaktadır. Çorlu - İstan
bul şebekesinin üçüncü devresi bit
miş ve faaliyete başlamıştır. Çorlu
dan itibaren Yunan hududuna doğ
ru bir hat uzatacağız. Bu hat, Keşan-
İpsale üzerinden geçecektir. 

Gene önümüzdeki sene başlanacak 
yeni hatlarla İzmit civannda Kuşça-
lı - Anadölulıisan, Tepeköy - Nazilli, 
Afycm - Burdur, Sivas - Erzurum hat-
larma başlanacaktır. Ve ayrıca Kay
seri - Diyarljakır üzerinde de etüdle-
re iıaşlanacaktır. Erzurumdan gide
cek hat İran hududuna ve Kaıs isti
kametinden Rus hududuna; Diyar
bakır . Kayseri hattı da Irak isti
kametine doğru gidecektir. 

Şiş l i s a n t r a l ı v e o t o m a t i k 
t e l e f o n h ü c r e l e r i 

Şişli telefon santralına gelince: Si
pariş edilen makineler, eylüle kadar 
gelip kurulacaktır. Bu santrala bağlı 
olarak şehir dahilindeki şebekenin 
tesisine başlandı. Bu şebekenin teş
rinievvele kadar bitmesi lâzımdır. İki 
bin abone üzerine yeni tevziat yapı
lacaktır. 

Hazırlanan diğer projelere göre 
muhtelif şehirlerin telefon tesisatm-
da bazı tadilât yapılacak, bir kısım 
şebekeler otomatik hale getirilecek
tir. , 

— Telefon muhaberatım ucuzlat
mağı düşünüyor musunuz? 

— Şimdi masraf yapıyoruz. Henüa 
bir kararımız yoktur. Bunu ileride 
etüd edeceğiz. Halkm ihtiyacmı kar-
şüamak üzere telefon hücrelerini 
fabrikada yaptınyoruz. Bunlardan 
bir kısmı bir aya kadar bitecektir. 
Beş kuruş aluunak suretile telefonla 
konuşmağı t^nin edecek otomatik 
tesisatU bu hücreleri Ankara ve t»< 
tanbulda postahanelerle diğer mlV 
nasib yeriere koyacağız. Anadolunaa 
muhtelif şehirlerinde, beş altı yndf 
bUbassa ZonguUak, Bursa, İtanlı^ 

(Dnmm 10 uncu teMfedUl 
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Ehıflesalib Bstanlbulu nasol alda? 
*̂Seni kurtaracağım!,, diye imparatoru 
kandırdılar, zincirlediler ve boğdular 

Çatık kaşlı imparator, çok vatanperver ve cesur 
bir kahramandı; lâkin maiyeti en mûsaid baskın 

mevkilerinde bile Lâtinlere yeniliyordu 
Genç Aleksi, kendi aleyhinde ihti

lâl olduğunu haber alınca, boşalan 
sarayının bir köşesinde korkudan 
titremeğe başladı. Artık Galatadaki 
Lâtinlere sığınmaktan başka ümidi 
kalmamıştı. Derhal haber yollayıp 
haçlılarla müzakereye girişti. Başku
mandan Marki de Monfen"at'nm mer
hametini rica etti. O da, ilticayı ka
kül ederek, gece yansı İstanbula doğ
ru koştu. Güzide bir kuvvetin başı
na geçerek imparatorun tahtı ile ha
yatını müdafaaya geldi. 

Murzufl'u, garb müellifleri pek 
fena tasvir ediyorlar. Onun âdeta bir 
nevi serseri olduğunu tarih karileri
ne telkin etmekteler. Oldukça mun-
sif bir müellif olan Michaud'nun da 
çizdiği portre böyledir. Biz de daha 
evvelki yazılarımızda ondan mülhem 
olarak Murzufl'u anlattık. 

Halbuki şimdi oğlu Aleksi ile müş
tereken hüküm süren İzak bir aristok
rat ihtilâlile başa geçmiş ve selefinin 
ölümüne sebeb olmuş bir hüküm-
daıdı. Onun yirmi senelik saltanatı 
zamanında asil sınıf halkı ezmiş, 
vergiler çoğalmış, ehali elaman de
mişti. Nihayet biraderi, bildiğimiz şe
kilde onu hal' ederek ve gözlerini çı
kararak re'sikâra geçti. İzak'm oğlu 
da, bu yazı silsilesinde uzun uzadı-
ya hikâye ettiğimiz tarzda Bizanslı
ların başına belâlar getirdi. 

Murzufl, halka dayanıyordu. Hal
kın teveccühünü celbetmişti. Haki
katen de, muhtelif fırsatlarla, vatanı 
için kahramanca döğüşmüştü. Lâkin 
çabalamalarının neticesi muvaffaki
yete müncer olmadı. 

Murzufl, Lâtinlerin Aleksi vasıta-
sile İstanbula girivermelerindenı 
korkuyordu. Hemen bu genç hüküm-
dann yamna koştu. Ehli salibi, düş
manların en tehlikelisi olarak bildi
ğini ona söyledi. Şayet onları mü-
sellâh .şekilde saraya kabul ederse 
her şeyin mahvolacağını haber verdi. 

Latinler, saraya imdad için geldik
leri zaman, kapılan kapalı buldular. 
Aleksi, imdada çağırdığı eski mütte
fiklerine: 

— Sizleri kabul etmekte maalesef 
hür değilim! - diye haber yolladı. -
Maamafih, askerlerimle birlikte şe
hirden çıkıp orduhuza iltihak ede
ceğim. 

Lâtin askerlerini tekrar surların 
önünde görmek, Bizanslılara dehşet 
vermişti. Herkes evinden fırladı. Cad
deleri, meydanları doldurdu. 

--- Düşmanı şehre çağırmış! - diye 
Aleksi aleyhine memnuniyetsizlik 
ayuka çıktı. 

Bir kısım ehali ve asker Lâtinlere 
hücum etmek fikrindeydi. Diğer bir 
kısım ise, sarayı muhasara etmenin, 
Aleksi'nin haddini bildirmenin en iyi 
tedbir olacağını söylüyordu. 

Bütün bu kargaşalık ortasında, 
Murzufl artık en münasip fırsatın 
geldiğine kail oldu. Veciz sözleriyle, 
imparator muhafızlarının da akılla
rını çeldi. Taraftarları ise, bu sırada 
İstanbul sokalannı ve meydanlanm 
dolaşıyor; ehalinin imparator aley
hinde gazabını tahrik ediyordu. 

Çok geçmeden, büyük bir kalabalık 
. Vlaherna sarayının kapıları önünde 

birikti. İsyan sesleri ayuka çıkıyordu. 
Bunun üzerine Murzufl, Aleksi'nin 

huzuruna geldi. Genç hükümdann 
korkusunu büsbütün arttırdı. Onun 
müdafaasını üstüne almış bir tavır 
takındı. Uzaktaki bir daireye şaşkın 
genci sürükledi. Hemen »nclrler» 
Turdurdu ve onu bir zindana attı. 
• Sonra ahalinin karşısına çıktı. Ha
reketinin sebebini anlattı. 

— Bunlan vatamn selâmeti için 
yaptım! • dedi. 

Halbuki Aleksi, Murzufl'un yalnıa 
velinimeti değil, ayni samanda dostuy. 
du. Halk, bu çatık ka^Iı kahramanın 

İhanetini pek iyi bir hareket telâkki ede

rek, yararlığına mükâfat olsun diye 
onu Ayasofya kilisesine sürükledi. Al
kışlar arasında kendisini imparator 
ilân etti. 

Erguvanı elbiseleri giyer giymez, ye
ni hükümdar, vaziyetinden emin ol
mak istedi. Halkın ve talihin cilvele
rine kurban gitmemek için derhal 
Aleksinin zincirli olduğu zindana koş
tu. Ona zehirli bir şerbet içirdi. Adam 
akıllı öldüğüne emin olmak için de 
selefimi kendi ellerile boğdu. 

Ancak altı ay ve birkaç gün süren 
bir hükümdarlıktan sonra, işte bu bü
yük maceranın küçük aktörü böylece 
öldü. 

Babası İzak ise, oğlunun feci akibe-
tini öğrenince, dehşet ve ümidsizlik 

- içinde kendiliğinden öldü. Böylece 
Murzufl, ikinci siyasî bir cinayet işle
mek külfetinden kurtuldu. 

Aralıkta hükümdar ilân edilen Ca-
nabe (Kanab) dan ise tarih hiç bah
setmez. 

Kargaşalık pek büyüktü. O derece
de ki, Grekler, bir müddet evvel tah
ta çıkardıkları adamın ne yaptığını, 
nerede bulunduğunu tahkik bile ede
mediler. 

Böylece, Latinler geldiğindenberi 
henüz senesi olmadan- dört impara
tor Bizans tahtından yuvarlanmış bu
lunuyordu. Şimdi sıra Murzufl'unda! 
Feci akibet onu da bekliyordu. 

Yeni hükümdar, başladığı işe devam 
etmek istiyordu. Ehli salibin en mü
him şeflerini tuzağa düşürmek mak-
sadile, bir zabiti Lâtin ordugâhına 
yolladı. Maktul genç tarafından geli
yormuş süsünü takındı. Venedik doju 
ile baronlann en mühimlerini Vlaher
na sarayına davet etti: 

— Muahedelerle tesbit edilen bütün 
paralar verilecektir. Buyurun! - dedirt, 
ti. 

Evvelâ senyörler, baronlar, impara
torun davetine icabet edeceklerini söy
lediler. Sevinçle hazırlandılar. Lâkin 
hayatında birçok maceralara şahid 
olan ihtiyar ve tecrübeli âmâ Dandolo 
onların şüphelerini uyandırdı. 

— Sakın Greklerin yeni bir oyunu
na kurban gitmiyelim! - dedi. 

Tahkikata giriştiler. îzak'la oğlu
nun uğradıkları feci akibeti öğrendi
ler. Murzufl'un bütün marifetleri mey
dana çıktı. 

Bu haber üzerine, haçlılann hidde
ti son perdesini buldu. Baronlar ve şö
valyeler suikasdm bu derecesini akıl
larına sığdıramamışlardı. Öğrendikle
ri her teferruat, kin ve gayzlarmı bira2j 
daha arttırıyordu. Aleksi'nin hataları
nı unuttular. İntikamım almağı kur
dular. 

Bir toplantı akdettiler. Bütün şef
ler: 

— Murzufl'a insafsızca ilânı harp 
etmek lâzımdır. - diyorlardı. 

Silâhşorlara papaslar da iltihak et
ti. Onlar da bu gasıbm en büyük se
mavî cezalara çarpılmasmı diledi. Tâ.-
ra bu adam, papalığa bağlanmış olan 
bu milleti o makamdan ayırmak İsti
yordu. 

Latinler Galata tarafında böyle kay-
nıya dursun, Istanbulda da Murzufl 
müdafaayı hazırlıyordu. Şehrin bütün 
sekenesini arkasına takmağa savaşı
yordu. Lâkayıdlan azarhyor, vatan 
hislerini kamçılamağa uğraşıyordu. 
Para tedarik edebilmek için, îzak'la 
oğlvmun yakınlarım sıkıştırıyor, on-
lann mallarını müsadere ediyordu. 
Ayni zamanda da ordusunda disiplin 
teşkili için çabalıyordu. Durmak din
lenmek bilmiyor, şehrin tahkimatın], 
arttınyordu. 

Büyük cürümler işlemişti. Bunlan 
ancak imparatorluğu kurtarmak Kb-
retile t«Utfl edtbillrdl. Kurtulufu an^ 
cak zaferdeydi. Hlg bir ricat İmkâm 
yoktu. Elinde koca bir aopa, sağa ko
kuyor, sola siğlrtiyor; aı^erlaıln v« 
halkın cesaretini arttırmak İftiyor-
du. 

Bu sıralarda Grekler, hacıların ge
milerini yeniden yakmak teşebbüsün
de bulundular. Faksat bu tecrübeleri 
de akim kaldı. Artık surların arkası
na iyice saklandılar. Uzaktan Lâtin-
lerin tehdidlerini, küfürlerini dinliyor
lardı. 

Ehli salip, Galata sırtlarmda mevzi 
•almıştı. Düşmanlarından korkacak bir 
şeyleri yoktu. Fakat gıdaları gün geç
tikçe eksiliyor, sıkıntı çekiyorlardı. 

Henri Hainant isimli bir kuman
danlarım, erzak bulsun diye sefere çı
kardılar. Bu zat, maiyetindeki asker
lerle birlikte Finepolis'e gitti. (Gayet 
eski bir şehir olan bu kasabanın izle
ri bile şimdi mevcud değildir.) 

Haçlı askerler orada ehemmiyetli 
miktarda ganimet tedarik ettiler. Ne 
buldularsa hepsini, deniz tarikile Lâ
tin ordugâhına yolladılar. 

Murzufl, haçlıların bu hareketinden 
haberdar olunca, geceleyin maiyetin
de bir kuvvetle gizlice İstanbuldan çık
tı. Henri de Hainant'nm orduya avdet 
için geçeceği yol üzerinde pusu kur
du. 

Grekler, ansızın bu askerleri bastır
dılar. Mahvedeceklerine kaniydiler. Fa
kat haçlılar cesur kimseler oldukları 
için fena vaziyette bile canla başla d6-
ğüşüp öyle müthiş biı- mukavemet gös
terdiler ki, neticede Bizanslılar mağ
lûp oldu. Kaçtılar. 

Murzufl az daha düşmanlarının eli
ne esir düşecekti. Selâmetini atının 
sürati sayesinde temin etti. 

Bu baskın esnasında Merihe izafe 
edilen bir sancak zıyaa uğradı. Bu, şeh
ri kurtaran tılsımlardan sayıldığı için 
halk fena halde teşe'üm etti. 

— Eyvah! mahvolduk! İstanbul su
kut edecek - diye pek çok kimseler 
göz yaşı döktü. 

Latinler de, kendi saflarında mu
kaddes bayrağın dalgalandığını göre
rek cesaretlendiler. 

Cumartesi nüshamızda haçlıların 
büyük muharebeye nasıl başladığını 
tasvir edeceğiz. 

Yürük Çelebi 

B e d i a S t a z e r i y i l e ş t i 
Memleketimizin kıymetli kadın sa

natkârı Bedia Stazer, turneye hareket 
ettiği gün, trende ağır hastalandı; 
yola çıkarken yapmış olduğu bir en
jeksiyonun yeri tehlikeli bir apse yap
tı, harareti kırkı geçti; sanatkân bay
gın bir halde Konyaya çıkardılar, 
derhal Konya Memleket hastanesine 
naklettiler. Konya Memleket hasta
nesi operatörü Dr. Asil Mukbil derhal 
müdahale ederek yarayı yardı, temiz
ledi ve sanatkârımızı, septisemi neti
cesi muhakkak bir ölümden kurtardı. 

Bedia Stazer, kendisdine büyük bir 
ihtimam ve şefkatle bakan, gün
de üç kere kendisini ziyaret ederek 
yarasmm pansımanlarmı bizzat ya
pan, bir an evvel iyileşip yoluna de
vam edebilmesi için hazakatinin bü
tün verimile çalışan Konya Memleket 
hastanesi operatörü Dr. Asil Muk-
bü'e fAkşam» vasıtasile alenen teşek
kür etmektedir. 

Şimdi Konyada bulvman kıymetli 
sanatkârımıza, geçmiş olsım, deriz. 

O t o m o b i l k a z a s ı 
Şoför Nureddinin idaresindeki oto

mobil Lâleli caddesinde dokuz yaşlar 
nnda Necla İsminde bir kıza çarpa
rak muhtelif yerlerinden yaralanma-
tma sebeb olmuştur. 

Şoför yakalanmış, Necla tedavi 
altına almmıştır. 

K e n d i s i n i h a f i n k a r ş ı l a y a n 
m e t r e s i n i y a r a l a d ı 

Sultanahmeddo Akbıyıkta oturan 
AU isminde biri, evvelki gece eve sar-
boş gelnüs, metresi Meleğin kendisi-
İÜ haşin haşin karşüamasma müte-
eeıİT (darak eUne geçirdiği bir demir 
parçasDe kaduu yaralamıştır. 

Hazineden aylık alan mlitekaid ve 
yetimler hakkında bir istatistik 

Memleketimizde ne kadar mûtekaid ve 
yetim var? Ne kadar para alıyorlar? 

En çok nerelerde oturuyorlar? 
Maliye Vekâleti 1 haziran 1938 ta

rihinde hazineden aylık alan askeri . 
ve mülkî tekaüd, dul ve yetimlerin 
sayısını, aldıkları para miktarını ve 
memleket içinde oturduklaıı yerleri 
tesbit etmiştir. 

1938 haziranında hazineden maaş 
alan askerî yetimler 21,037, askerî 
mütekaidler 23,322, mülkî yetimler 
14,060, mülkî mütekaidler de 10,096 
dır. 

1937 haziranından 1938 haziranına 
kadar askerî ve mülkî dul ve yetim
lerden 3465 kişinin ikramiyeleri ve 
on senelikleri birden verilmek sure-
tile hazine ile alâkaları kesilmiştir. 

Devlet hazinesinden tekaüd ve ye
tim maaşı alanların sayısı ise 68515 
kişidir. Hazine bir ayda askerî yetim 
ve tekaüd maaşı olarak 976.075.86 lira, 
mülkî yetim ve tekaüd maaşı olarak 
ta 451.663 lira ödemektedir. Devletin 
tekaüd ve yetim maaşı olarak verdiği 
para 17.132.877 liradır. 

Mûtekaid ve yetimlerin oturmayı 
tercih ettikleri yerlerin başında İstan
bul vilâyeti gelmektedir. İstanbulda 
18,370 i askerî, 10,038 i mülkî olmak 
üzere 28,682 kişi oturmaktadır. İs
tanbuldan sonra sırasile 3836 tekaüd 
ve yetimle Ankara ikinci, 3195 dul ve 
yetimle İzmir üçüncü, 2635 dul ve ye
timle Bursa dördüncü, 1445 dul ve ye
timle Konya beşinci, 1363 dul ve ye^ 

. timle Balıkesir altıncı, 1334 dul ve ye
timle Kocaeli yedinci, 1239 dul ve ye
timle Kastamonu sekizinci gelmekte
dir. 

r Mûtekaid ve yetimlerin oturmayı 
en az tercih ettikleri yerlerin başmda 

. ise 14 mûtekaid ve yetimle Hâkâri 
gelmektedir. 47 kişi ile Bingöl ikinci, 
104 kişi üe Muş üçüncü, 121 kişi ile 
Ağrı dördüncü, 123 kişi ile Tunceli 
beşinci, .137 kişi ile Bitlis altıncı ve 
144 kişi ile Kars yedinci gelmektedir. 

Mûtekaid ve yetimlerin yüzde yet
mişi vilâyet merkezlerinde, ancak 
yüzde otuzu kaza merkezleri ve köy
lerde oturmaktadır. 

M ü l k î m û t e k a i d v e y e t i m l e r 
n e r e l e r d e f a z l a 

On bir vilâyet müstesna, diğer bü
tün vilâyetlerde askerî mûtekaid ve 
yetimler, mülkî yeyimlerden fazla bu
lunmaktadır. Mülki mûtekaid ve ye
timlerin askerîlere nazaran fazla bu
lundukları yerler Hâkkâride 3 askeri, 
11 mülkî, Bingölde 17 askerî, 30 mül
kî, Muşta 18 askerî, 86 mülkî, Bitlis-
te 30 askerî, 107 mülkî, Siirtte 47 as
kerî, 142 mülkî, TunceUde 58 asker!, 
65 mülkî, Vanda 67 askerî, 141 mülki, 
Diyarbakırda 232 askerî, 259 mülki, 
Trabzonda 342 askeri, 346 mülkî teka
üd ve yetim bulunmaktadır. Çoruhta 
ise askerî ve mülkî mûtekaid ve ye
timlerin sayısı 84 tür. 

Küçük bir hükümet 
yüzüncü yılını kutladı 

Luxembourg nasıl bir yerdir? 
İstiklâlini nasıl kazanmıştır? 

Grandüşes Charlotte, kocası Te altı çocukları 

Avrupanm garbinde, Fransa, Al-
mMiya ve Belçika arasmda küçük bir 
hükümet vardır: Luxembourg. Bu 
hükümet, birkaç gün evvel istiklâli
nin yüzüncü yıldönümünü kutlamış
tır. Bu münasebetle büyük şenlikler 
yapılmıştır. 

Luxembourg'un mesahası 2,600 ki
lometre murabbaı, nüfusu 400 bin ka
dardır. 30 mayıs 814 tarihlî Viyana 
muahedesi burasını Prusyaya bağla
mıştı. Viyana kongresi burasmı Prus-
yadan ayırarak bir grandüklük yap
mış, lakat HoUandaya bağlamıştır. 

1830 senesinde Belçikalılar Hollan
dalılara karşı ayaklanmışlar, istiklâl 
mücadelesine glri.şmişlerdi. Luxem-
bourg'lular da bu mücadeleye iştirak 
etmişler ve Hollandadan ayrılmışlar
dır. Fakat bu defa Belçikaya bağlan
mışlardır. Nihayet 19 nisan 1839 da 
Londra muahedesile istiklâllerini ka
zanmışlardır. 

Luksembourg'da devletin başında 
bir grandük bulunur. Fakat son de
fa erkek bulunmadığından, tahta 
prenses Marie Adelaide geçmiştir. 
Marie Adelaide 18 haziran 913 te tah
tı, hemşiresi prenses Charlotte'a bı
rakmıştır. 

Orandüşes Charlotte 23 ikincikâ-

nun 896 da doğmuştur. 1919 da Dük 
de Borubon Parme ile evlenmiştir. BU 
izdivaçtan altı çocuğu olmuştur. 
Grandüşes, kocası ve çocuklarile sa
kin bir hayat geçirmektedir. 

Luxembourg muhtelif istilâlara uğ
ramıştır. Bunun için lisanı almanca, 
ingüizce ve fransızcadan mürekkep 
bir dildir. Memlekette hemen herkes 
almanca ve fransızca bilir. 

Luxembourg bir ziraat memleketi
dir. Gûlcülük çok ileri gitmiştir. Sa
nayie gelince, çiniciUk, deri, demif 
fabrikalan ilk safta gelir. Memleket
te Fransız kanvmları caridir. Fransı* 
kültürü hâkim vaziyettedir. 

Luxembourg'un askerî kuvveti p«* 
azdır. 2 zabit, 135 neferden mürekkep 
hassa kuvveti, 6 zabit, 170 neferden 
mürekkep gönüllü kıtası vardır. 

(23 NİSAN) 
ÇOCUK BAYRAMI 
B a y r a m y a k l a ş ı y o r . Şinndı-
d e n y a v r u l a r ı m ı z ı n haz ı r l ık
l a r ı m y a p a r s a k Ç o c u k l a r ı 
m ı z B a y r a m ı d a h a n e | c l ı 
g e ç i r i r l e r ! 
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Ankaradaki müsabakaları 

Errelkl gtbakû maçte COınhurreM mttaabakayı tak^ «diyoc Takanda kofvlara Iftlrak Ankamh kıriar, afa|^4a kokularda Mr çdnf 

Volfybol müsabakalan yapan kızlar re mUsabakadan bir görünüş 
Disk atma ve voleybol müsabakaların

dan ild safha Maçlarda trlbUnfi dolduran halk TC Beşiktaş kalecisi bir foI kurtanyor 

B . Lûtfi Kırdar , bu a k ş a m 
A n k a r a y a g idiyor 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lütfl 
Kırdar, bu akşamki trenle Ankaraya 
gidecektir. Doktor Lütfl Kırdar, Şe
hir meclisinden aldığı salâhiyet üze
rine Belediyeler bankasından istik
raz edilecek beş milyon liı-anm mu
amelesini intaç edeceği gibi, şehre 
aid bazı işler haklunda da alâkadar 
Vekâletlerle temas_^edecektir. 
Ortamektep muallimliği için 
Haziranda imtihan açılacak 

Maarif Vekâleti ortamektep mual
lim ihtiyacını karşılamak için hazi
randa yeni bir imtihan açılacağını 
bildinriştir. Bu imtihana 4, 5, 6 sı
nıflı muallim mektepleri mezunları 
İştirak edecekleri gibi vaktile bu mek. 
heplerden mezun olup ta ilkmektep 
muallimli^ni terkedenîer de girebi
leceklerdi! 

îmtihanın tahriri kısmı İstan bul
da, şifahî kısmı da Ankarada yapıla
nmaktır. İmtihanlara 18 haziranda 
bît'^'nnacaktır. 

Bakırköy bez fabrikasının 
iki dairesi pazar günü de 

çalışacak 
Sümerbank, Bakırköy bez fabrika-

sındaki iki dairenin cumartesi öğle
den sonra ve pazar günleri çalışma
larına müsaade istemiş, Belediye dai
mî encümeni bu müracaatı muvafık 
görmüştür. 

Trak vapurunun muvakkat 
tamiri bitiyor 

Trilye civannda karaya oturan 
Trak vapurunun biran evvel tamiri
ne çalışılmaktadır. Vapurun önümüz
deki pazar günü sefere çıkabileceği 
tahmin edilmektedir. Almanyaya ıs
marlanan saçlar geldikten sonra 
Trak tekrar havuza sokularak esas
lı bir tamir görecektir. 

Yeni vapurlardan Marakaz da ta
mir edilmektedir. Bu yüzden şimdi
lik Bandırma ve Mudanya hatların
da münavebe ile Sus vapuru işletil
mektedir. 

Bulgar konsolosu başka bir 
vazifeye tayin edildi 

Bulgar konsolosu B. Slivensky, baş
ka bir vazifeye tayin edildiğinden, ya-
kmda memleketimizi terkedecektir. 
B. Slivensky, îstanbulda üç sene kal
mış ve dostlan arasında çok iyi hatı
ralar bırakmıştır. 

Çocuklar mensucat fabrika
larında kurs görüyorlar 

Adana (Hususî) — Şehrimizdeki 
mensucat fabrikaları teknik maltl-
matlı amele yetiştirmek için faaliye
te geçmişlerdir. Birçok vilâyetlerde 
Çocuk Esirgeme Kummları himaye
sindeki yetişmiş çocuklar Adana men
sucat fabrikalanna getirilmekte ve 
bunların her türlü ihtiyaçları karşı
lanarak kurs gösterilmektedir. Bu 
cümleden olarak Adana Millî mensu
cat fabrikası Ankara Çocuk Esirgeme 
Kurumu himayesindeki seksen iki 
çocuğu buraya celbederek fabrika 
kadrosuna almıştır. Bunlar teknik 
işçi olarak yetiştirileceklerdir. 

Denizbank umum müdürile 
Denizyolları müdürü dün 

sabah geldiler 
Denizbank umum müdürü R Yu

suf Ziya Erzin ile Denizbank Deniz
yolları işletmesi müdürü B. Rauf! 
Manyas dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmişlerdir. B. Yusuf Ziya Zi
raat bankası meclisi idare reisliğine 
tayin edildiği için bugünlerde Deniz-
banktaki vazifesini terkedecektir. 

Kavga ve cerh 
Hasan ve Cemal isimlerinde iki ki-

^ dün Eminönünde bir saat alma 
meselesindoı münakaşa etmişler, Ce
mal, Hasam kunduracı bıçağiyle ytL-
ralamıştır. 

Şehremininde bir kır kazinosunda 
oturan Hakkı ve Ahmed isimlerinde 
iki arkada.ş bir alacak meselesinden 
kavga etmişler. Ahmed, HakkıjT san
dalye ile, araya girmek istiyen gati-
nocu Basriji de yumrukla yaralamış
tır. 

Randevucu Atina kefaletle 
serbs bırakıldı 

Gizli randevu evi işletmek suçun
dan maznun ve mevkuf bulunan Ati
na ile suç ortağı ve gayri mevkuf Ka-
tinanm muhakemelerine dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde devam 
edilnüştir. Dünkü celsede Atina ge
ne kefaleUe tahliye talebinde bulun
muştur. Mahkeme bu talebi kabul 
ederek altı yüz lira nakdî kefaletle 
serbes bırakılmasına ve muhakeme
nin gayri mevkuf olarak devamına 
karar vermiştir. 

Bir bahçıvan zehirlenme alâ
meti gösterdi, tedavi altına 

alındı 
Taksimde oturan bahçıvan Petra-

ki. dün Beyoğlu caddesinde düşerek 
zehirlenme alâmeti gö&termiş, zabı
ta tarafından derhal Beyoğlu haslar 
nesine kaldırılmıştır. Petrakiııin re-
hirlenme sebebi araştınlma> 
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Güreşçilerimizin seyabati 
Kuvvetli olmak için neler 
yapmalı? Neler yemeli? 

Türkiye baş pehlivanı da büyük 
bir dünya seyahatine çıkacak 

lifli! gür^ takımımtt Narveçte ya* 
pılRoak Avnq>a güreş mtiaabricalanna 
g;İ2«o^. Gürellerimiz bundan bâ dca 
güreşin çok Uezlledlği zuemleketler 
arasmda sayılan Finlândly^Ta gid*" 
Cdder, orada da TürMye - Ftntftndlya 
güreş müsabakalarına girecekler. 

Fehlivanlarmoız bu maksadla yola 
Çıktılar. Diğer taraftan birkaç me^ur 
profeslyonel güreşçimiz de yakında 
dünyaca meşhur pehllvanlana hoy fll-
Çüşmek üzere uzak »^«mlakiatlare git
meğe hazırlanıyorlei:. M«seiâ bıuüar 
arasında Türkiye tejyetülvam Teidı;-
dağii Hüseyin vardır. 

Tekirdağlı yakında bir dünya seya
hatine hazırlanmaktadır. Türkiye baş-
pehlivam Hindistana gidecek orada 
meşhur Hindli pehlivanlarîle güreşe
cektir. Diğer taraftan Hüseyin pehli
van cenubi Afrikada birkaç güreş or
ganizasyonundan mühim teklifler al
mış ve onlarla aşağı jrûam anlaşmış
tır. Tekirdağlı bu uzun seyahate bu ay 
sonunda çıkmağa hazarlanmıgken, ba-
aı sebeplerden dolayı yolculuğunu bir 
müddet sonraya bırakmıştır. 

Dün Türkiye başpehlivanmı otelin
de ziyaret ettim. Evvelâ güreşçilerimi
zin Norveç ve Finlandiya seyahatin
den bahsettik. Tekirdağlıya sordum: 

— Güreşçilerimizin Norveç ve Pin-
lândi3rada nasıl bir netice alacakların] 
tahmin ediyorsımuz? 

— Bizimkiler mııhakkak ki, çcdc kuv
vetli pehlivanlardır. lâk.in Norveçtekl 
Avrupa şampiyonasmda dünyanm en 
kuvvetli pehlivanlarile boy ölçüşecek
lerini de ımutmamah. Şimal pehlivan
ları bizim için en kuvvetli rakiplerdir. 
Finlândiyadaki müsabakalar da çok 
mühimdir. Zira burada güreş son de
rece ileri gitmiştir. Lâkin buna rağ
men güreşçilerimizin iyi çahştıklan 
takdirde pek mükemmel neticeler ala-
caklanna kaniim. 

— Sizin uzun bir seyahate çıkacağı
nızı işitmiştim. Doğru mu? 

— Evet, cenubî Afrikadaki bir or
ganizasyondan mühim bir teklif al
dım. Bu teklife nazaran Afrikada 30 
maç yapacağınv Her maç için bütün 
masrafım onlara aid.olmak üzere 300 
Ura verecekler. 

Yalnız otel masrafı meselesinde an
laşamadık. Eğer bunda da anlaşmış 
eflsaydık bu seyahate bu ay içinde çı
kacaktım. Lâkin muhabere halindeyiz. 
Anlaşacağımıza hiç 4füphe etmiyorum. 
Ağustosta bu uzun seyahate çıkaca
ğım. 

Bundan başka Hindistana da git
mek istiyorum. Oradan da bazı teküt-
fer ahyorum. Bu tekliflere nazaran 
Bindistanda bazı mahracalarm husu-
A pehhvanlan varmış,. Mahracalar 
dünyanın her tarafmdan meşhur gü
reşçileri getirtirler ve kendi pehlivan-
larik güreştirlriermiş. Bana yıkılan 
teklif de bu jfekildedir. 

Bunun için Hindistana da herhalde 
gîtmek tasavvurunflayım. Diğer taraf
tan Türk pehlivanlarımn şöhret sal-
ttıklan Amerîkaya gidip oradan mu-
raff akıyetle dönmek en büyük emelie-rı arasmdadır. Herhalde bu Ameri-

seyahatini yapacağım. Amerika ile 
tte mdctuplaşıyoruz. 

Bu seyahatler de şimdiye kadar ol
duğundan çak daha fazla muvaffakı-
yet göstermek maksadile kendime son 
derece iyi bakıyorum. Her zamankin
den daha kuvvetli olduğumu hissedi
yorum. Seyahat zamamna kadar da 
flaha çok çahşacağın;. 

— Kendmiae nasıl bakıyorsunuz? 
Kuvvetinizi nasıl yaşamanıza borçlu
sunuz? 

— Benim yaşayışım, bilhassa yemek 
tarzım pek başkadır. Kuvvetlenmek 
İçin İyi bir yemek rejimim vardır. Me
selâ sabahleyin kalkınca en iyi cin
sinden bir buçuk kahve fincanı çiğ zey-
tinyağ içerim. Bu, senelerdenberi böy
lece devam eder. Çiğ zeytinyağı içme
nin kuvvet üzerinde çok büyük tesiri
ni görmüşümdür. Sabahleyin zeytin-

Türkiye baspehlİTam Tekirdağlı Hüseyin takdirkftrlan arasmda 

yağı içmediğim zamanlarda vücudu
mun kuvvetini âdeta tam hissetmem. 
Hattâ bunu seyahatlerde, vapurda, 
trende bile yaparım. 

Zeytinyağınm baısaklarım üzerin
de de çok güzel tesirlerini görmüşüm
dür. En bol yediğim şey de me3rvadır. 
Yazm günde bir buçuk kUo üzüm, ba
zen de bir iki karpuz yediğimi bilirim,. 
Yazm benim en ijri gıdalarımdan biti 
de domatestir. Domatesin son derece 
laydalarım görmüşümdür. Ç^ olarak 
bir oturuşta dört beş domates yerim. 
Sabh a l ^ m 10 domatesi yediğim çok 
olur. Ben vitamine çok inanırım. Bir 
yaz içinde her gün domates rejimine 
devam ettiğim zaman âdeta kendim
de fazla bir kuvvet hissederim. 

— Evet Amerikada meşhur Jak 
Dempsey'de domates suyunun kuvvet 
üzerinde büyük tesirleri olduğunu söy
lemişti. 

— Domates sujnmu ben de işittim. 
Hattâ faımu köyde yaptırmağa kalk
tım amma içemedim. Sulu domates 
âalçası içer gibi birşey... İnsan bunla-
u yapmah amma zevkle yemeli, zevkle 
içmeli... Meselâ ben zeytinyağmı bü
yük bir iştiha ile içerim,. Domatesi de 
bi^mk Mr zevkle yerim. 

Sonra etle tatlı da fikrime nazaran 
insanm kuvvetini çok arttırır. Ben et 
yemediğim zamanlar âdeta doymam. 
Ekmekle midemi ddâurmam. Pek az 
ekmek y^erim... 

Tekirdağh durdu: 
— Kuvvetimi neye borçlU3rum bilir 

msiiniz?,.. Hiç sinirlenmemeğe... Ha
yatımda hiç birşeye sinirlenmemeğe 
karar vermiş adamım. Bunun da son 
derece faydasmı gördüm. Bence kuv-
\'etini, sıhhatini kaybetmek istemiyen 
bir adam katiyen sinirlenmemen... 

H. F. 

P. T. T, umum 
mOdürile mülakat 
(Baş tarafı 7 inci sahifede) 

Afyon, Adana gibi şehirlerin bazı-
smda otomatik, bazısmda da el ile 
işlejren telgraf şebekelerimizi telefon 
şebekelerine muvazi olarak tevsi et
meği düşünüyoruz. 

R a d y o i ş l e r i 
Radyo işlerine gelince; Dalga uzım-

luğjunun tesbiti için Montröye bir 
ib^et gitmişti. Müzıdcereleri İJİtirmek 
naere imişler. Bize 1442 metreden da
ha nzvmunu vermek istiyorlar. Bu 
takdirde istasyonumuz Izlandaya 
ve Husyanm Minsk şehrine kadar 
uzanacak, fakat bu sefer Mins^ is
tasyonu bize dokunacaktır. Onu çı
karmak istiyoruz. 

Radyoda mevcud olan ıslık sesini 
öldürmek için bir âlet ısmarlıamıştık, 
bu âlet geWi, îıftat îıenüz idare tes
lim almadı. 

Radyomuzım igarb ve Türk musi-
küeri, neşriyat ve temsil gruplan 
vardır. Yeni istasyon açılalı pek az 
zaman olduğu halde hü- varlık gös
terildi. Fakat bunlarm tekemmülü 
için mütemadiyen çalışıyoruz. Bir 
gazete, radyo şeflerinden B. Ekrem 
Reşidin mezun addedildiğini yazıyor
du. Kendisi rahatsız olduğundan he
kim raporile tebdilihava almıştır. 

Yeni spikerler için gazekcflere ilân 
verd&. Bunlarda aradığmuz ilk vasıf, 
Türkçede telâffuz dürüstlüğü ve ses-
ierinir senfonik olmasıdır. Bunun için 
bir imtihan açacağız. Evvelâ İstan-
bulda yapılacak bu imtihanda mu
vaffak (danlar Ankarada tekrar im
tihan edileceklerdir. 

Halk tipi ucuz radyolar baklanda
ki kanunu bu sene Meclise sevkede-
ceğiz. Dünyamn tMiınmış firmaları
na müracaat ettik. Bunların gönde
recekleri numunelerden birini seçe
ceğiz ve köylere kadar dağıtacağı». 

Duvar ilânlan 
S o k a k l a r a a m u d t a b e l â l a r 

k a l d ı r ı l a c a k 

Vali ve belediye reisi doktor Lûtfi 
Kırdar, şehirdeki tabelâ ve duvar 
ilânları işlerinin bozuk ve lâvhalann 
da çirkin olduğunu nazan dikkate 
alarak afiş işlerinin esasU surette 
tanzimini imaı- müdürlüğüne emret
miştir. 

S u n ^ n sonra duvarların üstüne 
doğrudan âoğrıo^a İlân yapıştınla-
mıyac^, sokağa amud mevcud lâv-
halar kaldırılacak, ve yeniden amu-
den afiş asıknasuıa müsaade veril-
miyecektir. 

Afişlere yeniden eb'ad tayin edile
cek, -umumî bahçelerin parmaddıkla-
nna ve kapılarına, Surp Agop mezar-
hğı gibi sahalann duvarlarına ilân 
asılmıyacak, afiş asılacak olan du
varlara bir afiş -çerçevesi konacaktır. 

Ayni zamanda dükkânlara pis, 
iaûn, yntik iterifce «sılması menedüe-
cdctir. Bdlediye bunlar açin belediye 
dainâ «ncümeninden karar alarak 
talimatnamenin ona göre tadilini 
ştttOT meclisine tildirmiştir. 

Bir çocuk mangaldaki cezve< 
yi devirdi, Icolu yandı 

Şişlide oturan B. İsmailin on bir 
eyUc Ayhan ismindeki çocuğu man
galda kaynamakta olan cezveye do-
k ımar^ devnıniş, bir kolu yandığı 
cÖMtle polis tarafından tedavi altına 
aldmlrraştır. 

•HttfMiifiHmıtMimif m iMffHintfMttmtHiHfff mmttiMiH ı if ımnıı mı nvı 

Bu hususta biri eldrtrikle, diğeri pU-
le işleyen iki nümtme kabul edilecek
tir. Henüz katî olarak bir şey söyli-
yemezsem de halk radyolarının 20 -
30 hra arasında satılacağını tahmin 
ediyorum.» 

Umum müdür, Türkiyede altmış 
bin radyo makinesi olduğımu ilâve 
etmiştir. 

Rayhştag 28 nisanda 
toplanmağa çağırıldı 

(Baştarafı 1 nci lahifede) 
Berlin 17 (AJL) -> Rayhstağ 28 

nlsaada İçtimaa davet edilmiçtlr. B. 
Hitler bu münasebetle 28 nisanda B. 
Rooaevelte cevap verecektir,, 

B . H i t l e r A v u s t u r y a d a 
Ltmdra 17 (Radyo) — B, Hltier Mü-

nlhten Avustmyaya gitmiştir. Avus-
turyarun başlıca şehirlerini gezecektir. 
Dün Münlhte B. Hitler Hariciye Nazm 
fon Rlbbentropla beraber, B. Roosevel-

tin masajmı tedkik etmiş, Avusturyaya 
hareketinden evvel Romada bulunan 
nmreşal Göringle uzun bir telefon mu
haveresi yapmıştır, B, Hitlerin bu haf
ta cevap vermesi muhtemeldir. 

Fon Ribbentrop Münihten doğruca 
Berline dönmüştür. 

Roma 17 (A.A.) — Dün akşam 
Mussoltni ile mareşal Göring arasm
da yeniden bir buçuk saatlik bir mü
zakere olmuş ve bununla Göringin 
resmi ziyareti bitmiştir. Bu akşEun 
Göring Almanyaya dönecektir, 

Berlin 17 (A.A.) — Salâhlyettar 
bir kasmaktan verilen malûmata g6-
re, B, Hitler, memleketin vaziyeti 
hakkmda malûmat almak üzere bu 
gün Avusturyada kalacak jrarın Ber-
linde bulmıacaktır. Esasen Romanya 
Haıiciye Nazırı B. Gafenco da saü 
günü Berimde olacaktır. 

Berlin 17 (A,A,) — Hitler Münih
ten Avusturyaya Paltene gelmiş ve 
kara ordusu kumandam general von 
Berauchltsch tarafmdan karşüan-
mıştır. Hitler oradaki askeri kıtaatı 
teftiş etmiştir. 

A l m a n s raze te l e r in in 
h ü c u m l a r ı 

Berlin 17 (A.A.) — Politische Und 
Diplomatische Correspondenz, B. Ro-
oseveltin mesajma hücum ve bu vesi
kayı «bütün dimyaya yayılmış rek
lâm» diye tavsif ederek teşebbüsünün 
neticesiz kalacağmı besran etmektedir. 

Bu gazete, B, RoosCvelt'i, Sovyet 
Rusya ile Filistini tehdide maruz dev
letler arasına ithal etmesinden dola-
3a tarafgirlikle itham etmekte ve Ame
rika reisicumhurunu Hitlerizmin düş
manları ile tesanüdünden dolasn mua. 
haze eylemektedir. Bu gazete, diyor 
ki: 

«Eylül aymdaki buhran esnasmda 
B, Roosevelt, müraiyane bir surette 
Hitlerde Bohemya meselesi içm bir 
hal sureti bulunacağı ümidini uyan
dırmıştır. Müteakiben İngiltere ve 
Fransa tarafından Almanyayı ihata 
etmek için açıkça yapılan harekâtı 
teşci için herşeyi yapmıştır, 

Amerika reisicümhunmun şimdiki 
hareketi de bu çerçeveye dahUdir.» 

Der Montag, mesajı, tahrikatı art
tırmağa matuf çirkin bir ihata manev
rası, iktisadî menafii gözlerde büyüt
meğe matuf küstahane bir tuzak., di
ye tavsif etmektedir. Bu gazete diyor 
ki: 

Sulh, ancak Avrupada hakiki bir 
hukuk müsavatı temin ettiği ve bü
tün dünya bolşevizme karşı mücade
le için birleştiği zaman hükümran ola
bilir. 

Berlin 17 (A.A,) — Matbuat, Roo-
seveltin tekliflerini sinsi ve gülünç 
olarak tavsif etmektedir. Gazeteler, 
Hitlerin Almanyanm Sovyetler Birli-
ği ile ayni masaya oturmak istemedi
ğini beyan edeceğini yazmaktadırlar. 
Hitler, hüyi^ bir ihtimalle SovyetAer 
Birliği ile demokrasileri halihazırda
ki beynelmilel vaziyetten mesul tuta
caktır. 

İ t a l y a n «gazeteleri n e d i y o r ? 
Lonrda 17 — Romadan bildirili

yor: İtalyan garatelfiri Rooseveltm 
mesajı hakkmda mütalea Jaeyan et
meğe başlamıştır, Mesajero gazetesi 
diyor ki: <(Mesaj, bir harp hareketi
dir, İtalya hükümeti, Berlinle anla
şarak şiddeth ve katî bir cevap vere
cektir.» 

Fopolo d'İtalia gazetesi de şöyle di-
jror: «İtalya ve Alman efkârıumumi
yesi, bu taarruz mancvrasım reddedi
yorlar,» 
İ t a l y a n m a t b u a t ı v a z i y e t a l d ı 

Roma 17 (A.A.) — İtalyan mat
buatı bugün Rooseveltin tekliflerine 
karşı vaziyet almıştır. 

Bu teklifler, kaba bir iddia, gülünç 
bir küstahhk ve müthiş bir cehalet 
tezahürü suretinde tavsif olunmak
tadır. Gazeteler Rooseveltin bizzat 

şahsma da hücum eylemekte ve me
sajım dahili mülâhazalardan mülheoi 
bir tahrik ve harpcllik olarak telftl^ 
kî eylemektedir. 

Rooseveltin teklifini istihdafla red 
için ileri sürtllen diğer bir delil de A^ 
rupanm kendi işlerine Wllsondan 
sonra Amerlkanm bir daha karışma-
sma müsaade edemiyeceğidlr. 

Nihayet gazeteler gerek Mussolini* 
nin ge r^ Hitlerin aym mihver zihni» 
yetüe hareket edeceklerini yazıyor
lar. 

Roma 17 (AA.) — Havas ajana 
bUdiriyor: B, Rooseveltin mesajı hak> 
kındaki resmi hattı hareketin menfi 
olduğu anlaşılıyor. Faşist mahfiller 
mesajı totaliter devletleri son sözleri-
m mutlaka söylemek vaziyetine dü
şürmek için bir manevra olarak tav
sif etmekte ve mihver hiçbir kimse
yi tehdit etmediği halde mesajda bu 
mihverin barışı tehlikeye koyduğu-
nım ihsas edilmesmden dolayı hiddet 
göstermektedirler. 

Bu mahfeller barışm demokrasile
rin totaliterlere karşı hasmane mak
satlardan vazgeçmelerile temin edile
bileceğini üâve eylemektedir. 

Bundan başka ayni mahfiller kon
feransa ve müzakere usullerine mu
haliftirler ve meselelerin çok mütead
dit ve kanşık olduğunu ve ancak bi
rer birer ele alınabüeceğini teyid edi
yorlar. 
A l m a n y a - A m e r i k a t e r b i y e 
c e m i y e t i m e s a j ı t a s v i p e t t i 

Nevyork 17 (A.A.) — Almanya -
Amerika terbiye cemiyeti B. Roose-
velte bir telgraf göndererek mesajı 
tasvip ettiğini bildirmiş ve demok
rasiye karşı olan bağlüık ve halisane 
hattı hareketini teyid eylemiştir. Ce
miyet bir kongre akdederek, iş isti-
yen Amerikah Almanlann farkh mu
ameleye tabi tutulduklan hakkında
ki iddiaları protesto etmiş ve bu mü
nasebetle kabul ettiği bir karar su
retinde Nazi rejimine ve Hitlerin ya
yılma politikasma muhalif olduğunu 
bUdirmiştir. 

A m e r i k a n ı n B e r l i n se f i r i 
Vaşington 17 (A.A.) — Amerikanın 

Moskova maslâhatgüzan Comstock 
Kirk, ölen Gübert'in yerine Berline 
tayin edilmiştir. 

D e n i z y o l l a r ı v e l i m a n l a r ] 
u m u m m ü d ü r l ü k l e r i 

Ankara 17 — Denizbank umum 
müdürü B. Yusuf Ziya Erzin'in Zi
raat bankası mecUsi idare reisliğine 
tayini üzerine, Üsküdar ve havalisi 
tramvayları müdürü B. İbrahim Ke
mal Denizbank umum müdürlüğün» 
vekâlet etmek üzere bugünlerde Is-
tanbula hareket edecektir. 

Denizbankı lâğveden yeni deniz 1^ 
leri teşkilâtı kanunu Meclisten çıkr 
tıktan sonra B. İbrahim Kemal, bu 
kanım hükümlerinden olarak faali
yete geçecek olan, müstakbel Deniz
yolları umum müdürlüğüne tayin 
edilecektir. Şimdiki Denizyolları mü
dürü B. Raufi Manyas üa müstakbel 
limanlar umum müdürlüğüne tayla 
edilecektir. 

Yem teşkilât kanunu haaırlıkları 
bitmiş ve kanun Başvekâlete arzedü-
miştir. Bu kanunun tatbikine başkı^ 
nmca Denizyollan umum müdüriüğû 
Tophanedeki eski binasmda, Uman
lar umum müdürlüğü de Merkez rıh
tım Hanmda faaliyete geçecektir. 

K u m a ş s a h t e k â r l ı ğ ı t a h i d k a t i 
i l e r l i y o r 

Yerli kumaşlan yabancı malı dam-
gaslle piyasaya sürenler hakkmda 
tahkikata ehemmiyetle devam olun
maktadır. Şimdiye kadar yapılan 
«raştumalarda bu sahtekârtığm bir 
hayli geniş tutulduğu ve yalnu bir 
labrUcamn değU, daha birkaç kuma^ 
İmalâthanesinm aym sahtekârlığı 
yaptığı duyulmuştur. Alâkadarlar 
bu bakundan tahkikatm tamiklnt 
lüzum görmüşlerdir. 

Kumaş sahtekârlığı bilhassa son 
bir kaç aydanberi ahp yürümüştür. 
Yapılan tahminlere göre şimdiye l'̂ a* 
dar İstanbul halkmm bu aahtekâı^ 
lıktan mütevellid zararlan. yani yer
li mahm yabancı kumaş olarak alr 
mağa mukabil verdikleri fazla parar* 
nm yekûnu 100,000 lirayı geçmiştir. 

II 
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SArTANIN 

lUnşa i Gorinf, m a r e ^ Balb* Ha Urtikte TraMosta 

tfkeAm f6Ifl kenannda Yo^Mtef karakoluna iltica edea AmaruUar 
Amerlkada Alaska f^üsdi 

•CTfUnde t n ş f janfla kalan ÇekosIoTa^« paTiyMa 

r 

G«{cn hafta Londra at yanşlarmda 
gacip bir şapka 

MEŞRUTİYETTE SARAY ve BABIALİ 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ I R T E M — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 

. Tefrika No. 21 

Sultan Reşadın, Hakkı paşayı kabul 
etmemesini Istiyen Vahldeddlne cevabı 

Ymi bir manerrada Polonya ordusımun tanklan f*?*!*' 

Sultan Reşad bazen nezaketi son 
dereceye vardıru*, vükelâ ve bazı nü
fuzlular ile konuşurken (arzederim; 
istirham ederim) gibi bir hükümdar 
İçin ifrat sayılacak nazikâne tebirler 
kullanırdı. Padişahın bu hali bazıla-
nm saygısızlığa ve kendisini mühim-
sememeğe bile sevkettiği olurdu. 

Pek belli idi ki, Makyavelin (prens) -
ni okumamıştı o! Okumuş olsaydı elbet
te o da Abdülhamid gibi hükümdarlar 
için muhabbet ile korku, hattâ muhab
betten ziyade korku telkin etmek lâ
zım geleceğini öğrenmiş olacaktı; bu 
suretle kendisini herkese saydıracak-
tı! 

Hükümdar ailelerinin hepsi kendi
lerinde biraz kudsiyet tevehhüm eder
ler! Bütün millet efradile, hattâ en 
mümtazlarile, devlet ricali hattâ ve
zir ve sadrazamlarUe aralarında muh-
teremiyet ve faikiyet kendilerinde kal
mak üzere pek büyük bir fark bulun
duğuna kanidirler. 

Abdülhamidin uzun saltanatı esna-
smda tazyik ve menkûbiyet içinde ya
şamağa alışmış olan şehzadeler ve sul
tanlarda geçirdikleri ezgili hayat bir
az bu gururu kırmıştı; yalmz Ab
dülhamidin evlâdı meşrutiyetin ilk 
günlerinde babalan zamamnda bes
lendikleri azamet ve kudret zihniyetin
den daha bir cüzünü kaybetmiş değil
lerdi. O güıüerde bunlar babalarının 
hal'inden dolayı biraz münfail bulu
nuyorlardı. 

Cülusu müteakip diğer şehzadeler 
ve sultanlar sultan Reşadı ziyarete gel-
dikleri halde Abdülhamid zadeler ba-
balarmın yerine geçen amcalarım gör
meği mümkün olduğlı kadar tehir edi
yorlardı. 

Bu teahhur nihayet sultan Reşadm 
dikkatini celbetti, hünkâr bir gün ma* 
beyin başkâtibi Halid Ziya beyi ça-
ğurttt (1) 

— Size belki hoş olmıyan bir vazife 
vereceğim. Biraderin çocukları bizi 
görmek istemediler; fakat bize onlan 
aramak yakışır. Ne kadar olsa mah
zundurlar- ve bizden hal ve hatırlanmn 
sorulmasına intizar ederler. Belki de 
bir talepleri, bir ihtiyaçları vardır. Bu
günden başlasamz.. Her gün kullan-
dığmız arabadan daha mükellef bir 
araba hazırlatır, yanınıza sultanlar 
için bir haremağasım, efendiler için 
de münasip göreceğiniz bir zatı yahud 
sadece bir odacıyı \ilirsimz. Bunlan 
semt itibarile değil, yaş sırasile görmek 
ve tarafımızdan selâm götürerek bir 
arzuları olup olmadığını sormak pek 
muvafık olur diye düşündüm. Siz de 
bu mütalâada mısmız? 
Hünkâr ya kibarane bir zerafette bu

lunmak, yahud yeğenlerine bir ders 
vermek istiyordu- Daha doğrusu iki 
şıkkı da birden ihtiyar ediyordu. 

Halid Ziya bey tabu padişahm em
rini yerine getirdi. Sultan Reşad böy
le nezaket ve zerafet lâzimelerini sal
tanat hanedam azasına hasretmezdi. 

Saray ricalinden birinin rahatsızlı
ğım duyunca iyadetine oğuUarmdan 
birini göndererek hatır sordurduğu 
çok olmuştur. 

Sultan Reşadın nezaketme biı de 
birkaç defa şahid olmuştuk. 

Umumî harp esnasında bir kaç haf-
ta sıraya selâmlık Ortaköy camisinde 
İcra edilmişti. 

Suriyeye gidecek bir Avusturya ta
buru namazdan sonra padişah huzu-
nmda geçid resmi yaparak Haydar-
paşaya sevkedilecekti. 

Sultan Reşad soğuk almaktan çok 
çekinirdi. Bu taburu seyir için cami 
kapısında değil, yukarıda hünkâr dai
resinde pencerede durmuştu. 

Polis müdürü umumîsi Bedri bey 
ve huzuru mutad sair zevat ile Beyc^-
lu mutasarrıfı sıfatile ben küçük üni-
formalarumzla cami kapısında mermeı 
sahanlıkta duruyorduk. 

Avusturya taburu efradı padişahı 
ariyan, fakat göremiyen nazarlarmı 
bizim tarafa tevcih ile geçti. 

Bu biraz sözü badi oldu. Ertesi ve 
daha haftalarda Alman taburları ge
çecekti. Harbiye Nazırı Enver paşa 
padişaha aşağıda bulunması icap 
edeceğini hatırlattı. 

Bir hafta sonra Alman taburu ge

çerken padişah bizim de durduğu
muz sahanlıkta hazır bulımdu. Ayak
lan altına bir seccade, seccadenin üs
tüne bir paspas konmuştu. 

Tabur geçtikten sonra sultan Reşad 
bizim ayaklarımız altmda bir kilim 
bile bulunmadığına dikkat etti. 

— Ayaklarmız altma birşey koyma-
mışlaıv Taştan soğuk alırsınız. Gele
cek hafta bir şey koysunlar! 

Diye tenbih etti. Ertesi hafta geçid 
vakti geUnce bunu Bedri beye hatır
lattım: 

— Zatı şahane geçen hafta ayakla-
rırmz altına birşey sermelerini emret
mişti. Vakıa beş, on dakika mermere 
basacağız diye bizim için böyle bir iti
naya lüzum olmadığı aşüıâr! Amma 
iradesi infaz olunmadığım görünce ca
nı sıkılır; emri yerine getirelim. 

Bedri bey — Adaam! Nerden hatı
rında kalacak! 

Diye aldırmak istemedi. Fakat ben 
bir seccade getirttim. 

Alman tabmu geçeceği dakikada pa
dişah aşağı iner, inmez ilk işi bir haf
ta evvelki iradesinin yerine getirilip 
getirilmediğine dikkat etmek oldu. Sec-
cadeyi görünce: 

— İyi olmuş! Şimdi rahatsız olmaz-
smız! dedi. 

Selâmlığın Yıldız camisinde yapıl
dığı bir gün de tam padişah camiye 
çıkacağı sırada şiddeth bir yağmur 
başlamıştı; biz de caminin merdiveni 
başında açıktaki mevküerünizde inti
zar ile iyice ıslanmıştık. Araba ile ve 
birkaç dakika teahhurla gelen padişah 
merdivenden çıkarken halimizi görün
ce bu vaziyette bizi beklettiği için itizar 
etmişti. 

Lütfi Simavi bey hatıratında sul
tan Reşadın nezaketine diğer bir mi
sal gösterir: 

(Sultan Reşad teveccüh ve itimad 
eseri olarak maruzatımı daima nazarı' 
itibare alırdı. Husus! olarak kabul ede-
ceği elçilere ne yolda dU kullanaca^ı-
m tenezzülen sorardı. Birinci defa hu-
zunma kabul ettiği zevat ile mülaka
tı esnasında emri mucibince daima 
hazır bulunurdum. 

Bayramda sadaret mazuUeri tebrik 
için ikinci günü gelirlerdi. îtalya mu
harebesi esnasında bajrramda gelecek-
lerirü tahmin ettiğim Hüseyin Hilmi 
ve Hakkı paşalar hakkmda sultan Ke
sattan emirlerini sordum. O sırada 
huzurda bulunan şehzade Vahideddin 
efendi: 

— Trablusgarbin ziyama sebebiyet 
veren Hakkı paşayı şevketmeap efen
dimiz tabiî kabul buyunm3racaklar! 

Dedi. Ben de Hakkı p>aşanm bigünah 
olduğunu, başımıza bu felâketi zaafı
mız getirdiğini, fikrimce iki sadaret 
mazulünün ayni muamele görmesi ik
tiza ettiğini arzettim. 

Sultan Reşad maruzatımı sükûnetle 
dinledikten sonra: 

— Paşalar gelince haber veriniz. İki
sini beraber kabul edec^iml 

Diyerek bana hak verdL) 
1910 da Mahmud Şevket, Mahmud 

Muhtar paşalarla Talât bey araların
da (Seyidler) mevkiinde orduya bir 
manevra yaptırmağı kararlaştırmışlar* 
di. 

Padişah manevranm sommda yapı
lacak geçid resmincte hazır bulunduk
tan sonra Osmanlı saltanatuun Ru-
melide ilk payitahtı olan Bdimeyi zi
yaret edecekti. 

Sultan Reşad yaşUhğım, vücudünde-
ki hastalık arızalarım düşünmiyeı-ek 
bu seyahata sevinmişti. 

Seyahat hazırUklan başlayınca Edir-
nede istirahat vesaitinin azlığı naza
rı dikkate alınarak sultan Reşada mai
yetinde kalabalık bulunmaması tavsi
ye edildi. Hünkâr: 

— Yusuf İzzeddin ve Vahideddin 
efendileri götürmemek olmaz! dedi. 

Mabeyin ve hazind hassa erkânı, 
Istabh âmire müdürü gerek (Seyidler). 
de, gerek Edimede padişah ile maiye
tinin istirahat ve iaşeleri için lâzım 
gelen tertibatı vakit ve zamanile ve 
mükemmeîen aldılar. Teşrifat ve alayw 
1ar için icap eden nakil vasıtalan da 
yerlerinde bulunduruldu. 

(Arkaa var) 

a> HaiMİ 2ıya: 8wmy ve öteaL 
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DAMA OYUNU 3 
Bu sıcak ilkbahar günitode kahve-

pi, masaları, iskemleleri dışanya, 
ağaçlarm altına çıkarmıştı. Beyaat 
Jıavuzunun fıskiyesinden fırlıyan su
lar güneşin ışığmda göze renk renk 
gözüküyordu. Masalarm arasmda do
laşan kahvecinin çırağı arasıra içeri
ye bağınyordu: 

— Çay bir... Kahve ikir.. 
Caddeye yakm bir masada oturan 

dört arkadaş öteden beriden konuşu
yorlardı. Bir aralık söz tavla, dama, 
satranç oyunlarma intikal etti. İçle
rinden biri küçük küçük parlak ka
şıkla, ince belli, kenarlan kırmızı kü
çük benekli çay fincanım şmgırdata 
şmıgırdata kanştıran Şerefe sordu: 

— Kuzum Şeref, eskidffla sen âdeta 
dama 03aınunun tiryakisi idin. Çok 
güzel de dama oynardm. Çoktanberi 
damadan bahsettiğin bile yok. Ne ol
du sana? 

Şeref gülümsedi: 
—^Yemin ettim. Dama oynamama-

ğa yeminliyim... 
Merakla doğruldular: 
— Sebep? 
Şeref cevap verdi: 
— Bu, tuhaf olduğu kadar garip 

bir hikâyedir. Bakınız anlatayım. 
Bundan beş sene evveline kadar be
nim en büyük zevkim dama oyna
maktı. Bu oyunun tiryakisi olmadan 
evvel işitirdim: Filânca dama merak
lısı bir gece sabaha kadar dama 
başından kalkmamış. Falan damacı 
bir arkadaşile başladığı dama müsa
bakasına bir haftadan beri devam 
ediyormuş. 

Bütün bunlara pek inanmazdım. 
Lâkin bende de dama merakı alıp yü
rüdükten sonra buna iyiden iyiye 
inadım. Az zaman içinde damanm üs
tadı olup çıkmıştım. Akşamlan gitti
ğim kahvede artık meharetimin dere
cesinde rakip bulamıyordum. Kimse 
karşıma çıkmağa cesaret edemiyor
du. Buna canım sıkılıyordu. Şöyle 
dehşetli bir damacı bulup ta zevkli 
bir oyun oynamak için âdeta aşeri-
yordum... 

Fakat hiç öyle bir üstad damacı ile 
karşılaşmak imkânı olmuyordu. 

Bunun için çoktanberi dama tah-
tasınm başına oturmuyordum. İşte 
bu sıralarda idi. Bir sabah bir iş için 
Karaköye inmiştim. Dönüşte Köprü
den yürüye yürüye geçerken, önümde 
gayet biçimli vücudlu, uzun boylu bir 
kadmm ilerlediğini gördüm. İçimden: 
«Ne güzel vücudlu kadın» dedim. Ya
nından geçerken şöyle bir baktım. 
Ben bu çehreyi tanıyacaktım. Bu iri 
siyah gözler, bu küçük etli dudaklar, 
bu sivri çene, bu zeki bakışlar bana 
hiç te yabancı değildi. 

Genç kadın da bana bakmca du
rakladı. Şimdi ikimiz de karşı karşıya 
biribirimize bütün dikkatimizle bakı
yorduk. Bu, uzun sürmedi. Onu he
men tanıdım. Bu genç kadm, benim 
yirmi yaşımdaki ilk sevgilimdi. Heye-
cnnla: 

—I Mürüvvet!... dedim... 
O da yanaklarını çokurlaştıran bir 

gülümsemeyle bana: 
— Şeref... Sen misin?... diye elini 

uzattı. 
Mürüvveti senelerdenberi kaybet

miştim. Onun evlendiğini, sonra da 
kocasının öldüğünü işitmiştim. Der
hal bir otomobil çevirdim. Atladık. Onu 
büyük bir dikkat ve heyecanla tedkik 
ediyortium. Eskiden, genç kızlık za
manında da güzeldi. Fakat şimdi da
ha gelişmi,, daha olgunlaşmış, kadın
lık onu büsbütün güzelleştirmişti. 
Gözlerine daha baygın, daha derin ve 
inşam çileden çıkartıcı bir mâna gel
mişti. Sonra eskiden bana karşı o ka
dar iiaindi ki sormaymız. Halbuki şim
di ondan son derece iltifat görüyor
dum. Bir aralık: 

— Bugün sana rasgelmem o kadar 
iyi oldu ki sorma, dedi, eğer Köprü 
üzerinde karşılaşmamış olsaydık bir 
daha seni belki de dört beş sene göre-
miyecektim. 

Heyecanla sordum; 
— Neden? 
— Çünkü bu gece İstanbuldan ay

rılıyordum. Uzım bir seyahate çıkaca
ğım. Belki de dört beş sene İstanbula 
Öönmiyeceğim. 

— Sahi mi söylüyorsun? 
— Tabiî... Bütün hazırlıklarımı ta

mamladım. Bu gece saat tam onda 
hareket ediyorum. 

— Öyleyse bugünü beraber geçi

relim, Mürüvvet... 
İnce kaşlarım yukan kaldırarak: 
— Olmfiz... dedi, her halde öğle 

yemeğinde te3rzemde bulunmam 
şart... Oradan kendi evime saat dört
te filân döneceğim. 

Hemen atıldım: 
— Peki, ondan sonra... 
Gözlerini yere indirerek cevap 

verdi: 
— İstersen tam dörtte bana gel... 

Sana oturduğıım apartımanm adre
sini vereyim. Saat dokuza kadar otu
ruruz! 

Adresi not ettim. Mürüvvet, Gala-
tasarayda otomobUden indi. Ayn-
lırken: 

— Saat tam dörtte... Unutma... 
Cevap verdim: 
— Peki... Tam dört... 
Mürüvvetten asmldığım zaman he

nüz pek erkendi. Bunun için ben tek
rar eve döndüm. Elbiselerimi değiş
tirdim. Yeni yaptırdığım kostümleri
mi giydim. Sokağa çıktım. Daha Mü
rüvvetle buluşmağa o kadar çok za
manım vardı M, kendi kendime: 

— Haydi biraz kahveye uğnya-
yım!... Zaten dün gec de kahveye 
gitmedim... dedim. 

Her zaman gittiğim kahveye girer 
girmez, etraftan bana: 

— Aman, dediler, seni her taraftan 
anyoruz. Buraya İzmirden müthiş bir 
damacı gelmiş. Dün gece kahveye uğ
radı. Yenmediği insan kalmadı. Şim
di beş dakikaya kadar buraya gele
cek... Otur, bekle ... 

Daha zamanım vardı. Bunun için 
şu damacıyı bir kere göreyim, dedim. 
Biraz sonra geldi. Bu zatm etrafında 
bir sürü de iddiacı insanlar vardı. 
Bunlar: 

— Muhakkak bizim dama üstadı 
Şerefi yener... diyorlardı. 

Rakibimin bana: 
— İsterseniz, kendinize güvenirse

niz, bir maç yapalım!... dedi. 
Saate baktım. Daha epeyce vakit 

vardı. Ne zamandanberi böyle bir da
macı da bekliyordum. Sonra kendime 
o kadar güveniyordum ki, muhakkak 
bu adamı pek kısa bir zamanda yene
ceğimi ümid ediyordum. 

— Peki oymyalım!... dedim. Başla
dık. Hakikaten dehşetU bir oyuncu 
idi. Onun karşısmda aklımı, fikrimi 
damaya vermiştim. Kendimi tamami-
le unutmuştum. Bu, son zamanlarda 
oynadığım en heyecanlı oyundu. O 
kadar dalmış, o kadar kendimden geç
miştim ki, saatlerin nasıl ilerlediği
ni fark bile etmedim. 

Gece olmuş, lâmbalar yanmış, ben 
kendimde değilim. 

Bir aralık aklım başıma geldi. Bir 
de gözlerimi kaldırdım. Ne göreyim? 
Saat ona beş var... Yerimden deli gi
bi fırladım. Fakat beş dakika sonra 
Mürüvvetin İstanbuldan aynlacağı 
aklıma gelince, tekrar kahveye dön
düm. 

Zehir zemberek olmuştum. Ertesi 
günü Mürüvvetin adresime yazdığı 
bir mektubu aldım. Mürüvvet bana 
son derece kırılmıştı. Bir daha da yü
züme bakmıyacağma mektubunda ye
min ediyordu. İşte o günden sonra b«ı 
de damaya yemin ettim. 

Hikmet Feridun Es 
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Posta ittihtulına dahil olmıjran ecnebi 
memleketler: Seneliği 3M0, altı aylığı 

1900, fiç aylığı 1000 kuruftur. 

Adres tebdili için ylnni bef kuruşluk pal 
göndermek I&zımdır. 

Sefer M — Kasua US 
S. tmsak Oünef öğle İkindi Akfam Yata 
E. 837 10,25 6,22 9,08 12,00 138 
Va. 838 5,15 12,14 1539 1832 2038 

İdarehane: BabıAll civan Acımusluk 
sokak No. ıs 

ApartiRian sahipleri 
Bof dairelerinize hemen iyi 

kiracı bulmak için «Akşam» m 
KÜÇÜK tLÂNLABTndan isU-
fade ediniz. 

Tflridye RadyodlfUıyoa Psstalan ^ 
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1639 m. 183 Kes. 120 Kir. 
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ANKARA EAOYOSU 
Sah 18/4/9S9 

TÜRKİYE SAATlLE 

12,30: Program, 1235: Türk müziği-PI., 
13: Memleket saat ayan, ajana ve meteo
roloji haberleri, 13,15: Müzik (Karışık 
program - Pl.), 13,45 - 14: Konuşma (Ka
dın saati - Ev hayatma ald). 

1830: Program, 1835: Müzik (Oda mü
ziği - PL), 19: Konuşma (Türkiye posta
sı), 19,15: Türk müziği (Fasü heyeti) 
Tahsin Karaku.ş ve arkadaşlan, Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri tJfler, 20: Ajans, meteoro
loji haberleri, ziraat borsası (fiat), 20,15: 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad 
Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Oku
yanlar: Muzaffer Ükar, Safiye Tokay. 
1 - Puselik peşrevi, 2 - Itri Buselik ma
kamında beste - Her gördüğü, 3 - Sakili 
ağanm - Puselik makaramda şarkı - Sün-
bülistan etme etrafı, 4 - Reşad Erer -
Keman taksimi, 5 - İshakın - Puselik 
makamında şarkı - Gönül vermez, 6 -
Üçüncü Selim - Puselik makammda şar
kı - Bir pür cefa, 7 - Puselik saz semaisi, 
8 - Neşet Kftnn - Mahur şarkı - Gücen
dim ben sana, 9 - Faizenin - Nihavend 
şarkı - Kız sen geldin Çerkeşden, 10 - Sa-
deddin Kaynağın - Nihavend şarkı -
Kirpiklerinin gölgesi, 21: Memleket saat 
ayan, 21: Konuşma (Hukuk İlmi Yayma 
kurumu), 21,15: Esham, tahvUât, kambi
yo - nukud borsası (fiat), 21,25: Neşeli 
plâklar - R., 2130: Müzik (Radyo or
kestra - Şef: Praetorius): 1 - Henry Ra-
baud - Eglogue op. 7, 2 - W. A. Mozart -
Senfoni sol minör, op. 183, a) Allegro con 
brio, b) Andante, o) Menuetto - Trio, 
d) Airegro, 3 - Jan Brandts - Buys -
«Salzburg» serenatı, op. 51, a) Allegro 
molto, b) Largetto, c) Adagio assai, d) 
Allegro molto, 22,30: Müzik (Opera ar-
yalan - PI), 23: Müzik (Cazband - Pl.), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarmkl 
program. 
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Soldan ra|B! 
1 — Gammazlık. 
2 — Rasgelme - Bayağı. 
3 — Alçak - Şehir. 
4 — Münezzeh - Filim gösterilen yer. 
5 — Kumla fala bakan - Ezmekten emir, 
6 — Susta ile. 
7 — Gelecek zaman. 
8 — Adet olduğu gibi - Sonuna «S» ge

lirse ırz olur. 
9 — Suni deniz boğazı - Bal. 

10 — Beygir - Kerih rayiha. 
Yakandan aşağı: 
1 — Ezan okunan kule - Eski bir Türk 

beyi. 
2 — Sıkılmış meyvanm suyu - Adetler. 
3 — İlâveten. 
4 — Çocuk doğurtan - Tekdir. 
5 — Almanyanm bozduğu muahedenin 

akdolunduğu şehir - Yüksek. 
6 — Malûmat alma. 
7 — Ağız duvannm dış tarafı. 
8 — Hayvan cesedi - İskambil birlisi. 
9 — Devam ettirmek. 

10 — Bir ilkbahar meyvası - Büyük. 
Geçen bnlmacamuın balIl 

Soldan sağa: 
1 — Parasızlık, 2 — Akide, Aile, 3 — 

Siz, Varlık, 4 — Otuziki, Ki, 5 — Menafi, 
6 — Ud, Adnan, 7 — Azmi, Nale, 8 — Si, 
Ermenâk, 9 — Eritme, Çil, 10 — Leş, 
Eyi, Ni. 

Yakandan aşağı: 
1 — Pasolu, Sel, 2 — Akit, Daire, 3 — 

Rizum, İş, 4 — Ad, Zeamet, 5 — Se
vindirme, 6 — Akan, Mey, 7 — Zarifane, 
8 — LU, İnanç, 9 — Eık, Lâin, 10 — Ke
kik, Ekli. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mmtakası: tstikl&l cadde-

slade Dellâsuda, Yülcsekkaldınmda 
Vink(H>ulo, İstlklftl caddesinde Mis 
aokağmda Limonciyan, Flrüzağada 
Ertuğrul, Pangaltıda Narglleclyan, 
Kurtuluşta Necdet Ekrem, Galatada 
Mahmudiye caddesinde İsmet, Fatih: 
Vesmecllerde Üniversite, Karagüm-
rûk: Suad, Bakırköy: Merkea, San-
yer: Nuri, Aksaray: Etem Pertev, Fe
ner: Haylm Berk, Kumkapı: Belkls, 
Küçükpazar: Necati, Samatya: Yedl-
kulede Teofilos, Alemdar: Ali Rıza, 
Şehremini: Topkapıda N&zım, Üskü
dar: Selimiye, Heybeliada: Atanaş. 
Bûyûkada: Halk. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Paşabahçe, Anadoluhlsan, Ta-
rabys, Yenlköy, Emlrg&n ve Rumell-
hlsarmdakl eczaneler her gece nöbet
çidir. 

T U R A K i N A 
T A R I H î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLÎ Tefrika No. 115 

Samo, Geyik kızartmasını yedi, fakat bir tutam kadın 
saçını tanıyamadı. Acaba bunları kim göndermişti? 

Samo nişanciydi. Onun kadar hiç 
kimse isabetli ok atamazdı. O gün 
avda Can Beyin vuramadığı avlan 
Samo kolaylıkla vurup yere düşürü
yordu. 

Can Bey o gün Samoya fena hal
de kızmış, kin bağlamıştı. Kendi 
kendine: 

— Bir daha ava çıkarsak, ya o ge
lecek. Ya ben, diyordu. Samoyu çok 
laskanıyordu. 

Samo kıskanç bir adam değildi. 
Böyle şeylere omuz silkip geçerdi. 
Hattâ bazan başkalan da marifetle
rini göstersin diye, kendisi geri çeki
lir ve hatun gözünden uzaklaşırdı. 

Samo, Çok temiz yürekli bir er
kekti., arkadaşlan için canım feda 
eder, hiç kimsenin haklam yemez, 
dostlanm kardeşi gibi sever ve esir
gerdi. 

Can bey - bir tesadüf eseri ola
rak - bir gün de orman boyunda bir 
kadına avcılıktaki mehaı-etini gös
termek istemiş, fakat attığı oklar 
boşa gitmişti. O sırada atla o civar
dan geçen Samo, bir ağacın tepesin
de, Can Beyin bir kaç ok attığı hal
de düşüremediği bir atmacaja bir 
okla yere devirip geçmişti. O zaman 
Can Beyin yamndaki güzel kadm: 

— İşte, mükemmel bir avcı., diye
rek Samoyu takdir etmişti. Bu hadi
se Can Beyi büsbütün çıldırtmış ve 
Samoya karşı beslediği kini o günden 
sonra meydana vurmuştu. 

Samo bunlan duydukça: 
— Ben çocuk değilim. Can Bey be

nim esld arkadaşımdır. Ben bilerek 
onu kırmak istemem. 

Der ve kendisine olan bağlılığım 
daima ve her yerde söylerdi. Can Bey, 
Samonım halk tarafından fazla se
vilişine de tutulurdu. 

— Ana yurdda Samodan başka 
kahraman yok mu? 

Diye söylenir ve kendisine fazla 
muhabbet ve bağlılık gösterenlere 
kızardı. 

Can Bey, Samonun Cinden çağınl-
dığm duyımca, sarayın eşiğini aşm-
dırmağa ve imparatoriçenin zihnini 
çelerek, onun yerine geçmeğe çaUşı-
yordu. Gerçi, vezir Çutsay her sefe
rinde bu dedikodulan önliyerek: 

— Can Bey, Samoyu çekemiyor. 
Diye, imparatoriçeyi iknaa çalış

mıyor değildi. Fakat, Can Bey son 
günlerde kendi mevkiini jrükseltmek 
ve Samoyu gözden düşürmek içm, 
iftira atmağa, yalanlar uydurmağa 
ve Turakinayı bu suretle aldatmağa 
da başlamıştı. 

Vezir Çutsaym bunlardan haberi 
yoktu. Can Bey bir gün, imparatori-
çeye: 

— Samoyu Tunaya gönderirseniz, 
ilk işi Sebutay Bahadın öldürmek 
olacak. Çünkü, Samo onun esld düş-
mamdır, onu çekemez. Onun yerine 
geçmek ister... demişti. 

Turakina bu sözlere inanmamış 
değildi. Fakat, Samoyu Tunaya gön
dermek fikrinden bir türlü vaz-
geçemiyordu. Sebutay Bahadır ar
tık ihtiyarlanuştı. Prens Batu ancak 
onun fikirlerinden istifade etmeliydi. 
Samonun şöhreti de Sebutay kadar 
Avrupaya yayılmıştı. Samo Rusyada 
az mı akmlar yapmış, az mı iş gör
müştü? 

Turakina, Can Beyin sözlerinden, 
onun Samoyu kıskandığım da sezer 
gibi olmuştu. Bu işi ancak ihtiyar 
vezir Çutsay halledebilirdi. Turaki
na, vezirini çağırdı: 

— Samonun, Sebutayla arası açık 
olduğunu söylüyorlar. Eğer bu doğru 
ise Samoyu Tunaya göndermek fay
dasızdır. 

Dedi. Çutsay, taşı gediğine koy
manın sırası geldiğini anlayınca: 

— Ben böyle bir şey duymadım, 
dedi, bunu Can Beyden başka bir 
kimse söylemiyor. Samo kinci bir 
adam olsaydı, Ukönce Can Beye düş
man olurdu. 

İmparatoriçenin Çutsaya itimadı 
vardı: 

— Samonun Can Beyle arası açık 
mı? 

Diye sordu. Çutsay bildiklerini 
anlattı: 

— Samo, çok temiz yürekli bir er
kektir, imparatoriçem! Ve o Can Bey
den daima üstündür. Cesurdur, kuv
vetlidir, akılhdır... Yurdseverlikte de 
onu geçmiştir. Alanlarmda Can Bey
den fazla muvaffak olmuştur. Can 
Bey onu daima kıskamr. Sözlerime 
inanmazsamz, bir kere Can Beyi d^ 
neyiniz... Ona: «Samonun yerine se
ni göndereceğim. Tunaya gidecek
sin!» deyiniz. Göreceksiniz ki: «Bu 
işi zaten benden başka kimse yapa
mazdı.» diye öğünmekten çekinmi-
yecektir. Halbuki, İran smırlarmda 
ihtilâl koptuğu zaman Samo size 
Can Beyi tavsiye etmişti. Çünkü Can 
Bey o havaliyi çok iyi bilir. Eğer o 
zamaç Samoya: «İran ihtilâlini sen 
bastıracaksm!» deseydiniz, hiç şüp
he yok ki: «Can Bey varken, ben ora
ya gidemem.» diyecekti. Samo bu 
kadar iyi ve temiz kalbli, bu derece 
hakla seven bir kahramandır. 

— Pek âlâ... Can Beyi bir kere de
nemek isterim, Çutsay! O da yabana 
atılacak bir kahraman değildir. Can 
Bey olmasaydı, İran sımrlarmda çok 
uğraşacak, çok kan dökecektik, Can 
Beyi de danltmağa gelmez. 

Bir tutam kadın saçı., ve bir 
geyik kızartması.. 

Turakina, Can Beyi deneyedursun. 
Samo bu sırada ihtiyar amcasımn 

evinde oturuyordu. Evde ne genç, ne 
ihtiyar bir kadm yoktu. Samonun 
yengesi ölmüştü. Amcası bir uşak 
tutarak evde hizmetini bu uşağa gör
dürüyordu. 

Samonun bu evde oturduğımu 
herkes öğrenmişti. 

Samo akşam üstü eve gelirken, 
Karakurum kızlan pencerelere üşü
şerek, Samoyu at üstünde geçerken 
seyrederlerdi. Samoyu sevmiyen, 
onun bakışlarından, akmlanndan, 
3rürüyüşünden hoşlanmayan bir kar 
dm yoktu. 

Samo bir akşam eve gelince, 
amcasımn uşağı, Samonun önüne bir 
geyik kızartmasile bir tutam kadm 
saçı koydu. 

— Bımlan size getirdiler. Evde 
yoktunuz, ben aldım. Buyurunuz. 

Samo birdenbire hayrlstle uşağın 
yüzüne baktı: 

— Kim getirdi bunlan? 
— Genç ve güzel bu- kadm... 
— Adım sonnadm mı? 
—. Sordum. Söylemedi. Saçmdan 

bir tutam kesip bıraktı: «Bunlan 
kendisine veriniz, saçımm renginden 
ve kokusundan benim kim olduğu
mu anlar!» dedi. 

Samo saçı kokladı ve kaşlarım kal
dırarak güldü: 

— Tanıyamadım. Koyu kumral, 
yumuşak telli bu- saç. Çinlilerin kul
landığı bir koku... Evet, bu koku 
burnuma yabancı gelmedi. 

Fazla düşünmeden, saçlan koynu
na koydu. Geyik kızartmasım yem»-
ğe başladı. 

— Çoktanberi geyik kızartması 
yememiştim. Çok güzel pişirilmiş. 

Samonun amcası, yeğeninin gök
lerinden bir şeyler okumak istiyordu: 

— Gene kimbilir hangi zavaUmm 
kalbini çaldın, Samo! Hâlâ uslanmı-
yacak mısm sen?... Bak, yaşm ellljri 
buldu. Hâlâ gençlik taslıyorsun, hâ
lâ evlenmedin! Ne ^«mffn bir yuva 
kuracaksın sen? 

Samo güldü: 
— Atmacalar, bıldırcın kovalamak

tan vazgeçer mi, amca? 
O gece gülüşerek, konuşarak vakit 

geçirdilre. Samo. bu hediyeleri geti
ren kadım bir türlü hatırlıyamadı. 

(Arkası var) 

Jl 
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18 Nisan 1939 

B. Rooseveltin mesajının muhtelif 
memleket le rde a k i s l e r i 

Times: "Bu mesaj totaliter devletlere 
ihtardan daha fazla kuvveti haizdir,, diyor 

A K g A H Sahife 13 

Londra 17 — Times gazetesi başma
kalesinde Rooseveltin mesajından 
bahsederek diyor ki: «Mesaj, totali
ter devletlere karşı ihtardan daha 
fazla bir kuvveti haizdir. İtalya ile 
Almanya, henüz cevab vermemişler
dir. Gazetelerle yapılan gürültüleri 
bir tarafa bırakmak lâzımdır. İtalya 
ye Almanya matbuatmm böyle bir 
cephe alması zaten beklenirdi. Fakat 
bu neşriyat, İtalya İle Almanyanm 
katî ve resmî vaziyetini ifade etmez.» 

Japon gazeteleri ne eliyor? 
Londra 17 — Japon gazeteleri, B. 

Rooseveltin mesajı İngilterenin ilhamı 
eseri olduğunu ve Amerikan efkârı 
umumiyesinin hissiyatına tercüman 
olmadığını iddia ediyorlar. 

B u l g a r g a z e t e l e r i m ü s a i d 
karşılıyor 

Londra 17 — Bulgar matbuatı B. 
Rooseveltin mesajını pek müsaid bir 
surette karşılamakta ve büyük pun
tolu serlevhalarla ilk sahifelerinde neş
retmektedirler. 
Sovyet Rusya cevap veriyor 

Lonrda 17 — Sovyet Hariciye komi
seri B. Litvinof, B. Rooseveltin mesa
jına cevap vererek dünya sulhunu kur
tarmak için yaptığı bu teşebbüsten 
dolayı, B, Roosevelte samimî teşek
kürlerini ve derin teveccühlerini bil
dirmiş, Sovyet Rusyasının dünya sul
büne ötedenberi taraftar olduğunu 
kaydetmiştir. Bütün Sovyet gazeteleri 
de mesajı hararetle neşr ve tefsir edi
yorlar. 

B. Kaleninin B. Roosevelte 
telgrafı 

Moskova 17 (A.A.) — Tass ajansı 
bildiriyor: 

Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet 
Meclisi divanımn reisi B. • Kalinin 
16 nisanda B. Roosevelte aşağıdîkki 
telgrafı çekmiştir: 

«Almanya ve İtalya hükümetlerine 
yaptığuıız asüâne müracaattan do
layı derin sempatimizi ve samimî 
tebriklerimizi bUdirmek benim için 

ze\'kli bir vazifedir. Teşebbüsünüriin 
cihan banşmın muhafazasuu samimi 
surette anu eden Sovyet Sosyalist 
Birliği milletlerinin kalbinde en de
rin bİT akis bulmakta olduğundan 
emin olabilirsiniz.» 
Bir İspanyol gazetesi istihza 

ediyor 
Madrid 17 (A.A.) — Roosevelfin 

mesajı hakkında yalnız Ya gazetesi 
mütalâa beyan etmektedir. Bu gazete 
Amerika Reisicümhıu-unun teşebbü
sü ile istihza etmekte ve şöyle yazmak
tadır: 

«Bu mesaj, hayalperest Amerika 
reisicumhurunun mutadı olan Ameri-
kanvari ve tiyatroya yakışır jestler
dendir.» 

Bu gazete, İtalya ile Almanyanm 
silâhların tahdidini ve B. Roosevel
tin şimdi tavsiye etmekte olduğu ikti
sadî müsavatsızlığın ortadan kaldırıl
masını iltizam etmiş olduklarını ilâve 
etmekte, Sovyet Rusyaya tecavüz edil
memesini talep etmenin kabalık oldu
ğunu yazmaktadır. Meğer ki, bunun 
sebebi, Rusyanın Fransa ile İngiltere
nin yanıbaşında ve insaniyetperver 
Amerika reisicumhurunun totaliter 
devletlerin \amahina kurban olmak
tan vikaye etmek istediği zavalh kü
çük milletlerin arasında bulunması ol
sun. 

F r a n s a d a m e m n u n i y e t 
Paris 17 (A.A.) — Siyasî mahafil, 

B. Rooseveltin mesajı karşısında çok 
müsaid bir intiba göstermekte ve bu 
mesajın diktatörleri kaçamaklı yola 
sapamıyacak bir vaziyete getirmiş ol
duğunu beyan etmektedir. 

Kendisinin fikri sorulan B. Herriot, 
dünyanın bütün sulh ve müsalemet se
verlerinin Amerika Reisicumhuruna 
karşı minnettar olduklannı bildirmiş. 
ve şunu üâve etmiştir: «Roosevelt ismi 
her tarafta takdis edilecektir.» 

Blum bugünkü Populaire gazetesin
deki makalesinde diktatörlere şu suali 
sormaktadır: «Barışı istiyor musu
nuz?» 

Maçlarda 
Türk çocuğunun kendi asil 
hareketlerini kaybetmemesi 

lâzımdır 

Ankara 17 (Telefonla) — Mektep
ler arası maçlarmda sporcu talebe
den bazılarının müsabaka heyecanı
nın tesiri altmda biribirlerinl renci
de edecek tarzda (hattâ bazan çirkin 
sözlerle) sahadaki arkadaşlanna ba
ğırdıkları nazarı dikkati celbetmek-
tedlr. Maarif Vekâletinin bu münase-
•betle alâkadarlara gönderdiği bir ta
mimde ezcümle şöyle denilmektedir: 

«Türic çocuğuna yaraşan 3iğitçe 
duyguların ve kardeşlik sevgisinin 
tezahürüne vesile olması icab eden 
mekteb sponmun kendi asîl hareket
lerini kaybetmesini mucib olacak bu 
nevi hadiselerin önüne geçmek için 
mekteb idarelerinin müsabaiuüardan 
evvel talebeyi irşad etmeleri ve spor 
talimatı hükümlerini kendilerine ha
tırlatmaları lüzumlu görülmektedir.» 

Tamimde, bu kabil maçlarda mek
teb müdür muavinlerile beden terbi
yesi muallimlerinin kendi mekteple
rinin müsabaka günlerinde sahada 
ve talebe arasında bulunmaları da 
emredilmektedir. 

Maarif Vekilinin tefekkürü 
Ankara 17 (Telefonla) — Maarif 

'Vekili B. Hasan - Ali Yücel, İstanbul 
okulları spor faaliyetini fükranla 
karşıladığı hakiunda İstanbul maa
rif müdürlüğüne bir teşekkümame 
göndermiştir. Bu teşekkümame ay
nen şöyledir: 

^ «İstanbul okulları spor bölgesinin 
faaliyete başladığı gün daha ilk adım
da elde edilen yüz agartıcı neticeden 
dolayı size ve değerli öğretmen arka-
daflanma teşekkür eder yeni başap 
nlar dilerim.» 

Parti kongreleri 
Antakya ve îskenderunda 
merasimle açıldı ve nutuklar 

söylendi 
Antakya 17 (AA.) _ Anadolu 

ajaasımn hususî muhabiri bildiri
yor: 

Cumhuriyet Halk Partisi Antakya 
kaza kongresi, Parti binasmda mera
simle açılmıştır. Bu münasebetle teş-
İtilâtı kuran Tekirdağ mebusu Rahmi 
Apak bir musahabe yapmış ve Parti
nin altı vasfını halkın gayet kolay 
anlayabileceği şekilde izah etmiştir. 
Bundan sonra kaza idare heyetile vi
lâyet kongre mümessilleri seçilmiştir. 
Kongre azasımn müttefikan ve sü
rekli alkışlarla kabul ettikleri bir 
takrire göre, Partimizin genel başka
nı Millî Şef İnönüye kongrenin saygı 
ve bağlılıklarının arzma karar veril
miş ve kongre dağılmıştır. 

Kongre münasebetile Paıti binası 
Türk ve Parti bayraklarile donatıl
mıştı. Kongreye bütün köy ve ocak 
mümessilleri iştirak etmişlerdir. 

Iskendeııın 17 — Cumhuriyet Halk 
Partisi İskenderun kaza kongresi, 
Halk sinemasında büyük merasimle 
açılmıştır. Kaza idare heyeti reisliği
ne seçilen mebus B. Hamdi Selçuk 
bir nutuk irad ederek Partinin altı 
vasfını izah etmiş ve nutkımu föyle 
bitirmiştir: 

«Halk Partisi, bir fikirdir, Atatür-
kün ateşlediği bu fikir mütemadiyen 
büyüyor. En uzak köylerdeki ocakla
rımız bu fikrin ateşiyle daima yana
cak ve bizi ısıtıp karanlıklarımızı ay
dınlatacaktır.» 
Bir çocuk rıhtım boyunda oy

narken düştü, başından 
âîWf«R»-̂  yara land ı <^^' 

Galatada oturan Vlâdimir isminde 
bir çocuk Tophanede Rıhtım boyunda 
oynamakta iken düşerek başından 
tehlikeli surette yaralanmış, polis ta-
rafmdan hastaneye kaldınlnuştır. 

Fransız sosyalist 
partisi 

İkiye ayrılması ihtimalleri 
kuvvetleniyor 

Paris 17 (A.A.) — Stefani: Grenob-
le'dan bildirildiğine göre, sosyalist 
partisinin umumi kâtibi Paul Faure, 
haricî siyaset hakkında Daladier ta-
rafmdan söylenen nutku tamamile 
tasvib etmiştir. 

Leon Blumun Daladier'nin haricî 
siyasetine karşı açıkça muhalefeti 
malûm olduğundan bu vaziyetten, 
sosyalist partisinin iki temayülü ara
sındaki ideolojik ihtilâfın gittikçe 
derinleştiği mânası çıkanimakta ve 
bu halin partinin katî surette ikiye 
ayrılmasını intaç edeceği kaydedil
mektedir. Partinin ikiye ayrılması 
keyfiyetinin ise yakın bir istikbalde 
Fransanın dahilî siyasetinin inkişafı 
bakımından büyük bir ehemmiyeti 
haiz olacağı ilâve edilmektedir. 

\ Harp mükellefiyeti kanunu 
Ankara 17 (Telefonla) — Harb mü

kellefiyeti kanunu projesini müzakere 
etmek üzere teşkil edilen Büyük Mil
let Meclisi muhtelit encümeni bugün 
ilk toplantısını yapmış ve hususî bir 
komisyon teşkil etmiştir. Bu komis
yon yann (bugün) öğleden evvel 
saat onda. toplanacaktır. 

Ağrının kurtuluşu 
Ağn 17 — Dün ilimizin 22 nci kur

tuluş yıldönümü büyük tezahürat 
ve sevinç içinde tesid edildi. Van ve 
Erzurum istikametinden gelen ordu 
süvari cüzütamlan alkışlarla karşı
landı. Kurtuluş günü, neşeli bir ha
va içinde geçirilmiş ve büyüklerimize 
tazim telgrafları çekilmiştir. 
İngiliz Başvekili Londraya 

döndü 
Londra 17 (A.A.) — Başvekil Cham-

berlain hafta tatilini geçirdiği Cheq-
uerssden bu sabah Ix)ndraya dönmüş
tür. Çarşambadan evA'el Kabinenin 

/toplanması beklenmiyorsa da Başve
kil , Kabine arkadaşlarile bugün ve 
yarın mülakatlar yapacaktır. 

Roma ve Bükreşte yapılacak 
konkurlar 

Nis 17 (Hususî) — Süvarilerimizin 
ilk muvaffakiyetlerini bildinniştim. 
Bundan sonraki konkurlar 30 nisan, 
8 mayısta Romada ve son müsabaka
lar da 8 haziran, 16 haziranda Bük
reşte yapılacaktır. 

fldanaJa belediye seçimi 
134 namzedden otuz üç kişi 

ayrılacak 
Adana (Hususî) — Aldığun malû

mata göre, ihtilaflı olan Adana Bele
diye seçimi için şöyle bir sureti hal 
bulunmuştur: 

Yeniden yapılacak Belediye seçimi 
için 134 namzed gösterilecek, halk bu 
134 namzed içinden Belediye meclisi
ni teşkU edecek 33 kişiyi seçecektir. 

Bu 134 kişilik namzed listesini C. 
H. P. genyönkurulu tesbit etmiştir. 
Liste yakında tebliğ edilecek, ağlebi 
ihtimal Belediye seçimine önümüzde
ki hafta başlanacaktır. İntihap hazır-
hkları tamamlanmıştır. 

Amerika Hariciyesinde 
faaliyet 

Vaşington 17 (A.A.) — Avrupa 
buhranı dolayısile Hariciye Nezareti 
24 saat devamlı surette faaliyette bu
lunmuştur. 

Nazır Cordel Hull, dün bütün ha
berleri tasnif ederek Reisicumhura 
arzetmiştir. 

Cenubî Afrikada kadmUr da 
müdafaa işlerinde 

kullanılacaklar 
Kaptoum 17 (A.A.) — Millî müda

faa nezareti tarafmdan neşredilen bir 
tebliğde kadmlann da memleketin 
müdafaa İşlerinde kuUanılacaklan 
kaydedilmektedir. 

General Miaja Parise geldi 
Paris 17 (A.A.) — İspanyol Cum

huriyet ordusunun eski kumandanı 
general Miaja. dün sabah saat 8,25 te 
Marsilyadan Parise gelmi-Hlr. Yanın
da bir yeğeni vardır. 

General Miaja, garaa Duçok şahsi 
dostlan tarafından selâmlanmış ve 
otomobille meçhul bir yere hareket et
miştir. 

Akdeniz emniyeti 
ve Türkiye 

(Baştarafı 1 nci salüfede) 
Bununla beraber bu mesele hak

kında ortada en küçük bir ihtilâf 
bile yoktur. Türkiye yeni Akdeniz 
emniyeti sistemindeki mevkiini, hem 
de pek mühim mevkiini almaktadır.» 
İngiliz parlâmentosu çar-

famba günü toplanıyor 
Paris 17 — Londradan bildiriliyor: 

İngiliz parlâmentosu çarşamba günü 
toplanacaktır. Lordlar Kamarasında 
Lord Sesil, hükümetten muhtemel 
bir tecavüze karşı ne gibi tedbirler 
almak niyetinde bulunduğunu sora
caktır. 

Avam Kamarasının ruznamesinde, 
siyasi meseleler hakkında herhangi 
bir istizah veya sual yoktur. Maama-
fih bazı mebuslar, muhtelif meseleler 
hakkında hükümetten münferit su-
aller soracaklardır. 

Çukurovada pamuk ekimi 
Adana (Hususî) — Çukurovada 

pamuk ekim faaliyeti hararetle devam 
etmektedir. Son ay içinde bölgede 
yağmurlarm fazla düşmesi, ekime sek
te vermiştir. Şimdiye kadar pamuk 
ziraatı sahasmın yüzde altmışı ekil
miş bulunuyor. Ekim mevsiminin ka
panmasına daha 15 gün vardır. Bazı 
tarlalarda erken ekilen tohumlar top
rak üstüne çıkmağa başlamıştır. 

Buğday ve arpa mahsulleri normal 
bir halde neşvünema bulmaktadır. 

Yapılan tahminlere göre, bu yıl Çu
kurovada pamuk mahsulü ancak ge
çen sene rekoltesini bulabilecektir. 

Sovyet Rusya 
ile ingiltere 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Cebeiüttank 17 (A.A.) — La Lor. 

raine ve La Bretagne adındaki ild 
Fransız zırhlısı ile Le Fantesque ve Lf 
Terrible ismindeki iki torpito muhri
bi, bu sabah buraya gelmişler ve met
hali kapatan barajlar sebebile ami« 
rallık limamna giremediklerinden 
cenupta dalga kıraıun yakımnda de
mirlemişlerdir. Bu gemilerin ne ka
dar zaman burada kalacaklan malûm 
değildir. 

Fransanın Atina maslahat
güzarı B. Daladier'nin bir 

mesajını verdi 
Londra 17 — Fransanın Atinadaki 

maslahatgüzarı Yunan Başvekilini zi
yaret ederek B. Daladier'nin bir me
sajını vermiştir. 

tzmitte bir resim sergisi açıldı 
İzmit 17 (Telefonla) — Halkevi 

kütüphane salonunda Türkiye müs
takil ressamlarımn eserlerini İhtiva 
eden bir sergi açılmıştır. Sergi on gün 
devam edecektir. Bu münasebetle 
Istanbuldan şehrimize gelen B. İs
mail Baltacı sanat hakkında bir koa» 
ferans vermiştir. 

Polis 8 hırsız yakaladı 
Zabıta, Kadıköyde Kemal, Talât, 

Emin, Saim, Beyoğlımda Zafiri, Çen-
berUtaşta Sabri, Mehmed, Fenerde 
Kemal isimlerinde sekiz hırsızı yaka
lamıştır. Hsklarmda icab eden tah
kikatı yaptıktan sonra adliyeye ver
miştir 

AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyucuları bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRİ DURAN'ın eserleri 
Kuruş 

Nereden geliyoruz? 

Çocuklara coğrafya kıraat
leri 

40 

60 

Kuru; 

Yeryüzü Gökyüzü 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Gülliver'in seyahat
leri 75 Coğrafyada ilk adım 50 

En tanınmış muharrirlerin 
güzel romanları 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
DeU 
Yalı çapkını 
Bu perdenin arkasında 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahh hanım 
Bir kadın geçti 
I>evler kaldınmı 
Aşk fırtınası 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
İki cinayet gecesi 
Karacaahmedln esran 
Kardeş katili 

VA - NÜ Ib 
Sermed Muhtar 75 
Selâmı İzzet 80 
Burhan Cahld 80 
Z. i 40 
Burhan Cahid JOO 
İskender Fahreddin 125 
İskender Fahreddin 80 
Sermed Muhtar 70 
Selâmi İzzet 20 
fealid Fahri 75 
Muazzez Tahsin 1 so 
Vâ - Nû 25 
' » > 1 
Hikmet Feridun î 
Vâ - Nû î 

> » : 

25 
15 
25 
25 

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

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebi hatıralar 
Fazıl Ahmed' 

Sinema yıldızlan 
îttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerlkaya nanl 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 

Hüseyin Cahid 
[Kıymetli edibin muhttilf 
Merleri] 
(Albüm gibi reslnüil 

M. Ragıp 

Ü. Saffet 
Necdet Rüçtü 
Ahmed Refik 

İ M 
MO 

% 20 iskonto kuponu 
Bu kopunu kesip «AKŞAM 

matbaası kitap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size yüzde 20 
Iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevıi Tcrlctl 
«AKŞAM» matbaan - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kltapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerin* mektup içindt pos

ta pnîv kabul edilir. 

| i 
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SaMfe 19 ikfKŞ'hU 18 Nisan 1939 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
tarifesînde tenzilât 

Damga kanununâa yapılan son 
tadilât üzerine KüçtUc tlftnlar 
tarifemizde o nbbette tenzilât 
yapılmıştır. Yeni tarif* Ifjtn Hân 
memurluğuna müracaat edJDme-
lidir. Telefon: 20681. 

1 ~ İŞ ARIYANLAR 
FRANSIZ LİSESİ İMHSKUNÜ — Refe-

fcranslı bir genç İ9 anyor. Akşamda A. T. 
rumuzuna müracaat. — S 

tş ARIYORUM — TahsU görmüş otuz 
yaşındayım, e^i, yeni yazım mttkemmet-
«ilr, kuTvetli hesap bilirim. Hesap ve yazı 
taakineleri kullanırım vesaiklerim mev-
çuddur. İstanbul dahili, günlük veya ya-
flm günlük bir İş arıyorum. Akşam'da 
Muhasip rumuzuna mektupla müracastt 
edihnesi. 

i ş ARIYORUM — Yaşım 18 dir. Lisenüı 
Hokuzuncu smllmda tahsildesrim. Muhta
cım. Geceleri ne işi olursa olsun çalışırım. 
Kanaat&ânm. Alcşam gazetesi Z. S. rümu-
zıma müracaat. 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 
Muhtaç bir vaziyette iki çocugwıun na-
^akasııu temin edecek ve ber ne İş olursa 
plsun yapar orta yaşlı bir bayan iş anyor. 
jCumkapı Nişancası Molataş 92 numara 
Dmmü Gülsüm' e müracaat. — 1 

I» 

, İŞ AraY(MC — TSeiki ve yeni Türkgeyl 
ipaükemmel bilir. Bir Türk genel kapıcıldc 
pbi buna mümasil bir iş anyor. Akşam'
da (8 A) rumuzuna mektupla müracaat. 

— i 

TECRÜBELİ MUHASİP — Türkçe, Fran
sızca, İngilizce lisanlanna vakıftır, günde 
i>ir kas saat ve yahut bütün gün için 1| 
tınyor. Akşam'da «L. E.* rümoznna mek
tupla müracaat. — S 

İŞ ARIY<H6ÜM — Bir Tttlfc ^ncQrim. 
©rta tahsilim vardır. Fransızcayı ve Türk-
eeyi fevkalâde bilirim. Kendime m ü n u ^ 
pir iş arıyorum. Akşam gazetesinde O. O. 
#ümuzıma mektupla müracaat. — i 

BİR MUHASİP — rransızcaya &şina bir ; 
inuhaslp ve idareci iş anyor. Günün bir 
kaç saatinde de çalışabilir. Beyoğlu Post
restant R. T. — 1 

f TECRÜBELİ BİR ALMAN — Mürebbiye 
İMr aile yanında çahşmak istiyor. A. M. 
rümuzile gazetemize yazılmalıdır. — 4 

2 -- İŞÇİ ARIYANLAR 
MÜTERCİM ARANIYOR — Türkçeden 

Almanca ve Fransızcaya ve bu lisanlar
dan Türkçeye ticari muhaberatı tercü
meye muktedir olacak ve haftada ihtiya
ca göre iki üç gün çalışacaktır. Yaş mev
zuu bahis değildir. Her gün 4 ile 5 arası 
Oalata Sigorta han 3 numaraya müra
caat. — 1 

HASTABAKICI ARANIYOR — İzmirde 
hususî bri şirkette ve hususî bir haatane-
6e çalışmak üzere iki diplomah hemşire 
fthnacaktır. Cerrahide çok ijrl çalışmış ol-
malan lâzımdır. Hüsnühal kâğıdlan ve 
fotograflarile İzmir posta kutusu (321) e 
müracaat. — 13 

AGRANDİSMAN, AMATÖR — İşlerin
de çalışmış bir lâboratuvarcı ve 15 - 16 
yaşlarında bir çırak anyoruz. Foto - Sait 
Cumhuriyet Meydanı No. 14 Taksim. — 1 

BAYAN VE BAY — Bir mağazanın sa
tış ve kasiyerliğine genç ve muktedir ba
ran ve bay alınacaktır. Akşam'da «A A» ya 
grazi ile müracaat. Hal tercümeterile. — 2 

3 ~ SATILIK EŞYA 
«••AKLILARINA -r- İngiliz 

tcflgâhlannda inşa edilmiş Maon 5 metre 
Uzunltdc 130 genişlik önü körûlkü 6 mü 
»ümtlnde 6 kişfllk 4,5 beygir kuvvetinde 
deniz şanjümanlı saatte bir kilo benzin 
Barfeden deniz motörü tam taBcım bütün 
Jeferrüatne satılıktır. Haliç Feneri VasU 

_yfaum kızağı müdürlüğüne müracaat. — I 

I ma. AKNİZ MOTÖftO AKANIYOB — 
"fcinde asgari İki kişlUk yatma yeri ve he-
ks ı bulunması şarttır. Galata lüüaarkır 
Ihşaat şubesinde mimar Fazıl Ajrsuya 
tnüiBoaat edilmesi. ^ 4 

I SATILIK ŞARPİ — Denizcilik federas-

Cnunun pl&niarma gör» yapılmakta 
sn nMmnrtjret naKU dolayısUe tamam

lanamayan bir (şarpi yole) uouz flatle 
^0ûa satılıktır, lahlaariar Tuz fen me-

' innru Şemseddlne müracaat. i'!»»» -̂ p 

Î̂ELKPİR OTOMOBİL — Şehremaneti 
pkıbirdlrek meydanmda Halk Otobttsle-
M garajında bulunan (Na«iı) matkalı 
Uks iQ>or otomobili satılacağmdan istek-
ffieTta mezkûr garajda otomobili gördük-
lea sonra fiatl hakkmda görüşmek üzere 
Bnrkeoide Yeni İzmir ambarma müracaat. 

*fc • 

SAIUIK KOTKA — Oayet kullanışlı 
atöritl bir kotra azimet dolayıstle acele 

:ıtüıkûx. Galata Mahmudiye oaddeai 
104 de bay Hayık Budakyana müra-

1%, - 1 r 
SAnUK VtOmai^L — MS modeU 

,Öks flç klfillk mfkeeddet. Bir «işe benzinle 
kUometr». CHtrmek İçin Bet^tafta beo-

4 — KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK D A İ ^ — Taksimde Topçu 

caddesinde Uygun apartımanmm 2 numa
ralı lüks dairesi eşyasUe beraber yaz İçin 
Uraldctır. Dört odası ve konforu olan bu 
apt. her gün gezilebilir. — 18 

SATILIK KÖŞK VE ERAZİ — Kartalda 
Rahmanlar tepesinde geniş bir erazi İçin
de çam ve zeytin yüzlerce ağacı muhtevi 
BJUımed Esad kö^tt İle erazUi çdk ucuz 
bir fiatle satıhktır. Tafsil&t almak ve g6-
irüp gezmek için Içüıdakilere müracaat. 

ACELE SATILIK ARSA — YeşUköyde 
Ümraniye mahallesi Karakol sokağında 
380 arşın arsa satılıktır. Pazarlık İçin Be-
şiktaşta Teşvikiye Kâğıdhane caddesinde 
Raif ağa cami karşısmda 58 numaraya 
müracaat. — 8 

KİRALIK YAZLK VEYA SENELİK — 
Kuzguncuk Paşalimanı caddesinde 115 
numara 6 oda, hamam, kayıkhane, meyva 
ağaçlı bahçesi, kumpanya suyu, elektrik, 
havagazı, arkası koru ve etrafı açık gü
neşli yalı aylığı 28 liradan yazbk 300 lira. 
İçindeki bekçiye müracaat. — 2 

KİRALIK KAT — Şehzadebaşı Fevziye 
cad. Yuva apartımanı 5 No. su 4 oda ha
mam ve havagazı elektrik terkos ve ta-
raçaaı. — 1 

SATILIK HANE — Ebussuut Salkımsö-
ğüt caddesinde 24 numaralı kâglr hane 
satılıktır. Apartıman şeklinde kullanıla
bilir, altmda dükkânı vardır. Nuruosma-
niye İkbal kıraathanesine üçüncü kata 
müracaat. 

SATILIK — Beşilctaşta KıUçadipaşa ma
hallesi Yıldız caddesinde denize nazır 
300 metre murabbalık arsa ucuz flatle 
acele satılıktır. 

ANADOLUKAVAĞINDA — Dolay ma
hallesinde Hacı Vasfi bey sokağmda 9 nu-
marah denize nazır beş odalı gayet sıhhi 
hane ucuz fiatle satılıktır. 

ALİBEY KÖYÜNDE — Sllâhtarağa ma-
haUflsl elektrik fabrlkaa karşısmda vBe-
ziryağ Kaynağı» adile maruf araziden his
seme düşen 24 hisscllk yeri ucuz flatle en 
yakm zamanda satıyorum. Bu hususta 
daha fazla bilgi edinilmek için mahalli
ne, görüşülmek İçin de aşağıki adrese mü • 
racaat rica olunur. Adres: Üsküdar Seli
miye Şair Neslmi sokak No. 2 haneye öğ
leden sonra müracaat. 

SATILIK KÖŞK — Feneryolu - Bag-
dad caddesi - No. 160 - iki dönüm yerile -
cumartesi - pazar ve çarşamba günleri 
öğleden itibaren gezdirilir. Telefon 5 2 - 2 
Göztepe. — 10 

KİRALIK APARTIMAN — Azak sinema-
sma karşı Beyazıd tramvayına çok yakm 
üçüncü kat üç oda bir salon hamam ter-
kos havagazı. Beyazıd Soğanağa mahal
lesi Tavşantaşı sokak 13 nmarada bay 
Hamdl Kıylaya müracaat. — 1 

GAYET UCUZ SATILIK ARSA — Ba
kırköy istasyonuna 3 dakika mesafede 
mürtefi ve denizi tamamen görür metre 
murabbaı 200 kuruşa satıhktır. 1500 met
reye kadar verilebilir. Bakırköy Zuhurat-
baba caddesi No. 22 ye müracaat. — 3 

PEK UCUZ FIATLE ACELE SATILIK 
ARSA — Suadlye İle Bostancı arasmda 
içinde taşı mevcud gayet güzel bir ana. 
Metre murabbaı 150 kuruştur. Bakırköy 
Zuhuratbaba caddesi No. 22 ye müracaat. 

8 LİRAYA KİRALIK KATLAR — Ter-
kosu ev sahibine alddir. Tarlabaşı Yağ
hane sokak köşetıaşmâa bakkal Olıannes'e 
müracaat. 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasında deniz görür dört kath küçük 
şirin her konforu havi modem apartıman 
İradı 960 lira Hat 7250 İria. 

KİRALIK KAT VE ODALAR — Her tür
lü konforu havi, avukat ve tüccar komis
yoncular için elverişli kat veya odalar ki
ralıktır. Yeni Postahane civannda 7-9 nu
maraya müracaat. Telefon: 21434. 

KİRALIK VİLLÂ — Ayaspaşada, Saray 
Arkası sc^cağmda 30 numaralı villâ kira-
İktır. Kalorifer, sıcak su ve her türlü kon
for, güzel bahçe ve Boğaz ve Marmaraya 
hâkim manzara. tçlndekUere müracaat. 

—18 
ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-

de iskeleye yakm kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, banyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatlan. Tel. 
38 - 98. — 8 

BÜYÜK AD ADA — Nizamda, arkası çam
lara, önü denize zengin manzaralı ve 
bahçeli, on odalı köşk iki daire ayn ayn 
ve tekmil olarak ta kiralık ve satıhktır. 
Denlzbank, Materiyel servisinde Turgud 
özkurt'a telefon 44893 müracaat. — 1 

S — MÜTEFERRIK 
İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele

ri) - İngiliz Ozford üniverslt. mezımu bir 
profesör ders veriyor. - Bsash ve en asri 
usul. - Ehven fiatler, - «tngil. Prof.» — 13 

SATILIK ECZANE — Manisanın Kula 
kazasında Mehmed Refik eczanesi yaşh-
lığından sahibi tarafından satılıktır. MdE-
tupla yukandaki adrese müracaat. 

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

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay is
tasyonu karşısında 23 No. h Müzeyyen ap. 
üç odalı dairesi kiralıktır. — 10 

KİRALIK EŞYALI APARTIMAN — Şiş
lide her konforu havi eşyalı bir apartıman 
yaz mevsimi için kiraya verilecektir. Te
lefonla 41378 No. ya müracaat. — 1 

KİRALIK SAYFİYE — Erenköy sana-
toryomu civannda otobüse çok yakm 
çsunlı İkiden beşe kadar her ksuç oda is
tenirse. Şerait çok müsaiddlr. Tafsilât al
mak için Beşiktaş iskelesi Mahkeme çık
mazı 13 numaraya müracaat. — 1 

KİRALIK, KONFORLU, MÖBLE APAR
TIMAN — Ayazpaşa, Parkotel karşısı, 
İkiz Kardeşler apartımanı 2 numaralı dai
re mevsimlik kirahİEtı. Her gün saat 11 den 
3 çe kadar görülebilir: Tel. 44396. — 1 

KİRAUK — Hava ve susru İle maruf 
Yakacığm en mutena mahalli olan Çaıp 
civarmda Ayazma caddesinde Sevim mah-
fell namlle maruf Sıdkı beyin hane ve 
gazinosu kiralıktır. Otel, pansiyon, lo
kanta, gazino yapmak için elverişli oldu
ğu gibi ailelerin İkametine de müsaiddlr. 
Kiralamak isteyenlerin Çemberlitaş Mah-
nnıdiye otelcisi Mükremine müracaatlan. 
Telefon. 23402. — 1 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE — 
Elverişli kiralık, geniş salon ve odalar, 
kalorifer ve salresi mevcuddur. Beyoğlu 
tsttklâl caddesi Smgen apartımanı birinci 
kat. Foto Kanzler üzeri. — 1 

SATILIK İKİ KAGİR ET — 8 zer odalı 
yanlannda arsasile ve birinin bahçesi 
var. Elektrik, sarnıcı, kuyusu mevcud, 
tramvaya yakın, dmize nazır, havadar. 
Üsküdar Yenimahalle Miroğlu sokak 51 -
52 numîtfalı. Taliplerin Fincancılar Aslan 
Frlsko hanı odabaşunna müracaat. — 1 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Hava, 
manzara ve l>ol suyu ile yirmi dönüm bah
çeli. Bostancıda Körkuyu mevkiinde mer
hum Hacı Nuri paşa köşkü yazhk (150) 
liraya kiralık ve (5000) liraya maktuan 
satılıktır. İçindekilere ve yahnt Galata 
Merkez bankası karşısmda İnhisarlar vaa-
nesinde Kenan Kılıç'a müracaat. 

SATILIK YAZIHANE — Möble, telefon
ludur. Bahçekapıdadır. Devren satılıktır. 
(28468) numaraya telefon edilmeıl. — t 

KİRALIK APARTIMAN — Ortaköyde 
vaj>ur iskelesi yamnda Salhane sokak 
U numara, 4 oda, hol, su, elektrik, havm-
gazı, banyo, yashk • • senelik verilir. Mb-
racaat: Galata Nuc han l | numara. Tato-
İOB: 4Sa«B. — i 

ALMAN MEK'nraİ TAUSE8İNİ — Bir 
diplomah Alman muallim her ders şubesi
ne kati surette ve serian hazırlamaktadır. 
«Dipl. Profes.» rumuzla gazeteye mür. 

— 9 
YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA

RI — Hususî ve münferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısmda Nuri Ziya sokak No. 39. Profesör 
Panosyan. — 1 

ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta
rafından en seri ve asri metodla verilir. 
Fiatler mutedildir. «Prof. H.» — 12 

DANS DERSLERİ — En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asri dansları ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanımyan B. oğlu 
Parmakkapı Mis sokak No 13. — 4 

SERMAYEDAR ORTAK ARANIYCMl — 
İnşaat işlerinde mütelıassıs ve Naf ia Vekâ
letinden müteahhidlik ehliyet vesikası ala
bilen bir yüksek mühendis sermayedar 
ortak aramaktadır. Akşam gazetesine 
(Beton) rümuzile müracaat. — 2 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalsm mercudur. 

Zayi — 317 senesinde İstanbul Beyazıd 
rüşdiyesinden almış olduğum şehadetna-
meyi zajri eyledim, yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. 

395 sica sayılı Süleyman Şevki oğhı 
HafK Mehmed Bahtiyar 

* BAKER mağazalanmn 

kostüm ve pardesüler, 
bir iHçimdedir. 

SAĞLAM 
ŞIK 

Hali hazırda piyasaımzm 

sattığı * 
onsalsiz 

UCUZ 
en zengin 

çeşitleri, her yerden ucuz flat ve mü
sait şartlarla satılmaktadır. 

Kadıköy ikinci sulh bakak hakimliğin
den: 039/198 

Mahkememizin 29-3-937 tarihli kara-
riyle akıl hastalığı dolayısıyla hacredilen 
Kızıltoprakta Bağdad caddesinde 181 
No. da mukim müteveffa mühendis Raif 
kızı Medlha İsmetin vasisi ve annesi Re-
bia Raifenin bu kerre duçar olduğu akü 
hastahgı dolayıslyle vesayetten çıkanl-
masma K. M. nin 365 inol maddesi muci
bince hacnna ve gerek Mediha İsmete ve 
gerek Rebia Raifeye aynı hanede mukim 
Belkls Suntekinin vasi tayinine 15-4-939 
tarihinde karar verildiği alâkadarlara ilân 
olunur. M. 2028 

Dr. İRFAN KAYRA 
B t o t g e n mtttehasnaı 

TOrbe, Bozkurd kuaathaneıi karfi-
UDda eaki Klod Farer aokak No. 8 -10. 
öfleden soor» »tep 7 ye kadar • 

I * I istaıami i>eledfyesl tlftııtorı | - | 
Muhammen 

bedeli 
102,00 

İlk teminatı 

7,65 

180,00 
18,00 

470,00 
60,00 

13,50 
1,35 

35,25 
4,50 

Kadıköy rıhtım sokağında Hâl bması altındaki 2 
numaralı dükkân. 
Kadıköy rıhtım sokağında Hâl iDinası allMidaki 1/17 126,00 9,45 
numarah dükkân. 
Köprünün Üsküdar iskelesJndeki 22/M numaralı 480,00 36,00 
dükkân. 
Köprünün Haliç iskelesinde 1/63 numaralı dükkân 
Heybeliadada Ayyıldız sokağında eski Zabıtai Be
lediye kuIübesL 
Büyükadada rıhtım caddesinde 2/'2 numaı-alı gazino 
Hocahayrettin mahallesinin Ayazmakapı sokağında 
67 numaralı dükkân. 
Beyazıt Cumhuriyet caddesinde 104/106 numaralı 120.00 9,00 
dükkân. 

Yukai'da senelik muhammen kiralan yazıh bulunan mahaller teslim ta
rihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayn ayn açık ar
tırmaya konulmuştur. Artırma 2/5,'939 sah günü saat 14,30 da Daimî Encü
mende yapılacaktır. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde saat 14,30 da Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2546) 

^ 1 
Yeşilköyde Klüp sokağı şosesinin tamiri 539 lira 35 kuruş tahmin bedeli-

le pazarhğa konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
îstekU olanlar 40 lira 45 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28/4/939 cuma günü saat 14,30 da Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (B.) 

(2507) 
Kartal malmûdürlüğünden 

Yazlık mesire mahalli ada 
D, 68 Muhammen ıcan Mevkü Cinsi 

120,00 Pendi: Gözelada (Pavli adası) Mesire mahalli olarak. 
Yukarda yazılı mesire mahallinin yazhk icara verümek üzere müzayede

ye çıkarılmıştır. 
Taliplerin % 7,5 pey akçelerile birlikte 24 4/939 pazartesi günü saat 14 

de Kartal malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyomma müracaatlan 
ilân olunur. (2425) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı istanbul 
satmalma komisyonundan 

Kilo Muhammen İlk teminat Eksiltme gün ve saati 
lira 

Kuru fasuljre 
Şeker 
Çay 
Pirinç 

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

2 — Evsaf ve şartnameler ve numuneler komisyondadır. Görülebilir. 
3 — isteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve saatinde Galatada eski 

ithalât gümrüğündeki komisyona gelmeleri,. (2595) 

12500 
8000 
300 

8000 

2000 
2140 
1110 
2200 

150 
161 
84 

165 

21/4/939 cuma 
» » 
» » 
» » 

10 
11 
15 
15.50 

Beyoğlu kazanç itirazları teıikik komisyonundan 
929 yılı içinde Teşvikiye mahallesinin Sılahhane caddesinde Said paşa 

konağı namile maruf konağın bahçesinde 79/1 No. lu kulübede müzayikcilik 
yaptmş ve 934 yıhnda da ikametgâh adresi olarak Tarlabaşı caddesinde 17 
numarayı göstermiş olan betoncu ve müzayikci Repen Mutafyanın 929-932 
yıllarında sanatım mukim sıfatile değU seyyar olarak icra eylemiş ve o sene
lere ait olarak seyyar namına tarhiyat yapılmış olduğunu mukim sıfatUe na-
mma matruh vergiye kaışı itırazen iddia ettiğinden mumaileyhin mezkûr 929-
932 mali yıllanna ait olarak seyyar surette namma yapılan tarhiyata müteal
lik vesaiki ibraz etmek üzere işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün zarfm-
da Galatada rıhtım caddesinde Hüdavendigâr hamnın 3 ncü katmda ifayı va
zife etmekte* olan Beyoğlu kazanç itirazları tetkik komisyonuna müracaat et
mesi lüzumu ilân olunur. (2465) 

istanbul Sıhhî Müesseseler artbrma ve 
eksiltme komisyonundan 

Heybeliada sanatoryomu için lâzım olan 900 adet ten ve 375 adet yün 
fanilası açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 19/4/939 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıh-
hat ve İçtimaî Muavenet müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda yapıl», 
çaktır. 

2 — Mulıammen fiyat: Yün fanila 165 pamuk fanila 65 kuınıştur. 
3 — Muvakkat garanti: 90 lira 29 kuruş. 
4 — îsteküler şartnameyi her gün komisyondan görebilirler. 
5 — İstekliler carî seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayıh kanunr 

da yazıh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2248) 

inhisar'ar U. Müdürlüğünden: \ 
1 _ 3/4/939 tarihinde ihale edileceği ilân edilmiş olan 2 aded dizel lokomo

tifi eksiltmesi görülen lüzuma binaen tehir ediüntştir. Eksiltme şeraiti sabı
ka dairesinde 20/4/939 perşembe günü saat 14,30 da Kabataşta Levazim v« 
mülayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır, 

n Muhammen bedeli sif İzmir 5400 Ura, muvakakt teminatı 405 liradır. 
m _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmalann fennî teklif mektupla

rım eksiltme gününden evvel umum müdürlükte tuz fen şubesine vererek ve
sika almalan muktazidir. 

IV — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaikle % 7,5 güvenme paran 
makbuıu veya banka teminat mektubunu ve münakaşaya iştirak vesikasuu 
ihtiva edecek dian kapalı zarflann ihale günü eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar mezkûr komisyon başkanlığma makbuz mukablUnde verihnesl 

lâsamdır, «2276» 

I Deniz Levazım Satmalma komisyonu ilânları | 
1 İ t a ü r edilecek (6) adet şamandıraya ait açık eksiltme, 29 Nisan/ 

939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de Kasunpaşada bulunan ko-
misyoın binasmda yapılacaktır. 

2 —• Keşif bedeli 8177 lira 30 kunm olup ilk teminatı (238) lira (30) ku
ruştur. 

8 Ut«Uilerin belli gün ve saatte 2400 sayılı kanunda yazılı vesikalarla 
birlUct* kodaüajrpna müracaatlan. (247811 

l \ 
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ŞİRKETİ HAYRiYEDEN: 
Booaziçl vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 

21 nisan 939 cuma sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

TIRKIYE IS BANKASI 

mmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmm 

Scandinavian Near 
East Agency 

O&lata Tahir han 3 üncü k&t 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Srenska Orient Liıüen Oothenburg 
Gothenbur, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Odynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baİtık limanlan şark ve Karadeniz başlı-
ea limanlan arasında 15 günde bir azimet 
Te avdet için muntazam postalar. 

Odynia - Dantzig - Gothenburg ve Os-
lodan beklenen vapurlar: 

Aaane vapuru 25 Nisana doirru. 
Vlngaland vapuru 29 Nisana doğru. 
Takmda İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynia Oothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İfiin hareket edecek vapurlar. 

İsa vapuru 17 Nisana doğru. 
Aasne vapuru 27 Nisana doğru. 
Vlngaland vapuru 30 Nisana doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

ItİDCÛ katta kâin acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

ÇOCUK HEKİMİ 

Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pasardan maada her gün saat 

isten sonra 

iniz r.» 

••mili, )r>iUı>«wyı » • • •**? 

Vatınız ı 
J . R O U S S I L 4» Mrtılır. 

ItTAHMN.. T«Mİ IN7MM • • . a. 
M llııiMr»!* kttal»tMWZ« 
(tttrİKİz, U*»n ffttâtrtUr. 

Dn Suphi Şenses 
İdrar yoUan hastelıklan mitch 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler 

apartıman. Fakirler* paraa». 
TeL 43924 

95 ^ 
^kler I 
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Dr. F E T H İ 
LABORATUVAR! 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakterijolo|ıı 
Ean, idrar, balgam, mrvadt gai

ta tahlüleri V4 (İDRAR VASITA-
StLE GEBEÜÛtN tLK GÜNLERİN-
DE K A T ! TEŞHİS!) yapılır. 
Beyoğlu « Taksime giderken Mefclik 
•ok«4ı Ferah aparttmanı Te l 40534 

İstanbul Levazım amirliği İlânları 
Piyade ve atış okulu ihtiyacı İçin 

yevmiye pişirilecek 1250 kilo kadar 
ekmeğin pişirmesi 24/Nisan/939 pa
zartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
amirlik satmalma Ko. da açık eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
3937 buçuk lira ilk teminatı 295 lira 
31 kuruştur. Şartnamesi Ko. da gö
rülebilir. İsteklilerin kanunî vesika-
larile beraber belli saatte Ko. na gel
meleri. «613» «2372» 

Yünlü kırpmtı vermek suretile bat
taniye alınacaktır. Beher battaniye
ye jrirmi kuruş imaliye ücreti veril
mek üzere pazarlıkla eksiltmesi 
19/4/939 çarşamba günü saat 15,30 d» 
Tophanede Levazım Am. S. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 641 lira 
20 kuruştur. Kati teminatı 96 lira 
18 kuruştur. Şartname ve battaniye 
nümımesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanunî vesikalarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

«599» «2241» 

1000 kilo kalay, 100 kilo nisadır, 
100 kilo pamuk 19/4/939 çarşamba 
günü saat 14,30 da Taphanede İstan
bul Levazım amirliği satmalma ko
misyonunda pazarlıkla satm alma-
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 3088 
lira, katî teminatı 463 lira 20 kuruş
tur. Şartname ve numuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklilerin katî 
teminatlarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. «622» «2482» 

• 
5235 kilo pirinç lâvha ve 14500 ki

lo çinko almacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 2/6/939 cuma günü saat 
15,30 da Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 6302 lira 75 kuruştur. İlk te
minatı 472 lira 71 kuruştur. Şartna
me v€ numunesi komisyonda görüle
bilir, isteklilerin kanuni vesUcalarile 
beraber teklif mektublanm ihale 
saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyona vermeleri. (627) (2B98) 

1 ve 2 No. İl dikim evlerinde birik
miş olan 93 ton yünlü kırpmtı 19/4/939 

çarşamba günü saat 15 de Tophane
de Lv. Am. Sa. Al. Ko. da kapalı 
zarfla satılacaktır. Tahmin bedeli 
32550 lira ilk teminatı 2443 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi Ko. da görüle
bilir. Kırpmtılar her iki dikim evinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. «600» «2242» 

• 
1000 takım pijama almacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 20/4/939 perşem
be günü saat 15 de Tophanede Leva
zım amirliği satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1650 
lira katı teminatı 247 lira 50 kuruş
tur. Numunesi komisyonda görülebi
lir. İsteklüerin katî teminatlarile ve 
kanuni vesikalarile beraber belli saat
te komisyona gelmeleri. (628) (2599) 

•Hi Dr. A. Asım Onur ^ _ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
latanbulun en güzel yerinde, tenli 

bir i)ark İçinde, konforu mükemmel 
bakımı İyi, kadm ve erkek her tûrltt 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amellyatlarüe fı
tık, apandisit, basur ve dlfer ameliye 
1er İçin çok ucuı hususi flatler. Orta
köy. tramvay yolu. MuaUim Naci cad. 

111 - 116. Telefon: 42221. 

Düzeltme 
15 Mart 939 tarih ve 7330 numarah 

nüshanm 12 İnci sahifesinde çıkan 1703 
numaralı ilân İstanbul dördüncü İcra me-
murlujtımdan diye yazılmış İse de bunun 
İstanbul üçüncü İcra memurlu^ olduftu 
düzeltUir. 

[- Dr. Hafız Cemal -
LokaumbeUm 

Dahiliye mütehatsîti 
IMranyoIn 104 

• I ı a y i l saatleri Pazar bari« h«r füa 
e^-« Sah. Comartesl ».S-12 (nkaraya 

TÜRK HAVA KURUMU 
27. n c i T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide: İ l /Mayıs /1939 dadır. Büyük İkra

miye: Ay M [in liradır... Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükâfat vardır... 

Yeni tertipten bir Ulet alarak vftink etmeyi ihmal etmeyinis. Siz de 
piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına girmiş olorsunm... 

»0 mmtmmmtmmmmmm 
istanbul komutanlığından 

Komutanlık dahilinde yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere 939 büt
çesi İnşaat tahsisatından maliye (200-250) lira ücretle komutanlık için bir 
mimar alınacaktır. Taliplerin komutanlık 9 cu şubesine müracaatları 

(2592) 

İstanbul haricî kıtaat llânlari 
Keşif bedeli 27265 lira 53 kuruş 

olan Ankarada bir adet hangar in
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi 24/4/939 çar
şamba günü saat 11 dedir. îlk temi
natı 2045 lira olup şartnamesi 136 ku
ruş mukabilinde M. M. V. satmalma 
Ko. dan alınır. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat ile 2490 sayılı kanu
nun 2, 3-cü maddelerinde yazılı bel
gelerle ve bu işlerle meşgul oldukla-
nna dair ticaı-et odalarından alacak
ları vesikalar ile birlikte zarflarım 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Ankarada M. M. V. satmalma 
Ko. na vermeleri. (944) (2413) 

• 

Bir adet büyük torna tezgâhı ka-
pah zarfla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 23817 lira ilk teminatı 
1786 lira 30 kuruştur. Eksiltmesi 
23/5/939 salı günü saat 15 de An
karada M. M. V. satm alma Ko. da 
ys^ılacaktır. Şartnamesi Ankarada 
Ko. da her gün görülebilir. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 - cü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
saat ev\'eline kadaı- M. M. V. satm 
alma Ko. na vermeleri. (918) (2163) 

• 
İzmirde yaptırılacak bir tayyare 

hangan yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
125135 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 
7507 Uradır. Eksiltmesi 21/4/939 cu
ma günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Keşif proje ve şartnamesi 6 lira 26 
kuruş mukabilinde -Ankarada Ko. dan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 - cü maddelerinde yazıh 
belgelerle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

«923» «2173 
• 

Çorluya yakın bir mesafede dört 
adet cephanelik kapalı zarf usulile 
münakaşaya konmuştur. İhalesi 
28,4 939 Cuma günü saat 16 da 
Çorluda Kor satmalma Ko. da yapı
lacaktır, îlk pey parası 1710 lira 25 
kuruştur. Şartname, keşif ve projele
rini görmek isteyenler her gün Çor
luda kor satmalma Ko. na müracaat
la görebilirler. İstekliler kanunim 2, 
ve S üncü maddelerindeki belgelerUe 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarım Ko. na ver
miş bulunmalan. «941» «2373» 

• 
19 Nisan 939 çarşamba günü saat 

11 de Hadımköyünde Tümen Satm
alma komisyonu tarafmdan 4360 
çift köhne er fotini alenî müzayede 
İle satılacaktır. İsteklilerin sözü ge
çen gün ve saatte Hadımköyünde 
müstahkem mevki komutanlığı ka-
rargâhmda bulımacak komisyona 
müracaat etmeleri. «956» «2601» 

Aşağıda yazılı eşyalar 24/4/939 
pazartesi günü saat 10 da Lülebur-
gazda Tüm Satmalma komisy<mun-
da pazarlıkla satılacaktır. İsteklüe
rin belli günde Lüleburgazda pazaç 
yerinde bulunmalaiL «957» «2602> 

Cinsi Aded 
İngiliz eğeri 200 
Nalçantaju 87 
Göğüslük m 
Üsengi demiıl 160 
Oem demiri 100 
Kantaıma demiıl 100 

Kırklareli garnizon birliklerinin 
ihtiyacı için 300,000 kilo sığıreti ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Kilosunun muhammen fiatı 27 ku
ruş 50 santim ilk teminatı «5375> 
liradır. İhalesi 1/5/939 Pazartesi 
günü saat 16 dadır. İsteklilerin şart
namesini 500 kuruş mukabilinde 
Kırklarelinde Ko. dan alabilirler. Ta
liplerin kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesaikle teminat mektuplan-
m belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Kırklarelinde Tüm. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

«942» «2S74» 
• 

Kırklareli askeri hastanesmm 939 
malî jnlı ihtiyacı için 30000 kilo süt 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Kilosunun muhammen fiatı 11 
kuruş olup ilk teminatı 237 Ura 50 
kuruştur. İhalesi 11/5/939 perşembe 
günü saat 16 dadır. Şartnamesi Kırk
larelinde Ko. da görülebilir. Taliple
rin teminat ve tekliflerini havi zarf-
lannı ihale saatinden bir saat evve
line kadar Kırklareli askerî satmal
ma Ko. na vermeleri. (954) (2581) 

• 
Kırklareli askerî hastanesinin ih

tiyacı için «30000» kilo yoğurt kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kilo
sunun muhammen fiatı 13 kuruş iik 
teminatı 292 lira 50 kuruştur. İhale
si 10 5 939 çarşamba günü saat 
16 dadır. Şartnamesi Kırklarelinde 
komisyonda görülebilir. Taliplerin 
teminat ve tekliflerini havi zarfları
nı belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Kırklarelinde Tüm. 
Satmalma komisyonuna vermeleri. 

«955« «2600̂ > 

A G A R A N 
S A Ç L A R A 

K ü M R A LveS t Y A H 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Saç bakımı 
Oüzelliğm en birinci şartL 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerr^ Wr 
ilâçdır. 

1̂̂  
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S P O R C U L A R 
Düştünüz yaralandım» 
Mikroplar üzerinde 
Öldürücü tesiri haiz 

PATI 
sürünüz, 

ve Tekrar Oyuna Başlayın 
VİROZA /J 

VlROZP 
Nisan sayısı 

Yarın çıkıyor 
Yarın çıkacak olan 25 nci sayısı hem jübile 

hem 3 ncü yılın ilk sayısı olduğu için 
56 sayfa, ayrıca 1 iş Paftası 

Fiatı yine her yerde 15 kuruş 

Gayrimenkul satış ilânı 
İstanbul Emniyet sandığı direktörlüğünden 

Bayan İsmetin 5461 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (3000) lira
ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcımu vermediğinden 3202 
numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 
icap eden Erenköy ünde Sahrayıcedit mahallesinin istasyon yeni Tellikavak 
caddesinde 30, 30, 30/1, 30/2, 30/3 yeni 3, 5,7, 9, numaralı zemin katı ve dük
kânlar kârgir iki buçuk katı ahşap maa bahçe ve üç dükkân bir köşkün tama
mı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydı
na göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (438) lira pey akçesi vere
cektir. Millî bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bütıin vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve 
tellaliye rüsumu borçluya aittir. 

Arttırma şartnamesi 20/4/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen-
lere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayri menkul hakkın-
da her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Birinci arttırma 6/6/939 tarihine müsadif sah günü Cağaloğlunda kâin 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar, yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
mesi için teklif edilecek bedelin tercihan aUnması icap eden gayri menkul 
mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi tak
dirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 23/6/939 tarihine müsa
dif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan 
tapu sicillerile sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

hakirini ve hususile faiz ve masarife dair iddialanm ilân tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmayan-
1ar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak 
istiyenlerin 938/358 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine mü
racaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

DİKKAT 
Emniyet sandığı; Sandıktan alman gayri menkul ipotek göstermek isti-

yenlere muhamminlerimizin kojrmuş olduğ'u kıymetin nısfım tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık gös
termektedir. (2623) 

SEKRETER ALİNACAK 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
Kurıun merkezinde çabşmak üzere almacak sekreter için 17/22 mart 

1939 da Ulus, Akşam, Cumhuriyet gazeteleriyle ilân edilen müracaat müd
deti 26 Nisan 1D39 tarihine kadar uzatılmıştır. Verilecek aylık ücret en 
çok 125 liradır 

Aranılan vasfın başlıcası eski metinleri yani Nefî, Fuzulî, Nab! Divan-
lariyle Tacüttevarih ve Naima tarihleri ve emsalini ve eski nesih, talik. 
Divanî gibi yazılan d ü z g ^ okuyup anhyabilmektir. Talipler, en az lise 
veya eski yedi senelik idadi mezunu olmahdır. Makine ile yazabilenler ter
cih olunur. 

2 Mayıs 1939 salı günü öğleden evvel saat onda, Ankarada Yenişehirde 
Kurum merkezinde ve Jstanbuida Beyazıtta Türkiyat Enstitüsünde şifahî 
ve icabederse tahrirî bir imtihan yapılacaktır. 

Şeraiti haiz olanlardan istekli bulunanlar; Ankarada Türk Dil Kuru
mu Merkezine: 

Talep mektubu ile hüviyet cüzdanlan, askerlik, tahsil, iyi çalışma ve
sikaları asıl veya kopyelerile, sıhhat raporımu ve iki fotoğrafisini gönder
melidirler. 

Evvelce yapılan ilân üzerine müracaat eden zatlerden (yukandaki iza-
hati gördükten sonra) arzu edenler gönderdikleri vesikaları geri alabilirler. 

Muhabere ve Münakale Vekâleti İstanbul 
elektrik işleri umum müdürlüğünden 

1 — Silâhtar fabrikası memur ve müstahdemlerine Silâhtarda idare
nin bUâ ücret tahsis edileceği yerde yemek ihzan ve temini açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 — Eksiltme 29/'4/929 cumartesi günü saat 10 da idarenin Tünel üstün
de Metro han binasmm 5 nci katında toplanacak arttırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname ve mukavele projesi idarenin Levazım müdürlü
ğünden ücretsiz olarak alınabilir. 

4 — İstekUlerin 100 yüz hrahk muvakkat teminatı nakit olduğu takdirde 
eksiltmeden evvel vezneye tevdi etmeleri ve kanunî vesikaları ile mezkûr gün 
ve saatte komisyonda hulunmalan ilân olunur. (2526) 

HMiMtMiMmıııımııııtmııııımiMiımmmıııımiiıııııııııııııııiHiııımııınMMi ı ııııııiMiWiiııımıııınıiMiııınııınMiııiMm— 

T O R K TİCARET BANKASI A. Ş 
Merkezi: A A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banka muamelâtı t 
Ş U B E L E R 

Ankara 
Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gemlik 

İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi : 

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

Bankamızın istanbul şubesindt tesis edilen 

"GECE K A S A S I » 
Çok mOsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır, 

izahat alınmak Özere gişelerimize müracaat olunması 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

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

Sahibi: Neomeddia Ssdslı Umumi aeşriymt müdürü: Ş«Tket BAd« 
Ak|Mn MatİMUut 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
ziraat Bankasmda Inunbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 

çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır: 
M 5011raa bulunanlara senede 4 defa 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
» 
» 
» 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
> 

a 
» 

» 

» 

P 

4.000 Ur^ 
2,000 » 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 » 
4,800 » 
3,200 » 

D İ K K A T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 linıdan afağı 
dlrde % 20 fazlaslle verilecektir. 

-> . . » - T r düşmeyenlere ikramiye çıkdıftı tak> 

Kar'alar sraede 4 defa, 1 Eylûl, 1 Bİıittd kânım. 1 Mart ve 1 HaHraa UrihleHnde «eUleo-^ *- -


