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ingiltere nihayet mecburi 
askerliği kabul etti 

ingiliz gazeteleri, bu kararın Şimalî 
Irlandada da tatbik edileceğini yazıyor 
Dominyonların da merkezin bu husustal<i kararını 

kabul etmeğe hazırlandıklan bildiriliyor 

ingiliz piyadeleri v« bir tayyare defi top« 

Sovyet hariciye komiseri 
muavini bu sabah geldi 

B. Patemkin, Ankaradan avdette 
Sofya veBOkreşe uğrıyacak 

Sirkecide Vali tarafından karşı
landı bu akşam Ankaraya gidiyor 

Yukarıda: Vali B. Lütfl Kırdar Potemkine b^yanıhoş amedl ediyor, aşağıda B. 
Potetnkin vali ile beraber Sirkeci garında 

(Yazuı İkinci sabifemitde) 

Londra 26 — Kabinenin dün ak
şam yaptığı toplantıda, İngilterede 
de mecburi askerlik usulünün kabu
lüne karar verilmiştir. Başvekil, top
lantıdan sonra İcralı ziyaret ederek 
bu hususta malûmat vermiştir. Ka
bine bu sabah yeniden toplanmış ve 
dün akşam kararlaşan esaslar etra
fında görüşmüşlerdir. 

Kabine toplantısmdan sonra Cham-
berlain Başvekâlette muhalefet lider-
lerinikabul eylemiştir. 

«Press Asosciation> gazetesi, İngil
terede mecburî askerliğin kabulünün 
enternasyonal vaziyette mühim akis
ler yapmasının beklendiğini yazmak
tadır. (Devamı 11 nci sahif ede) 

Kahveli, rakılı 
sirkeli punc 

Sergideki tablolara «müstehcen!» dam
gasını basan İzmitli ehli vukuf şu serat-
mı; diye bir gazete yazıyor: 

Bir fotoğrafçı, bir maliye muhasebecisi, 
bir KTukat, bir noter. 

İnanmak istemiyoruz. İnansaydık diye
cektik ki: Şayet bizde de jüri usulü ol
saydı, bu vatandaşlar oraya âza seçilebi
lirlerdi. Fakat jüri ile ehli vukuf arasm-
d« datlar kadar fark olduğunu gene bis-
xst adliyeciler bilir. 

Adamın biri gazinoda punç içip beten-
raJU. Neden yBpıldıi:mı sormuş: 

— Konyak, limon ve çaydan! <• de
mişler. 

Eve gelince hanımından bunlan iste
miş. Kadm: 

— İlâhi bey! Saydıklarının hangisi evi
mizde var? - diye cevab vermiş. - Fakat 
İlle bunlara benzer bir şey btiyorsan ra
kı, sirke ve kahve getireyim! 

Efendi puncu bu bulduklarile pişirmiş 
amma bir şeye benzetememiş. 

Tablolara dair hüküm verecek zevat, 
rfiscJ sanatlar direktörü, mamf bir ested, 
yahut bir resim profesörü olmaz da ma
liyeci ve kasaba fotografçuı olursa, ehli 
hibre raporundan alınan netice de kah-
Tdl, raküı ve sirkeli ponca benzw! 

Edirnedeki alaylara 
sancak verildi 

Bu münasebetle bir geçid resmi 
yapıldı, halk askerimizi alkışladı 

Ordu müfettişi orgeneral Fahreddin Altay kumandanlara hitap ediyor 

Edime (Akşam) — Edirnedeki 
alaylara sancak verilme töreni bugün 
saat 10 da talimhane meydanmda 
parlak bir surette yapıldı. Törenin 
yapıldığı meydamn şehre oldukça 
uzak bir mesafede bulunmasma rağ
men büyük mekteplerden ilkokulla
ra vanncıya kadar bütün talebeler ve 
binlerce halk erkenden yollara dökül
müş bulunuyordu. 

Tam saat 10 da ordu müfettişi or
general Fahreddin Altay, umumî mü
fettiş general Kâzım Dirik, kolordu 
kumandam korgeneral Salih Omur-
tağ, tümgeneral HayruUah Fişek ile 
baş müşavir Sabri Oney vali B. Niya
zi Mergen halkm alkışlan arasında 
tören mahalline geldiler. Orgeneral 
Fahreddin Altay, ummnî müfettiş, 
kor ve tümgenerallerle birlikte saha
yı baştan aşağı dolaşarak askeri tef
tiş etti. 

Bundan sonra orgeneral Atatürkün 
yarattığı Cumhuriyetin kahraman 
ordusunu saygı ile selamlamış ve çok 
veciz bir nutuida Millî Şef ve Baş ku
mandan İsmet İnönü adına sancak-
lan alay kumandanlanna merasimle 
vermiştir. 

Bu sırada halkın sevinç ve heye-
cam görülecek şeydi. Kumandanlar 
sancaklan orgeneralden aUp mutad 

(Devamı 11 nci sahif ede) 

Bir kuyruklu yıldız 
Dünyanın pek yakınından 

geçecekmiş 

Paris - Soir yazıyor: Oslo rasadha-
nesinde müneccim Hassel Zatülkürsi 
denilen seyyarenin cümlei kevkebi-
yesi dahilinde büyük ve parlak bir 
kuyı-uklu yıldız keşfetmiştir. 

Bidayette güneşin ışıklan arasmda 
kaldığı cihetle, zorlulda görülebilen 
bu kuyruklu yıldız, şimdi güneş bat
tıktan sonra Fars cümlei kevkebiye-
sinde görülmektedir. Bu kuyruklu 
yıldız, günde, ayın on ilci defa kutru 
cesametinde şayanı hayret bir süratle 
seyretmekte ve gök yüzünde Dübbü-
ekberin en parlak yıldızlan gibi par
latmaktadır. 

Bu yıldızm mahrekini yakında an-
lıyacağız. Maamafih, şimdiden tah
min edilebiUr ki, bu yıldız, 1937 sene
sinde arzm pek yakınından geçen 
mahud Reinmuth yıldızı gibi bizden 
çok uzak geçmiyecektir. 

Fransa büyük elçisi Berlinde 
Berlin 26 (A.A.) — Fransanm Al

manya büyük elçisi Counlodre bu sa
bah Berlin'e gelmiştir. 

ANKARA ^_ 
Mihver! 
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Dnn Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Son dakika 

Ingilf erede mecburî askerliğin kabulfl 
flitlerin nutkunu değiştirtmiyecek 

Chamberlain Almanya ile müzakereye 
girişmeğe hazır bulunduğunu söylüyor 

Paris 27 — Berlinden bildiriliyor: 
tngilterenin mecburî askerlik ıısulünü 
kabul etmesi, Almanyada derin bir in
tiba uyandırmıştır. Fakat Alman siya
si mahafili, İngiltere tarafmdan alı
nan bu kararın yann B. Hitlerin Rajrif-
tagda söyliyeceğî nutuk üzerine hiç 
bir tesir yapamıyacağmı beyan ediyor
lar. 

Roma 27 — İtalyan mahafili, İngil-

terenin mecburî askerliği kabul etme
si, Almanya üzerine tesir yapmağa 
matuf bir teşebbüs telâkki ediyor. 

İ n g i l t e r e A l m a n y a i l e 
m ü z a k e r e y e h a z ı r 

Londra 27 — B. Chamberlain, Avam 
kamarasında sorulan bir suale cevap 
verirken, tngilterenin kabul edilece
ğinden ve memnuniyete şayan netice

ler vereceğinden emin olmak şartile 
Almanya ile umumî bir müzakereye 
girişmeğe hazır bulunduğımu beyan 
etmiştir. 

310»000 k u r a e f r a d ı 
Londra 27 — Askerî mahafilin tah

minlerine göre askerlik kanunu üzeri
ne derhal 310,000 kura efradı alınacak 
ve kanun meclisçe kabulünden 2-3 gün 
sonra tatbik edilecektir. 

Hırvat lideri B. Macek 
Yugoslav Başvekili olacak 
İtalyan Veliahdı mayıs ayı içinde 

Belgradı ziyaret edecek 
Paris 27 — Belgraddan bildiriyor: 

Yugoslavya Başvekili Zvetkoviçin dün 
Hırvat lideri B. Maçen ile tekrar gö
rüşmek üzere Zağrebe hareket etmesi 
Sırplar ile Hırvatlar arasında cereyan 
etmekte olan itilâf müzakerelerinin 
neticelendiğini gösteriyor. 

Belgraddan bildirildiğine göre Sırp . 
Hırvat itilâfı üzerine Hırvatların da iş-
tirakile bir koalisyon kabinesi kuru

lacak ve Başvekâlet Hırvat lideri B. 
Maçeke teklif edilecektir. 

Paris 27 — Komadan bildirildiğine 
göre İtalyan veliahdı, Yugoslavya kral 
najbi prens Pol'ün Romayı ziyaretin
den sonra mayıs ayı içinde Yugoşlav-
yaya gidecektir. Bu ziyaret iki memle
ketin kral hanedanları arasmda mev-
cud karabet ile tefsir edilmektedir. 

Sovyet hariciye komiseri 
muavini bu sabah geldi 
Sovyet Hariciye komiser muavini B. 

Potemkin, bu sabah saat 7,30 da Semp-
lon ekspresile şehrimize gelmiş, Sirke
ci garında Vali, Emniyet müdürü, 
Sovyet konsolosu ve konsolosluk erkâ
nı tarafından karşılanmıştır. Bir müf
reze polis selâm resmini ifa etmiştir. 

B. Potemkin, rükübüne tahsis edilen 
otomobille ve vali üe beraber, doğru
ca Perapalas oteline gitmiştir. 

B. Potemkin, rükübuna tahsis edilen 
maşaya değer yerlerini gezdikten son
ra bu akşam eksprese bağlanacak hu
nisi bir vagona binerek Ankaraya ha
reket edecektir. 

B . P o t e m k i n i n b e y a n a t ı 
Paris 27 (Radyo) — B. Potemkin 

Sofyadan hareket ederken gazetecilere 
yaptığı beyanatta Sofyada gördüğü 
hünsü kabulden dolayı memnuniyeti
ni beyan etmiş ve Ankaradan dönüşte, 
tekrar Sofyaya uğnyarak birkaç gün 
kalacağım söylemiştir. 

Bükreş 27 — B. Potemkin Ankara-
dan dönüşte Bükreşe de uğnyarak B. 
Gafenco ile görüşecektir. 

S o f y a d a n g e ç e r k n B u l g a r 
Başvekili ile görüf tü 

Sofya 26 (A.A.) — Potemkin, saat 
7 de buraya gelmi4| ve istasyonda Ha
riciye Nezaretinin bir mümessili ta
rafından karşılanmıştır, öğle üzeri 
mumaileyh Başvekil Köseivanof ta
rafından kabul edilmiştir. 

Potemküı saat 16,20 de Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Ankara 26 (Telefonla) — Sovyet 
Hariciye komiser muavini B. Potem
kin yann akşam Anadolu ekspresine 
takılacak husust bir vagonla İstan-
buldan Ankaraya hareket edecek ve 
cuma sabahı Ankarada bulunacaktır. 
Dost memleket Hariciye komiser mu
avini İstanbul ve Ankarada merasün-
le karşılanacaktır. 

Haber verildiğine göre. B. Potemki-
ne Sovyet hükümetinin Bulgaristan 
maslahatgüzan refakat edecektir. Şe
refine cuma günü Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu tarafmdan bir ak
şam yemeği verilecek bunu bir suare 
takip edecektir. 

TOrkiye - Fransa dostluk 
muahedesi 

Ankara 26 (AA.) — Büyük Millet 
Meclisme tevdi edihniş olan Türkiye -
Fransa dostluk muahedesi ile müşte
rek beyanname ve optanlara müteda
ir protokolün tasdikine ait kanun lâ
yihası Hariciye encümenine havale 
edilmiştir. 

Hatay Cümhurresî 
şehrimizde 

Bir müddettenberi Ankarada bulanan 
Hatay Cümhurreisi B. Tayfur Sökmen bu 
(Sabahki ekspresle şehrimize gelmiştir. 

B. Tayfur Sökmeni Vali, Emniyet mü
dürü, bazı mebuslarla şehrimiade bulunan 
bir kiâim Hataylılar istikbal etDü|lenlir. 
Cümhurreisi şehrimizde bir müddet İsti
rahat edecektir. 

Taskend Sovyet torpitosu 
limanımızda 

Sovyet Rusya hesabma İtalya tez-
gâhlannda inşa edilen «Taşkend» isim* 
U torpido muhribi bu sabah llma-
mmıza gelmiştir. Muhrip, henüz Sov
yetlere teslim edilmediği cihetle, Sov
yet bayrağım taşımaktadır. 

Taşkend, 3000 tonilâtoluk olup sü
rati saatte 46 mil olduğu cihetle dün-
yamn en seri muhribidir. 

Sûrpagop mezarlığı davası 
Ankara 21 — Sabık vali B. Muhiddin 

Üstündağm Sûrpagop mezarlıtı mesele
sinden yann temyiz dördüncü ceaa daire
sinde muhakemesine başlanacaktır. Oto-
büiS ve asri mezarlık davalannm rüyetlne 
de yann sabah temyiz d<irdüoott c«zasmda 
devam edilecektir. 

Gafenco Pariste 
Bugün Hariciye Nazırı ve 
Başvekil ile müzakerelere 

başlıyacak 
Paris 27 — Romanya Hariciye Nazın B. 

Gafenco, dün akşama doğru Parise gelmiş 
ve istasyonda Fransız Hîuiciye Nazın ta
rafmdan kabul edilmiştir. 

B. Gafenco, bu sabah saat onda B. 
BiMinet ile, öğleden sonra saat 15 de Baş
vekil B. Daladier ile görüşecek, saat 16,30 
da da Reisicumhur tarafmdan kabul edi
lecektir. 

B. Gafenco, yann sabah Fransız hükü
met ricalile bir çok mülakatlar 3rapacak-
tır. 

Londra 26 (A.A.) — Hariciye Ne
zareti tarp,fmdan neşredilen bir teb
liğde, Ronıpjıya Hariciy^e Nazın Ga-
feiıcc'nun Lordıa ziyaı-etinin, Baş
vekil ve Halifax ile noktai nazar tea
tisine vesile teşkil ettiği, görüşmeler
de en katî bir açıklık ve samimîliğin 
hâkim olduğu ve bugünkü meseleler 
hakkında iki hükümet arasmda mev-
cud görüş birliğini teyide hizmet ey-
let'̂ iği bilcTirilrıektedir. 

Suriye meselesi 
Fransız Başvekili bu 

meseleyi dûn tedkik etti 
Paris 27 — Fransız Hariciye Na

zın B. Bonnet, Fransız büyük erkâm 
harbiyei umumiye reisi general Game-
1in Fransanm Suriye fevkalâde koml-
eeri E. Puaux, Hariciye nezareti umu
mî kâtibi B. Leger, dün sabah başvekil 
B. Daladier'nin riyasetinde toplana
rak Suriye meselesini, muhtelif bakım-
lardan tedkik ve müzakere etmişler
dir. Bu tedkik ve müzakerelere devam 
edilecektir. 

Fransanm Suriye fevkalâde komise
ri B. Puaux'ntm 4 mayısta vapurla 
Suriyeye hareket etmesi kararlaştınl-
mıştır. 

• 

Avrupa güreş 
şpmpiyonası 

K e n a n v e A h m e d I ş ık t a s f i 
y e y e u ğ r a d ı l a r , M e r s i n l i 
A h n n e d d e d ü n s a y ı h e s a b i l e 

y e n i l d i 

Oslodan gelen haberlere göre dün de 
Avrupa güreş şampiyonası müsabaka-
lanna devam edilmiştir. Dünkü mü
sabakalarda aldığımız neticeler şun
lardır: 

56 kiloda Kenan, Norveç şampiyo
nuna, 61 kiloda Ahmed Işık Alman 
şampiyonuna tuşla mağlûp olmuşlar
dır. 

Kenan ve Ahmed Işık, şimdiye kadar 
yaptıkları müsabakalrada beşer fena 
puvan aldıklanndan tasfiyeye uğra
mışlardır. 

Mersinli Ahmed de yaptığı İkinci 
müsabakada sayı hesabile yenilmiştir. 
Mersinli Ahmed, şimdiye kadar yalmz 
iki fena puvan almiftur. 

Bulgarlar kendilerinden 
alınan araziyi istiyorlar 
KSseivanof, Buloar talsblerinden bahsetmek 

yasağını gazetelerden kaldırdı 
Paris 27 — Sofyadan bildi-

rUiyor: Bulgar gazetelerine, Bulga-
ristanm arazi taleplerine dair neşriyat 
yapmak için konulmuş olan memnui-
yet kaldırılmıştır. Bulgar gazeteleri, 
bundan sonra ecnebi gazetelerin Bul-
garistanm taleblerine dair olan yaa-

laıım neşredebileceklerdir. 
Dün sabahki Bulgar gazeteleri, son 

iki harp neticesinde, Bulgaristandan 
ahnmış olan arazinin kendisine ia
desi lüzumuna dair olan ecnebi gaze
telerden naklen alınmış makaleleri neş
rediyorlar. 

Ingiiterenin Berlin setiri Alman 
Hariciye Nazırile görüşemedi 

r Hariciye m ü 
ziyaret etti 

rını 

Berlin 26 — Buraya gelen İngiliz 
sefiri B. Henderson, dün Hariciye Na^ 
zarından mülakat istemiştir. Nazır: 
«Bugün vakti olmadığım, fakat sefiri 
yarm öğleden sonra kabul edeceğini» 
bUdirmiştir. 

Nazır, bugün de meşgul olduğım-
dan. Hariciye müsteşan saat 12,15 te 
Hariciye Nezaretinde İngiliz sefirini 
kabul etmiştir. 

İ n g i l t e r e A l m a n t i c a r e t i n i 
k o l a y l a f t a r m a ğ a h a z ı r 

Londra 26 (A.A.) —. Henderson'un, 
İngüterenin mecburî askerlik hizme
tini kabul etmeğe karar verdiğini Al
man hükümetine bildireceği yan res

mî mahfillerde söylenmektedir. Sefir, 
İngüterenin, Reisicumhur Roosveltin 
tekliflerine müzahir olduğunu teba
rüz ettirecek ve yeni tecavüzlere ma
ni olmak hususunda İngUtere tara
fından verilen karann, hükümeti, pek 
ciddî müdafaa tedbirleri almağa mec
bur ettiğini ilâve edecektir. 

Sefir, İngilterMiin, Almanyayı mu
hasara etmek tasavvurunda olduğuna 
dair dolaşan şayialan tekzip edecek 
Te memleketinin, Almanyanm bütün 
meşru iktisadi taleplerini tedkik et
meğe, Almanyanm hayatî menfaat
leri çerçe\esi içinde Alman ticaretini 
k<^ylaştu-mağa hazır bulunduğunu 
söyliye^JıtİT. 

B. Hltler Yugoslav Hari
ciye Nazırını kabul etti 

Berlüı 26 (A.A.) — Almanya ve 
Yugoslavya Hariciye Nazırlan arasm
da dün yapılan görüşmeden sonra 
neşredilen tebliğde şöyle denilmekte
dir; 

«Hariciye Nezaretinde saat 18.30 da 
yapılan uzun bir görüşmeden sonra 
von Ribbentrop ile Markoviç, iki 
memleket arasmda muallâkta kalan 
bütün meseleler hakkında aralarmda 
tam bir görüş birliği olduğunu mü
şahede etmişlerdir.» 

B. Markoviçin beyanatı 
Berlin 26 (A.A.) — Alman istihba

rat bürosuna beyanatta bulunan 
Markoviç, demiştir ki: 

(cAlmanya ile Yugoslavya arasında 
iyi komşuluk ve mütekabil hürmet 
ye menfaatljere müstenid tam emni
yet münasebetleri müsait bir şekilde 
İnkişaf etmektedir. 
Antikomintem pakta iltihak 

naevzuubahs edilmedi 
Berlin 26 — (Havas ajansı): 
Yugoslav mahfUleri, antikomintem 

paktına iltihak meselesinin mevzuu-
bahis edilmediğmi bUdirmektedirler. 
Bu hal, Yugoslavyanm pek yakmda 
bu pakta gireceği hakkmda„ İtalyan 
ve Alman gazeteleri tarafmdan çı-
kanlan haberleri tekzip etmektedir. 

Alman sefiri dün akşam 
Ankaraya gitti 

Dün sabah Berlinden şehrimize ge
len yeni Alman sefiri Von Papen Pe
rapalas oteline misafir olmuştur. 

Von Papen dün akşamki ekspresle 
Ankaraya gitmiş, Haydarpaşa gann-
da Alman konsolosu ve sefarethane 
erkânı tarafmdan teşyi edilmiştir. 

Ankarada bir kaza 
Arikara 26 (Telefonla) — Cebecide 

yapılmakta olan yeni hukuk fakülte
si binası inşaatmda çalışan amele
lerden üçü dört metre irtifadan ka
yan bir toprak yığım altında kalmış 
ameleden Ahmed ölü olarak Kırşehirli 
Mehmed ve Akif ağır yaralı olarak 
çıkanlmışladır. 

Sümer ve EtJbank!ar 
lâğvedilecek mi? 

Ankara. 26 (Telefonla) — Serma
yesinin yansından fazlası devlete ait 
iktisadî teşekküllerin murakabesi 
hakkındaki kanun hükümlerine gö
re, bu teşekküllerin idaresi altmda 
bulunan müesseselerin hükmî şah
siyeti haiz muhtar birer şirket haline 
getirilmeleri icap etmektedü*. 

Haber verüdiğine göre İktısad Ve
kâleti bu kabil müesseselere ve
rilecek şekli tayin için tetkiklere gi
rişmiş bulunmaktadır. Bu tekiklerde 
Sümerbank ile Etibankm lâğvedile
rek bu bankalar tarafından görül
mekte olan işlerin îktisad Vekâletin
de teşkil edilecek bir sanayi ve ma-
adin finansman müessesesine devri, 
birinci plânda gözönünde bulundu
rulmaktadır. 

Askerî mükellefiyet 
kanunu tedkik ed^iypr 
Ankara 26 — Askeri mükellefiyet kanu

nu talî encümende tedkik edilmekte, içti
maa ordu teşkil&tı namına on jrüksek 
sabit iştirak ederek encümen azasına lâ
yiha maddeleri hakkında icab eden iza
hatı vermektedir. 

Encümen, tedUkatmı mayıs ortalanna 
kadar bitirecek ve I&yihayi, Meclis heyeti 
umumiyesine sevkedecektlr. 

Küçük haberler : 
i( Pazarlıkla satış yapan esnafla, «ehrl 

kirleten efhasa belediyece para cezalan 
tarhedilmlstir. 

i( BeşiktaşU Köyiçinin part:eye tahvili 
kararlafUnlmiftır. 

i( Istanbulda ttS matf tmeA sonuna 
kadar bitirilmesi lâsm ı^en araH tahriri 
mfkddetlnln temdidi Vekâletten taleb edi
lecektir. 

^ Deniz ticaret müdürlü^ fen, İdare', 
muamel&t, İstatistik, neşriyat namlle dörl 
grupa aynlaeaktır. 

i( İktisad Vek&lett İstanbulda afiilacak 
yerli mallar sergisine slraat teşekkülleri
nin iştirakini muvafık görmüştür. 

•Ar İzmir fuarına ĝ lpeek eenetallen me»* 
eant vize verllmed 

i( Kastamonu adliye binasmm temeli 
atılmıştır. 

i( 35,000 tonluk Plnee Of WaleB namm-
daki İngiliz drltnotu % mayısta denin İn» 
dirilecektir. 

i( İspanyanın 16 mayıstan ervol llUlet-
kr cemiyetinden «ekUsecti taEmln edil
mektedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Üsküdar tramvayının 
ettiği zararlar 

«— Biz demedik miydi?...» 
Gazetecilerin çoğu punduna geti

rip bu sözü söylemekten hoşlanıriar. 
Hattâ ihtiyar bir meslekdaşunız, bu 
cümleyi yazarken, hayatmın en bü
yük zevkini duyarmış. Bense kendi 
hesabıma böyle bir tefahürü sevmem. 
Sevmem amma, şimdi tam sırası 
geldi! 

*** 
Şu zatar ve siyan tablosunu efkÂn 

Vii.umiyeje teessüıic arsediyorum: 
istanbul Helediyesi 92S denberi Üski-

dki- traniTsylatina iki milyon liraya yakm 
paı i verdi. 

"i sküdaı Tramvay şirketinin ElektrOc 
şir...i.uıe yüz binlerce lira borcu vardı, 
hükümete geçerken şirket bu paralan 
kesti. 

Evkafın kasasıada Üsküdar Tramvay 
firketinin yanm milyon Uralık hisse sene
di duruyor: Sokafa atsanu, kimse efilip 
almaz. 

Üsküdar Tramvay şirketi bu sene de yüz 
bin Ura açık verecek ve bu açığı İstanbul 
Belediyesi kapatacaktır.» 

Bana yukanki rakamları veren bir 
Belediyecimiz şöyle yanıp yakıldı: 

— On senedenberi açıksM hesap kapa-
tamıyan Üsküdar tramvaylannm, bundan 
böyle kâr getirmesine imkân kalmamıştır. 
İstanbul şehri tünel ve tramvaylarmdan 
gelecek varidatı Belediye, Üsküdar tram
vaylarına mı harcıyacaktır? Harap İstan-
bula bakan İstanbul Belediyesinin, Üskü
dar tramvaylarına vereceği »n para bile 
günahtır artık! 

— Peki, ne yapılsın? - diye sordum. 
— Karşıyaka tramvaylarını. Belediye, 

elinden çıkarsm... 
— AUn bulunur mu?... Kabahat samur 

kürk «dmvş, kimse istememiş. 
— öyleyse yüzüstü bıraksm... Zararm 

neresinden dönülse kârdır... Gene otobüs 
işler! 

Netice buraya varıyor ve ben de 
gayri ihtiyari mahud meslekî cümle
yi sarfediyorum: 

— Biz demedik miydi? 
O sıralarda Kalamış cihetlerinde 

oturuyordum. Âlem evinin önüne 
tramvay hattı yapılacak diye sevi
nir. Ben bilâkis, makale arkasmdan 
makale yazarak şu tramvaylar aley-
hüıde bulunmuştum: 
'* «Tramvay, kesif nüfuslu yerlerde 
olur. Taıialann ortasına kilometre
lerle hatları döşüyorlar. Sokaklar da 
henüz doğru dürüst yapılmadığı için, 
mahalle aralaıtmda yılankavi döne
meçlerde sinir bozucu bir gıcırtıdır 
gidiyor. Şurada beş on müteşebbis 
pekâlâ otobüs işletiyor, geçmip gidi
yordu. Niçin zavallılan beyhude yere 
baltalamah? Hem böyle yerlerde oto
büs daha elverişlidir. Ray döşenece* 
ğine sokaklar yapılsın!» 

Şimdi iktidar mevkünden çekildik
leri için, isimlerini zikretmiyeceğim; 
fakat bu yazımı tesadüfen okurlarsa 
kendileri hatırlarlar; ild büyük hükü
met ve idare adamı, beni çağırdılar: 

—. Sen ki umumî menafü, hususi
lere tercih edersin; prensiplerinle ve 
diğer yazılarınla bu uymuyor! - de
diler ve muhtelif fırsaâarla da ayni 
sözleri tekrarladılar. 

O zaman bir türlü samimi maksa^ 
dınu anlatamamıştım. İşte şimdi ne
tice... 

Belki de bu kadar ziyandan sonra 
hatlan sökmek, otobüslere mahsus 
yollar yapmak lâzımgeleoek... 

Şimdi de ben sorayım: Tramvay 
hattı döşenecdc yerlerin fennen tea-
bit edilmiş muayyen evsafı yok mu
dur? Biz ki bu işbı mütehassısı de* 
ğildik, ne olacağım görüyorduk; on
lar salAhiyettar ve mesul mevlddey-
ken, naaü foriEetmediler de, mUletin 
milyonlannın heba obnasma s e b d ^ 
yct^tTdfl«fT (Vâ - NÛ) 

Belediyenin yeni 
membaiarı 

E l e k t r i k , t r a m v a y , t ü n e l i d a 
r e l e r i n e k a d a r k â r g e t i r i y o r ? 

Elektrik, Tramvay, Tünel idarele
rinin Belediyeye devrine karar yerü-
diğini dün yazmıştık. 

Mevcud istatistiklere göre Tram
vay idaresi 924 senesinde 58,615,000 
yolcu taşıdığı halde bu yolcu mlkda-
n tedrici bir surette yükselmiş, 60 
milyon 760,000 kişiye çıkmıştır. Fakat 
yolcu mikdan 933 senesinde 54 mil
yona kadar düşmüş, 936 senesi so
nunda tramvay ücretlerinde yapılan 
tenzilât üzerine 937 senesinde 67 mil
yon 750,000 ve 938 senesinde de 73 
milyona kadar yükselmiştir. 

Tramvay idaresinin safi hasılatı isa 
924 senesinde 947 bin liraya baliğ 
olurken 937 senesinde 171 bin lirajra 
kadar inmiştir. 

Tünel idaresinüı hasılatına gelin
ce: 924 senlsinde 4 bin, 925 senesinde 
10 bin, 926 senesinde 9 bin ve 927 se
sinde de 5 bin lira kâr temin edilmiş
tir. Bu tarihten sonraki senelerde 
tünel idaresinin kâr ve zararı hemen 
hemen müsavi derecededir. 

Son yapılan bilançolara göre elek
trik idaresinin gayri safi varidatı beş 
milyon ve safi kân da 1,850,000 lira
dır. Şu hesaplara göre - Tünel hasıla
tını istisna edersek - Travmay ve 
Elektrik işletmelerinden dün de yaz
dığımız gibi iki milyon liradan fazla 
varidat temin edilecektir. 

Dünkü kazalar 
D ö r t k i ş i m u h t e l i f ş e k i l d e 

y a r a l a n d ı 

Maçkada bir apartıman inşaatında 
çalışan Ali, sırtmda bir merdiven taşı 
ile birinci kata çıkmakta iken muva
zenesini kaybederek düşmüş yaralan
mıştır. 

Gala tada kahveci Remzi, çay sema
verinden su aUrken dökülen kaynar 
su ile vücudunun muhtelif yerleri 
yanmıştır. 

Ortaköyde oturan Yani isminde 
biri de evinde elektrik tesisatı yapar
ken düşmüş, tehlikeli surette yara
landığı cihetle Beyoğlu hastanesine 
kaldırımıştır. 

Ortaköyde oturan Cemal isminde 
biri, o civarda Osman admda birinin 
inşaatında çalışırken on beş metre 
yükseklikten düşerek ağır surette ya
ralanmış, Beyoğlu hastanesine yatı
rılmıştır. 

V a l i v e B e l e d i y e R e i s i n i n 
i m a r i ş l e r i e t r a f ı n d a t e t k i k l e r i 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfl 
Kırdar dün imar müdürlüğüne gide
rek şehrin imar işlerile yakından meş
gul olmuştur. Bu arada B. Prost'un 
projesine göre B. Hakkı Said Tez ta-
rafmdan hazırlamp geçen gün klişe
sini dercettiğimiz Eminönü maketini 
tedkik etmiştir. 

O t o m o b i l b i r ç o c u ğ u y a r a l a d ı 
Şoför Mahmud isminde biri, Oala-

tada Perşembepazarmda otomobilini 
geri geriye sürerken yedi yaşlarmda 
Halid isminde bir çocuğa çarparak 
yaralanmasına sebeb olmuştur. Polis, 
çocuğu tedavi altına aldırmış, şoför 
yakalanmıştu:. 

L 

Karilerimizin 
mektupları 

Acele ve yavaş tamir 
Belediyenin boa caddelerdeki 

tamir ve tslahah mçi» bu kadar 
yavaş yaptığına şoftjfarduk. Ga-
zetenizde intişecr eden Wr yazı bu 
merakımızı bertaraf etti: Meğer 
acele iş, yavaş işten % 25 mikya
sında pahalı oluyormuş. 

Bu sebeble Belediye belki hak-
ildir. Lâkin ben de başka bir cihe-
te dikkati celbedeyim: Sirkeci ci
varında dükkânımtz vardır. Önü
müzdeki kaldırımlar açılalıdanbe-
ri ticaretimiz % 40 nisbetinde 
azaldı. 

Bu hususun da, dikkate alın
ması icab eder. 

N. K. 

İ M yün çile satanlar 
cezalan'(lifiiacal( 

T i c a r e t o d a s ı m e c l i s i h a z ı r 
l a n a n t a l i m a t n a m e y i 

k a b u l e t t i 

Ticaret odası Meclisi dün öğleden 
sonra toplanmıştır. B. Yusuf Ziya 
Önişin istifa etmesile açık kalan Ti
caret odası ikinci reis vekilliğine 
Merkez bankası müdürü Mahmud 
Nedim seçilmiştir. Bundan sonra. 
harsa, harici muamele yaptığı görü
len birkaç firmanın vaaiyeti tetkik 
edilmiş ve bunların cezalandırılmala-
rma karar verilmiştir. 

Dünkü toplantmm en mühim mev
zuunu teşkil eden noksan vezinli 
yün çile meselesi nihayet halledilmiş, 
tü-. 

Dün Meclis tarafmdan da kabul 
edilen talimatnameye göre yün çile
ler ambalajlar içerisinde satılacaktır. 
Yirmi gramlık dört çileyi ihtiva eden 
turalar veyahut seksen gramlık on 
turadan ibaret paketler haricinde sa
tış yapılamayacaktır. 
Çileleri satanlar tura veya paketlerin 

üzerine hüviyetlerini, alâmeti farika
larını. Ticaret odasındaki sicil numa
ralarını yazmak mecburiyetindedir
ler. Gerek perakendeciler, gerek top
tancılar noksan çilelerden müştere
ken mesul tutulacaklardır. Talimat
nameye muhalif hareket edenler Ti
caret odası kanununun beşinci mad
desi mucibince beş liradan yüz liraya 
kadar ceza göreceklerdir. 

Elde mevcut stok bulunduğu için 
bu talimatnamenin 1 nisan 940 tari
hinden itibaren tatbiki kararlaştırıl
mış, ancak halkın bir sene daha al
datılmakta devam edilmemesini te
min maksadile talimatnameye mu
vakkat bir madde konmuştur. Bu 
maddeye göre satıcılar yün çilelerin 
gram muhteviyatım paketler üzerine 
yazmak mecburiyetindedirler. Pakette 
yazüı miktardan az vezinli çileyi sa
tanlar cezalandırılacaklardır. 

P a r a ç a l a r k e n y a k a l a n d ı 
Mehmd isminde bir yankesici, Ve»-

necüerde bayan Yaşarm mantosu ce
binden üç lira para aşınrken polia 
tarafmdan yakalanmıştır. Mehmed 
hakkmdaki tahkikat derinleştirilmek-
tedir. 

Et narhı 
kalkıyor 

D a ğ l ı ç v e K a r a m a n d a 
n a r h s ı z s a t ı l a c a k 

Beledi3re son zamanlarda kuzu ve 
kıvırcık etlerinden narhı kaldırmış, 
yahıız dağUç ile karaman etlerini 
narha tabi tutulmuştu. 

Bugünlerde kuzulann büyümesi 
ve dağlıç koyununun kuzu diye 
sürülmesinden dolayı Belediye, dağ
lıç ve karaman etlerine konan nar-
hm da bir fayda vermiyeceğini gör
müş ve bu etlerin de serbes olarak 
satılmasmı münasib görmüştür. Bu 
münasebetle riyaset makamı tarafm
dan bir kararname hazırlanmış ve 
daimî encümene büdirilmiştir. Daimî 
encümen karar verince bu iki ete ko
nan narh da kaldırılacak ve et satı
şı tamamile serbes bırakılacaktır. 

İ s t a n b u l k o m u t a n ı d ü n B e 
l e d i y e R e i s i l e g ö r ü ş t ü 

İstanbul kumandanı general Halis 
Bıyıktay dün Belediyeye gelerek Vali 
ve Belediye Reisi Dr. Lûtfi Kırdan 
ziyaret etmiştir. 

Sahte polis 
T e n z i l â t l ı b i l e t l e s e y a h a t i ç i n 

p o l i s e l b i s e s i g isrmiş 

ismail Hakkı admda biri kapalı 
çarşıdan bir polis elbisesi kirahyarak 
giyinmiş ve tenzilâth büetle trene 
binip Edimeye gitmiştir. 

İsmail Hakkı orada işini bitirdik
ten sonra dönerken Büyükçekmecede 
jandarmalar kendisinden şübhele-
nerek yakalamak istemişler, fakat 
İsmail Hakkı orada bir halâya girip 
elbisedeki apoletleri sokmuştur. 

Oradan çıktıktan sonra yakalanan 
İsmail Hakkı mevcuden İstanbula 
getirilerek adliyeye verilmiştir. 

Dün Sultanâhmed birinci sulh ce
za mahkemesinde yapılan sorgusunda 
İsmail Hakkı suçunu itiraf ederek: 

— Edimede işim vardı. Fakat bUet 
alacak param olmadığı için tenzilâtlı 
bilet almak üzere polis elbisesi giy
dim. 

Demiştir. İsmail Hakkı hakkmda 
tahikatm gayri mevkuf olarak deva
mına karar verilmiş, evrak müddeiu
mumîliğe iade edilmiştir. 

•••UiniinilHIIIMinlİHnilllUUUHlIHUUllIlHlullIMHIIIniliHMHIlHlıln 

AKŞAM'm Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay s. Hastane yaptırdı I.. 

«AKŞAM» müsabaka kupona Mİ 

İSTANBUL HAYATI 

Aşkın felsefesi?! 
İncecik parmaklarile briyantiıtf 

saçlarım didüdiyerek derin derin içi* 
ni çekti. Karşısında oturan arkadaş-
lamım ildsi birden gülümsediler: 

— Hâlâ şa a^ictaa kurtulamadm 
mı? 

Kaşları çatıldı, gözleri yuvaların
dan fırlayacakmış gibi açıldı. Asabfc* 
yetie yumruklannı sıkarak homur
dandı: 

— Kurtıdauk mı?.. Hah lıah 
haaaah... Şaşanm aUmna. Aşk öyls 
IMT uçurum ki; sarp yamaçları, ea 
gücd kokulu, en lâtif çiçeklerle sü»> 
letuniş. tnsan e uçurumun kenan» 
da nefes aldıkça sarhoş olur, başı 
döndükçe uçuruma doğru bir adım 
daha atar. Gözlerini kapar kapamaa 
vücudünde, ymni tayin edemediğin 
bir sın başlar, oğuldayan beyninde 
hayaller belirir. Kâh sen kaçarsu^ 
hayaller kovalar; kâh onlar uzakla
şır, sen kovalarsm... 

Yanındaki delikanh bir kahkaha 
attı: 

— Gene şairliğin tuttu. Aşkı n4 
güzel tasvir ediyorsun!... 

Çatık kaşla homurdandı: 
— Saçmahyorsun... .Aşk tarife sığ

maz. Aşkın ne olduğunu bilen var 
mı? 

Öteki arkadaşı atıkh: 
— Elbette var. Aşk öyle bir şeydir 

ki; gözlerden girer, kalbde bir müd
det istirahat eder ve, vuslat istasye-
nunda inip gider. 

— Bu da saçma. Aşk maddîleşemeı. 
Beriki delikanlı yumruğunu ma

saya vurdu: 
—Şimdi de sen saçmaladın. Aşkın 

maddi bir şey olduğunu, hattâ bir 
müshil ile atılabileceğini geçenlerde 
bir Avrupalı doktor söylemişti. 

İki arkadaşı, aşkın türlü türlü ta
riflerini yaptılar, fakat âşık delikanlı 
hepsini redddetti. Bir aralık gözleri
ni tavana dikerek bir müddet dü
şündükten sonra mırıldandı: 

— Hepsi boş lâf. Bence aşk, ancal^ 
bir ateşe, âşık da kazaen yanmış bir 
parmağa benzetilebilir. Onu ateşten 
uzaklaştırdıkça sızlar. Bu sızısını 
ke»nek için onu gene ateşe tutmak 
lâzımudır... 

Anlatırken gözleri süzülüyor, du
dakları titriyor, sesi perde perde yük-
seUyordu. Bir müddet söylendikten 
sonra gene asabiyetle yumruklaruu 
sıktı: 

— Hayır, hayır. Bunlar da saç
ma... Aşk hiçbir şey değUdir. Aşk ha
yattır. Aşk bütün dünyadır. Aşk tâf 
riîe giremez.... 

Ve, homurdana homurdana kapı
dan ^ktı. İki arkad.aşı ardından gü-
lümsiyerek mırıldandılar: 

Allah biraz akıl vermezse zavalh 
çocuk çok zahmet çekecek. 

Cemal Refik 

T a d i l v e i s t i n a f k o m i s y o n 
l a r ı n a m u v a z z a f a z a t a y i n 

e d i l e c e k 
Bina ve erazi vergileri tadil ve is

tinaf komisyonlarına umumî mec
listen mûntahab azalar iştirak etmek
tedirler. Bu zevatın yerine muva«saf 
azalar intihabı ile vergi tedkik işle
rinin salim bir şekle konması için B»* 
lediyenin hazırladığı kanun lâyihaa 
Dahiliye Vekâletine takdim edilmiş
tir. Bu kanun lâyihası da Belediyoün 
biran evvel kabulünü istediği istimlâk 
kanunile beraber Meclise gönderile
cektir. 

Bay Amcaya göre,,. 

I 

»s 

-^ ç >k garip adam bay Amca, 5«a 
geliyor diye kederinden yanma va-
nlnuyor-

... cPdd amma, 
maa değilsia... 

birisi, iin»- ... «Kadm çorabı satmassm, yaan 
sana ne zaran var?..» 

B. A. — Ne bi...... J VA^ & K^%* J i* u, bel
ki evinm yaranda saaü bahçe var-
dul.. 
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Müthiş bir cinayet 
Dûn Eminönûnde denizden boğazında 

taş bağlı bir cesed çıkarıldı 
Kalbi üzerinde bir bıçak yarası taşıyan cesedin 

hüviyeti tesbît edilemedi 

Sahile çeUlen cesed re köprü üstünde toplanan meraUıIar 

îstanbul zabıtası; esrarengiz bir 
cinayet karşısında bulunmaktadır. 
Şimdiki halde polisin elinde; morgun 
soğuk hava deposunda mermer bir 
masa üzerinde yatan yirmi iki yaşla-
rmdia genç bir ölüden başka birşey 
bulunmamaktadır. Öyle bir genç ce
sedi ki; omuz başı üzerinden kalbine 
doğru işliyen büyük bir bıçak yarası, 
bir de; boğazına bağlanmış, ucunda 
on beş kilo kadar ağırlıkta büyük bir 
taş bulunan kalınca bir ip taşımak
tadır. Üzerinde; taşralıların giydiği 
çuha gibi kumaşlardan kalın bir ce
ket pantalon, ayaklannda da lâstik 
ayakkabılar bulunmaktadır. Orta 
boylu, buğday benizli bir genç olan 
cesed hüvviyetinin tesbiti için morgta 
teşhir olunmaktadır. 

Cinayetin kurbanı; katil veya ka
tillerin, cesedi imha için aldıklan bü
tün tertibata rağmen denizin dibinde 
kalamamış ve dün akşam üzerine 
doğru, Karaköy köprüsü civarında su 
üstüne çıkmıştır. Deniz üzerinde bir 
cesedin yüzmekte olduğunu gören 
sandalcılar ilk iş olarak Köprüaltı 
polis karakolımu haberdar etmişler, 
polisler, bir taraftan cesedi, Bahkha-
ne civarındaki kıyıya çekmekle bera
ber diğer taraftan emniyet müdür
lüğü ikinci şube mem^urlarmı ve müd-
deiumumîhği haberdar etmişlerdir. 

Nöbetçi müddeiumumisi B. Kemal 
Tan ile adliye doktorlarmdan Salih 
Haşim; cinayet masası memurlan ile 
birlikte cesedin çekildiği yere gitmiş
ler, ük tedkik ve muayeneyi yaptık
tan sonra dterhal morga kaldınlması-
na lüzum göstermişlerdir. Maktul 
gencin; omuzundan kalbina doğru 

İşliyen derin bıgak yarasile dahil! bir 
nezf neticesi öldüğü taayyün etmiş
tir. 

Maktulün üzerinde yapılan araştır
mada hüviyetini gösterecek hiç bir 
vesika ele geçirilememiştir. Umumî 
kıyafete nazaran; maktulün Elarade-
niz sahil şehirlerinden birinin ahali
sinden olduğu kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Bu gencin, her hangi bir eğlence 
âleminde öldürülüp, bilâhare cesedi 
ortadan yok etmek için boğazmdan 
ağır taşlı bir iple bağlanarak denize 
atılmış olduğu zanlan vardır. 

İkinci bir ihtimal olarak da, her 
hangi bir namus meselesi yüzünden 
bu facianın işlenmiş bulunabileceği 
de göz önünde tutulmaktadır. 

İkinci şube cinayet masası memur
lan dün gece geç vakte kadar Top
hane, Kasımpaşa, Küçükpazar, Un-
kapam ve civannda tahkikatla meş
gul olmuşlardır. 

Maktul gencin aynca parmak izi 
de alınmış ve poliste mevcud par
mak izi dosyalan da tedkik edilmiş
se de bu tedkik müsbet bir netice ver
memiştir. 

Mektül gencin kim olduğu anlaşü-
dıktan sonra katil veya katillerin ya
kalanması kolay olacaktır. 

Kadıköy Halkevinde; *. 
konferans 

28 Nisan 939 cuma akşamı saat 
8,30 da Evimiz salonunda bay Niyazi 
Tevfik Yükselen tarafmdan (Amerl-
kamn keşfi) mevzulu bir konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

Iran konsoloshanesinde suare 

t r an veliahtınm düğünü münasebetile eTvelki akşam İran konsolosha
nesinde bir suare verilmiştir. Suarede Vali ve Belediye Reisi B. Lûtfi Kırdar, 
birçok zevat ve aileleri bulunmuştur. Yukarıda suareden Ud intiba görünüyor. 

B U G Ü N M A T İ N E L E R D E N İ T İ B A R E N 

İPEK ve SARAY sinemalarında 
Hayatınızda gülmediğiniz kadar güleceksiniz. 

UBAP 
HARBE G İ D İ Y O R 

Aynca: Programa ilâve olarak: 
T Ü R K Ç E S Ö Z L O f 

ELMAS HIRSIZLARI 
Dikkat: 

Fransızca sözlü Fevkalâde heyecanh bir film. 

' r^^sr Ankara'da HALK n sus Sinemalannda da 
gösterümektedir. 

Bu akşam /. A z. £ de 
Kanatlı çift ismini alan 

FRED ASTAlRE. GlNGER ROGERS 
hepinizi 

İnsana dünyayı unuttuıan.. . Zevke neşeye doyuran 

UÇAN VALSLARını 
görmeğe davet ediyor 

Yerlerinizi lütfen evvelden kapatımz. Telefon: 43595 

Violonîst 
Ekrem Zeki 

KONSERİ 
Piyanist Verdâ Ek

rem Zeki iştirakile. 
4 Mayıs (perşembe) 
aat 18,1/2 Saray 

sinemasında 
Programda: 

Bach konserto. 
Faganini konserto, 
Çaykovsky konser
to. Bach Fuga. Auer. 
Albeniz. Kreisler... 

Çok acıklı bir ölüm 
Merhum albay 

Yusuf Ziyanın 
oğlu pul müfet
tişlerinden Ta
yip Ayduun ye
ğeni mütekaid 

albay Faruğun da
madı İzmit aske
ri hastanesi dok
torlarmdan üst-
teğmen Behzad 
Aydm müptelâ 
olduğu hastalık
tan kurtulamı-
yarak henüz pek 
genç yaşmda iken hayata gözlerini 
kapamıştır. Cenaıesi 22 nisan cumar
tesi günü akraba ve dostlarmm göz 
yaşlan arasında Edirnekapıdaki aile 
kabristamna defnedilmiştir. Vatana 
hizmet edeceği bir sırada bu gencin 
ölümü cidden zayiattandır. 

Kederli ailesine beyanı taziyet eder, 
merhuma Cenabıhaktan rahmet di
leriz. 

n _ TCMMÛ DA 

IKÎMÜA22AM VAPURj 

Beşiktaş S Ü A D P A R K Sinemasında 

Y A Ş A S I N A Ş K 
ABDÜLVEIIAP ve LEİLA MURAD, Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

Seanslar: 4 - 7.15 ve 9,45 dedir. Tel: 43143 

Mevsimin en büyük aşk filmi 
GOETHE'nin en hissî eseri 

Bugün S A K A R Y A Sinemasında 
İl HolIywood'un bütün yıldızlan 

i' ŞAHANE 
ÇILGINLIKLARI 

Tamamen renkli, en çılgın, en fazla 
danslı ve şarküı Revü Filminde 

PIERRE - RICHARD WILLM 
ve ANNİE VERNAT tarafmdan 

Suare 8,30 da: Birinci film Şahane Çılgınlıklar ikinci film Verter 

Yannki Cuma Matinelerden itibaren 

TAKSİM SİNEMASI 
en mükemmel ve en güzel filimlerini şu fiatlarla gösterecektir. 

MEVKİLER: 15 - 20 - 25 ve Localar 100 Kuruş. 
Daima ve her programda görülmemiş büyük Film: 

ÇÖL KIZI CEMİLE 
Türkçe sözlü ve 

İlâveten: DANİELLE 
şarkıh Büyük Film» 
DARRİEUX'un en güzel Fihnl 

K ATI A 

W 
TURAN TİYATROSU 

Bu gece 
( İ Ş İ Ç İ N D E İ Ş ) 

Büyük vodvil 3 perde 
Atillâ Şerç ve Miçe 

varyete grupları 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesin
den: 

Yabancı 334 doğumlu ve bu do
ğumlularla muamele gören kısa hiz
metlilerden olup ta ellemıde ehliyetr 
namesi bulunmıyanlarla yüksek eh-
Uyetnameyi haiz Deniz Kısa hizmet
lilerin de şevkleri 1 mayıs 939 tari
hinde yapılacaktır. 

Bu gibi kısa hizmet hakkına haiz 
yabancı islâm ve gayri islâm eratın 
29 cumartesi günü şubeye müracaat-
lan ilân olunur. 

MAKSiM'de 
TANASE 

Revüsünün son 2 günü 
Bugün saat 17 de Halk ma

tinesi. Umumî duhuliye 50 kuruş. 
Gece: Veda münasebetile 

GALA İVIÜSAİVIERESİ 
Sabaha kadar açıktır 

HAIK OPEKE 

Mevlûd 
İstanbul mebusu general Refet Be

lenin valideleri merhumun ruhuna 
29/4/939 cumartesi günü saat 14,5 da 
Beyoğlunda Ağacamiinde mevlût oku
nacağından arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunur. 

Karikatür albümü çıktı 
"inkılâp kitubevi., 

Bu akşam 
Kadıköy Süreyya sine
masında K. K. Halkevi 
Sosyal yardım gubesl 

adma 9 da 
Halk OpereU 

Z I R D E L İ L E B 
Operet 3 perde 

• Bakırköy Halkevi Baçkanlağuıdan: 
Evimizde mevcud çalışma şubelerine ilâ
veten (Kitapsarayı ve Yaym çubelerile) 
(Halk dersaneleri ve Kurslar şubesi) nln 
de açılması kararlaştınldığmâan bu şu
belere üye olmak istiyenlerlu 7 Mayıs 1939 
tarihine kadar İkişer fotofraflarlle bir
likte Evimiz İdare memurluğuna müra
caatları ve her İki şubeye üye yazılacak
ların yazıldıkları şube komitesini seçmek 
üzere 7 Mayıs 1939 pazar günü saat 10 da 
Halkevi salonunda bulunmalan ll&n olu
nur. 



"'"-T-''-^'.--,W«l'a|w«**"'^';^ 

POLITIKA 
Romanya etrafındaki 

mübareze 
Bugün Avrupada en büyük siyasi mübareze Romanya etrafmda cere

yan ediyor. Almanya ile İtalya Romanyayı mihvere bağlamağa ve İngilte
re Oe Fransızlarm kurmalt istedikleri sistemden uzaklaştırmağa çalışıyor
lar. 

Almanya; Romanyanm zira! istihsalâtmı ve petrolünü çoğaltmak için 
son muahede ile kendisine büyük m«ıfaatler temin etmişti. Romanyanm 
yaktile Çekoslovakya silâh fabrikalarma sipariş etmiş olduğu esliha ve 
mühinmıatı Alnıanyu aynvn ve derhal teslim etmişti. Almanya daha bir 
çok mali yardunlarda bulunmak istiyor. 

İngiltere ise kendisinin Schachü olan Sir Leith Rossu bir mali heyet
le Bükreşe göndermiş ve büyük bir istikraz ve geniş kredi açmak teklifle
rinde bulunmuştur. Fransızlar dahi Çekoslovakya fabrikaları yerine Ro-
manyaya küUiyetll silâh ve mühimmat vermek için hazırlanmışlardır. 
Bunlarm bedeli olarak Romanyadan yalnız petrol alacaklardır. 

Berlinde B. Hitler ve Alman Hariciye Nazın ile görüşerek bu devletin 
politikasmın gaye ve istikametini en salâhiyettar ağızlardan öğrenen Ro
manya Hariciye Nazırı Gafenco bunu müteakip Londrada Lord Halifas 
ve diğer İngiliz devlet adamları ile görüşmüştür. Londradan Parise gide
rek Fransız devlet adamları üe görüşecektir. 

Romanya şimdUik bitarafüğım muhafaza etmektedir. Son Çekoslo
vakya buhram akabinde seferber ettiği ordusunu tedricen terhis ediyor. 
Kendisinin hem Küçük itilâf, hem de Balkan paktı zümreleri arasında 
müttefiki bulunan Yugoslavyanm İtalya ve Almanya ve Macaristan Ue 
anlaşmağa rıza ve muvatakat göstermiş olması Romanyayı bir kat daha ih-
tiyat ve teenni ile harekete sevkedecektir. Bu büyük mübarezenin neticesi 
merakla bekleniyor. AKŞAM 

İzmitten altı 
tablo geldi 

M ü t e h a s s ı s l a r d a n m ü r e k k e p 
b i r h e y e t t a r a f ı n d a n t e t k i k 

e d i l e c e k 

İzmitte Halkevi okuma salonunda 
açılan sergide İstanbul müstakil res
samlarının teşhir ettikleri tabloların 
bir kısmının müstehcen olduğu iddi
ası üzerine İzmit müddeiumumiliği bu 
tabloları sergiden kaldırtarak orada 
bir ehlivukuf heyetine tetkik ettimiş 
ve bu heyet, tablolardan altısının 
müstehcen olduğuna dair rapor ver
mişti, 

İzmit müddeiumumiliği, bu tablo-
lafin bir defa da îstanbulda bir ehli 
h^re mariletile tetkik ettirilmesine 
lÜEum görmüştür. 

Bu lüzum üzerine İzmit sulh ceza 
hâkimi kararile ve bir talimatname 
ile beraber İstanbula gönderilen altı 
tablo dün müddeiumumiliğe gelmiş
tir. 

Sırplarla Hırvatlar 
arasında anlaşma 

B o s n a y a d a a y r ı m u h t a r i y e t 
v e r i l e c e k 

IBelgrad 26 (A.A.) — Hükümetle 
Hırvat muhalefeti arasmda imza edi
len itilâfta Hırvatlara geniş bir muh
tariyet ve kendi kendilerini idare et
mek hakkı verihnesi derpiş ediUnek-
tedir. Bu itilâf hükümlerinin tatbiki 
için yeni bir koalisyon Kabinesi ku-
rulmasma intizar edilmektedir. 

Söylendiğine göre Hırvatlar, Slo
venler ve Dalmaçlarla meskûn ara
ziler tek bir vilâyet şeklinde idare edi
lecektir. Bosnaya muhtar bir idare 
şekli verilecektir. 

Belgrad 26 (A.A.) — Başvekil Tsvet-
koviç, Hırvat lideri Maçek'le Hırvat 
meselesinin kati olarak halli müza
kerelerine devam etmek üzere bu sar 
bah Agram'a gitnüştir. 

M ı s ı r k ı t a a t ı n ı n m a n e v r a l a r ı 
Kahire 26 (A.A.) — Büyük manev-

ralarm son kısnu şimdi İskenderiye 
civannda millî müdafaa Nazın da 
hazır olduğu halde cereyan etmekte
dir. Manevralar bittücten sonra İngi
liz kıtalan sahillerde beş müstahkem 
mevkUerden çekilecekler ve yerlerine 
İd! sır lutaatı gelecektir. 

T e r e y a ğ d a n z e h i r l e n m e 
Evvelki günkü nüshamızda Kad

ri admda bir boyacmın sokakta bul-
duğu üzerine tereyağ" sürülü ekmek
leri ailesile birlikte yediği ve bundan 
zehirlendikleri yazılı idi. Kadri Coş
kun imzasile aldığımız bir mektupta 
sokakta bulduğu bu kabil ekmekleri 
alıp yediği doğru olmadığı bildiril-
inektedir. 

BİZ bu haberi polisten almıştık. 
Ortada bir yanlışlık varsa bize ait de
ğildir. 

Yeni deniz teşki
lâtı nasd olacak 

L i m a n l a r u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 
d ö r t g r u p a a y r ı l ı y o r 

Denizbankı lâğvederek yeni deniz 
teşkilâtını vücuda getirecek olan ka
nunun bugünlerde Meclisten çıkacağı 
ve 1 mayıs pazartesi gününden iti
baren tatbikata geçileceği duyulmuş
tur . 

Yeni vaziyete göre limanlar umum 
müdürlüğü dört grupa aynlacak, 
birinci grupu kılavuzluk, romokör-
cülük, fenerler; ikinci grupu liman 
işletmeleri ve üçüncü grupu da tahli
siye işleri teşkil edecektir. 

Denizyolları mnum müdürlüğüne 
yalnız sabık Akay bağh kalacak, fab
rika ve havuzlar idaresi îstinye dok-
larile birleşerek Vekâlete bağlı müs
takil bir idare halini alacaktır. 

Denizyolları umum müdürü B. İbra
him Kemal dün ilk defa olarak Deniz-
banka gelmiş, muavini B. Yusuf Ziya 
Kalafatoğlu ile görüşmüştür. 

B. İbrahim Kemal dünkü görüşme
lerden sonra muavini ile birlikte An-
karaya gitmiştir. 

Belcİkamn 
müdafaa tedbirleri 
H ü k ü m e t e gen i ş s a l â h i y e t 

v e r i l m e s i k a r a r l a ş t ı r ı l d ı 

Brüksel 26 (A.A.) — Başvekil Pier-
lot'nun millî müdafaa sahasmda is
tediği hususî selâhiyetleri tedkik et
meğe memur olan komisyon 12 reye 
karşı 16 rey ile bu hususî selâhiyet-
lerin verilmesini kararlaştırmıştır. 
Sosyalistler muhalif rey vermişlerdir. 

Maliye Nazırı. Belçika parasmm 
luymetten düşürülmesine tamamile 
muarız olduğunu beyan etmiştir. 

B a ş v e k i l e ş ü k r a n t e l g r a f ı 
ç e k i l d i 

Elektrik, Tramvay ve Tünel idare-
lerinin Belediyeye devri münasebeti-
le, hükümete şükran telgrafı çekilme
sine, Umumî meclisin evvelki günkü 
içtimamda karar verilmiştir. Bu ka
rar üzerine, Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lûtfi Kırdar, saym BaşvekÜ Dr. Re
fik Saydama şu telgrafı çekmiştir: 

Doktor Refik Saydam, Başvekil 
Ankara 

«Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri
nin İstanbul Belediyesine devri hakkında 
Cumhuriyet hükümetinin verdljl karar 
İstanbul Umumî meclisinde büyük sevinç 
ve tezahüratla karşılanmıştır. Bir yandan 
Belediyemizin İmar hareketleri üzerinde 
Milli Şefimizin gösterdikleri büyük alâka 
ve Cumhuriyet hükümetinin fiili yardım
ları, diğer yandan Belediyemize esaslı, 
feyizli bir varidat membaı teşkil eden bu 
karar muvacehesinde İstanbul halkmm 
içten gelen minnet ve şükranlarmı saha
nıza arz ve ibl&fa, İstanbul Umumi mec
lisi bugünkü celsesinde beni memur et
miştir. 

Bu yüksek Itlmad karşısmda ona İftyık 
olarak çalifmanm, bizler İçin m emsb bt| 
gaye te«kli edeceğini derin mlımet v« |ttk-
ranlanmla arzederim.t 

İngilizler Afrikada dünyanın en büyGk 
barajını yapmağa hazırlanıyorlar 
Bu sayede NÜ nehrinin suyu artırılacak ve 

italyanların suyu kesme tehlikesinin onu alınacak 
Mısırm candaman Nü nehridir. 

Bu nehir de iki koldan tereldcüp eder: 
Beyaz Nil ve Mavi Nil. Mavi Nü Ha-
beşistnada Tsana gölünden çıkar ve 
Habeş arazisinden dolaşarak Sudana 
girer, Hartumda Beyaz Nil ile bir
leşir. 

Beyaz Nüe gelince, bu nehir Belçi
ka Kongosu İngilterenin Uganda 
müstemlekesi arasmdald Albert gö
lünden nebean eder ve Mısınn iktisa
dî hayatmda çok büyük rol oynar. 
Çünkü asü Nü nehrine, en fazla su 
veren bu koldur. Beyaz Nilin fazla 
su vermesi Mısır için âfettir. Çünkü 
nehir taşar, her taraf su altmda ka-
Ur. Az su vermesi yine bir âfettir, çün
kü o zaman da kuraklık baş gösterir. 

İngiltere ve Mısır feyezan tehlikesi
ne karşı nehrin menbamda bazı ted
birler almışlardı. Bu suretle fazla su 
Mısıra girmeden etrafa yayüıyor ve 
geniş batakUklar teşkil ediyordu. Fa
kat bu mühim miktarda suyun kay-
bolmasma sebebiyet veriyordu. İngi-
Uz mühendisleri son zamanlarda bu 
sudan da istifade etmek imkânlannı 
araştırmışlar ve muazzam bir proje 
hazırlamışlardır. 

İngiltereyi bu suretle harekete 
sevkeden şey, Mavi Nilin menbaı olan 
Tsana gölünün İtalyanlarm eline 
geçmesidir. İngiltere, bir gün bu göl
den gelen suyun kesilmesini, bu su
retle Nil nehrinin sulannm azalma-
smı düşünmüştür. Nilin sularmm 
azalması Mısırm tükermıez servet 

menbaı olam pamuk, pirinç ve hububat 
tarlaları için bir âfettir. İşte bımım 
için Tsana gölünden gelen suyun 
Albert gölünden temini düşünülmüş
tür. Bunun için gölün şimal ağzında 
dünyanın en büyük barajı yapüacak-
tır. Bununla gölün seviyesi 26 ayak 
yükseltilecek ve gölün aldığı su mik
tarı pek ziyade artınlacaktır. 
Son zamanm acayibi sebasmdan bi

rini teşkil edecek olan bu göl için 
İngiliz ve Mısırlı mühendisler etraflı 
tedkikler yapmaktadırlar. Gölün bu
günkü vüsati muayyen mevsimde 
birdenbire çoğalan suları lâyıkiyle is-
tiab edemediğinden fazlalan Beyaz 

Nil nehrini ve membalaruu 
gösterir harita 

Nilin yukan mecrasmdan taşarak 
Sudd havalisinde büyük bir deniz ka
dar bataklıklar teşkil etmektdir. Dü
şünülen sed yapüdığı vakit fazla sular 
israf dilmiyerek bütün sene mımta-
zam surette cereyanı temin edilecek
tir. Aym zamanda batakhklarm da 
önü alınacaktır. Bu saha kanallar 
vaısıtasile kolayca kurutularak ziraa-
te kabil bir hale getirüecekti. 

Mısır ve Sudan muhtaç olduğu bü
tün sulan Beyaz Nil vasıtasile temin 

edecelderdir. Bu takdirde bir gün İn
giltere Ue İtalya arasmda münasebat 
kesiUp İtalyanlar Tsana gölünün 
sulannı Mavi NU vasıtasile Sudana ve 
Mısıra akmasma mâıü oldukları tak
dirde Mısu: ile Sudan Albert gölünün 
tanzim ve tezyid edüen sulan saye
sinde kıu-aklık tehlikesinden emin 
olacaklardır. 

Esasen Tsana gölünün ve Mavi Ni
lin sularım, İtalya razı olsa bUe, tan
zim etmek güç ve belki ünkânsızdır. 
Bu hususta tedkikler yapan büyük 
İngiliz mühendisi sir Murdoch Mak-
donald senenin ekseri zamanlarmda 
Mavi Nilin sularım idare etmek çok 
güç olduğimu söylemiştir. 

Mısır hükümeti umuru nafia müs-
teşan bulunan bu mühendis; Mavi 
NU Tsana gölünden çıktıktan sonra 
nisbetn lasa bir mesafede gayet yük
sek ve dik dağlardan birdenbire aşar 
ğı aktığı cihetle tanzim edilmesine 
çare bulunmadığmı bildirmiştir. 

Bundan başka Mavi NU sularını 
yalnız Tsana gölünden almayıp yolda 
daha bir çok sular kendisine kan^k 
maktadır. Bu sulann tanzim edilerek 
istifade edilmesi ancak Habeşistanm 
bu kısmı İngiliz idaresinde bulundu
ğu zaman kabildir. Bımun için Habe
şistan İtalyanlar tarafından işgal 
edildikten sonra NU suları Ue alâka
dar İngiüz mühendisleri ilhakı tanı
mak için Habeşistanm dörtte birini 
teşkil eden Mavi Nil havzasınm Tsana 
gölü ile birlikte Sudana ilhakı şarl 
koşulmasmda ısrar etmişlerdir. 

Hattâ mühendis Mak Donald 1937 
senesi kânunuevvelinde İngiliz Bâ h 
vekiline uzun bir mektup yazmıştır. 
Lâldn İngiltere o zaman aciz göster
diğinden bu noktada ısarar edeme
mişti. 

Son tedbir olarak şimdi İngUtere 
ile Mısır, İtalyan hududu haricindeki 
Albert gölünün sulannı tanzim etmk 
istiyorlar. Halihazırda Mısırda pa
muk ve hububat zeredilen saha 5 mit 
yon ingUiz dönümüdür. Albert gölü
nün sulan tanzim edilirse bu saha 
7 milyon dönüme baliğ olacaktır. 

Kraliçe Geraldin 
Filim çevirmesi için bir 

milyon dolar teklif edilmiş 
Budapeşteden Paris - Soir gazete

sine yazılıyor. Bir Ameriltan filim şir
keti, sabık Arnavutluk kraliçesi Ge-
raldine'e yalnız bir filim çevirmek için 
bir mUyon dolar yani bizim paramızla 
bir milyon 125 bin Türk lirası teklif 
etmiştir. Filim şirk:etinin bu teklifi
ni alan avukatı, Itraliçenin bu tekU-
fi reddettiğini zira umumî meraka 
mevzu teşkil etmek istemediğini söy
lemiştir. Kral Zogu kraliçe Geraldi-
ne ve Zogunun hemşireleri îngiltere-
de yerleşmezden evvel Mısıra gitmek 
niyetinde bultmuyorlar. 

Ingilteredj hfilâklar 
L i v e r p o l d a 5 i n f i l â k o l d u , b i r 

k a ç d ü k k â n hasarca u ğ r a d ı 
Liverpool 26 (A.A.) — Bu sabah 

ild saatten az bir müddet zarfmda 
5 infilâk kaydedilmiştir. Posta kutu
larına konmuş olan bazı bombalarm 
infilâk ettiği zannedilmektedir. 

Polis, Cumhuriyetçi irlanda ordu-
stmun faaliyetinden şüphe etmekte
dir. Bu infilâklardan dördü bir kaç 
dükkânm hasara uğramasma sebe
biyet vermiştir. Beşinci infilâk bir 
matbaada vukua gelmiştir. Haşarat 
ehemmiyetsizdir. 

Liverpool 26 (A.A.) — İnfilâk etmi-
yen fakat kendi kendine yavaş yavaş 
yanan altıncı bir bomba bir porselen 
mağazasının mektup kutusunda bu
lunmuştur. 

Diğer cihetten Congleton - Chee-
hier'den Talke - Stoffor - Shlre'e iki 
müşteri götürmüş olan bir taksi şo
förü avdette otomobilin içinde bir 
bomba bulmuştur. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 
Almanyamn yeni Ankara sefiri 

V@n P A P E N 
A lmanyanm yeni Ankara sefiri von 

Papen 1879 senesinde doğmuştur. 
Gayet zengin bir aileye mensub olan 
von Papen Almanyada askeri tahsU 
görmüş ve zabit çıkmıştır. Umumi 
harpte von Papen Vaşington Alman 
sefaretinin askerî ataşesiydi. Fakat 
1916 da Amerikamn harbe girmesin
den evvel Almanyaya avdet etti ve 
bir sene sonra 1917 de Liman von 
Sandersin erkânıharbiye reisliğine ta
yin olundu. 

Von Papen nasyonal sosyalist ida
resi iş başına geçmedten evvel Alman 
katolik fırkasmm en nüfuzlu âzasm-
dan biriydi. Bu sıfatla 1921 d«cı 1928 
senesine kadar Prusya diyet meclisi 
mebusluğunda bulundu. 

1932 de, Almanyanm dahilt ahvaU 
karışık olduğu bir zamanda, Cümhur-
reisi Hindenburg kendisini fırkalar 
haricinde bir Kabine teşkiline memur 
etti. VcKi Papen, kurduğu Kabine iş 
basma geçtikten sonra Prusya hükü
metini dağıttı ve Prusya devlet komi
serliğini uhdesine aldı. 

1933 Kânunusanisinde Hinden-
burgım arzusu üzerine devlet idare
sini Hitlere devir ve teslim eden von 
Papen Kabinesiydi. Von Papen bu 
nasyonal sosyalist Kabinesinde nisa
na kadar Başvekil muavini olarak 
kaldı. Sonra temmuz 1933 te Vati-
kanla müzakere etmek üzere Papa 
nezdlne gönderildi. Von Papenin Pa^ 
pa Ue yaptığı müzakereler Almanya 
ile VaUkan arasmda temmus 1938 

konkordasınm imzalanmasile netice
lendi. 

Von Papen 1934 te Viyana sefare
tine tayüı edildi. Onun sefirUği esna-
smda Almanya, Avusturya münase-
batmdaki gerginlik biraz azaldığı gö
rüldü. Avusturya, Almanya tarafın
dan ilhak edildiği zaman von Papen 
Viyana sefiri bulımuyordu. 

Von Papenin Ankara sefirliği bun-
dEuı birkaç ay evvel mevzuubahs cA-
muş ve fakat ondan sonra bu riva
yetlerin ash çıkmamıştı. Von Papen 
Fransız - Alman tedkikat komitest-
nin ve daha bir çok ziraî teşekkiUlerin 
âzasmdandır. Ziraî teşekküllerle all^ 
kası vasi çifliklere sahib olmasmdan 
ileri gelmektedir. 

B. Agâh Sırrı Levend'in 
25 inci meslek yıldönümü 

kutlandı 
Kıymetli maarifçilerimizden AgftK 

Surrı Levend'in muallimlik hayatına 
intisabımn 25 inci yıldönümü olduğu 
için dün akşam îstUtlâl lisesi konfe
rans salonımda bir müsamere verit 
mistir. 

İstUtlâl lisesi müdürü ve İstanbul 
erkek lisesi edebiyat öğretmeni olan 
B. Levend, Halkevlerindeki kıymetli 
faaliye'i ve matbuat sahasındaki esas* 
lerUe ue memlekete pek çok hizmetle
ri geçmiş bir münevverimlzdir. 

Kendisini tebrik eder ve Uerid için 
de muvaffakiyetler dU«riı. 
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Çebelüttankta müdafaa hazırlığı 
icabında ince berzah uçurtularak 
Cebelüttank bir ada halini alacak 

İngilizlerin kanaati Cebelüttanka hücum 
etmeğe cesaret edilemiyeceğl merkezindedir 

' • * . . . 

Cekclüttankta 
Paris - Soir gazetesinin Cebelüt-

tanğa giden hususî muhabiri Joscph 
Kessel, «Cebelüttank her tecavüze 
karşı hazırlanmıştır.» Serlâvhası il« 
yazdığı bir makalede garbî Akdeni-
zin bu müstahkem kapısındaki mü
şahede ve inibalarmı şöyle anlatıyor: 

Cebelüttarıktaki cevelânımda bana 
rehberlik eden zat, ev pencereleri gö
rünecek kadar yakın görünen La Li-
nea köyünü göstererek demiştir ki: 

— İspanyollann ecnebi askerlerin 
de yardımile şehre karşı bir gece baa-
kmı yapacaklan rivayeti dolaşıyordu. 
Barikatlar yapılması bir ihtar teşkil 
etti. Esasen hafif toplar ve mitral-
yözler, bulunduğumuz yolu dövüyor. 
Altma dinamitler kMiuImuş ©lan bu 
yol, bir tecavüz vukuunda derhal ha
vaya uçurulacak ve Celelüttarık ka
yası bir ada olacaktır. 

Bir köstebek yuvası gibi her tarafı 
kazılmış olan bu kaya parçası granit 
ve betondan yapılmış bir kannca yu
vasını andırmakta, esrannı sıkı bir 
surette muhafaza etmektedir. Denize 

Ur tngiliz zırhlısınm büyük iki tep flacnnden görüntiştt 

ve sahile hâkim olan bu lâbirinte 
kimse yaklaştırılmıyor. 

Asırlarca müddet bu kaya parçan 
on muhasaraya mukavemet etmiştir. 
Acaba şimdi de daha geuiş bir mur-
hasaıaya uğnyacak mı? Boğazın üs
tünde Ceutadan ve kavis üzerindeki 
dağ silsilesinden dövülecek mi? O tak
dirde şehir mahv ve harab olacak ve 
Cebelüttank alıalisi, istihkâmların 
yeraltı mağaralarında müdafilerile 
beraber, saklanacaktır. 

Cebelüttank kayalığında iki sene
lik jiyecek ithar edilmiştir. Karadan 
irtibatı kesilerek bir ada haline gele
cek olan Cebelüttank !• ayası, duman
lar ve şimşeklerle kaplı gürleyen bir 
dağ olacaktır. 

Küçük Cebelüttank .^^hrinde ha
yat, mutad mecrasmı takib ediyor. 
Bir kahveye girdim. Cebelüttarıkta
ki ekser taksi şoförlerinin 25 nisan
da vazıyed emrini aldıklarını, ve bir 
gün evvel yiyecek ve erzak kıtlığı his
sedilen İspanya yakasındaki La Li-
nea kasabasından gelen müşterilerin 

hücumu karşısında fınnlarm ekmek
siz kaldığını, İtalyan konsolosunun 
da kendi tebaasına İngiliz mmtaka-
sını terketmeği tavsiye etmiş olduğu
nu öğredim. 

La Linea kasabasında ordunun hü
cum kıtalan, bereleri üzerinde ölüm 
kafası işaretini taşıyan gönüllüler, 
tanklar, zırhlı otomobiller, sahra top
lan, mitralyözler ve Şevlideki geçid 
resmi için evvelâ geri çekilmiş, son
ra gene avdet etmiş olan askerlerin 
mühimmat ve malzemesi duruyor. 

Halkın sinirliliğini anhyor, ve ras-
ladığım İngilizlerin mağrurane istih
fafını takdir ediyorum. Olimpvari 
kuvvet ve gururu Cebelüttank ku
mandanından daha iyi kimse temsil 
edemez. Kumandanın adı İronside-
dir. Çelikten sahil mânacma gelir. 
Bu, dev cüsseli bir adamdır, omuzla-
n Cebelüttank kayası biçiminde yon
tulmuştur. 

İngilizlerin kanaati Cebelüttarığa 
hücum etmeğe cesaret edilemiyeceği 
merkezindedir. 

Eminönü - Unkapanı 
arası tanzim edilecek 

Belediye bunun için 2,5 milyon 
liralık mütedavil sermaye anyor 
Evvelâ Balıkhane Ue hM artmndaki kısım istimlâk edilerek 
genif caddeler açdacah, sonra buradaki arsalar satılarak. 

daha UariJeki hema geçilecek 

Bahkhanc re Temiş sahlUerl 

İstanbul şehri için Belediyeler ban-
kasmdan istikraz edilecek beş nülyon 
liranın belediyeye varidat getirecek 
işlere tahsis edilecek işlere tahsis edi
leceğini ve bu pararun üç milyon li-
rasile bir mütedavil sermaye tesis 
edileceğini yazmıştık. 

Vali ve Belediye reisi doktor Lütfi 
Kırdar, şehrin imarı bakımından 
Eminönü ile Unkapanı arasını plân 
esasına göre tanzim ettirmeğe pek bü-
3mk bir ehemmiyet verdiğinden bu 
mütedavil sermaye bilhassa bu saha
daki istimlâke ve açılacak caddeler 
üzerinde yeni yapılacak binalara sarfe-
dilecektir. Yapılacak binalarm ve elde 
kalacak arsalann satış bedelleri bele
diyenin istimlâk ve yol inşası için yap
tığı fedakârlığı karşılıyacaktu*. Bun
dan sonra bu sermaye ile plân muci
bince şehrin diğer bir kısmında istim
lâk yapmak ve plânı tatbik etmek im
kân dahiline girecektir. Belediye fen 
ve imar heyetleri tarafından yapılan 
bir hesaba göre Eminönünde şimdiki 
balıkhane biııasırun bulunduğu ada
dan itibaren Unkapam hâl binasına 
kadar uzanan sahamn istimlâki için 
iki buçuk milyon liraya ihtiyaç var
dır. Belediye bu sahamn istimlâkin
de yeni bir usule riayet etmek fikrin
dedir: Eminönü meydamnm istimlâ
kinden sonra evvelce geride bulunup 
da şimdi -meydanın açılması üzerine-
öne çıkan binalann sahipleri mülk-
lerinin kıymetlendiğini iddia ederek 
yeni kıymet koydurmak için bina ta
hakkuk memurluğuna müracaat et
mişlerdir. İleride bu sahanın istimlâk 

edileceğini nazan dikkate alan bu mal 
sahipleri bu suretle fırsattan istifade 
etmek istiyorlar. Belediyenin elinde 
kanımı bir müejryide olmadığı için bu 
müracaatlara mâni olamıyor. Beledi
ye bu sahada yeni istimlâke başlamak 
için istimlâk kanunımda yapılmasını 
istediği tadilâtın kanuniyet iktisap 
etmesini bekliyecektir. 

Diğer taraftan istimlâk sahasma ya
kın yerlerde bina kiı*alanmn aıtması, 
evvelce istimlâk sahasında mağaza ve 
yazıhanesi olanlai'in bu binalara ta
lip olmalanndan ileri geliyor. Beledi
ye, Eminönü ile hâl binası arasmdaki 
istimlâki parça parça yapacaktır. Ehi-
şünülen yeni usule göre yeni istimlâk 
sahanın ön kısmı yıkılmadan evvel da
ha gerileri yıkılarak burada plâna gö
re yeni binalar yapıldıktan sonra ön 
kısım yıkılacak ve bu suretle hem ti
carethane sahipleri bina bulmak müş
külâtına uğramıyacaklar, hem de is
timlâk sahasının ön kısmındaki bira
lar yıktınldığı zaman -Eminönü mey
danının şimdiki manzarası gibi- arka 
tarafında harebeler yerine muntazam, 
son sistem binalar meydana çıkacak
tır. 

Belediye Eminönü ile hâl binası ara-
smda açacağı geniş iki caddenin her 
iki tarafında banka, antrepo, han gibi 
büyük binalar yapmak istiyor. Evkaf, 
Emlâk bankası, inhisarlar gibi mües
seseler şimdiden bu sahada arsa alıp 
bina yapmak aıvusunda bulundukla
rım belediyeye bildrimişlerdir. Bu istek 
doiayısile bu sahanın kısa bir zaman
da mamur bir hale geleceği muhak
kak görülüyor. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 82 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

— Beni da-ma sıkmtıdan kurtara
cağını vadetmiştin. Şimdi cinayet me
selesinden dolayı başuna derdler açı
lacak. Mahkemelere çağrılacağım. Ka
rakol karakol sürükleneceğim. Bun
lardan beni kurtaramaz mıan? 

— Ne yapayım?... Elimden ne ge-
Urki? 

— Nüfuzun var; birçok tanıdıklann 
var. Üzerlerine t«sir et. İfademi isti-
nabe yolile istesinler... Seyahate çı-
kahm... Bak, ne rahat ederiz. Seni ne 
mesud ederim... 

Kaçmak!. Bu ne güael bir fikirdi. 
Nasıl oluyordu da şimdiye kadar bu
nu düşünmemişti! 

Derhal kabul ederek; 
— Peki güzelim. Bir çaresine baka

na! - dedi. 
— O halde gideceğiz, değil mi? 
— İnşallah. 
Fakat iki gün sonra, Nadireye bir 

celb gelmişti. Genç kadın dostuna: 
— Hani gidecektik? 
— Görüştüm. Vaid aldım. Fakat ilk 

!f?jden behemehal lâztmmış. Oıdan 
sonra serbes kalabileceksin, İstinabe 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
kabil olacak. Ben sizi adliyeye götürü
rüm. 

Hanımla hizmetçi yalnız kalınca bi-
ribirlerine bakıp gülüştüler. 

— Ne de kolay kandırdık, değil mi? 
Nadire: 
«— Eskiden böyle yutmazdı amma, 

herhalde onun da bir telâşı var... 
* * * 

Tendu akşam üstü ablasiie konu
şurken o gün Ratibi gördüğünü söyle
di. 

— Çok üzülüyor. 
— Senin için mi? 

— Hayır. Sösümde duracağıma, on
dan başka kimse ile evlenmiyeceğime 
emin. O hususta içi rahat. Yarm mah
kemede bir ihtiyaıı müdafaa edecek-
miş, mühim bir dava... Zavallıcık telâş 
içinde. Biz de dinlemeğe gideceğiz. İs
tersen sen de gel! 

— Çok işim var. Maatteessüf gele-
miyeceğim. 

— Pek enteresan bir iş. Adamın ka
ması cesedin yanında bulunmuş, ka
ti) de cürmünü itiraf etmiş. 

— O halde cezas>nı bulur. 

— Öyle amma Ratip adamı kaba
hatli sanmıyor. «Eğer açılıp da bütün 
derdini dökse, hayatım dosdoğru an
latsa belki onu kurtarırdım» diyor. 
Birşeyler gizlediği anlaşılıyormuş. 

— Tulıaf şey! Acaba romanlardaki 
gibi bir kadınm yüzünden mi kendini 
kurban ediyor? 

Genç kız ablasının istihzasını anlı-
yarak: 

— Alay ediyorsun kardeşim amma 
doğru değil. Sen Ratibi işitseydin me
raka düşerdin. Bu ihtiyar hayatmda 
çok ıztu-ap çekmiş. Asıl hüviyetini de 
gizliyormuş-

Bu sözleri işitince Perihan gayriih-
tiyari merakla sordu: 

— KatiUn ismi ne imiş! 
— Kadri efendi. 
Genç kadının rengi sapsarı kesildi, 

bütün vücudu titredi. 
Tendu endişe ile: 
— Ne oldun ablacığım... 
— Hiç... Bu son zamanlarda bazen 

böyle fenalık geçiriyorum. Birşey de
ğil merak etme. Ne diyordun? Katilin 
ismi ne imiş? 

— Kadıi efendi... Gazetelerde cina
yeti takip etmedin mi? 

— Hayır... Okumadım. 
Dehşetini belli etmemek için bütün 

gayretini sarfediyordu. 
Genç kız ablasına bakarak: 
— Sen rahatsızsın. Rengin büsbütün 

uçuyor... Bak ellerin de buz gibi. 

— Başım ağ'nyor. Belki çok çalıştım 
da ondan, gidip yatayım, istirahat 
edince geçer. 

— Gir koluma seni odana kadar gö-
türeyim abla! 

— Kuzum bana cinayetten bahse
den gazeteyi de yolla kardeşim. 

— Peki! 
Perüıan yalnız kalmca gazeteyi te

lâşla açtı. Cinayete aid satırlan oku
du. 

— Kadri efendi, Kadri efendi. Hayır 
imkân yok o değildir. Bu bir isim mü
şabeheti olsa gerek... Yann ben de on
larla gider görürüm! 

* * • 
Mahkeme salonunda mahkûmlar ye^ 

rinde oturan ihtiyarı görünce Perihan 
bağırmamak için kendini zor zaptet
ti. 

Babası! Bu adam babasıydı. Amma 
nasıl oluyor da İstanbula gelmişti? 
Niçin Romanyada oturmamıştı. 

Bir aralık Tendu: 
— Ben bu adamı tanır gibi oluyorum 

abla, sen ne dersin? 
— Bilmem!... Hiç görmedim... 
Genç kız bir müddet düşündü son» 

ra: 
— A! Buldum... Düştüğüm zaman 

beni kaldıran ihtiyari Zavallıcık! Fr)c 
iyi yüzü var. İnşallah kurtulur. 

Muhakeme safhalan uzun uaun de
vam etti. Bu, son celseydi. Katil »-
rulan suallere nezaketle cevap vermiş; 

fakat müdafaasmda bile mazisine aid 
gene bir söz söylemiyordu. Bu hali de 
hâkimleı-de büsbütün şüphe uyandırı
yordu. 

Ratip, müdafaanamesini mükem
mel surette okumuştu. Şahidler daha 
evvelce dinlenmiş ve müddeiumumi de 
iddianamesini okumuştu. 

Neticede biçare Kadri efendi idama 
mahkûm oldu. Bu karardan dolayı sar. 
sılmadı. Zaten hayatmdan kurtulmak 
için buna muntazırdı. Kalkacağı sıra
da gözlerile avukatım aradı. Ona mü
dafaası için teşekkür etmek istiyordu. 

Delikanlı ise kurtaramadığından 
müteessir nişanlısile derdleşmeğe git
mişti. Üç kadımn yanında durup kc-
nuştuğunu görünce ihtlyarcık gayri 
ihtiyari o tarafa baktı ve birdenbire 
bağırdı. 

Lütfiye hammefendiyi tanımıştı. 
Biri sarışın diğeri siyah saçlı iki g^nç 
kadm da Perihanla Tendu olacaktı! 

Feryadmın sebebini anlamıyan jaıv 
dar malar mahkûmu sardılar. Kelep^^ 
vurup koridorun kalabahğında h(|^ 
birlikte kayboldular. Babasının ktiid^ 
lerini tammış olduğunu anlıpn Pf ri-
han baygınhklar geçiriyordu. Yr» ndejl 
fırlayıp bütün bu insanları yfc.n.ak. 
mahkûmiyetine sebebiyet verû.ği» 
adamcağızın, babasının, ayaklaruıa 
kapanmak, af dilemek istiyordu. Lil* 
kin hiç bir şeyi farkctmemiş olan hem^ 
şilesinin sesi aklını başına toplattı; 

(Arkası V M | 
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Çocuk haftası münasebeti/e.,. 
Eski çocuklar için en büyük 

zevk en büyük saadet ne idi? 
Bir çocuğun tavsiyesi üzerine sakal 

bırakan meşhur devlet adamı 

Ankarada çocuk bayramına aid Ud intiba 

Çocuk haftası içindeyla. Çocuk eğ
lenceleri tertib ediliyor. Çocuk bala
tan yapılıyor. Çocuk mevzuu etrafın
da konferanslar veriliyor. Bugün bir 
çok medenî memleketlerde çocuğa 
son derece ehemmiyet verirler. Ço-
cuğım en ziyade sevildiği memleket
lerden biri şüphesiz ki Amerikadır. 
Esasen bu çocuk günlerini, çocuk 
haftalarmı yeryüzünde en evvel tat-
tnk eden memleket te Amerikadır. 

Çocuk Amerikalının bayıldığı, deli
cesine sevdiği insandır. Çocuk sev
meyen Amerikalı hemen hemen yok 
gibidir. Amerikablarm çocuk sevgi
lerine hayret etmemek mümkün de
ğildir. Yeni dünyaya giderken vapur
da şahidi olduğum bir sahneyi hiç 
imutmam. 

Transatlantik yolculan arasmda 
Irirkaç çocuk vardı. Ciddî, kerliferli 
AmerikaU iş adamları, mühendisler, 
mimarlar çocuklara âdeta birer ar
kadaş muamelesi yapıyorlardı. Bü
tün gün en büyük zevkleri çocuklar
la uzun uzım konuşmak, onlarla şa
kalaşmak ve oynamaktı. Amerikalı-
lai'dan birinin çok kıymetU bir saati 
vardı. Son derecede iyi işleyen bu 
saat üzerine Amerikalı birçok iddia
lara girişiyor. Meselâ: 

— Eğer saatim bir dakika Ueri ve
ya geri ise şu kadar dolar veririm!., 
diye ortaya atıhyor ve iddiasını da 
kazamyordu. 

Amerikah çok iyi işleyen saatinin 
üzerine âdeta titriyordu. Bir gün ah-
bab olduğu küçük çocuklardan biri 
bu saati istedi 

— Ver elimde bakacağım!., dedi. 
Amerikalı kıymetli saatini hiç kim

senin avucuna teslim etmediği halde 
çocuğun ricasını kıramadı: 

— Al bakalım küçük adam!., diye
rek saati uzattı. Lâkin bu sırada va
pur mu yalpaladı? Yoksa çocuğun 
eli mi kaydı? Nedir anlaşılamadı. 
Saat küçiığün parmaklarmdan ka
yarak güvertenin üzerine düşünce 
tuzla buz oldu. 

Çocuk son derece müteessir, kulak-
lanna kadar kıpkırmızı olmuş, göz
leri yaşİ! • " bir adam tavrile: 

— Çok :. : ederim... Bu müthiş 
kaza için bana ne yapsant« azdır. 

Amerikalı üzerine titrediği saatinin 
I^rçalan önünde çocuğun yanakla
rını ok.sadi: 

— Üzülme küçük adam... dedi, bir 
küçük saat için insan bu kadar üzü
lür mü? Gel sana vapurun gazino-
sımda bir dondurma yedire3dm de 
üzüntün hafiflesin... 

Amerikalı o günü akşama kadar, 
saatini kıran çocuğu âdeta teselli 
etti. O akşam çocuğun neşesi yoktu. 
Erkenden yattı. Amerikalı gece va
purun barında arkadaşlarma: 

— ZavaUı küçük, diyordu, saate 
üzüldü. Neşesi kaçtı. Erkenden yattı. 

Amerikada en çok sevilen adam
lardan biri de yeni dünyadaki esirlik 
kanunlarım ortadan kaldıran eski 
Amerikan Cümhurreislerinden Abra-
ham Lincolndur. Bir Amerikalı mu
harrir Lineerin hakkmda yazdığı bir 
kitapta: 

«Lincolnun halk tarafmdan bu ka
dar fazla sevilmesinin en büyük se
beplerinden biri de bu zatın çocuk
lara karşı olan sonsuz muhabbetidir.» 
diyor. 

Hakikaten Abrahara Lincolnım ço
cuklara karşı sevgisi pek meşhurdu. 
Amerikanın en büyük Cümhurreisine 
söz geçiren iki kişi vardı: Çocuklan... 

Meselâ Lincoln Beyaz sarayda-na
zırları ile bir Kabine içtimai yapıyor. 
Mühim meseleler konuşuluyor. İçe
riye girmek şiddetle yasak edilmiş. 
Fakat içtimam en mühim yerinde bir
denbire salonun kapısı açılıyor, ço
cuklar ince seslerile Lincolna bağın-
yorlar: 

— Baba... Annem sofrajn hazırladı. 
Karnımız çc* acıktı. Haydi artık iç
timai kes te yemek yiyelim... 

Bunun üzerine Lincoln nazırla-
rma: 

— İçtimaa nihayet veriyorum!.. 
Çocuklarm kamı aç... diyerek ayağa 
kalkıyor, çocuklaıile beraber yemek 
masasımn basma oturuyor. Hattâ 
Lincoln pek meşlıur olan sakalmı sırf 
bir çocuğun tavsiyesi üzerine uzat
mıştır. 

Bir gün Lincoln civar şehirlerdeld 
bir çocuktan bir mektub alıyor. Ço
cuk bu mektubımda diyor ki: «Sivri 
bir sakal size çok yakışacak. Hemen 
sakal bırakınız.» Lincoln de çocuğun 
arzusunu yerine getiriyor. Bir gün 
kendisine bu tavsiyede bulunan ço
cuğun oturduğu memlekete gidiyor. 
Büyük bir nutuk söylemeğe karar 
vo! ivor Sohrin meydanında halk top. 

lanmış. Lincoln nutktuna başlama
dan evvel halka bir isim söylüyor veî 

— İçinizde bu isimde bir çocuk var 
mı? diye soruyor. 

Çocuk ince sesile: 
— Ben buradayım!.. Cevabım ve

rince Lincoln hemen onu koUarile 
havaya kaldınyor, çocuğu halka gös
tererek: 

— İşte bana sakal uzatan küçük 
insan... diyor. 

Bir gün Lincoln Cümhurreisi nam
zedi iken sokakta iki bavul taşıyan, 
daha doğrusu taşımağa çahşan bir 
kız çocuğu görüyOT. Lincoln hemen 
bavulları omuzluyor üç çeyrek mesa
feye bavulları götürüyor. 

Bizde de bugünkü çocuğun hayatı 
son derecede değişmiştir. Bugünkü 
çocuk, çocuk balolarma, çocuk tiyat
rosuna, çocuk eğlencesine gidiyor. 
Çocuk bizim için en büyük, en mü
him mevzulardan birini teşkil ediyor. 
Halbuki bizim, bugünkü büyüklerin 
çocukluklan ne kadar zavallı idi. 

Bugünkü çocukların hayatma ba
kan bir dostum: 

— Nerede bizim çocukluğumuz, 
nerede şimdiki çocuklar... diyordu. 
Benim çocukluğumda en büyük eğ
lencem neydi bilir misiniz? Elime bir 
ayva alırdım. Köprüye inerdim. Ay
vayı köprünün demirlerine vurup kı
rardım. Yiye yiye, vapurları seyrede 
ede köprüden geçerdim. 

Hepimizin çocukluğumuzdaki en 
büyük zevk ve eğlencelerimiz buna 
benzer bir şeydi. 

Annem beni bir kere Kapalıçarşıya 
götürdü mü artık o, hayatın en mesud 
günü olurdu. Çarşının loşluğunu, ka-
ranUğmı yanan ışıklara bakıp bakıp 
kendimi kaybederdim. Hele annem 
bir de kırmızı balon alıp elime tutuş
turdu mu, bitti... Dünyanm en büyük 
milyonerleri saadetten yana benim 
parmağıma su dökemezlerdi. 

Eski çocuklann en yüdıklan şey de 
korku, tehdid ve dayaktı. Bugiinka 
çocuğa «falaka» deseniz hayretle yü
zünüze bakar. Halbuki eskiden fala
ka bizim aşağı yukan her zaman mür 
şerref olduğumuz müthiş bir âletti. 

Şöyle bir araştırsak çocuğun dövül
mesine dair ne sözler buluruz. Mese
lâ «Eti benim kemiği senin!», «Ho
canın vurduğu yerde gül biter», «Kı
zım dövmeyen dizini döver» daha ne-

Devlet demiryolları ve 
limanları memurları 

Nafia enciimeni, tekaüd sandığı, yeniden idareye 
alınacal( memurların vaziyeti, ilıramiye lıalddnda 

bir iıanun iâyiiıasının mllzalıeresine başladı 
Ankara 26 (Akşam) — MecUs Nafia ea-

cûmeııi. Devlet DemiryoUan ve Umanla^ 
İ9l«taıe idaresi memurları TekaiM sandı
ğına ait kanunların bazı maddelerini de
ş t i r e n ve bu kananlara yeni hükümler 
İIİTB eden kanun projesini müzakere et-
mete kaplamıştır. 

Kanım, hükümeti, yeniden Devlet De-
miryollanna almacak memurların teka-
üdlüklerini femin için bir kanun prejesi 
hazırlamakla mükellef tutmuştur. Teni 
proje ile ayni zamanda kanunun bu hümi 
de yerine getirilmektedir. 

Sandık mevduatının haczedilememesi, 
sandıktan ba|:lanacak aybkların üç ayda 
bir peşinen tediyesi ve peşin verilen aylık
ların, ölüm halinde g:eri ahnamaması, bı
raktıkları aidatı temettüsüz olarak san
dıktan almak suretile ayrılmış olanların 
tekrar hizmete avdetlerinde, sandığa iade 
edecekleri aidattan kesilmiş olan verdile
rin Hazinece sandığ^a red ve iadesi, Taka-
üd sandıih kanunlarına Sâvesi teklif 
edilen yeni hükümlerin başmda gelmek
tedir. Mezkûr kanunlara ilâvesi teklif edi
len difer hükümler de şunlardır: 

Mülga Tasarruf sandığ-ının teessüsünden 
evvel ve İdarei milliye zamanında mülca 
İnşaat ve İşletme umum müdürlüğü ile 
Anadolu - Bağdad, Ankara - Kayseri, Sam< 
sun - Sivas, Sivas - Erzurum demiryoUa-
rmda müseccel ve daimî olarak istihdam 
edilenlerle mezkûr Tasarruf sandığına gir-
memiş ve o tarihlerde daimî ve müseccel 
hizmetlerde bulunmuş olup, müseccel hiz
metleri Tekaüd sandığı kanununun neşir 
tarihine kadar fasılasız devam edenlerin 
arada reçen hizmet müddetleri, aşağıda 
yazılı şartlar dahilinde I-VI-1934 tarihin
den sonraki hizmetlerine ilâve edilecektir: 

A) Bunların bu müddetlere ait aldıkları 
aylıklardan yüde 5 sandık aidatile mua
dili yüzde 5,5 lannm tutan sandıkça he
saplarına borç kaydedilecektir. Aldıkları 
aylık, kanunun neşri tarihindeki miktaı*-
dan fazla olanların borçlan son aylıkları
na göre hesap edilecektir. 

B) Bu borçlar, bu kanunun neşrinden 
itibaren nihayet altı ay sonra başlamak 
üzere aylıklarından sandık aidatına ilâve
ten ve ayni şartlar dahilinde yüzde beş 
kesilmek suretile tahsil edilecektir. 

C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bi
tirmeden idareden aynlan ve fakat taz
minata veya tekaüd aylığına hak kazan
mamış olanlara, bu iş için kesilen paralan 
temettüsüz iade olunacaktır. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden taz
minat almak suretile 2904 numaralı ka-
nımun umumî hükümleri dairesinde alâ
kası kesilenlerin mütebaki borçlan san
dıkça, alacaklarından kesilecektir. 

E) Borçlarmı tamamen ödemeden ken
dilerine sandıkça aylık tahsisi halinde, ev
velce aylıklarından tevkif olunmıysm 
miktar, bu aylıklarmdan yüzde beş kesil
mek suretile tahsil olunacaktır. 

F) Bu kanuııun neşri tarihinden itiba
ren altı ay zarfında sandığa yazı ile mü
racaat etmiyenlerin , maaşlarından, bu 
maddede yazıh tevkifata başlanarak bu 
müddet zarfında yazı ile müracaat ederek 
bu şekli kabul etmediklerini beyan eden
lerden maadası hakkmda, yukarıdaki fık
ralar hükümleri tatbik olunacaktır. 

Yeniden idareye alınacak 
memurlar 

Devlet dairelerinin maaşh memurların
dan Devlet Demiryolları idaresinin daimi 
ve möseceel memurlaklarından birine ta
yin edilecekler, çalışmakta oldukları da
irenin Tekaüd kanuna hükümlerine tabi 
olacaklardır. 

Bunların her iki tarafta geçen hizmetle
ri, tekaüdlâk için meşrut olan kanuni 
müddetin hesabında sayılacaktır. 

Bu gibilerin en son vazifeleri Devlet De-
miryollan ve Limanlan idaresinde ise, 
devlet hicmetinde fiilen maaşlı olarak ge
çirdikleri her hizmet senesi için, sene kesri 
tam sayılmak üzere son memoriyeUernM 
muhassas asli maaşın iki misli Hazinece 
Devlet Demiryolları Takaüd sandığma ya
tırılacaktır. En son vazifeleri umumî mu
vazeneye dahil dairelerde ise. Devlet De-
miryoUan idaresinde çalıştıkları müddet 
zarfında istihkaklarından kesilen tekaüd 
aidatı ile bu aidatın mütenazırı devlet 
yardımlan temettüler! ile beraber mezkûr 
idare TekaiM sandığı tarafından Hazine
ye yatırüaeaktır. 

İnşaat dairesi memurları 
1818 sayılı kanunla İnşaat dairesinin Ns< 

fia Vekâletine bağlanması üzerine mez-
kir Vekâlete naklolnnan ve mart 1926 ta
rihli «Bİd Tasarruf sandığı ile alâkalan ke-
«itan^ olanlardan hâlen maaflı Aerlet me

ler de neler... 
Âdeta eski günlerde çocuğun en 

mühim gıdası dayak addediUrdi. 
Meselâ çocuk bir kabahat mi yap

tı? Büyüğü hemen: 
— Ben şimdi onım terbiyesini ve

ririm... diye ortaya atılırdı. Terbiye 
ismile verilen şey neydi? Yerine gört 
ikL, üç, dört hattâ daha fazla tokat... 
Ya o rahatımm kaçıran, geceleri r£W 
yalanmışa giren müthiş tehdidler... 
umacılar. Öcüler, iğneli fıçılar, böcCt-

murluğunda bntananlar, »nddctan alddb-
larmı Devlet Demiryolları Tekaüd sandı-
tma defaten iade ettikleri tokdirck, M 
sandıkto alâkalan kesdldiği tarihe kadM 
•ton müddete ait tekaüd haklarını Devtal 
Demiryolları memarlan Tekaüd sandal 
hakkındaki kanun hükümleri dairesinde 
yeniden ihraz edeceklerdir. Defaten iad« 
edemiyenlerden, aldıkları paralar her ay| 
maaştan emsali hasılının yüzde onu kesil
mek suretile tevkif ve Tekaüd sandığın» 
teslim edilecektir. 

Borçlarını tamamen ödemeden tekaüde 
Bevkolnnanlarla ölenla-iB bakiye borçlan 
tekaüd veya dul ve yetim maaşlarmdan 
yüzde onu tevkif suretile ve yahut ödene
cek tazminattan defaten kesilecektir. 

İkramiyeler 
Bilfiil 35 sene ve daha ziyade hizmet ifa 

edenlere, tekaüd olduklan zatAan almak
ta oldukları ücretin bir seneliği ikramiye 
olarak verilecektir. 

Tekaüdlükleri tahakkuk edip te ikrami
yeye kesbi istihkak edenler, İkramiyelerini 
almaksızın vefat ettikleri takdirde, ikra
miyeleri 2904 sayılı kanunla tazminat için 
yazılı şartlar dahilinde mirasçılarına ve
rilecektir. 

Devlet hizmetinden tekaüd olup ta Der« 
let DemiyoUan ve Havayolları idarelerine 
intisab edenler Tekaüd sandığına alına-
mıyacaklardır. Hâlen sandığa dahil müte-
kaidlerin hakkı mahfuz olacak ve bu gihl-
lerden sandıkla alâkasını kesmek istiyen-
lere, yeni projenin kanunlaşmasmdan iti
baren üç ay içinde müracaat etmek şar» 
tile, şimdiye kadar kesilen aidat temet-
tüle birlikte iade olunacaktır. 

Yeni proje ile Devlet Demiryolları Teka« 
üd sandığı kanununda yapılması tekUİ 
edilen bir mühim değişiklik te, tekaüdlft-
ğe istihkak kesb için sari konulan müdde> 
tin otuz beş seneden otuz seneye indlrfl» 
Biesidir. 

D ö v i z m ü s a a d e l e r i d ö v i z 
k â ğ ı t l a r m a y a z ı l a c a k 

Türk parasımn kıymetini korum» 
hakkındaki kanımım 43 üncü mad
desi mucibince döviz müsaadeleri pa-
saportlarm üzerine yazılmaktadır. 
Fazla vakit kaybedilmesine sebep olan 
bu usul değiştirilmiş ve yeni şekil 
dün alâkadarlara bildirilmiştir. 

Tadilâta göre döviz müsaadeleri 
yeniden ihdas ve tabettirilmesi ka
rarlaştırılan döviz kâğıtlanna yazıla
caktır. 

Samsun limanında anî fırtına^ 
Evvelki gün Samsun limanında an| 

olarak fırtuıa çıkmış, Ali Osmana ait 
iki tonluk Aslan motörü demirini ko. 
pararak denize açılmıştır. Motörden 
henüz haber almamamıştır. Fırtına 
esnasında Ege vapuruna eşya nakle-
eden kayıklar da batmamak için yük
lerini denize atmışlar, bu sayede kur
tulmuşlardır. 

Zarar ziyan tesbit edilmektedir. 

Karaya oturan vapurlar haİD-
kındaki tahkikat 

Karaya oturan Sadıkzade ve Trak 
vapurları kazası hakkındaki teknik 
tahkikat ikmal edilmiş, mütehassıs 
komisyon raporunu hazırlamıştır. Bu 
rapora göre Sadıkzade vapuru frtı-
na, Trak vapuru da sis jrüzünden ka
raya oturmuşlardır. Her iki kazada da 
kaptanlann mesuliyeti görülmemiş
tir. 

P a r a y ü z ü n d e n a r k a d a ş ı n ı 
d ö v m ü ş 

Cağaloğlunda oturan Süleyman • • 
Hakkı isimlerinde iki arİMtdaş bir par 
ra meselesinden kavga etmişler. Sü
leyman, Hakkıyı dövmek suretile ya
ralamıştır. Hakkmm zabıtaya müra
caatı üzerine Süleyman yakalanarak 
hakkında kanunî takibata girişilmiş
tir. \ 

1er.« Hacamat edilmek tehdidlerl... 
— Şimdi çakımı çıkanyorum hal.* 

diye korkutulmalar da işin cabası... 
İşin içine çok defa karanhk bod* 

rumlara kapatılmak, ağıza biber ko
nulmak, çah süpürgesile vücudun 
alt tarafı yakılmak gibi cilveler d« 
kanşırdı. 

Bugünkü çocuk, eski küçüklere na
zaran her bakımdan mesuddur. 

Hikmet Feridun Ei ; 
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— Kalbimi kırdı diye üzülmüyo
rum, ona asıl öfkem beni bekletti de 
nezle oldum dij'e... 

— Büyüdüğü zaman muhakkak politikacı olacak, keyif için müşkül 
vaziyetlere giriyor, sonra gene kolaylıkla çıkıyor!... 

— Sizi seviyorum, işte kendimi diz
lerinize, toz toprak içine atıyorum. 

— Affedersiniz, bizim yerler ve ha
lılar her gün süprülür!. 

— Sütçüye artık kendisinden süt 
almıyacağunızı söyledin mi?. 

— Hayır, bugün beni sinemaya da
vet etti, yann söyliyeceğim!... 

Terzinin hesap puslası. 
Pertavsızla tedkik etmeliyim.., 
Demek gözüne az görünüyor!. 

— Kendisile evlenemiyeceğimi söylediğim zaman öyle müteessir oldu ki, 
hatıra kalsın diye istediği kanapeyi dayanamadım, verdim!... 

— Aman doktor kımıldamayınız... 
İçeriye giren alacakhmdır!... 

— Çok şükür bir doğru hesap çı
kardınız. 

— Öyleyse veriniz bir bakayım mu
hakkak yanlışhk olacak. 

— Kocamz çalışmamah, İstirahat 
etmelidir. 

— Faydası olacağını sanmıyorum 
doktor, çünkü yirmi senedir yaptı
ğı bu!... 

— Evlenecektim amma, mesleğim 
engel oldu. 

— Ne gibi? 
— Ben kasabım. Halbuki kızın 

beyni yok. 

mmm\^ 

— Unutma, sofrada hizmet eder
ken tabaklan sağdan ahp yemeği 
•oldan vereceksin. 

— Sizin de mi batıl itikadlanıuz 
T«r?— 

— Otomobil kullanmasım bilir misiniz? 
— Maalesef bUmem. 
— Memnun oldum. Beş on dakika otomobilime gözcülük eder misiım?. 

İzmir mektupları 

izmir şehir meclisi 
azasmm tedkikleri 

itfaiye, şehir garajı, çocuk hastanesi, 
Kültürpark ziyaret edildi 

tzmlr itfaiye erleri pa maskesü* 
tzmir (Akşam) — Şehir meclisi 

âzası, başlarında belediye reisi B. Dr. 
Behçet Uz olduğu halde İzmir itfai
ye merkezini ziyaret etmişlerdir. 

Bu tedkikler ansızın yapılmış ve 
belediye reisi, merkezdeki alarm işa
retine basınca kocaman itfaiye bina-
sınm içinde bir anda şiddetli bir zil 
sesi duyulmuş, saniye geçmeden it
faiye erlerinin işleri başına koşuş
tukları ve başta klavuz makinesi ol
duğu halde yangın söndürme cihaz 
ve makinelerinin bir buçuk dakikar 
da büyük gürültü içinde itfaiye ga
rajından hareket ettikleri görül
müştür. 

Binanın üst katmdaki salonlarda 
bulunan itfaiye erlerinin direklerden 
sıyrılarak bir anda aşağı inip yan
gın miğferlerini giymek ve itfaiye^ 
nin dokuz makinesindeki yerlerine 
yerleşmek için yarım dakika kâfi gel
miştir. Zaten bu süratli iş gönne ne-| 
ticesidir ki İzmirin her hangi bir| 
semtinde çıkan yangının mevziî vey; 
başlangıç halinde kalmasmı, genişle-' 
memesini temin etmektedir. 

İtfaiyenin başında çalışan müdür 
B. İbrahim Günay, iki sene zarfında 
itfaiyeyi otomatik bir hale sokmuş
tur. Açılan kurslarda itfaiye erleri, 
en tehlikeli yangınlan kolayca sön
dürecek usulleri, gaz tatbikatım, 
her nevi gaz maskesini kolayca kul-
lanmaja, gazlı mıntakalan süratle 
temizlemeyi öğrenmişlerdir. Hattâ 
içlerinde İngilizce, Fransızca kurs
larını takib ederek yabancı dil öğre
nenler de çoktur. 

Belediye reisi, İzmir itfaiyesinin 
eski zayıf şeklile şimdiki modern ci
haz ve makinelerle kuvvetlendirilmiş 
şekli hakkında meclis âzasma izahat 
vermiş, bu sene de yeni klavuz ve 
moto-pomplar satın aUnacağım söy
lemiştir. 

Müessesenin fotoğraf atelyesi, ipe-
rit gazına karşı kullanılmak üzere 
yeni alman elbise ve maskeler, ye
mekhane, yatakhane, banyo daireleri 
gezilmiş, her şeyin intizam dahilinde 
olduğu, temizhğe fevkalâde itina 
edildiği takdirle görülmüştür. 

Belediye reisinin emri üzerine itfai
ye erleri gaz maskeleri ile de bir ta
lim yapmışlardır. İtfaiye erleri, tek-
kol halinde sıralandıktan sonra itfai
ye komutanı: 

— Maske tak! emrini vermiş, bü
tün erler, otuz saniyede maskelerini 
takarak harekete hazır vaziyete geç
mişlerdir. 

tzmiri yangından korumak için 
daima hazır vaziyette bekleyen, ha-
yatlan tehlike içinde geçen itfaiye 
erlerini takdir eden şehrin mümes
silleri, gönülleri huzur içinde itfai
ye merkezini terk etmişler ve şehir 
garajı binasma giderek tedkiklerde 
bulunmuşlardır. Şehir garajı 80.000 
liraya inşa edilmektedir. Civardaki 
geniş yollar asfalt döşenmektedir. 
Mülhakata işliyen otobüsler, kam
yonlar şimdi garajdan kalkmakta, 
yük ve yolcularım hep buradan al
maktadırlar. 

Şehir garajmm ikinci kısmı, gele
cek sene ikmal edilecektir. 

İperit gazına karşı elbise • • 
maskeli bir itfaiye eri 

Y e n i ç o c u k h a s t a n e s i 
Belediyenin Kültürpark civarında 

inşa ettirmekte olduğu (150) yataklı 
çocuk hastanesi binası, 1940 senesi 
cumhuriyet bayramında büyük tö
renle halkın istifadesine açılacaktır. 
Belediye, şimdiye kadar 110,000 lira 
sarfile hastane binasının iki katını 
inşa ettirmiştir. Bir kat daha çıkıla
caktır. Yalnız Türkiyede değil. Bal
kanlarda bile eşi bulunmayan bu 
eser, Türkiyenin iftihar edeceği mü
him ve büyük sağlık müesseselerin
den biri olacaktır. Plân dairesinde 
ilerlemekte olan inşaat gelecek yıl 
mayıs sonlarında tamamlanacaktır. 

Hastanenin polikinik, röntgen, 
lâboratuvar daireleri hesaplı bir plân
la çok güzel tanzim edilmiştir. Bina
nın üst katında müteaddid bokslar, 
güneş banyosu için geniş balkonlar 
vardır. 

Bina, iki kısımdan mürekkeptir. 
Kalorifer ve soğukhava daireleri, bi
nadan ayn olarak yer altında inşa 
edilecektir. Bu mühim müessese, is
tikbalde yalnız İzmirin değil, Ege 
mıntakası vilâyetleri çocuklarmm 
sıhhatlerini koruyacak mükemmeli
yettedir. 

Mefruşat ve idare işi için Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin yar
dımı istenecektir. İzmir belediyesi, 
yalnız belediyeye fazla varidat temin 
edecek eserleri inşa ettirmekle kalmı
yor. Halkın, istikbalin büyüklerinin 
sağlığını koruyacak böyle sıhhat mü
esseselerini de yaptınyor. 

Belediye reisi doktor Behçet Uz'un 
davetini kabul ederek şehirdeki be
lediye müesseselerini ziyaret eden ve 
tedkikler yapan şehir meclisi âzası, 
bu büyük ve mühim sağlık müesse
sesinde fazla kalmış, reis taıafından 
verilen izahatı büyük bir dikkatle 
dinlemişlerdir. Bina, ileride ihtiyaç 
nisbetinde geni.şletilecek bir tarzda 
inşa edildiği için geniş bahçesinde 
elli yataklı bir de doğum evi yaptırı
labilecektir. 
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Haftanın vakaları 

tfkodra »okaHannda bir İtalyan devriyesi ve Amavutlann 
yabanu askerlere bakışlan 

Amavutlann Draç Ue Uran arasında tahrib ettikleri bir köprü 

Itf<«^da yas: Pariste termometrenin 
•• ceceye çıkması üzerine gaiMi 

İçen bir majTnun 

Bahçeyi andıran bol çiçekli bir şapka 
Amevntluk kmtl ve kınülçesinin hareketinden sonra 

taarruza uj^ayan sarayiaruun hali 

Perşembe müsahabelerTI 
Zayıflarla baş başa 

Jimnastik hem zayıflatır hem semirtir 
Tazan: Selim 8IRI Taroaa 

Şişmanlık nasıl hoş bir şey değil
se, fazla zayıflık ta o kadar makbul 
değildir. Fakat umumiyetle İnsanlar 
zayıflıktan ziyade şişmanlıktan şikâ
yet ederler. Halbuki fazla şişmanlık 
gibi fazla zayıflığın da hem görünü
şü çirkindir, hem de zararlan vardır. 

Ekseriya zayıflığın sebebi vücud 
makinesinin bazı çarklanmn iyi işle-
mediğindendir. Ya midede, ya bar-
saklarda, ya karaciğerde, ya cümlei 
asabiyede bir ânza vardır. 

Demek zayıflann biraz kuvvetlen
mesi ve kilo alması için ük yapacak
ları şey kendilerini mütehassıs bir 
hekime göstermektir. Ondan sonra 
da yiyeceğine, içeceğine dikkat et
mek, çalışmayı olduğu gibi dinlen
meyi de bilmek ve jimnastik yap
maktır. 

Zayıfların en çok dikkat edeceği 
şey yediğini öğütmektir. Bunun için 
yemekleri hem yavaş yemeli, hem 
iyi çiynemelidlrler. Zayıflar nişastalı 
gıdalara muhtaçtırlar. Bühassa on-
lan çok yemelidirler. Alelûmum ni
şastalı gıdaların hazmı ağızda baş
lar. Eğer acele yer de lokmaljuı çiy-
nemeden yutarsanız, yediğiniz şey
lerden fayda yerine zarar görürsü
nüz, çünkü hazım hem mide, hem 
em'a için güçleşir. 

Zayıflar çok sebze ve meyva yeme
lidirler. Bilhassa havuç, marul, ye
şil salata, tuı-p, soğan gibi gıdaları 
çiy yemelidirler. Ondan başka bol 
taze meyva yemelidirler ve bol süt 
içmelidirler. 

(Holljrwood) da zayıf düşen bazı 
sinema yıldızlan bir iki kilo alabil
mek için bir bardak portakal suyuna 
bir taze yumurtanın şansını koyu
yorlar, içine bir kahve kaşığı bal ilâ
ve ettikten sonra iyice çalkalıyorlar. 
Ve yemek aralannda bunu bir kaç 
kere içiyorlarmış. 

Zayıflann ekseriya iştihalan ye
rinde değildir ve çabuk doyarlar. Bu
nun için az yemeli, fakat sık yeme
lidirler. 

Zayıflara Pariste bazı hekimler 
yemeklerden bir çeyrek evvel yanm 
bardak meyva veya domates suyu 
içmeyi tavsiye ediyorlar. 

Ondan başka kilo alabUmek için 
akşam onda yatıp sabah sekizde 
kalkmak suretile geceleri on saat ya
takta kalmalıdırlar. • 

Öğle yemeklerinden yanm saat 
önce açık havada hafif bir gezinti 
yapmalı ve yemekten sonra yanm 
saat bir şezlonga uyumamak şartile 
uzanmalıdırlar. 

Zajnflar her sabah ciğerlerini te
miz hava ile yıkamak için nefes jim
nastikleri yapmalıdırlar. Ve gene her 
sabah on dakika kadar kollannı, ba^ 
caklannı, gövdelerini hafif hafif iç-
letmelidirler. 

Bazı kimseler jimnastik inşam za-
juflatır zannederler. Bu yanlıştır. 

Usul tahtında her gün muayyen 
saatlerde yapılan jimnastik bütün 
uzuvlara kuvvet ve sıhhat verir. Işti-
hajT açar. Fazla gıda almırsa vücud 

semlrir. Çok jüaınastik yapıhr da aa 
yemek yenirse tabiatile insan z«^ 
yıflar. 

Jimnastikleri müteakib kolon]^ 
ile ıslatılmış jrumuşak bir hamam 
kesesi ile vücudu oğmalıdır. Bu mut» 
lak lâzımdır. 

Biraz semirmek istiyen zayıfla» 
fikre ve vücude aid yorgunluklardan 
sakınmalıdırlar. 

Sofraya daima neşe Ue oturmalı 
ve neşe ile yemekten kalkmalıdırlar. 
Hiddetle yenilen yemeğin zehiı-den 
farkı yoktur. 

A)rni hususata uykuda da dikkat 
etmek ve yatağa müsterih olarak 
yatmak ve ne dünün, ne yarının iş
lerini düşünmemek lâzımdır. 

Temiz hava, hafif hareket ve hıfzı 
sıhhat kaidelerine riayet sayesinde 
insanın iştlhası açılır, İyi yer, yedi-
ğ:lni hazmederse mutlak bir kaç kilo 
kazanır. Bilmek lâzımdır ki inşam 
vücud yorgunluğundan ziyade dimağ 
yorgunluğu ve üzüntü zayıflatır. 

Mekteplerde mümeyyizler huzurun
da bir saat kalan talebenin leblebi 
gibi ter döktükleri ve imtihanı mü
teakib bir iki kilo kaybettikleri çok 
vakidir. 

Onun için biraz semirmek kaydın
da olanlar vara yoğa kendilerini 
üzmekteni sakmmalıdırlar. Daima 
şen olmanm çarelerini aramalıdırlar. 
Muntazam yaşamayı, güneşten, ha
vadan, sudan, hareketten istifade 
etmeyi bilmelidirler. 

Selim Sim Tarcan 

A d a n a d a s ıhh î a m e l e p a v i -
y o n l a r ı i n ş a e d i l e c e k 

Adana (Akşam) — Çok mühim bir 
ziraat merkezi olan Adanada öteden-
beri ziraat amelesinin ekim mevsimin
de sıhhî şerait altında barındırılması 
mevzuu üzerinde durulmakta idi. Ha
ber ahndığma göre vilâyet, önümüz
deki sene ziraat amelesinin bannması 
için sıhhî amele paviyonlan inşa et
tirecektir. 

Ziraat ameleleri bu paviyonlarda bi-
lâ ücret i§ mevsimi devamınca istira
hat edebileceklerdir. Bu paviyonlar 
Amerika işçi paviyonlan tipinde ola
caktır. 

T a r a k l ı d a ç o c u k b a y r a m ı 
Taraklı (Akşam) — Taraklıda 2S 

Nisan Çocuk bayramı çok güzel 
geçmiştir. Mevsim iş ve ziraat zama
nı olduğu halde bayramın tatile te
sadüf etmesi üzerine bütün halk Cum
huriyet alanına toplanmıştı. Birçok 
şahıslar ve mektepliler nutuklar söy
lediler. Bugünün büyüklüğünü halka 
anlattılar. Komutanlıkça yapılmış 
olan prc^ram tamamen tatbik edil
miştir. 

Geceleri mekteb sahnesinde mek-
teb talebesi tarafından Reşad Nurinin 
(ESski borçlar) piyesile (Babur şahm 
seccadesi) komedisi gösterildi. Kadın, 
erkek halk müsamerede bulundu. Kv 
zılay kurumuna bir hayli varidat te
min edildi. 

Madrid müdafii general .Miaja, Fransadan geçerek Cuba'ya hareket etmiştir. Bundan sonra bu adada oturacaktır. 

Edimede Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bir gürbü2 çocuk müsabar 
ka£i yapılmıştır. Yukarıda müsabakaya iştirak eden çocuklar ve aüeleıi, jüri 
beyetiie bir arada görünüyor. 
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AŞK VE MACERA NUVELi 

K O R R E S S A 

\ 

D zamanlar genç bir muharrirdim, 
flose Waterford bana büyük bir alft-
IB gösterirdi. Hoş romanlar yazan ga-

r akılb bir kadmdı bu. Bir gün erin» 
bayMt Charles Strlckland'a rasl»-

dun. Misafir kadın benim eserlerimi 
ton dence beğenirmiş. 

O da edebiyatçı idi. Evinde daima 
•Anarver insanlara ziyafetler çeker-
mif... Tabii bu tesadüften sonra 
tMtt de salonlarmm müdavim davetli-
kel araşma kanttım. 

Kocası, daima ikinci plânda kalan, 
İMSİZ sadasız, hayatmı borsa acenta-
İlgile kazanan silik bir adammış. 

— Acaba niçin zarif kadınlar ekser-
ya böyle mânâsız erkeklere varır? - de
miş bulundum. 

Müşterek ahbaplarımızdan biri gü
lerek: 

— Çünkü akıllı erkeler zarif kadın
larla evlenmezler. - dedi. 

Bayan Strickland'm çocuklan olup 
olmadığını sordum. Kollejde bir oğlu 
İİ8 bir kızı varmış. 

*** 

O yaz, bayan Strickland'la pek sık 
görüştüm. Aramızda derin bir sami
miyet başladı. Edebiyat sahasında at
tığım ilk adımları güdemek genç ka-
dmm hoşuna gidiyordu. 

Kocasüe henüz tanışmamıştım. T«u 
mşmak arzumu izhar etmem üzerine, 
bir genç kız gibi kızararak muhabbet
le: 

— Edebiyatla hiç alâkası yoktur... -
dedi. - Daima borsa ile meşgııldür. Bü
tün mânasile maddi iş adamı!... Bel
ki de kepdisini sıkıcı bulacaksınızdır. 

— Sizi sıkıyor mu? - diye sordum. 
— Hayır, çünkü ben onun karışıyım 

fe kendisini pek çok severim... 
Bir an tereddüd etti. Gözlerinde 

afk parlıyordu. 
— Hiç deha iddiasmda değîldir. Hat

tâ çok para bUe kazanmaz. Sadece na
muslu ve iyi bir adamdır. 

Bir ziyafet akşamı ev sahibi ile de 
tanıştım. Kadm kocasuu prezante 
ederken, gülerek: 

— Evli olduğumu isbat için seni mi
safirime gösteriyorum. Zira mevcudi
yetinden şüphe edecek hale gelmişti. 

Adamcağız nazikâne birkaç söz söy
ledikten sonra bir köşeye büzüldü. Da
vetlilerin canlı ve neşeli muhaveresine 
karışmıyordu bUe... 

Yaz gelmişti. Herkes sayfiyelere da
ğıldı. Avdette ilk rasladığım insan Ro-
ae Waterford oldu. Gözleri isithza için
deydi. Fevkalâde neşeli bir hali vardı. 
Muhakkak ki ahbaplarına aid müthiş 
bir havadis duymuş; muharrirlik da
marı kabarmıştı. 

— Bay Charles Strickland'ı tamrsı-
mz, değil mi? - dedi. 

Başınüa «evet» işareti yaptım. Aca-
t» borsada mahv mı olmuştu? Yok
sa otobüs altmda mı ezilmişti? 

— Sormayın... Karısmı yüz üstü Itt-
rakıp kaçtı. 

Bu hayret verici havadisi söyledik
ten sonra fazla tafsüât bilmediğini ilâ
ve etti. İsrarlarım üzerüıe ancak şu-
mı söyledi: 

— Şehrin meşhur çay evlerinden bi
rinde hizmet gören bir kız da ortadan 
kaybolmuş. 

* * * 

Dosdoğru bayan Strickland'a git-
tim. Kadın vaziyetini bozmadan bana 
şundan bundan bahsetti. 

Fakat sigara uzattığı sırada birden
bire yüzü değişti ve yerinden fırlıya-
rak odadan çıktı. Evde misafü- olan 
amcası, homurdana homurdana: 

—• Haberiniz var mı? Alçak herif 
kaçtı! - dedi. 

Tereddüdle: 
— Evet... . dedim. - İnsanlar ç6k 

boşboğaz! Bu gibi haberler çabuk ya-
yüıyor. 

— Bir kadınla Parise sıvışmış. Ka-
namı beş parasız ortada bıraktı. Şimdi 
ne olacak? Ne yapacak zavallıcık? Ba-
şmda. iki çocuk... On yedi senelik ha-
yat... 

O sırada kadın tekrar içeri girdi. 
Belli ki, ağlamıştı. Birdenbire sordu: 

— Ortahkta çok dedikodu var mı? 
Hakkımızda neler söyleniyor? 

Rose'dan başka kimseyi görmediğimi 
söyleyince: 

— Kadınla kaçtı diyor, değil mi? -
diye sesi titredi. 

Birkaç gün sonra bayan Strickland 
boıi çağırttı. 

— Bana her suretle arkadaşlık gö». 
tereceğinizi vadetmiştiniz. Sizden bir 
hizmet bekliyorum... Parise gidip Char* 
les'ı görünüz. Amcam da gitti amma 
bu işi beceremez. Herşeyi altüst edecek
tir. Siz onunla konuşursanız daha iyi 
olur. 

— Peki amma ben kocanızı pek az 
tamyorum, Kendisile bir ahbaplığım 
yok. Beni kovar. 

— Ne kaybedeceksiniz? 

Parise yaklaştıkça merakım da ar
tıyordu. Kansı bana onun metresile 
beraber lüks hayat yaşadığmı söyle
mişti. Bütün şık otelleri aradım. Fa
kat böyle yerlerde onu bulamadım. 

Nihayet orta halli bir pansiyonda 
karşılaştık. Yapayalnız oturuyordu. 
Beni tammamasma rağmen basit odar 
sma samimiyetle kabul etti. 

— Ne istiyorsunuz? - diye sordu. 
Üstünde eski bir elbise vardı. Tıraş 

olmamıştı. Bu küçük odada boyu bü». 
bütün uzun duruyordu. Kansınm ya-
nmda onu gördüğüm zaman itinalı 
giyinmiş olmasına rağmen çekingen 
ve mahcuptu. Halbuki bu perişan ye 
babayani hali içinde nefsine itimad 
ettiği hissolunuyordu, 

— Size karınızdan bahsetmeğe gel
dim. • dedim. 

— İçki sever misiniz? Ben yemekler
den evvel muhakkak içerim. Buyrun; 
beraber yiyelim, içelim... Zaten siz ba
na bir ziyafet borçlusunuz.. 

— Hay hay... Yalnız mısınız? 
Punduna getirip bu suali sorduğum

dan dolayı pek memnımdum. 
— Elbette... Üç gündür 

kimseyi gördüğüm yok.« 
Fransızcam da fena.. 

Birlikte çıktık. 
*** 

Yemek yerken sadede gel
dik. 

— Karımzı böyle bıraktı-
mz... Ne ıztırap çekeceğini 
düşünmediniz mi? 

— Tesellisini zamanla bu
lur. 

— Kendisine karşı bir ki
niniz mi var? 

^- Asla. 
— O halde, on yedi sene

lik izdivaç hayatından son-
fa, hiç bir sebep yokken bu 
hareketi yapmanız pek çir
kin... 

— Öyle... Pek çirkin... 
Hayretle yüzüne baktım. 

Fikrime iştirak edişi beni şa
şırtmıştı. Söyliyecek söz bu- .' 
lamıyordum. * 

— Peki... Devam edin. 
— Ne diyeyim... Siz de ka-

bahatmzı itiraf ediyorsunuz. 
Benim söyliyecek sözüm kalmadı... 
Yalnız şunu Jıaber vereyim ki beş pa
rasız... 

— On yedi senedenberi besledim... 
Şimdi kendini kurtarsın... Birine var
sın. 

— Ona karşı bir bağlılık hissetmi
yor musunuz? 

Hiç. 
— Ya çocuklannz?... Onlan sevmi

yor musunuz? 
— Küçüklüklerinde pek seviyordum 

amam, şimdi bir alâka duymuyorum. 
— İnsanî hislerden tereccüd etmiş

siniz. 
— Evet, öyle. 
— Utanmıyor muşunu»? 
— Yooo... 
Başka bir çare aradım: 
— Herkes size lanet edecek. 
— Bırakın... İstediklerini söylesin

ler. 
İlk sözünü tekrarladı: 
— Karım daha pek yaşlı değü... Ha

yatım yeniden kursun... Boşanmak is
terse hazınm. 

Kendi kendime: 
«— Ha şimdi seni yakaladım! - de* 

dim, - Bu işin içinde muhakkak ki bir 
kadın var. Gayesi, yeni sevgilisi üe/ev-
lenmek!» 

Katiyetle; 

Îngili2i muharriri Somerset 
Mangham'm bir romanmdan 

hülâsa eden: 
( Vâ. Nû) 

— Zevceniz, imkânı yok boşanmıya-
caktır. Bunu aklmzdan çıkarın... Ka
rarım verdi. 

Samimî bir taaccüble yüzüme bak
tı ve ciddiyetle: 

— Aman azizim, bana vız gelir... 
İster boşansm, ister boşanmasm... 

Artık hırsımdan çıldırıyordum. 
— Siz beni aptal yerine mi koyuyor

sunuz? Bir kadınla kaçtığmızı pekâlâ 
biliyoruz. 

İrkildi ve bir kahkaha saüverdi. Öy
le candan gülüyordu ki, etrafta otu
ranlar dönüp baktılar. Sonra acı acı 
söylendi: 

— Bu kadmlar ne ahmak şeylerdir. 
Her yerdje yalnız aşk görürler... Ken
dilerini sırf bir başkası 3rüzünden ter-
kettiğimizi sanırlar... Zannediyor mu
sunuz ki bir kadm yüzünden bu ah-
makhğı yapardım? 

— O halde maksadınız ne? Allah 
nzası için doğru söylejrin. 

— Resim yapmak için... 
Adamakılh şaşalamıştım. Karşım

daki deli miydi? Pek genç olduğum
dan kendisini çok olgun tasavvur edi
yordum. 

— Amma kırkmdasmız! - dedim. 
— İyi ya... Zaman fevftetmeğe gel

mez... 
— Peki amma, resim yapmasım bUi-

yor musunuz? 
— Küçükken ressam olmak ister

dim. Babam beni borsaya koydu. Gü
zel sanatlar para kazandırmaz diye 
aleyhindeydi. Bir senedenberi yenidea 

resme başladım. Geceleri ders alıyor
dum. 

— Karımz ziyafet verirken ve briç 
oynarken siz demek bu işle meşguldü
nüz? 

— Evet. 
— Şimdi yaptıklarınız birşeye ben

ziyor mu bari? 
— Daha değil, fakat öğreneceğim... 

Onım için Parise geldim. Londrada sa
ha dar. 

— Siz yaşta bir adam yeniden mes
lek tutabUir mi samyorsunuz? Böyle 
şeylere on sekizinde başlamalı. 

— Şimdi daha iyi çalışabiliyorum. 
— İstidadınız var nu bakalım? 
Dalgın, etrafma bakmdı. 
— Rssam olacağım ! - dedi. 
— Filhakika mucize de mümkündür. 

MUyonda bir ihtimalle bu yaştan son
ra büyük artist olabilirsiniz. Fakat 
bütün ümidleriniz boşa çıkarsa haya-
tmua bozduğunuza yanmaz mısmız? 

— Ressam olacağun!... Bir adam 
suya düştü mü, yüzmeği bilse de bit 
meşe de kendini kurtarmağa çahşır. 

Sesinde hakikî bir aşk titriyordu. 
Büjrük bir kuvvetin bütün benliğine 
hâMm olduğunu hissettim. Şeytani te-
sirler altında kaldığım görüyordum. 
Halbuki zahiren normal bir hali var-
dL Ne hüküm vereceğimi bilemiyor
dum. 

Nihayet tekrarladım: 
— Karmızm yanma dönmiyecek mi

siniz? 
— Asla. 
— idden ahlâksız bir herifsiniz. 
— Cidden ahlâksız bir herifslnis. 

rimizi içtik... Şimdi buyurun yemek 
yiyelim. 

««* 
Bayan Strickland'a kocasının vazi

yetini söylemem üzerine, kadm cid
den karakter sahibi olduğ^u isbat 
etti. Vaziyetm düzelmiyeceğine kana
at getirince hayatım kazanmak üzere 
daktilo oldu. Kendisi için yepyeni bir 
maişet başlamıştı. Zengin amcası da 
çocukların tahsilini deruhte edecekti. 

« « « 
Beş sene sonra Pariste yerleşmeğe 

karar vermiştim. Zira Londranm yek
nesak hayatı beni sıkmağa başlamıştı. 
Hareket etmezden evvel bayan Stricfc-
landı görmeğe gittim. Zavallıcık ihti
yarlamış, kavrulmuştu. Maamafih iş
lerini yürütmüştü. Dört memuru olan 
bir daktilo dükkânı açmıştı. 

— Kocanızdan haber alıyor musu
nuz? - diye sordum. 

— Hayır, katiyen... Belki de ölmüş
tür. 

— Parise gidiyorum... Şayed görür
sem sizi haberdr edeyim mi? 

Biran tereddüd etti ve: 
— Eğer ihtiyacı varsa... Sıkmtıda ise 

bana yazarsmız... Size bir miktar pa
ra yollarım... İhtiyacı oldukça verir
siniz. 

««« 
Parise vardığımdan on beş gün son

ra Strickland'a rasladım. 
— Henüz Michel-Ange olamadım. 

Fakat yaptığım tabloları satıyorum. 
Hollanda, Norveç, İsveç ve Danimar
ka eserlerime en fazla rağbet gösteri

yor. Alanların ekserisi zen
gin tüccarlar... Sıcak iklimle
ri hatırlatan eserlerim soğuk 
memleketlerde zevk veriyor. 

Meslektaşları bu ressamın 
yaptığı şeylerle alay ediyor
lardı. Çok merhametli bir in
san olduğa! için kazancım sa
ğa sola dağıtıyordu. Ve garip, 
tir ki berbad sayılan bu res
sam, sanatı gayet iyi hissedi
yordu. Onunla bir müzeyi do
laşmak âdeta zevkti. Birlik
te Romaya seyahat ettik ve 
orada ayrıldık. İki üç ayda 
bir, garip ve uzun mektupla
rım ahyordum. 

Bir İngiliz kadmile beraber 
yaşadığım duydum. Dört se
ne izini kaybettim. Yeni met-
resüe gayet sıkmtıh bir hayat 
yaşıyordu. Zengin bir adam-
dan ayrılıp Strickland'm pe
şine düşmüş. Kocası ise kadı-
nm bu halme üzülüyor ve 
daima paraca yardım etmeği 
teklif ediyordu. Hep gelir, b». 
nimle derdleşirdi. Garibi de 

şu ki ressamın dehasına kaildi. Bir sa
bah yatağımda yatarken deliler gibi 
odama hücum etti: 

— İntihar etti. 
— Kim? 
— Kim olacak?... Kanm. Dün akşam 

kavga etmişler. Ressam gitmiş. O da 
kendini zehirlemiş. Hastaneye kaldır-
nuşlar. Gidelim. 

Zavalh adam! Tendürdiot içen ka-
nsmı, avuç dolusu paralar sarfedip 
tedavi etürmeğe uğraşıyordu. Fakat 
biçare öldü. 

Strickland evi bırakmıştı. Kadmm 
kocasile gittiğimiz zaman, duvara da
yanmış, arkası çevrik bir levha gör-
dük. Bu, bir çıplak kadın resmiydi, 
ölen kadımn tablosu. 

Müthiş bir kıskançhk erkeğin kal
bini sarstı. Eline geçirdiği bir bıçakla 
-parçalamak üzere- levhaya koştu. Fa
kat birdenbire durdu. 

Bilmem bana da ne oldu? Fakat 
gözlerim açıldı. Karşımda kadın de-
gll, sanatı görüyordum. Hakikaten bu 
bir şaheserdi. 

««« 
Birkaç ay sonra Strickland'a ras

ladım. Kızıl sakalım karıştırarak: 
— Ressamlık iyi şey... - dedi, - Gel 

de eserlerimi göstereyim sana... 
Birlikte gittik Altı sene çalışması

nın semeresi olan otuz kadar levhayı 

şövalesinin ü jtüne birer birer koyarak 
bana sesrrettirdi. 

Gördüklerim beni hayrete düşürdü. 
Bunun ne biçim sanat olduğunu an. 
lıyamıyordum. Bir tanesini bile satm 
almak aklımdan geçmedi. O zaman
lar en ziyade impressionist resimlerden 
hazzederdim. Sanat telâkkilerini alt 
üst eden Strickland'm eserlerinden bit 
şey anlamıyordum. Muntazam çizgi
lere ahşmış gözüm onun garip levha

larım bir türlü benimsemiyordu, Alel&c 
caip bir tabak içinde yamyassı duran 
portakallar beni isyan ettiriyordu. İn
san resimlerinin de karikatüre benzer 
bir hah vardı. Bu tabloların müthiş bir 
sır gizlediğini hissediyordum. Lâkin 
mânalarmı keşfedemiyordum. Berbad 
telâkki ettiğim bu eserler gene de be
ni cezbediyorlardı. Tahlil edemediğim 
bir hususiyetleri hissediliyordu. 

Kendisine: 
— Siz bu kâinatta orijinal birşeyler 

hissediyorsunuz amma, yanlış bir izah 
şekli bulmuş olacaksımz! - dedim. 

— Ne demek istiyorsunuz? 
— Ruhunuzu ressamlık tarikile an

latamadığınızı sanıyorum. 
O günden bir hafta sonra Strickladın 

MarsUyaya gittiğini tesadüfen öğren
dim. 

* * • 
Eğer Tahiti adasına seyahat etme

seydim bu macerayı hiç bir zaman ya
zamazdım. Ressam, kendisini meşh'' 
eden tablolanm işte o adada yapmış
tır. Daima teknikle mücadele eden ru
hu için o muhit en müsaid yerdi. Ben 
Tahitiye gittiğim zaman kendisinin 
dokuz sene evvel öldüğünü büiyor-
dum. 

Son görüştüğümüzden itibaren on 
beş sene geçmişti. Kafam da yeni ya
zacağım romanla öyle meşguldü ki, 
eski aşinamı hiç hatırlamadım. Üstelik 
adanın harikulade güzelliği beni son 
derece meşgul etmişti. Kaptan Nichola 
diye bir adamla tanıştım. Onun vaşı-
tasUe Chîurles hakkında uzun uzadıya 
malûmat aldım. 

Kaptan ona Marsilyada âdi bir bar
da raslamış. Beş parasız dolaşıyormuş. 
Hattâ o akşam meyhanede bü5âik bir 
kavga çıkmış. Strickland işin içine 
karışmış; poüs gelince kaçmış. Müca
dele esnasmda bir adam yaralandığı 
için, ressam, hareket eden bir vapura 
binerek Fransadan savuşmağa karar 
vermiş. 

Tahitiye geldiği zaman birçok ka
dınlar erkeğe âşık olmuşlar. O da Ata 
isminde yerli bir kızla evlenmiş. On 
yedi yaşlarında olan bu kız, herife âşık* 
mış. 

— Güzel m|ydi? - diye sordum. 
— Fena değildi. Resimlerini herhal

de görmüşsünüzdür. 
Her şekilde tablolarma geçirdi. Ga

yet güzel yemek pişiriyor. Minimini 
bir kulübesile bür de bahçesi vardı. 
Şehirde büyük bir ziyafet çektikten 
sonra, birlikte köylerine çekildüer. 

* * * 
«... Üç sene gayet mesud yaşamışlar. 

Strickland arazinin hasüatile geçini
yor, pek nadir olarak şehre iniyordu. 
Ekserya deniz kenanna gidiyor, balık
çılarla düşüp kalkıyordu. 

«Okuyordu, yazıyordu. Ata'dan bir 
çocuğu oldu. Doğurtmak üzere gelen 
ihtiyar kadm da orada kaldı. Sonra 
nereden geldiği belli olmıyan bir delV-
kanh peydalandı. Bu da oraya yerleş
ti. Hepsi birden ayni damın altında 
yaşamağa başladılar. 

«Bir gün kendisini ziyarete gittim • 
diye kaptan devam etti. - Ata, yeni do< 
ğurduğtı yavru3aı emziriyor; çıplak bir 
çocuk da ayaklannın dibinde oynuyor» 
du. 

«Strickland, yerlUer gibi, yan üryan
dı. Kızü sakalı, goril gibi kıUı göğsile 
bende garip bir tesir hasıl etti. 

«Çatlamış topuklanndan, daima çıpı 
lak ayak yürüdüğü anlaşılıyordu. Ta
mamen yerlilerden olmuştu. Ziyare. 
timden memnun kaldı. Beni yemeğe 
ahkoydu. Ve aynldığımız sırada, ken
disine vereceğimi vadettiğim bir soba 
mukabilinde bana bir tablosunu he
diye etti. 

— Tablo hâlâ sizde mi? - diye sor
dum. 

— Kızım evlenirken satacağım. Dr»» 
homası olacak. T' " • bir .servet. 

(Devamı 1.̂  uucu sahifede) 
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If 

ingiltere nihayet mecburî 
askerliği kabul etti 

' (Baştarafı 1 nci sahifede) 
Şimalî İrlanda Başvekili Lord 

Craigavon, İngilterede tatbik oluna
cak macburî askerliğin otomotik ola
rak şimalî İrlandada da tatbik edile
ceğini söylemiştir. 

Başvekil öğleden sonra Avam Ka-
marasmda, Kabinenin karai'mı şu su
retle bildirmiştir. 

— İngiltere, Avrupada sulhun te
mini için bir takım teahhüdler altı
na girmiştir. Hükümet, bu tenhhüd-
leri yerine getirmek üzere, askerlik 
mecburiyetinin kabulüne lüzum gör
müştür. 20 - 21 yaşmda bulunan 
gençler altı ay müddetle askerlik ya
pacaklar, bundan sonra üç buçuk se
ne ihtiyat smıfma dahil olarak her 
sene talim göreceklerdir. Hazırlanan 
kanun lâyihası gelecek hafta Mecli
se verilecektir. Kanun, her hangi ih
tiyat sınıfmın her hangi bir zaman
da silâh aJtma çağırılmasına müsa
ade edecektir. Hükümet, icab eden 
diğer ihtiyat tedbirleri de alacaktır. 

Muvakkat mahiyette olan mevzuu 
bahis kanun ile daha sonra bahsede
cek olduğum diğer bir kanun lâyiha
sının hükümete lüzumunda müstace-
len harekete geçmek imkânım vere
cek veçhile gecikmeksizin kabul edi
leceğini ümid ediyorum. 

Gerçi şimdi harp halinde değiliz, 
fakat memleketin mücadeleye h a n r 
olmak için bütün menbalarma müra
caat ettiği, barışın muhafazasına olan 
itimadın baltalanmış bulunduğu ve 
bir harp vuku bulduğu takdirde bu 
harbe birkaç hafta zarfında değil, 
birkaç saat zarfında girmeye mecbur 
kalacağımızı bütün dünyanm bildi
ği şu zamanda anladığımız mana
da banş halinde olduğumuzu hiçbir 
kimse iddia edemez. 

Bu mesele hakkındaki kararımızı 
değiftirmekliğimizin diğer bir sebebi 
de kanunun banşm muhafazasında 
müessir bir rol oynamaya azmetmiş 
olduğumuzu göstermekteki kıymeti
dir. 

.Arzettiğim kanun lâyihası mucibin
ce, uzun sürebilecek Wr süantı dev
resi için kara ordusunun bazı smıf-
laruu ve hava müdafaa sistemimizi 
takviye maksadile de mütemmim bir 
kadronun silâh altma alınması icap 
edecektir. 

Almanya ile müzakereye hazuız. 
Böyle bir müzakereden faydalı neti
celer çıkacağma eminim. B. Roose-
velt'in teklif ettiği konferans akdedi-
lirse, silâhlann tahdidi, ticaretin in-
k i ^ ı hakkında faydalı kararlar ve-
lilebüir. 

H ü k ü m e t i n i s t i f a s ı n ı 
i s t i y e n s e s l e r 

B. Attlee, hükümetin bu suretle ev-
Telce yaptığı ve bir ay evvel tekrar
ladığı bir taahhüdü nakzettiğini müd
rik olup ohnadığmı Chamberlainden 
sorduğu zaman muhalefet sıraların
dan alkış tufanı kopmuş ve hükûme- • 
Ün istifasını istiyen sesler işitilmiş-
tir. 

Attlee, bu kanunun memleketi tak
viyeden uzak olduğunu partiler ara
sında ihtilâflar çıkaracağını ve şid
detli bir muhalefetle karşılaşacağım 
bildirmiştir. 

Chamberlain verdiği cevapta vic-
danırun tamamen müsterih olduğu
nu söylemiş ve bu sözler de mukabil 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Chamberlain sözlerine şu suretle 
devam etmiştir: 

.(İçinde bulunduğumuz vaziyet ve 
şartlar tedkik edlünce bunu bir, ba
rış hali» diye tavsif iınkâm olmıya-
cağı anlaşılacaktır.» 

Attlee'nin diğer bazı suallerine ce-
vab veren Chamberlain, Meclisin ya-
nnki celsesinde müzakereye devam 
imkAnmı bulacağmı bildirmiştir. 

Sinclair'in Chamberlain taahhüdü
nü değiştirmeden veya ibtal etmeden 
öoce niçin muhalefetle istişarede bu-
lımmadığını sorması üzerine, Başve
kil bunun hiç bir maksatla olmadığı-
m ve fakat son günlerde hâdiselerin 
çok büyük bir süratle inkişaf etme
sinden ileri geldiğim temin eylemiş
tir. 

Hükümet bir çok meseleleri tedkik 
mecburiyetinde kalmış ve Attlee ve 
Tı-edünyon Kcmseyi âzasile ancak bu 
s^j^h ,<t:viie imkânmı bulabilmiştir. 

Londra 26 (A.A.) — Lloyd Georges, 
kaç kişinin askerlik hizmeti kanunu 
şümulüne gireceğini sormuş ve Cham
berlain: 

«Yılda takriben 310 bin» cevabını 
vermiştir. 

Londra 26 — Gazeteler, mecburi 
askerlik hakkındaki lâyiha tatbik 
mevkiine konulduğu zaman İngilte-
renin takriben iki milyon askerinin 
silâh altmda bulunacağını yazıyor
lar. 
Kanunun hükümete vereceği 

salâhiyet 
Londra 26 (A.A.) — Yeni kanunun 

hükümete vereceği salâhiyet üç sene 
devam edecektir. Bu müddet zarfın
da hükümet vaziyeti uygun gördüğü 
takdirde, mezkûr salâhiyet talik edi
lebilecektir. 

L o r d l a r K a m a r a s ı n d a 
Londra 26 (A.A.) — Stanhope, 

Lordlar kamarasında, Chamberlain'in 
Avam kamarasında yaptığı beyanata 
benzer beyr.natta bulunmuştur. 

Snell, işçi partisine bu kabil hayati 
ahvalde lüzumu veçhile ehemmiyet 
verilmediğini kaydetmiş ve işçilerin 
her hareketlerinde milletin ihtiyaçla-
nnl göz önünde tutacaklannı tasrih 
eylemiştir. 

Meclis, müzakere için bir tarih tes-
bit etmeden dağılmıştır. 
M u h a l i f l e r m e c b u r î a s k e r l i ğ e 

m u a r ı z 
Londra 26 (A.A.) — Askerî mü

kellefiyet hakkında Avam kamarasın
da bugün yapılacak olan müzakere
ler yarma bırakılmıştır. 

Amele teşekküllerinin mümessilleri 
bu sabah Başvekile, sulh zamamnda 
mecburî askerlik hizmetinin konul
masına muarız olduklarını bildirmiş
lerdir. Halihazırda paı-lâmentoya böy
le bir teklifte bulunmanın münasip 
olmıyacağını söylemişlerdir. 

Londra 26 (A.A.) — Muhalfet reis
leri Attlee ve Greewood saat 13 ten 
biraz sonra Başvekâlet dairesine git
mişlerdir. 

Saat 13,40 ta Chambeılam'in ya
nından çıkmışlardır. 
A l m a n y a , F r a n s a v e A m e r i k a 

h ü k ü m e t l e r i n e r e s m e n 
bildirildi 

Londra 26 (A.A.) — Press Associa-
tiOTi, Fransa ve Amerika hükümetle
rinin mecbml askerlik hizmetinin ka
bulü hakkmdaki İngiliz hükümeti 
kararından resmen haberdar edildik
lerini bildiriyor. 

Komadaki İngiUz maslahatgüaan 
da Hariciye Nezaretine giderek tebli
gatta bulunmuştur. 

Berlin 26 (A.A.) — Henderson bu
gün Hariciye müsteşarile yaptığı gö
rüşmesinde İngiliz hükümetinin 
Roosevelt mesajına tamamen iştirak 
ettiğini bildirmiş ve Londranın mec
burî askerlik hizmetini kabulü hak
kmdaki kararım tebliğ eylemiştir. 
A l m a n y a n e t i c e d e n ş ü p h e l i 

Berlin 26 (A.A.) — Siyasi mahfil-
leı-de, İngilterede mecburî askerlik 
hizmeti tesisi hususunda Londra hü
kümetince verilen karar, totaliter 
devletlerin dinamizmine karşı bir mu
kavemet teşebbüsü mahiyetinde te
lâkki edilmektedir. 

Fakat bu mahfiller, İtıgilterenin bir 
mücadeleye girmesi ihtimali re aske
ri mükellefiyetin vereceği neticeler 
hakkında şüphe izhar etmektedirler. 
Almanyanın hiçbir şeyle korkutula-
mıyacağı ayni mahfillerde söylen
mektedir. 

İ t a l y a n m a h a f i l i n e d i y o r ? 
Roma 26 (A.A.) — Gazeteler, İngil

tere hükûm.etinin mecburi askerlik 
usulünü kabul etmek hususundaki 
kararmı mufassal surette neşrediyor
lar. Karar, burada Almanyayı korkut
mak için boş yere yapılan bir teşeb
büs mahiyetinde telâkki edilmekte
dir. 

Birkaç aylık talimden sonra bir as
kerin yeni silâhlan kullanamıyacağı 
söylenmekte ve İngiltercnin berri bir 
devlet rolü oynamağa henüz hazır ol
madığı ilâve edilmektedir. 

F r a n s ı z g a z e t e l e r i n i n 
m ü t a l e a l a r ı 

Paris 26 (A.A.) — Matbuat, İngil-
teıenin mrrbuıl ar.kfrlik hi7iTi(t;ni 

(Ankara) Ma-
Çok kuvvetli 
muvaffakiyet 

Avrupa gllres 
şampiyonası başladı 

Güreşçilerimizin ilk günde 
aldıkları neticeler 

Oslo — Avrupa Oreko Romen güreş 
şampiyonasına salı günü büyük me
rasimle başlanmıştır. Müsabakalara 
Finlandiya, Norveç, Estonya, İsveç, 
Almanya, Danimarka, Letonya, Tür
kiye, yedişer kişilik tam takımlarla 
Polonya 5, İtaya 4, Fransa 3, Belçika 
3, MacaiTstan 3 er olmak üzere 74 gü
reşçi iştirak etm.iştir. 

Müsabakalara iştirak eden millet
lerin bayraklarile süslenmiş olan 
güreş salonu muazzam bir kalabalık 
tarafından kuşatılmıştı. Norveç millî 
federasyonu başkanı, iştirak eden 
milletlere teşekkür yollu söylediği 
bir nutku müteakib müsabakalan 
açtı. Millî marşlar ayakta dinlendik
ten sonra bütün güreşçiler halka tak
dim edildi ve müsabakalara başlandı. 

Müsabakaların ilk gününde aldığı
mız neticeler sırasile şunlardır: 

56 kilo — Kenan Finlandiyalı raki
bi Kisseli ile 15 dakika çetin bir mü
sabakadan sonra sayı hesabile mağ-
lûb oldu. 

61 kilo — Mustafa 
car Tot ile karsıla.ştı. 
olan rakibi karşısında 
gösteremiyen kaçak bir güreş yaptı. 
Hakemden aldığı müteadöid ihtarlar
dan sonra hükmen mağlûb oldu. 

Mustafa ikinci müsabakasını gece 
Estonya şampiyonuna karşı yaptı. 
Bir evvelki mağlûbiyetini unuttura
cak derecede hareketli çalıştığından 
hükmen galib geldi. 

66 kilo — Yaşar (Ankara) henüz 
mübtedi olmasına rağmen çok kuv
vetli bir vücuda malik olan Yaşar 
Norveçli rakibini sayı hesabile mağ
lûb etti. 

79 kilo — Sevimli pehlivanımız 
Mersinli Ahmed Letonya şampiyonu 
ile 15 dakika zevkle takib edilen bir 
güreş yaptı. Çok hararetli ve bizim 
pehlivanın hâkimiyeti altmda geçen 
müsabaka neticesinde hakem heyeti 
Mersinli Ahmedin galibiyetini ilân 
etti. 

Ağır siklet — Çok ümidvar olduğu
muz Çoban Mehmed hakkında gelen 
telgraflar maalesef menfî çıkmıştır. 
Çoban 15 dakikalık ağır ve hareketsiz 
geçen bir güreşten sonra hükmen 
mağlûb addedilmiştir. 

İ s t a n b u l a t l e t i z m b a y r a m ı 
Her sene muntazaman tekrar edil

mekte olan İstanbul atletizm bayra
mının bu sene 28 Mayısta yapılması 
tekarrür etmiştir. Kollej sahasında 
yapüacak olan bu müsabakalara be
den terbiyesi umum müdürlüğü bu 
sene himayesi altına almakla büyük 
bir alâka göstermiştir. Müsabakala-
rm 14 Mayısta seçmeleri 28 Mayısta 
finalleri yapılacaktır. 

kabuı etmesini müttefikan alkışla
makta ve İngiltere tarafından sarfe-
dilen gayretlerin totaliter devletleri 
harbe girmenüı, kendileri için bir de
lilik olacağına ikna edeceğini kay
detmektedirler. Jour - Echo de Paris 
diyor ki: 

«Daha .şimdiden Avustralya Ue Ce
nubî Afrika, İngilteı-eyi taklid etmek
tedirler. Bu memleketler, Büyük 
harpte Fransız cephesine mükemmel 
kıtalar göndermLşleı-di.» 

Pctit Prrisien şöyle yazıyor: «Po
lonya, Romanya ve Yunanistan, İn
giltercnin karannı kendilerine yapı
lan yardım ve vadinin makul bir ne
ticesi olarak kabul etmektedirler.» 

Jouı-nal gazetesi şöyle diyor: «İn
giltere, çıkacak bir harbin ilk günle
rinde Avrupaya Büyük harbin sonun
da göndeı-diği miktarda kuvvetler 
sevked^iidiği takdirde, Orta Avru
pa devletlerinin plânı suya düşer. Te
razinin gözü şimdi katî surette garp 
devletlerile müttefiklerinden tarafa 
eğilmiş oldu. 

C e b e l ü t t a r ı k t a n g e ç e n 
i n g i l i z k ı t a l a r ı 

Cebelüttank 26 (AA.) — îngilteif 
kıtalarını nakleden Doseyshiı-e gemi
si, Southampton'rtan tu raya gelmiş
tir. 

Argyll and Welsh alayımn efradını 
taşıyan Someı ' ' ' f. bu sabah şark 
L«tik.ımr1indp ..-L etmiştir. 

Yunanistanın 
prooramının hedefi 

Y u n a n B a ş v e k i l i P e l o p o n e z -
y a d a b i r n u t u k i r a d e t t i 

Atina 26 (A.A.) — Başvekil Metak-
sas, Peloponezya'da Kalamata'da söy
lediği nutukta, 4 ağustos 1936 rejimi
nin, Yıman milletinin sarsılmaz az
mine istinad ettiğini kaydettikten ve 
1936 intihabatilc seçilen parlâmento-
nmı, partiler arasmdaki kavgalar yü
zünden, dev?-miı bir hükümet kurma
ğa Liuvaffair olamamakJa beraber, 
şimdi tatbik edilmekte olan progra-
mm hemen hemen aynini tasvip et
miş olduğunu hatırlattıktan sonra 
demiştir ki: 

«Programımızın hedefleri, tahak
kuk ettirdiğimiz hedefleri, memleke
timizi harcî tehlikelere karşı masun 
tutmak için millî müdafaamızın kuv
vetlendirilmesi olmuş ve olmakta bu-
lum.ıuştur. MemJeketi silâhlandırdık 
ve Balkan ittifakım sağlamlaştırmak, 
menfaatlerimize karşı katiyen na
muslu ve sadık hareket etmek ve di
ğer memleketlerle de dost kalmak su-
retile hudutlanmızm tamamlığını te
min eyledik. Bu gayretlerin netice
leri diplomatik, sahada daha geçen 
paskalya günlerinde kedini göster
miştir. 

Atina 26 (A.A.) — Bütün gazete
ler, Başvelalin her gittiği yerde halk
tan gördüğü coşkun tezahüratı teba
rüz ettirmekte ve bımun, hükümet 
reisile n i l ' ç t arasındaki fikir ve gaye 
birliğinden üeri geldiğini ehemmiyet
le kaydeylemektedir. 

Asaf Boranın ölıiınü 
Ş ü p h e l i g ö r ü l e n b u v a k a h a k * 

k ı n d a t a h k i k a t y a p ı l ı y o r 

Ankara 26 (Telefonla) — İskende
run limanında tesis olunacak serbes 
mıntakayı tayin için icab eden etüd-
leri yapmak ve projeleri hazırlamak 
üzere İktisad Vekâleti tarafmdan Ha
taya gönderilen Umanlar umum mü
dürlüğü liman şirketleri müdürü 
Asaf Bora'mn Ankaraya avdet ettiği 
gün ansızın öldüğü yazılmıştı. 

Asaf Bora Ankaraya muvasalat et
tiği sabah vekâlettiki arkadaşlarma 
Hatayda kendisini zehirlediklerini 
ifade etmiş olduğundan ölümünü mü
teakip alâkalı kimseler vaziyeti şüp
heli hissederek keyfiyetten Ankara 
Cumhuriyet müddeiumumîliğini ha-
benteır etmişlerdir. C. müddeuimu-
mîliği cesedin hemen nümvme hasta
nesine kaldırılmasına karar vermiş, 
adlî tabip muayenesinde ölünün mide 
ve bağırsaklannm İstanbul adlî tıp 
umum müdürlüğüne şevkine lüzum 
göstermiştir. Adlî tıp umum müdür
lüğü verdiği raporla müteveffamn 
ahşasında pek fazla miktarda şedit ve 
madenî zehirlerden arsenik bulundu-
ğımu tesbit etmiştir. Keyfiyet derhal 
Cumhuriyet müddeiumumîliği ve 
Adliye Vekâleti tarafından hariciye 
kanalile Hatay fevkalâde mürahhas-
lığma ve Antakya baş konsolosluğuna 
bildirilerek mahallî hükümetten tah
kikat taleb edilmiştir. Fevkalâde mu
rahhaslığın ve Antakya baş konsolos
luğunun Hatay hükümeti nezdinde 
yaptığı ciddî ve âcil teşebbüsler neti
cesinde Hatay zabıtası işe el koymuş 
ve mücrimlerin bulunması için büyük 
bir faaliyete başlıyarak ilk hamlede 
mühim ip uçları elde etmişlerdir. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

Ankara Borsası 
26 939 
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Edirnedeki alay a a 
sancak verildi 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
merasimle alaylarına teslim ederler
ken halkın sürekli alkışlan ortalığı 
sarıyordu. 

Bunu alayların büyük geçid resmi 
takib etti, halk neşe içinde şehre 
döndü. 

Generaller, umumî müfettiş Kâzım 
Dirikle birlikte öğleden sonra ba2a zi
yaret ve teftişlerde bulunmuşlar ve 
akşam üzeri Halkevine giderek yeni 
yapılan tenis kortunu gezmişlerdir. 
Bu sırada Halkevi salonunda yapıl
makta olan serbes güreş antrenman
larında hazır bulunmuşlardır. 

K o m ü n i s t t a h r i k a t ı y a p m a k 
t a n s u ç l u b i r B u l g a r y a k a l a n d ı 

Komünistlik tahrikatı yapmaktan 
maznun Bulgar tebaasından Nikola 
adında bir adam yakalanarak dün 
adliyeye verilmiştir. Niko dördüncü 
sorgu hâkimi tarafından yapılan is
ticvap neticesinde tevkif edilmiştir. 
Tahkikat mevkufen devam edecektir. 

Adliye tebligat müdürü ke
faletle tahliye edildi 

Zimmetine para geçirmekten 
nunen ikinci sorgu hâkimi taı^... .-
dan tevkifine karar verilmiş olan 
İstanbul adliye tebUgat müdürü Mus
tafa kefaletle tahliyesi için müraca
atta bulunmuş, kendisinin beş yüz 
lira kefaletle serbes bırakılmasına ka
rar verilmiştir. 

T e h d i t l e p a r a a l m a k d a v a s ı 
Orozdibak müessesesinden tehditle 

para almaktan maznun Ömer Lûtfi 
hakkında asliye dördüncü ceza mah
kemesinin ikinci defa verdiği beraet 
kararı temyiz heyeti umumiyesi ta
rafmdan bozulmuştu. 

Dün dördüncü ceza mahkemesin
de bu davanın yeniden rüyetine baş
lanmıştır. Bu celsede müddeiumumi, 
maznunun suçu sabit olduğu cihetle 
temyizin nakız kararma uyulmasmı 
istemiş, mahkeme talebi veçhile nak
za ittiba etmiştir. 

Bundan sonra müddeiumumi eski 
iddiasını tekrarlayarak maznunun ce-
zalandınlmasım istemiştir. Maznun 
Ömer Lûtfi ile vekili ise Orozdibak 
müessesesinin vergi kaçakçılığı yap
tıklarım ileri sürerek müessesenin 
defterleri üzerinde tetkikat yaptml-
masmı istemişlerdir. 

Mahkeme, bu tetkikat talebinin 
reddine karar vererek maznunun 
esası hakkında müdafaasmı hazırla
ması için muhakemeyi başka güne 
bırakmıştır. 

Ü s k ü d a r a d l i y e s i y a n g ı n ı f a i l i 
b e ş s e n e , 1 1 a y , 6 g ü n h a p s e 

m a h k û m o l d u 
Üsküdar adliye binasım yakmak

tan maznun Nureddinin muhakemesi 
dün ağır ceza mahkemesinde bıtiıil-
mistir. Muhakeme neticesinde Nured
dinin, yangım çıkardığı sabit oldu
ğundan kendisinin eski mahkûmiyeti 
de gözönünde tutularak beş sene on 
bir ay altı gün müddetle hapsine \e 
41 lira para cezası ödemesine karar 
verilmiştir. 

P i y e s m ü s a b a k a s ı n d a 
k a z a n a n l a r 

Ankara 26 (Telefonla) — Cumhu
riyet Halk Partisinin açtığı piyes mü
sabakasına 27 eser gelmiştir. Jüri 
heyetinin tedkikatı neticesinde eser
leri beğenilen ve para mükâfatı ka
zanmalarına karar verilen eserler 
şunlardır: 

Samsun Halkevi üyelerinden Vedat 
Ürfi Bengti'nün yazdığı (Beyaz bay
kuş) adlı eser, müsabaka şartlarına 
göre 4 üncü derecede görülerek, buna 
(200) lira ve Bursa Halkevi üyelerin
den öğretmen Celâl Sıtkı Gürler*'n 
(Eğitmen), İzmit Halken üyelerin
den Yunus Nüzhet Unat 'm (Para de
lisi) ve Mardin Halkevi üyelerinden 
Sedat Yesüge*nin (O varken) adlı 
piyesleri de, müsabaka şaıtlarma gö
re, beşinci derecede görülerek (100) er 
lira. Bu eserler C. H. PartisiiKe bastı
rılarak Halkevlerinde taoocil edile
cektir. Müsabaka şartnamMİne göre 
birinci, ikinci, üçüncü derece mükâ-
fatlarmı kazanacak eserler buluna
mamıştır. 

• Üsküdar Halkevinden: 28-4-039 cu
ma günü saat 21 de Kvlmiz aatonund» 
avukat R«şad Kaynar tarafmdan (hukuk 
ınkıl&bı) mrvzuu dahilinde bir konferans 
vfriliTfktir 

Konftrransı müteakip Erimisin Ar k«la 
tarafından muhtelif kUUik parçalar çaiı-
nacaklır Herkes gelebilir. 



Sahife 12 & & 

MEŞRUTİYETTE SARAY ve BABIÂLİ 
YazaiK SÜLEinHAN KÂNt İRTEM — TercOme, iktibaa haUa mahfıudıır. 

,ğtamm MİMİ 
i, I ^.Müaıı 

Tefrika No. 23 

Şehzadelerin garib hareketleri, en âdi 
yerlere devann edenler 

Felâketler tevali ettikçe Sıütan Re-
şadm çekiştirme istidadı da inkişaf 
etmiş, bu hal gün geçtikçe bir çok 
Eevatm kendisine karşı iğbıraruu da-
yet eylemiştir. 

Sultan Reşad Türklerin ecnebi ka-
dmlarla evlenmelerini tecviz etmezdi 

(Tahsil ve terbiye görmüş kızları
mız varken gençlerimizin gayri müa-
lim kadın almalarım muvafık görmü
yorum.) derdi. 

Şehzadelar hakkmda pek hüsnü ne^ 
zar taşunazdı. 

Karadağ* prensi cülus tebliği için 
nezdine gönderilen başmabeyinci Lüt-
fl Simavi beye bir ziyafet vermişti. 

Prensin sofrada hazır bulunan bir 
kızı Türklere ve Türk edebiyatma me
rak ve muhabbetinden birçok bahset
mişti. Lütfi Simavi bey bu merak v« 
muhabbetin derecesinden şehzadeler, 
den biri namma genç prensesin desti 
İzdivacı talep edilse muvafakat cevabı 
ahnacağına hükmetti. Istanbula dö
nünce bu noktayı sultan Reşada açtı. 

Osmanh tarihinde böyle izdivaçla
rın vaki, Karadağ prensesinin de güzel 
ve malûmatlı bir kız olduğımu, bu ra-
bıtanm siyaseten de hüsnü tesir hasıl 
edeceğini ilâve etti. 

Sultan Reşad: 
— Öyle bir kızı takdir edecek bir 

şehzade tanımıyorum! cevabım verdL 
Sultan Reşad oğuUarmm iyi yetiş

mediklerinden müteessirdi. 
— Birader zamanında bunları talim 

ve tedris için hoca bulamazdık. Bu se
beple kendilerini arzu ettiğim gibi ye-
tiştiremedim. 

Diye teessüfler ederdi. İçlerinde en 
rabıtalısı olan Necmeddin efendiyi di
ğerlerinden ziyade severdi. 

Padişahlık itibarile devlet idaresin
de müessir bir rol öynamıyan sultan 
Reşad babalık itibarile ailesini de pek 
idare edemezdi! 

Oğulları Beyoğlımda âdi ve şüpheli 
mahallere devam ederlerdi. 

Beyoğlu mutasarrıfı iken bu şehza
delerin bu gibi yerlerde başlarına gelen 
ufak, tefek bazı hâdiseleri duymuş
tum. Bu hallerin nihayet büyük bir 
skandala müncer olabileceğini düşü
nerek Dahiliye Nazın Talât beye hu
susî surette şikâyette bulunmuştum. 

Bu mesele İttihad ve Terakki mer
kezi umumîsinde bahse konulmuş. 
Ben de içtimaa davet edildim. îzahat 
verdim. 

Evvelâ Beyoğlu zabıtasınca doğru
dan doğruya şehzadelerin bu gibi yer-
lere devamı menedilmesini isteyenler 
oldu. Şehzadelerle polisin münakaşa
dan mücadele haline girmeleri ihtima-
Unin mahzurlanm anlattım. Nihayet 
meselenin hanedan meclisine terki mu-
vafık görüldü. 

Veliahdın riyasetindte ve damad En
ver paşanm ikinci riyasetinde topla
nan bu mecliste şehzadelerin hareket
leri hakkında takyidler ve takayyüd-
1er karar altına almdığmı ve kendile
rine bizzat padişah tarafından nasi
hatler edildiğini duyduk. 

Bunun tesiri muvakkat oldu. 
Sultan Reşadm şehzadeleri gem al

maz takımdandı. 
Tevali eden şikâyetler üzerine hane

dan meclisince bu şehzadeler hakkın-
da artık daha şiddetlice davranılmak 
lüzumu tahakkuk etmişti. Bu yolda 
tedbirier müzakere edildiği kendisine 
haber verilen sultan Reşad meclise ge
lerek: 

— Ben onların yuvasuu yaparunl 
Bana bırakm! 

Der, Meclisten çıkarak büyük şeh
zadesi Ziyaeddin efendiyi çağırır tek
dir ve tevbihe başlar. Babasınm zaa-
fim bilen şehzade babasının ayağına 
kapanır! O da hemen merhamete ge
lir ve kucakhyarak oğlunu yerden kalr 
dırır. Ceza işi böyle kapanu-. 

Abdülhamidin şehzadelerinden Ab-
dülkadir efendinin sofra hizmetinde 
güzel bir Rum kızı vardı. Bu kız şeh
zadeden yüz göre, göre haremde hâkim 
kesilmişti. Kadmlara pek bed mua
meleler ediyordu. 

Abdülkadir efendi haremindeki ka-
dmlar bu halden sultan Hamide mer-
butiyeti malûm olan çerkes Ahmed Oe-
İftleddln paşaya şikâyet eylemlj, o da 
bu şikâyetleri bana bildirerek kızın 

Beyoğlunda âdi yeriere devam eda» 
Şehzadfliecden Ziyaeddtaı efendi 

AbdiUkadir efendi 

şehzade hareminden defi için teşeb
büste bulunmamı rica etmişti. İşi bir 
cuma selâmhğmda Enver paşaya aç
tım. Kız şehzadenin hareminde» çıka
rıldı. 

Fakat bir müddet sonra Ahmed Ce-
lâleddin paşa bu kızm çarşaflı bir res
mini getirerek bu kıyafetle gene şeh
zade dairesine girmeğe fürce bulduğu
nu söyledi. O hafta selâmlıkta bu res
mi Enver paşaya verdim. O da kızı 
Konyaya göndermek suretile şehzade 
dairesinde sükûneti temin edebildi. 

Meşrutiyetin temin ettiği serbestiyi 
suiistimal ederek hususî vaziyetlerile 
mütenasip olmıyacak hal ve hareket
lerde bulunan Şehzade ve sultanlar 
hükümeti ve hanedan meclisini daima 
kendilerile meşgul ederlerdi. 

Bir defa Dahiliye Nazın Talât bey 
gene bunlardan bazüanndan, bilhassa 
sultan Muradın kızlarmdan hanedan 
meclisinde şikâyetlerde bulunulmuş
tu. 

Reis veliahd Yusuf İzzeddin efendi 
bunlar hakkında pek şiddetli davran
mak istiyordu. 

— Bımlan Yedikuleye kapatmaü! 
Diyordu. Efendinin bu sözleri hün

kâra yetiştirildi. O da meclise gelerek 
gene işi üstüne aldı. 

— Onlarm cezasım bana bırakın! 
Ben onlara öyle bir ceza tertip edeyim 
ki, bir daha bu gibi ahvale tasaddl et-
mesinleı"! 

On beş gün sonra sultan Reşadm 
tertip ettiği cezamn ne olduğu anlaşıl
dı: 

Sultanlann hazinei hassadan veri
len maaşlan sakankur torbalar İçine 
konur, zatı şahane bunlan kendi müh-
rlle mühürleyip öyle sahiplerine gön
derirdi. 

Sultan Reşad tertip ettiği müthif 
cezayı Yusuf İzzeddin efendiye şöyle 
anlatmıştı: 

— Bu defa maaş torbalarım ben 
mühürlemedim. Başkasma mühürlel-
tim. Ziri zemini hacalete geçsinlerl 

Padişah (anhyana sivrisinek sazdır!) 
demek istiyordu! Amma... 

Meşrutiyet usulü bittabi padişahın 
şahsî bir siyaset takip eylemesine mft̂  
ni idi. Fakat bu olmasa da sultan Re
şad Abdülhamid gibi devletin siyas»-
tine böyle bir mecra verebUmek liya
kat ve iktidarmdan mahrum idi. O şaJ> 
»en kimsenin fena lAı aUbete uğnk 
maşım istemezdi. Fakat öğrenmişti U, 
meşrutiyet rejiminde hükümdar ikti
dar mevkUnde bulunan Kabinenin bm 
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AMKARA BADTOSÜ 
Pertembe 37 - 4 - 9S9 
TtÎRKİYE BAATHiB 

1240: Program, 12,35: Türit müalgl-PL, 
İS: Memleket saat ayan, ajana ve meteo
roloji haberleri, 18,15 - 14: Müzik (Kan-
gık program - Pl.). 

17,80: İnkılâp tarihi dersleri - Halke
vinden naklen, 18,30: Program, 18,35: 
Mttzilc (Bir konserto - Pl.), 19: Konuşma 
(Çocuk esirgeme kurumu - Temsü), 19,20: 
TOrk müziği (Fasıl heyeti) Çalanlar: 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gttr, 
Barsi Üner, Hamdi Tokay. Okuyanlar: 
Celâl Tokses ve Safiye Tokay, 20: Memle
ket saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 20,15: Türk müziği. Çalanlar: Ve
cibe, Refik Fersan, Fahire Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. Okuyan: Müzeyyen Se-
nar. 1 - Müstear peşrevi, 2 - Rahmi be
yin - Müstear şarkı - Gel ey saki şarabı 
tazelendir, 3 - Zeki Arifin - Segah şarkı -
Akladım ümldlerim hicran oldu hep, 4 -
Mahmud Celâleddln paşanm - Hüz2»m 
şarkı - Değildi böyle, 5 - Refik Fersan -
Tanbur taksimi, 6 - Suphi Ziyanm -
Kttrdili hlcazkâr şarkı - Bahçenizde bül
bül olsam, 7 - Leminin - Kürdlli hicaz-
k&r şarkı - Nazlandı bülbül, 8 - Osman 
Nlhadm - Kürdlli hicazkâr şarkı - Akşam 
güneşi. 9 - Kürdlli hlcazkâr saz semaisi, 
10 - Oyun havalan, 21: Konuşma (Çocuk 
esirgeme kurumu), 21,15: Esham, tahvi-
lAt, kambiyo - nukud ve ziraat borsası 
(flat), 21,25: NeşeU plâklar - R., 21,30: 
Müzik (Şan resitali - Bariton Max Klein 
tetftıfmdan), 21,55: Müzik (Bir solo - PL), 
İ2: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkm): 1 - Brahms - Macar dansı No. 17, 
I - Delibes - Menba: Balet süiti, 3 -
Lautenschlager - Yıldızlara doğru - Fan
tezi, 4 - Riisager - Bir entermezo, 5 -
LObr - Bavyera valsları, 6 - Coleridge -
Afrika süiti No. 1, 7 - Tschaikowsky -
Milletler süiti, 23: Müzik (Cazband-Pl.), 
23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yannki 
IHrogram. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Breslav 20 dans — Kolonya 20,10 kon
ser — Münih 20 operet ve filim havala
rı — Athlone 20,30 orkestra — Beromüns-
ter 20,40 orkestra — Bükreş 20,20 kon
ser — M. Cenerl 20,25 hafif muzika — 
Toulouse 20,15 karışık muzika — Vilna 
20,25 karışık muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21,15 dans — Breslav 21,15 bü

yük orkestra — Ştuttg. ve Frankft. 21,15 
karışık muzika — Hambg. 21,30 opera 
komik — Kolonya 21,30 karışık muzika — 
Viyana 21,15 dans — Bari 21,15 Yunanca 
neşriyat — Bordo 21,30 - 23,30 konser — 
Bültreş 21,15 senfon. konser — Limoges 
21,30 hafif muzika — Londra 21,30 salon 
muzikası — Paris P. T. T., Lyon ve Rennes 
21,30 - 23,30 orkestra — Nis 21,30 - 23,30 
«Phryne» operası — Sofya 21,30 orkestra. 

Saat 22 de 
Budap. 22,10 dans — Florans 22,10 or

kestra — Lille 22,30 - 23,30 orkestra — 
Londra 22,30 orkestra — Milano 22 Ver-
di'nin Trovatore operası — Sofya 22,56 
orkestra — Vilna 22 keman. 

Saat 23 de 
Hambg. 23,50 - 1 orkestra — Kolonya 

23,45 dans — Königsb. 23,35 - 1 dans — 
Münih 23,20 - 1 karışık muzika — Diğer 
Alman istasyonları ştutt. tan naklen 
23,30 - 1 halk muzikası — Budap. 23 pi
yano — Laibach 23,15 orkestra — Stok-
holm 23,15 hafif muzika — Toulouse 23,45 
dans — Vilna 23,10 hafif muzika. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar evvelki 

programlarma devam —Budap. 24,10 çin
gene çalgısı — Hilvers. I 24,10 hafif mu
zika — Londra 24,10 dans — Sofya 24 
hafif muzika ve dans — Vilna 24,05 Leh 
muzikası — Breslav, Kolonya ve Viyana 
1 - 4 hafif muzika — Ştuttg. 1 - 3 Doni-
zetti'nin «Lucie de Lammermoor» operası. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: Kanzuk Mu-

hiddin, Dairede Güneş, Taksimde Ni-
had, Şişlide Pertev, Galatada Viço-
pulo, Fatih: Şehzadebaşmda A^f, 
Karagümrük: Arif, Bakırköy: Mer
kez, Sanyer: Nuri, Aksaray: Ziya Nu
ri, Fener: Hayim Berk, Kumkapı: Lâ
lelide Haydar, Küçükpazar: Hikmet 
Cemil, Samatya: Yedikulede Teofi-
los. Alemdar: Ankara caddesinde Arif 
Neşet, Şehremini: Ahmed Hamdi, 
Üsküdar: Çarşıbojrunda İttihad, Hey-
b^iada: Halk, Büyükada: Şinasl Rıza. 

Ortftköy, Amavutköy, Bebek, Bey-
kos, Paşabahçe, Anadoluhl«an, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgftn ve Rumell-
hisanndaki eczaneler her gece nöbet
çidir. 

karanm imza ederdi. 
Bütün saltanatı müddetince sultan 

Reşad yalmz bir defa hükümet ksura-
nna mukavemet göstermek istemiştir. 

Mahmud' Şevket paşanm itlafı (1913) 
meselesinde divam harb damad Salih 
paşayı zimedhal addederek İdama 
mahkûm etmişti. Sultan Reşcul bu 
İdam karanm iptida imzalamağa riza 
göstermedi. Haremde kadınlann taz
yiki hayU kuvvetli olduğu İçin epey 
dayandı. 

Fakat saltanat vazifeleri insana aile» 
vi rahm ve şefkat duygulanna yer bı-
rakmıyacak kadar ağırdı. Nihayet hük
mü tasdike kendisini mecbur gördü! 

(Aricası var) 

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

Yazan: İSKENDER F. 8ERTELLÎ Tefrika No. 123 

Fatma, tmparatoriçeyi avucunun içine almıştı. Bîr 
taraftan Samoyu aratıyor, bir tarftanda tuzak kuruyor 

— Daha ne bekliyoraım? dedi. Sa
moyu yakalatıp aslanlann ağzma 
neden attırmıyorsım? 

Saray muhafızı, sık sık imparatori-
çeııln veziri ile alay etmekten hoşh-
landığı için, ele geçen bu fırsatı kar 
çırmamış ve: 

—. Belki Samonun kaçmasım bek
liyor, imparatoriçem! 

Diyerek, yan gözle de vezirin yü
züne bakıp gülümsemişti. 

Çutsay, Samo gibi bir kahramamn 
aslanlar ağzma atılmasına ne razı, 
ne de âlet olabilirdi. Görülüyordu ki, 
Fatma, saray muhafızım da elde et
mişti. Gerçek, işin içyüzü de böyle 
idi. Fatma, Samoyu yakalatıp ölüm
le tehdid ettikten sonra, onu kolay
ca elde edebileceğini umuyordu. Bü
tün plânlanm hazırlamıştı. 

Çutsay, Fatmadan şüphelenmemiş 
olsaydı, bu işe o kadar ehemmiyet 
vermiyecek ve: 

— împaratoriçe ne İsterse yap-
sm... 

Deyip çekilecekti. 
Halbuki, ölümü istenen adam, bü

tün milletin kalbinde büyü,k bir sev
gi uyandıran, ve Moğolistana çok 
büyük yararlıklan dokunan bir kah
ramandı. Halkın ağzında hâlâ her 
gün onun hakkında yazılmış medhi-
yeler ve heyecanlı destanlar dolaşı
yor, çocuklar sokaklarda Samo3ru 
yakından görebilmek için birbirini 
çiğnercesine koşuşuyor, düşman mem
leketlerinde hâlâ Samonun akınla-
nndan, kahramanhklanndan bah
sediliyordu. Çutsay bunlan görüp 
dururken, bir fettanm kimbilir ne 
maksadla hazırladığı bu tuzağa Sa
monun düşmesine elbette meydan 
vermek istemiyecekti. 

İmparatoriçeye sadece: 
— Ceza vermekte acele etmeyiniz. 

Benim tahkikatım henüz bitme
miştir. 

Demişti. 
Turakina, Çutsaym sözlerinden bir 

şey anlayamadı: 
— Samo kaçarsa, kendini yok bil! 
Dedi ve saray muhafızına döne

rek: 
— Onu hemen yakalatıp zindana 

atımz. Çutsay kendisini bir kere sor
guya çeksin ve Aysunun başını ne
den vurduğunu öğrensin. 

Dedi. 
Saray muhafızı gidince, Çutsay 

Împaratoriçe ile yalnız kaldı: 
— Karakurumda dünyanın her kö

şesinden gelmiş insanlar vardır, im
paratoriçem! Bunlar, büyük Moğol 
devletini içinden yıkmak isterler. Ve 
bu maksadla kahramanlanmızı le
kelemek, komutanlanmızı gözünüz
den düşürüp yurdumuzu fesada ver
mek isterler. Herkesin dediğine ba
kacak olursak, aldamnz. Ben, Samo 
gibi aklı başında bir komutanm, 
böyle güzel sesli bir kadma kıyacağı-
m sanmıyorum. Bu işin içinde gizli 
eller seziyorum. Bana biraz vakit bı-
rakırsamz, size Samonun masum ve 
suçsuz olduğunu isbat edeceğim. 

Çutsay bunu söyledikten sonra, 
Tm-aklnamn dizlerine kapandı: 

— Yalnız sizden bir isteğim var, 
imparatoriçem! Ben bu işi takib ve 
tahkik ederken, hiç kimseye bir şey 
söylemeyiniz. O zaman bütün gay
retim boşa gider. Müsbet bir netice 
elde edemeyiz. 

Turakina söz verdi... 
Çutsay, imparatoriçenin yanmdan 

sevinçle çıktı. 
İ k i c a m b a z , b i r i p t e . . . 

Turakina aleyhindeki cereyanları 
İlerleten ve genişleten sebeblerden 
biri de, imparatoriçenin Fatmaya 
gösterdiği zaaf ve itimad idi. Komu
tanlar bunu gördükçe: 

— Bir kadmm oyuncağı olan im
paratoriçeye boyun eğmekte devam 
edemeyiz.. 

Diye söyleniyorlardı. Samonun 
jrakalanması için verilen emlrier de 
diğer komutanlann kulağına gidin
ce, Karakurumda Turakina baklan
daki dedikodular büsbütün art
mıştı. 

Fatma kendine o kadar güveni
yordu M, bu dedikodulara ve komu-
tanlarm sözlerine ehemmiyet verme
den, omuz silkip geçiyordu. 

Fatma, saray muhafızı Duran'ı el
de etmişti. 

Duran, Fatmaya» 
—( Hiç merak etme, onu ben yaka

latacağım. 
Diyordu. Fatma, Samoyu bekliye-

dursun. Bu arada, Çutsay da faali
yete geçmiş ve - Samonun bu vaka ile 
alâkası olmadığına bir daha inan
mış olduğundan - Duran'm neler 
yapmak istediğini öğrenmeğe çahş-
mıştı. Çutsayın Çinlilerden bir çok 
adamlan vardı. Bunlar hem Duran'ı, 
hem de Samoyu takibe başlamışlardı. 

Şimdi, iki kurnaz cambaz, bir ipte 
oynuyordu. Eğer Samo ele geçmiş 
olsaydı, Fatmamn bu entrikalarda 
muvaffak olmaa muhtemeldi. Fa
kat, Samoyu aradıklan halde bula
mıyorlardı. 

Fatmanm canı sıkılmağa, geceleri 
uykusu kaçmağa başlamıştı. İki gün 
ardısıra, ELarakurumım her köşesin
de Samo'yu aradılar, bulamadılar. 

Çutsay, bu neticeden çok mem
nundu. Aysuyu öldürmüş olsa bile, 
onun ele geçtiğini istemiyordu. 

— Kaçnuşsa, zekâsını göstermiştir. 
Diyor, fakat onun Aysuyu öldür

düğüne, bir türlü inanamıyordu. 
Fatma, Duran'a vannı yoğunu ve

riyor, Samoyu buldurmak için ne 
mümkünse yapıyordu. Fatma, Samo
yu ne yapıp yapacak, elde edecekti, 
Samo ondan kaçtıkça, Fatmamn bu 
meşhur kahramana karşı temayülü 
artıyor, ellisinden sonra kalbine dü
şen bu ateşin kendisini nasü yaktı
ğım görüyordu. Fatma çok muhte
ris, çok heyecanlı bir kadındı. Fa
kat, kendisini her zaman, her şeyde 
muvaffak eden, herkese karşı üstün
lüğünü temin eden bir meziyeti var
dı: Soğukkanlıydı, ve o, bu sayede 
her düeğini yapmağa, imparatoriçe
ye her arzusunu kabul ettirmeğe 
muvaffak oluyordu. 

Turakina, Fatmanm elinde - ko
mutanların dediği gibi - bir oyuncak
tan farksızdı. 

Fatma o günlerde vezir Çutsay-
dan şüphelenmeğe ve onu gizliden 
gizliye takib ve tarassud ettirmeğe 
başlamıştı. Çutsayı baş vezirlikten 
devirmek Fatma için güç bir iş değil
di. O, imparatoriçeye: 

«— Çutsay sizi tahtınızdan devir
mek için el altmdan çalışıyor. Bu 
adama itimad etm^iniz!» 

Diyecek olsa, Çutsaym ömrü bit
miş olurdu. Fakat, Çutsay giderse, 
yerine kim gelecekti? 

Çutsay hiç olmazsa uysal bir 
adamdı; Fatmajn bir gün bile kırma
mış ve imparatoriçeye onun aleyhin
de bir söz söylememişti. Turakina, 
İrana gönderdiği Ergun ham yanına 
vezir olarak alırsa, Fatma sarayda 
bir gün bile eski serbestisini muhafa
za edemezdi. Turakinanın Erguna 
güveni olduğu kadar, ondan çekin
diği de muhakkaktı. Ergim kadın 
akille bir iş görmez, hattâ Turaki-
namn Moğol tahtında oturmasına 
bile tahammül edemezdi. Ancak, Er
gim, Oktay hamn adamıydı... Okta-
ya büyük ve candan sevgisi vardı. 
Onun hatıralannı sayarak, Turakl-
naya da baş eğmişti. 

Ergunun Karakmnıma gelmesi bi
le Fatmamn mevkiini sarsabUirdl. 
İşte Fatma, bu endişe ile Çutsay 
aleyhinde imparatoriçeye bir şey söy-
llyemlyor, söylemek işine gelmiyordu. 

İyi amma Çutsay da Fatmamn 
peşini kovalamağa başlamıştı. Bu işe 
nihayet vermek lâzımdı. Fatma, ve
zirin gözcüleri tarafından takib edil
diğini seziyordu. 

Bir gün - Aysunun boynunu vur
duran - cücesini çağırdı: 

— Çutsay beni neden göz hapsüıe 
aldırdı? Benden niçin şüpheleniyor? 

Diye sordu. Cücenin her şeyden 
haberi vardı. Fakat, Fatmayı teselli-
ye çalıştı: 

(Arkası vaıt) 
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AŞK ve MACERA NUVELİ 

Kör Ressam 
' (Baş tarafı 10 uncu sahifede) 
Ve hikâyesine devam etti: 
— O geceyi asla unutmam. İçtik, 

yedik... Delikanlı bize bazı havalar 
çaldı. Kendisine Ata ile mesud olup oh 
madiğini sordum. 

«— Rahatım! - dedi. - Çocuklara bâ  
kıyor, yemek pişiriyor, her sözümü din
liyor. Benim de kadından beklediğim 
bımdan ibarettir. 

«— Avrupayı özlüyor musvmuz? Pa-
risin, Londranın ışıklı caddelerini gör
mek ihtiyacını duymuyor musunuz? 
Tiyatroları, sinemaları aramıyor mu
sunuz? 

«Uzun müddet sustu; ve: 
«— Ölünceye kadar burada kalaca

ğım? - dedi. 
«— Yalnızlık hüznü duymuyor mu< 

sunuz? 
«— ZavaUı dostum!... Belli ki ar-

tistliğin ne olduğundan haberin yok. 
Kaptan bana bu hikâyeyi nakleder

ken otelin sahibesi yaklaştı: 
— Madem ki bay Stricklandın ha

yatını merak ediyor, kendisini doktorla 
tanıştıralım. Hastalığı ve ölümü hak
kında izahat alır. 

Kaptan, yüzüme bakarak: 
— Hay hay! - dedi. 
Teşekkür ederek kabul ettim. Bir

likte gittik. 
» • • 

Bir gün doktor köyde bir hastayı 
yokladığı zaman sokakta ağlıyan bir 
çocuk kendisine yaklaşmış. Beyaz cinsr 
ten hasta bir adamı tedavi etmesi için 
rica etmiş: 

Strickland'a çağrıldığını öğrenen 
doktor, kapıdan içeri girince, ressamın, 
arkası dönük, bir tablo ile meşgul ol
duğunu görmüş. 

Ayak sesisi işiden Strickland döne
rek, aksilikle: 

— Neye geldiniz? Benden ne istiyor
sunuz? Kimsiniz? - diye sormuş. 

— Doktorum... Karınız beni çağırt
tı. 

— Ne aptal şey... Biraz ateşim var. 
Geçer. Şehre inen olursa kinin aldır
tacağım. 

— Kendinize bir baksanız a... 
Strickland duvara asıh köhne bir 

ajTiaya yaklaşmış: 
— Ne var? - demiş. 
— Görmüyor musunuz? Ne kadar 

değişmişsiniz. Bütün çizgileriniz şiş
miş. Bu a'raz fenadır. Haber veriyo
rum: Pek fena bir hastalığa yakalan 
mışsmız. 

— Ben mi? 
— Sizde cüzamın bütün alâimi var. 
— Alay mı ediyorsunuz? 
— Heyhat, hayır... Yerliler bunu çok 

iyi anlarlar... Şüphelendikleri için be
ni çağırmışlar. 

Strickland kapıyıa doğru yürümüş. 
Kanadı açmış ve dehşetle dışarıya bak
mış. Derhal evin içinde acı feryadlar 
kopmuş ve ressam, uğradığı felâkete 
artık kani olmuş. Doktora dönerek: 

— Sizce daha ne kadar yaşıyabili-
rlm? 

— Bilinmez... Bazen hastahk ağır 
yürür... Yirmi sene de sürer. 

Bitirdiği tabloya dalgın dalgın bak
mış: 

— Buraya kadar gelmek zahmetli 
şeydir... Bu levhayı size hediye ediyo
rum. Belki bir gün memnun kalırsı
nız. 

İsrarla kabul ettirmiş. Dışarda Ata 
ile yerli kadmlar ağlamakta devam 
ediyorlarmış. Strickland karısına: 

— Üzülme... Yakında gideceğim.. 
— Seni götürecekler mi? 
O zamanlar adada cüzamlıları he

nüz hapsetmiyorlar, serbes bırakıyor-
larmış 

Doktorun ağzından anlatayım. 
«Ressam: 
«— Dağa çıkacağım! - dedi. 
«Genç kadın, önüne geçerek: 
«— Bu evden kim isterse ayrılsın... 

Fakat ben senin kannım... Yanından 
ayrılmam... Beni bırakacak olursan 
evin önündeki şu ağaca kendimi asa-
nny Sana yemin ediyorum.. 

«O sessiz, munis kadın, birdenbire 
kaplan kesilmişti 

n— Niçin benimle kalacakmışsın? 
Şehre in. Bir başka beyaz bulursun. 

<— Ha>ır... Nereye gidersen arkan-
dan geleceğim... 

«Biran ressamın haşinliği yumuşa
dı. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü. 

uVe bana dönerek: 

«— Kadınlar ne garip mahlûklar
dır. İsterseniz onları dövünüz, sövü
nüz. Sizi seveceklerse gene severler...-
dedi. 

«Tekrar geleceğimi vadederek aynl-
dım. 

«Ata beni tekrar çağırtmadı. Bütün 
adada herkes onun vaziyetini öğren
mişti. Kimse eve yaklaşmıyordu. Hat
tâ dağ, bayır dolaştığını gören çoluk 
çocuk kendisinden bucak bucak kaçı-
yorlarmış. Arasıra şehre inig, yiyecek 
alan karısını da yerliler koğmuş. Bir 
daha gelirse kendisini taşlayıp evini 
ateşe vereceklerini söylemişler. 

«Merak ettiğim için uzun müddet 
sonra tekrar ziyaretine gittim. Beni I 
kabul etmedi. 

«Karısına: 
I 

«— Ne yapıyor? - diye sordum. 
«— Şimdi bütün evin içini boyuyor. 
Aradan üç sene geçmiş. Strickland 

artık ölüyormuş. Can çekişme haberi
ni alınca bu sefer tekrar kendisini gör
meğe gitmiş. Kapı acıkmış İçeriye gi-
rince dehşetli bir koku genzini sarmış 
ve birdenbire afallamış: Nerede bulu
nuyor? Bir ormanın içinde mi? Zira iş
te dört bir yanda çıplak adamlar do
laşıyor. 

— Allah vere de güneş beynime vur
muş olmasa... - diye mırıldanmış. 

Fakat sonra bunlann hep duvara 
yapılmış yağh boya resimler olduğu
nu farketmiş. 

Ev sahibesi kadın, yerde yatmış, 
ağ'lıyormuş. Doktor her odada hariku
lade tablolarla karşılaşıyormuş. Ta
vandan aşağıya kadar inen bu muaz
zam sanatin önünde heyecanla kalmış. 
Ressam tabiatın bütün meçhul sırları
nı keşfedip onu ilâhî bir şekilde can
landırmış. 

İğrençliği içinde harikulade olan bu 
iptidaî güzellik beşerî havsalaya sığa-
mazmış. 

Doktor, gayri ihtiyari: 
— Bunlar birer şaheser! . diye ba

ğırmış. 
Sonra yerde, pis bir şilte üzerinde 

yemyeşil yatan Stricklandı görmüş. 
Artist ölmüşmüş. 

Hekim, sinirlerini yenerek cesede 
doğru eğilmiş. 

— Kör miydi? Kör mü olmuştu? - di
ye sormuş. 

Yanında, genç kadın, hıçkırmış: 
—Evet... Bir senedenberi.,. Bütün 

bu resimleri körken yaptı. 
*** 

Bir ay sonra Londradaydım. Bayan 
Stricklandm güzel villâsuu ziyarete 
gittim. O şimdi altmışma gelmiş, zen
gin bir kadındı. Evinde meşhur Ame
rikalı resim münekkidi bay Van Busche 
Tay loru gördüm. Kadınm duvara asıh 
levhalarını hayranhkla seyrediyordu. 

Misafir gittikten sonra ev sahibesi 
bana döndü. 

— Meşhur bir sanatkârın kansı (A-
mak kolay değil... Kocam hakkında 
gazeteciler, münekkidlere izahat ver
mek meçburiyetmde kabyorum... 

Her gün biri gelir. 
— Daktilo işini bıraktnız tabiî... 
— Mecburen... Çünkü vaziyet değiş

ti. Kocam öldükten sonra tablolarının 
ne kıjmıet kazandığını biliyorsunuz... 
Bugün hamdolsun çok zenginiz... Meş
ru zevcesi olduğum İçin bütün eserle
ri bana gönderildi. Günden güne de 
kıymetleri artıyor. 

Hülâsa eden: (Vâ-Nû) 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 s 6 7 e 9 10 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuni9 
750 » 
400 » 
150 » 

2700 kuruş 
1450 > 
800 » 
— » 

Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Seneliği 3600. altı aylıtı 

1900, üç ayh&ı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi bet kurufluk pul 
gfodermek l&zımdır. 
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İdarehane: BabUUl civan Acunuiluk 
sokak No. İS 

•«Idma MgB! 
1 — Okuma - Bir sayı. 
2 — Muzır. 
3 — Gözeterek. 
4 — Fakat - Tersi çok değil. 
5 — Baba yüreği. 
6 — Düdüğün başı - Telefonun ilk sözü. 
7 — Esaletli - Tersi bir Ermeni ismidir. 
8 — Uykuda hayat geçirmek. 
9 — İspanyanın son Cümhurrelsi - Ba

sma «i» gelirse büyük olur. 
10 — ytrar etmek. 
Takandan aşağı: 
1 — Dara ile beraber. 
2 — Üzüntüsü yok. 
3 — Cebelüttank boğazında bir liman-

Efradı aile. 
4 — Bakiye. 
5 — En azdan - Karganın çıkardığı 

sts. 
6 — Yer - Lokumun başı. 
7 — Bir erkek ismi - Bit cins bakut 

kap. 
8 — Başına «K» gelirse şehir harici 

olur - Bilgi. 
9 — Ezmekten emir - Şarkılı tiyatro. 

10 — Bir ağaç - Kıymetli bir taş. 
Geçen bnlmacamuın halli 

Soldan sağa: 
1 — Tiyatro, Es, 2 — Azık, Ebedi, 3 — 

Kalınsicim,, 4 — Ulaşan, Zma, 5 — Nen, 
Zehab, 6 — Cel, Hu, 7 — Alıcı, Kart, 8 — 
İki, Kanga, 9 — Ar, Reise, 10 — Vaveyla, 
Lâ. 

Tokandan aşağı: 
1 — Takunya, Av, 2 — İzale, Lira, 3 — 

Yılancık, 4 — Akış, Ecire, 5 — Nazlı, Ey, 
6 — Resne, Kil, 7 — Obi, Kasa, 8 — Ec-
zahane, 9 — Edimburg, 10 — Sima, Taka. 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mahkeme
sinden: Refet Osman ve Hüsnü ve Hay
riye ve sairenin müştereken mutasarrıf 
oldukları 20 bin lira kıymeti muhamme
ndi Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 
eski Macar, yeni Turan sokağında 23, 27 
numara tahtında iki bap dükkânı muhte
vi Yoğurtçu namile maruf 25 numaralı 
apartınıan için yapılan açık arttırma ne
ticesinde hissedarlardan Refet üzerine iha
le edilerek bedeli müzayede yatırılmamış 
olduğundan, İhale feshedildiğinden, İcra 
ve İflâs kanununun 133 üncü maddesi 
mucibince ikinci defa olarak 15 gün müd
detle tekrar müzayedeye konulduğundan, 
arttırması 12-5-939 Cuma günü saat 15 ten 
16 ya kadar icra olunacağından ve en çok 
arttırana ihale edilecektir. Gayri menku
lün evsafı mahkeme başkâtibi nezdinde 
937/14 No. İl dosyada yazılı olduğımdan is-
tiyenler orada okuyabilir. 2 — Evvelki iha
le tarihine kadar birikmiş olup hissedar 
ve o zamanki müşteri bulunan Refet ta-
rafmdan tesviye edilip miktan bu kerre 
vergi ve Evkaf dairelerinden gelen tezke
relerde yazılı (1000) lira 17 kuruş vergi 
Ue 36 lira 93 kuruş müterakim Evkaf ka
resi hissedarlara ve keza Refet tarafmdan 
tesviye edilen yirmi senelik taviz bedeli 
olan 869 lira 3 kuruş ve feshi ihaleden son
ra bugüne kadar birikmiş ve eskiden ba
kiye kalmış olan ceman 715 lira vergi ve 
Belediye rüsumu ile dellâllye müşteriye 
aittir. 3 — Arttırmaya girmek istiyenler 
muhammen kıymetin % 7,5 (yedi buçuk) 
nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanm teminat mektubunu getirmeleri 
çarttır. 4 — Arttırma bedeli ihaleden iti
baren beş gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozula
rak farkı flat ve zarar ve ziyan ve faiz bi-
lâ hüküm kendisinden almacaktır. 5 — 
2004 No. h İcra ve İflâs K. nun 188 inci 
maddesine tevfikan gayri menkul üzerin
deki haklarına ve hususile faiz ve masari
fe dair olan iddialarını isbat İçin Uân ta
rihinden itibaren (10) gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte satış memuruna mü
racaat etmelidirler. Aksi takdirde haklan 
tapu kütüğüyle sabit olmıyanlar satış pa
rasının paylaşmasından hariç kalırlar. 
6 — Şartname mahkeme divanhanesinde 
herkesin görebileceği yerde asılmıştır. 
Fazla malûmat almak istiyenler 937/14 
sayısile başkâtipliğe müracaatları ilân olu
nur. (M. 2040) 

HB Dr. A. Asım Onur g ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
Istanbulun en gûıel yerinde, nnla 

bir park İçinde, konforu mükemmel 
bakum İyi, kadm ve erkek her tûritt 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadın amellyatlarUe fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameUye-
lea için çok ucua hususi fiaUer Orta
köy. tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Askere davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 934 do

ğumlu ve bu doğumlularla muameleye ta
bi diğer doğumlu kısa hizmete tabi ve 
askeri ehliyetnamesi olmayan islâm ve 
gayri İslamların 1 Mayıs 939 gününde ha
zırlık kıtalarında bulunacak veçhile sevk 
edileceklerdir. Bu kısa hizmetli eratm 
28 nisan 939 (ünü şubeye gelmeleri U&n 
olu:ujr. 

Toprak mahsûlleri Ofisi 
istanbul şubesinden: 

938 ve daha evTelki seneler mahsulünden olup da halen sahipleri uhdesinde 
bulunan Afyonlann mubayaası için Toprak mahsulleri ofisince tesbit edllco 
Program: 

AZAMÎ TESLİM MÜDDETİ: 
938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup halen sahipleri uhdesindt 

bulunan ham afyonlann ofis tarafından mubayaa edilebilmesi için 
bunların nihayet 31, Mayıs/939 altşamma kadar ofisin îstanbuldaki deposuna? 
ya bizzat sahipleri tarafından veyahut îstanbulda tayin edecekelri kanuni 
vekilleri tarafından getirilmiş olması lâzımdır. 

Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti katiyede satın ahnmayaca. 
ğı gibi tajnn edilen muayyen müddet dahi hiçbir sebeple uzatılmayacaktır. 
Hastahk veya herhangi diğer bir mazeret sebebile yukarda tayin edilen müd-
det zarfında teslim edilmemiş olan afyonlann mubayaası için vaki olacak 
müracaatlarda katiyen nazarı itibare alınmayacaktır. 

Afyonlann depoya muvakkat kabul şekli: 
Afyonlar İstanbulda ofis deposuna geliş sıra numarasile kabul edilecek 

ve eksperlerimizce usulü dairesinde hikemi muayenelerinin yapılması tartısı 
numunelerin alınıp tahlile gönderilmesi bu sırayı takip edecektir. 

Afyonlann depoda yapılacak hikemi muayenesi: 
Ofis deposuna teslim ed:len afyonlar üzerinde yapılacak hikemi muayene 

(ekspertiz) .sonunda bunlarii. arasında hileli katkılı mağşuş afyonlar zuhur 
ederse bımlar katiyen mubayaa edilmiyecektir. Muayene neticesinde kabule 
şayan görülen afyonlar ince ve kaba olarak iki sımfa ayrılacaktır. 

Hikemi muayenelfde Ofis eksperlerinin verecekleri kararlar katidir. 
Kimyevî muayene şeklî: ' 
Ofis deposuna teslim edilen afyonların hikemi muayene neticesinde in

de ve kaba kısımlara aynlraacmdan sonra her iki sınıf afyondan müteamil 
usulüne tevfikan ayrı, ayrı alınacak numuneler tahlilâtı ticariye lâboratuva-
lina sevkedilecektir. Bu lâboiatuvaı-da yapılacak kimyevî tahlil neticesinde 
herbir sımf afyonun irae edeceği morfin derecesi afyon fiatının tesbitine esa« 
teşkil edecektir. 

Kimyevî tahlil neticesinde çıkacak ihtilâflar satıcı ile ofis arasında tan
zim edilecek mukaveleye mevzu hükümler dairesinde halledilecektir. ,.. 

Afyonların tartısı: 
Depoya giren afyonların ofis eksperleri tarafından yapılan hikemi mua

yenesinden sonra sayam kabul görülen afyonlardan ince ve kaba olarak ayrı
lan kısımlar ayrı aj'rı müteamil usule tevfikan numunesi ahndıktan soma 
tartılarak alâkadarına muvakkat bir ayniyat makbuzu verilir. 

Afyon fiatlarmm tesbiti: 
Ofis deposuna teslim edilen afyonlardan ince afyonun beher morfin derew 

cesi fiatı 35 ve kaba afyonun beher morfin derecesi fiatı 25 kuruş olarak tesbit 
edilmiştü'. 

Afyon bedellerinin tahakkuku şekli: 
Tahvilâtı ticariye îâboratuvanna gönderilen numuneler üzerinde yapılan 

tahlil neticesinde afyonların ihtiva ettiği morfin derecesi lâboratuvann vere
ceği resmî bir rapor ile tahakkuk ettikten sonra yukardaki maddede beher 
morfin derecesi için tesLit edilen fiatlar üzerinden ince ve kaba afyonlann 
tutarı herkes için ayrı ayrı tahakkuk ettirilerek bu bedeller afyon mudileri» 
nin namına açılacak bir hesabi alacak yazılacaktır 

Afyon bedelleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sonra alâkadarlara evvele* 
verilmiş olan muvakkat aj'niyat makbuzu istirdat edilerek yerine afyonun 
ince veya kaba olduğunu ve her cinsin kilosımu titrajım ve kilo fiatım ve bu 
fiata nazaran ayrı ayrı tutarlarile alâkadarların yekûnlu alacağını gösteren 
bir vesika verilir. 

Afyon bedellerinin ödeme şekli: , 
939 senesinden itibaren her sene ofisin satacağı afyonların brüt bedelle

rinin % 20 si her seneki bilançosunun kesbi katiyet etmesinden sonra afyon 
mudilerine alacaklarına nazaran garameten taksim edilecektir. Bu suretle 
tahakkuk edecek alacaklar sahiplerine makbuz mukabilinde tevzi edilerek 
hesaplarma zimmet kaydedilmekle beraber her sene yapılan tediyat yukanki 
madde mucibince alacakhlara verilmiş olan vesikaya da kaydolunacaktır. 

Damga ve borsa' resimleri gibi her türlü rusvun ve tekâlif satıcıya aittir. 
Bu program 31, Mayıs/939 çarşamba günü akşamına kadar İstanbulda 

Toprak mahsulleri ofisinin afyon deposuna teslim edilecek 938 ve daha evvel
ki seneler mahsulünden olup da bugüne kadar muhtelif sebepler dolajnsile 
uyuşturucu maddeler inhisarına satıünayan veyahut mezkûr inhisarın tesbit 
ettiği mubayaa programlarının muayyen şartlanna tevafuk etmediği için 
mezkûr inhisar tarafından satm alınmamış olan afyonlann mubayaasına 
münhasırdır. 

938 senesinden sonra her sene mahsulü senesi için tesbit edilecek pr(^-
ramlar ve prensipler mucibince tayüı edUen program haricinde kalacak af
yonlann mubayaası için vaki olacak müracaatlarm da sureti katiyede kabul 
edilmiyeceği ehemmiyetle alâkadarlann malûmu olmak üzere ilân olunur. 

Fazla tafsilât için Ofisin İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaat edil
mesi. (2811) 

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: l l /Mayıs/1939 dadır. Büyük İkra-

tmiye: ^OPIJIJ liradır... Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

[iki adet mükâfat vardır... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siı de^ 

^piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına girmiş olursunuı... 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Tahmin Muvakkat Eltsiltmenin 
değeri teminatı 

800 adet erat kaputu 7200 540 
700 erat kışlık elbise 7000 520 

3000 çift erat kundura 14100 1058 
900 takım yazlık elbise 4680 351 

3000 takım erat çamaşırı 2700 173 

Eksiltme Saat 
nev'i tarihi 

Kapalı zarfla 28/4/939 Cuma 11 
» » » » 15 
» » 29, 4/939 Cumartesi 11 

Açık eksiltme 28/4/939 Cuma 16 
» » 29/4/939 Cumartesi 11,Sİ 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ihtiyacı İçîn'ahnacak''m'elbu-
satm cins ve miktarlaıilo trn.,nstian ve eksiltme ve gün ve saatleri yuakrda 
yazılıdır. 

2 — Şartname ve evsaf komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde kanunî vesikalaıile ve kapalı zarfla A-

siltmeye içtırak edenlerin teklif mektuplannı bir saat evvel Oalatada eski tt-
hal&t gümrüğündeki komisyona vermeleri. (2480) 



Sahife 14 A K S A M 27 Nisan 1939 

KwÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

tarifesinde tenzilât 
Damga kanununda yapılan aon 

tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapıhmştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müı-acaat edilme
lidir. Telefon: 20681. 

1 - İŞ ARIYANLAR 
TECRÜBELİ BİR ALMAN — Mürebbiye 

bir aile yanında çalışmak istiyor. A. M. 
rümuzile gazetemize yazılmalıdır. 

.^lAKİNE VE ELEKTRİK MÜHENDİS-
LIJIİNE — Kroki üzerinde resim, şamas 

kcjpyalar temiz iş, ve iyi yazı ile yapılır. Ak-
şını'da «Ressam ş.» rumuzuna mektupla 
müracaat. 

MÜLK SAHİPLERİNE — Hesap ve 1da-
T'd İşlerinden iyi anlayan ve muteber ke-
filli bir Türk odabasüık veya sair suretle 
femlâk idaresine taliptir. Adres İnsel. Dil-

zzade han 13. İstanbul. — 3 ^ 
İLMAN BAYAN — Türk tebaası, dak-

tV-O olarak bürolarda, yahut bir familya 
yanında İş arıyor. Büyükçe çocukların 

•Halim ve terbiyesine, yahut aile evlerinin 
idaresini de kabul eder. Türkçe, Fransız-
Ua, İngilizce bilgileri de biraz vardır. Ak-
pam'da «B. F.» rumuzuna mektupla mü-
pftcaat. 

TECRÜBELİ MUHASİP ARATANLA
RA — Ticarethanelerin defterlerini ka-
Ttımî bir usul ile yazar ve plânçolarmı 
tanzim eder. İdarehanemize Muhasip 
af. K. rumuzuna müracaat ediniz. 

2 ~ IŞÇI ARIYANLAR 
BİR GENÇ ARANIYOR — Fotograf-

faanede çalışmak üzere amatör işlerinden 
İyi anlayan bir gence ihtiyaç vardır. Ta
liplerin 43495 numaraya telefon etmeleri. 

HASTABAKICI ABANIYOR — İzmirde 
hususî bri şirkette ve hususi bir hfistane-
de çalışmak üzere İki diplomalı hemşire 
almacaktır. Cerrahîde çok iyi çalışmış ol
maları lâzımdır. Hüsnühal kâğıdlan V0 
fotoğraflarile İzmir posta kutusu (321) e 
müracaat. ^ — 9 

KADIN İŞÇİ ARANIYOR — Mahmudpa-
§a Büyük Yıldız han 20 numara arzu eden
ler her gün müracaat etsinler, — 2 

BAKKAL ÇIRAĞI İSTİYORUM — Dük
kânlarda çalışmış veya çalışabilecek bir 
bakkal çırağı istiyorum.. Yerebatan Saray 
karşısında bakkal Haıuid 7;^mere müra
caat, i i- — 1 

V h 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK YELKENLİ SANDAL — Me

raklısı tarafından inşa ettirilmiş olup 
8.75 boyunda ve 1.40 eninde üç senelik 
yelkenli bir sandal ucuz fiatle satılıktır. 
Görmek ve almak istiyenler Burgazada 
Bakkal Karamanlı Niko Spiropulaya mü-
racaatlan. Telefon: 22005 ve 58.601. 

> 1 II I 

YENİ PİYANO SATILIK '— Tanınmış 
Alman markalardan üç pedallı yeni bir 
piyano satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Ba-
lıkpazar Duduodalar sokak No. 26 dük
kânda^ 

BİR DENİZ MOTÖRÜ ARANIYOR - . 
îçinde asgarî iki kişilik yatma yeri ve he
lası bulunması şarttır. Galata İnhisarlar 
İnşaat şubesinde mimar Fazıl Aysuya 
müracaat edilmesi. 

SATILIK RADYO -^ Körting marka 
jjalon radyosu otomatik ve gramofonlu 12 
plâk birden çalar. 6 lâmbalı 934 modeli 
görmek üzere Parmakkapı Tokad apartı-
zaanı 6 numaraya müracaat. — 2 

SATILIK OTOMOBİL — 935 modeli be9 
löşilik kapalı, yeni ve az sarîiyatlı bir oto-
snobil maktuan 700 liraya satılıktır. Sul-
tanhamamı Selanik bankaaı sokak içi 
JCüçük han No. 3 te Se3rfi Kntaya saat üç-

Jtın b e ^ kadar müracaat. — 2 

SATBJK MOTOSİKLET _ Altı beygir 
Icuvvetinde, İki kişilik arabalı, pek az kül
l in ; İmiş NSV markalı motosiklet ehven fi-
MVIP acele satılıktır. Beşiktaj, Vişnezade, 
J^abaefendi sokak No. 5. — 2 

KELEPİR FORDSON MANYATOLU 
TRAKTÖRÜ _ Az kullanılmış, elyevm ça
lışmakta, marot yakar. Demir ve l&sUk 
tekerlekli, acele aatıhktır. Faala tafsUftt 
flçin her akşam saat 5 ten 6 ya kadar Top-
lıaııede Dikimhane altmda kahveci O»-

^mijıa müracaat. _ « 

4 - KİRALIK • SATILIK 
KİRALIK DAİRE - Taksimde Topçu 

Caddesinde Uygun apartımanımn 2 numa
ralı lüks dairesi eşyasUe beraber yaz için 
kiraüktır. Dört o d m ve konforu olan tm 
apt her gün gezilebilir. j ^ 

ACELE SATILIK ARSA — Yeşllköyde 
Ümraniye mahallesi Karakol s o k a n d a 
680 arşm arsa satılıktır. Pazarhk için Be-
gik rasta Teşvikiye Kâğıdhane caddesinde 
Half ağa cami karşısında 68 numaraya 
müracaat. _ 4 

KİRALIK — Beyoğlunda İstiklâl cad-
llesinde 258 No. Elhamra hanında kiralık 
ftpartıman, yazıhane ve dükkân bulun
duğu ilân olunur. Elhamranın birinci ka-
t:nda 3 numaralı büroya hac vakit mft-
(Rcaat olunabillc — 2 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay İs
tasyonu karşısında 23 No. ü Müzeyyen ap. 
üç odah dairesi kiralıktır. — 6 

KİRALIK, KONFORLU, MÖBLE APAR-
TIMAN — Ayaspaşa, Parkotel karşısı. 
İkiz Kardeşler apartımanı 2 numarah 
daire mevsimlik kiralıktır. Her gün saat 
11 den 3 e kadar görülebilir. Tel: 44399. 

— 11 

ODA ARANIYOR — Beyoglunda ev ve 
apartıman dahilinde mobilyalı bir oda 
aranıyor. İstanbul posta kutusu 557. Mek
tupla müracaat. — 2 

KİRALIK KALORİFERLİ APARTI
MAN — Denize nazır bahçeli ve banyolu 
modern altışar ve beş odah daireler. Lâ
leli Şair Haşmet sokak 43 numara güneşli 
ferah apartıman, içindekiere müracaat. 

— 5 

BAKIRKÖY HAMAAU — Kiraya verile
cektir. İsteklilerin hamama müracaatları. 

DEVREN KİRALIK — Taksimde Abdül-
hak Hâmid caddesinde Fiat garajı kar
şısında Mermer apartımanımn fevkalâde 
güneşli, manzaralı beş oda ve bütün kon
foru haiz 12 numarah dairesi acele mü-
farakat dolayısile devren kiralıktır. İçin
dekilere müracaat. — 2 

MOBİLYALI KİRALIK APARTIRIAN — 
(Yazhk) Taksim Cumhuriyet caddesinde 
numara 47. Campalas apartımanı daire 6. 
Kapıcı ve içindekilere müracaat. — 1 

KİRALIK MOBİLYELİ APARTIMAN — 
Taksim Aydede caddesi 12 numara Verim 
apartımanı 5 numaralı dairesi 3 oda her 
konforu tamam yazlık mobilyesile bera
ber beş aylığı 200 liraya kiralıktır. Kapıcı
ya müracaat. 

KİRALIK — Pangaltı, Bilezikçi sokak 
27 No. lu FERAH apartımanmda 5 oda, 
banyo, telefon. Eşyalı ve eşyasız. Senelik 
veya altı aylık. — i 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz-
tepede, istasyona beş dakika mesafede, 
Birinci Orta sokakta her türlü konforu 
haiz sekiz oda, üç salon ve teferruatı ha
vi 15 No. İl köşk kiralık ve satılıktır. 
Görmek için bahçedeki bekçiye, görüşmek 
için 21384 telefona müracaat. — 2 

KİRALIK KÖŞK — Havası, manzarası 
ve bahusus ciğer hastalıklarına şifalı te-
sirile malûm Maltepe Asfalt caddede bo
yalı 2 ailenin rahatça oturabileceği 7 oda
lı 2 katlı 31 No.lı Doktorun köşkü kiralık
tır. Görmek için komşosu Nedime, pazar
lık için Tel. 54 - 58 - 20718. — 11 

KİRALIK APARTIMAN — Ortaköyde 
vapur iskelesi yanında Salhane sokak 
12 numara, 4 oda, hol, su, elektrik, hava
gazı, banyo, yazlık ve senelik verilir. Mü
racaat: Galata Nur han 13 numara. Tele
fon: 43265. 

SATILIK KÖŞK — Feneryolu - Bağ-
dad caddesi - No. 160 - iki dönüm yerile -
cumartesi - pazar ve çarşamba günleri 
öğleden itibaren gezdirilir. Telefon 5 2 - 2 
Göztepe. — 6 

KİRALIK VİLLÂ — Ayaspaşada, Saray 
Arkası sokağmda 30 numarah villâ kira-
İktır. Kalorifer, sıcak su ve her türlü kon
for, güzel bahçe ve Boğaz ve Marmaraya 
hâkim manzara. İçindekilere müracaat. 

— 14 

ACELE SATILIK YALI — Çengelköyün-
de iskeleye yakm kübik muntazam bahçe, 
su, gaz, elektrik, telefon, banyo. Herşey 
mükemmel. İçindekilere müracaatları. Tel. 
38 - 98. — 4 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasında deniz görür dört katlı kü
çük şirin her konforu havi modem aparT 
tıman iradı 960 hra fiat 7250 lira. — 3 

SATILIK KÖŞK — Çengelköyünde Ta
limhane Kaldırım caddesi No. 30 altı ka
gir 3 kat üzerine 6 odah, hamam ve mut
fağı havi ayrıca ahır ve uşak odası bulu
nan 12 dönüm meyvadar bahçe ve tar-
lalı, biri Sakız tulumbalı iki kuyulu köşk 
gayet ehven fiatle satılıktır. Malûmat al
mak için Fatih Sofular mahallesi Havlu
cu sokak No. 28 müracaat. — 7 

KİRALIK YALI — Dört oda, bir salon, 
bahçe, deniz banyo yeri, havagazı, elek
trik, su, möble de verilir. Yazlık ve sene
lik (Vanlköy 30 numara). 

KİRALIK KÖŞK — Göztepe DutlıdCta 
6 numara kâglr, ahşap her biri ayn ayn 
ikişer odalı iki hane birden kiralıktır. 
Elektrik, au, dut, incir ve sair meyva ağaç
ları vardır. Taksimde Kazancı mahalle
sinde Sormagir sokağmda 34 numaralı 
haneye müracaat. 

SATILIK UCUZ ARSA — Aksarayda 
Taşkasapta İbrahim Ziya mensucat fab
rikası karşısında havadar ve nezaretli 
metresi 3 lira. Müracaat telefon: 44572. 

— S 

SATILIK UCUZ ARSA — Kartal İ s 
tasyon Piyasa caddesinde önü deniz ar
kası tren yolile mahdud ISOO arşm mik-
darındadır. Kartalda dellâl bay Rıza Ça
vuşa mürcaat. — S 

5 - MÜTEFERRIK 

YENt DANS LAMBET VOK DANSLA-
RI — Hususi ve mtinferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısında Nuri Ziya sokak No. i. Profecdr 
Panosyan. — I 

İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele
ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esash ve en asri 
USHİ. - Ehven fiatler. - «İngll. Prof.» — 9 

ALMAN MEKTEBİ TALEBESİNİ — Bir 
diplomah Alman muallim her ders şubesi
ne katı surette ve senan hazırlamaktadu'. 
«Dlpl. Prof es.» rumuzla gazeteye milr. 

— 6 

ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta
rafından en seri ve asri metodla verilir. 
Platler mutedildir. «Prof. H.» — 8 

DANS DERSLERİ _ En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asrî dansları ye-
nüiklerie öğretir. Prof. Hanunyan B. oğlu 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

B. F. 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet demiryolları Haydarpaşa işletme müdürlüğü Haydarpaşa kısım 
hekimliği emrinde her gün 9 dan 12 ye 13 den 17 ye kadar bulunmak üzere 
kapalı bir otomobil açık eksiltme ile ve bir sene müddetle 17, 5 '939 çarşamba 
günü saat IC da Haydarpaşa gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu 
tarafından kira ile tutulacaktır. 

Bu i§ için muhammen ayhk kira bedeli 150 liradır. İstekUlerin bu bapta
ki şeraiti öğrenmek üzere Haydarpaşa gar binasında merkez hekimliğine mü-
racaatlaır. (2896) 

* 

istanbul Nafia müdürlüğünden 
8/5/939 pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Nafia müdürlüğü eksiltme 

komisyonu odasmda (9999,45) lira keşif bedelli Ayasofya müzesi tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, baymdırhk işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri 
proje, keşif hülâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (750) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin

den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilâyetinden eksiltme tarihin
den (8) gün evvel alımnış ehliyet ve 939 yılma art Ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. (2749) 

• 

J 
Ankara ikinci sulh hukuk 

hâkimliğinden : 
39/669 
Ankara'da Posta Telgraf Telefon 

idaresinin 2410 numaralı telefonun 
31/8/929 tarihinden 1/2/930 tarihi
ne kadar mükâleme ücretinden 16 
lira ve idareye ait olup iade edilmi-
yen telefon makine bedelinden 36 
lira ki cem'an 52 lira borçlu Anka
ra'da Şişko Zade apartımamnda 
Radyo Mihanik Şirketi müdürü İs
mail Nuri aleyhine açılan dava üze
rine çıkarılan davetiyede mübaşir 
tarafmdan dava olunanın gösterilen 
adresten çıktığı ve ikametgâhı da 
malûm olmadığı bildirilmesi üzerine 
mahkemece usulün 142 nci maddesi 
mucibince ilânen tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan mahke
me 8/5/939 saat 9 a talik edilmiştir. 
Mahkeme gününde hazır bulunma-
dığmız veya bir vekil göndermediği
niz takdirde gıyaben anahkemeye de
vam olunacağı davetiye ve dava ar
zuhali yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. «2839» 

j istanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
38/4614 
Topkapıda Beyazıdağa mahallesi Safa 

Bostan civarında Pamuk fabrikası sahip
lerinden Necati: Mahigül'ün Fatih S. 2 nci 
hukuk hâkimliğinden istihsal eylediği 168 
lira 30 kuruşun maa masarif Nuri ile bir
likte sizden tahsiline" dair 5-12 34 ta
rihli ve 34/1231 sayıh ilâmla yaptığı ta
kip üzerine ve haciz yolile nanunıza çı-
kanlan icra emri ikametgâhınızın meç
hul olduğundan bahisle iade edilmiş ol
duğundan icra hâkimliğince ilânen ve 
yirmi gün müddetle tebligat icrasına ka
rar verilmiştir. Yukarıda yazılı borç v« 
masrafları işbu icra emrini tebliğ tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ödeme
niz ve borcım tamamına veya bir kısnuna 
veya alacaklnun takibat icrası hakkına da

ir bir itirazmız varsa yine bu müddet içinde 
istida ile veya şifahen icra dairesine bil
dirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde 
74 üncü madde mucibince mal beyaıun-
da bulunmanız lâzımdır. Beyanda bulun
mazsanız hapisle tazyik olunacağınız ve 
hakikata muhalif beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cezalandırılacagmız ve 
borcu ödemez veya itiraz etmezseniz hak-
kmızda cebri icraya devam edileceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilân olu
nur. M. 2039 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, gazete, 

mecmua ve kırtasiyeyi ucuz olarak 
AKBA müesseselerinde bulabilirsiniz. 
Her dilde kitap, mecmua siparişi ka
bul edilir. İstanbul gazeteleri için ilân 
kabul, abone kaydedilir. Vndervodd 
yan ve besab makinelerinin .\nkara 
acentesi, Parker dolma kalemlerinin 
Ankarada satış yeridir. Telefon: 3377. 

Hali tasfiyede Inılunan 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞİRKETÎ 

Tasfiye Heyetinden: 
Heyeti umumiye fcararile yapılacak olan 

tevziat için sayın hissedarların 4 - 3 - 939 
tarihinden itibaren her haftanın Perşem-
ve Pazartesi günleri saat ondan on ikiye 
kadar Galatada Muradiye banmda üçün
cü kattaki dairei mahsusasında tasfiye 
heyetine hisse senedlerile birlikte müra
caatları rica ve ilân olunur. 

Z A Y İ 
936 '937 ders yılında Bandırma orta okul 

son sınıfmdan almış olduğum diplomamı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Bandırma: Lûtfi Simay 

Zayi — İstanbul emniyet dördüncü şu
beden verilen 31 025230 numaralı İkamet 
vesikasını kaybettim, yenisini alacağım
dan eskisinin değeri yoktur. 
Cibali tütün fabrikası karşısmda 73 No. dA 

Melek ve Zera 

İ L Â N 
Osmanl ı Bankas ından : 
Bahar bayramı münasebetile, Os

manlı bankasmm Galata merkezile 
Yenirimi ve Veyoğlu şubeleri 1 Mayıs 
1939 pazartesi günü kapah buluna
caktır. 

NERVİN 
UYKÜSUZLüK^ 
SiNiR AĞRILARI 
BAYGINI IK-̂  
ÇARPINTI VE < 
SİNİRDEN :LERİ ÇELEN 
BÜTLN HASTALIKLARI' 

İYİ EDER ^ 

I 

J 

file:///nkara


•"-«. •; «•^ii^'îf»^.!^* « * ! * ^mmİ. 

27 Nisan 1939 A K Ş A M SahlfeU 

KESKİM KAŞELERİ; Kmklık, Nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. J ^ SALİH NECAT 
m^ mmmtmmmmtmmmmmmtm 

V.fVHtlli 

SAÇ EKSiRi 
SafUn besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülracmni önler, kepekleri 

giderir. 
İNGtLİS K.\NZUK ECZANESİ 

Bejoğlu — İstanbul 

mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmtm 
Yeni Millet Meclisi binası İnşaatının 

münakaşa ilânı 
T. B. M. M. inşaat komisyonufliiafl 

1 — Bksntıneye konulan iş; Ankarada, Yenişehirde Devlet mahallesinde 
jayıtoeak yeni Millet Mecli£i binası inşaatı. 

SCfU bedeli: 5,779.659 Ura 3C kuruştur. 
f — Ekafltme 30/Mayu/939 salı günü saat (15) on beçte T. B. M, M. in-

fMlt komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
8 — Eksiltme şartnamesi ve buna dair diğtr evrak ve plânlar 50 lira be-

• t l mukabilinde T. B. M. M. in ŝaat komisyonımdan alınabilir. 
4 — Eksiltmeye girmek istiyenler 3490 numaralı arttırma ve eksiltme ve 

İhale kanunundaki şeraitten maada, en geç münakaşadan beş gün evveline 
kadar inşaat komisyonuna istida ile müracaat ederek bir ehliyet vesikası al
maları ve bu vesikayı da teklif mektuplarile beraber komisyona vermeleri şart
tır. Bu tarihten sonra müracaat edenlere vesika verileme». Ehliyet vesikası 
ftipK«Hıw>v için istida üe beraber aşanda yazüı vesaiki komisyona tevdi etmele-
vi lânmdır. 

Komisyon tarafından inşaatm yapılması kendilerine ihale edüenler (a, 
b, e, d) fıknürrtnda yaıUı bulıman vesikaları veyahut noterlikçe musaddak 
aoreilerini komisyona tevdi edecelkerdir. Bu evrak inşaatm hitamile kabulü 
katı muamelesinin yapılmasına kadar muhafaza ve teminat ile beraber iade 
edileceklerdir. Bu vesikalar da mukavelenin mütemmimidirler. 

A Şirketin ismi, şirketin sahipleri, noterlikçe musaddak malî ve fennî 
hissedarlan ve bu hissedarlann bu işin hitamma kadar müşterek olacaklarma 
dair noterlikçe musaddak bilhassa bu iş için hususî şirket mukaveleleri. 

B — Müteahhidin yaptıkları mimarî kıymeti haiz olan işlerin listesini, 
bunlann bedellerini ve işi verenler tarafından tanzim olunan ve hüsnü su
retle taahhüdünü ifa ettiğine ve yaptıklan binalarda hiçbir artsa olmadığma 
dair bonservisler. 

C — Fennî hiösedann lâakal (500,000) beş yüz bin lira bedelinde mimari 
kıymeti haiz bir tek binayı müteahhit veya müteahhidin inşaat baş mühendi-
al veya baş münari olarak yaptırmış olduğuna dair vesika. 

D - - Vesika müstenit malt vaziyetin beyanı. 
e — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 187.139 lira ve 78 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri. 
6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 2 mci maddede yazıü saatten bir sa

at evveline kadar T. B. M. M. inşaat komisyonu reisliğine numarah makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada Oıacak gecikmeler kabul edihnez. (1304 (2461) 

Ergani bakırı 
Türk anonim şirketinden 

İZABE MÜHENDİSİ ARANİYOR 
Şü-ketimisln Ergani madeıündaU tebeiumaıinde çalifmak üaere 

tecrübeU bir izabe mülıendisine ihUyaç vardır. Talip olanlann muhta
sar tercümei hallerini ve istedikleri asgari aylık mlktanm gösterir bir 
mektupla Ankarada Ulue meydanında Koç hanınrtakl Şiılcet martMJm» 
müracaat etmdeci. 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Kamyonetler için 14 adet iç ve dış 
arka tekerlek lâstiği alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 28,'4/939 cuma gü
nü saat 15.30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin katî 
teminatlarUe beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (636) (2784) 

• 
939 modeli 3-4 ton nakil kabiliye

tinde Amerikan menşeli iki adet Fort 
kamyonu almacaktu:. Pazarhkla ek
siltmesi 28 Nisan 939 cuma günü sa
at 14,30 da birisi ve 14,45 de diğeri 
Tophanede Levazmı amirliği satın
alma Ko. da pazarhkla eksiltmesi ya
pılacaktır. İsteklilerin kanuni vesika-
laıile ve katî teıninatlarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri 

(639) (2877) 
• 

Davutpaşa askerî fırmın tamiri 
için usta ve işçi tutulacaktır. Pazar
lığı 28 Nisan 939 cuma günü saat 
14,15 de Tophanede amirlik satm al
ma Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
İtatî teminatlarile birlikte belli saatte 
Ko. na gelmeleri (644) (2882) 

• 
3000 Adet Çarşı tuğlası 
4000 Adet Beylik tuğla 
3000 Kilo Tuz 

4 Torba Şamot 
30 Araba Lüleci toprağı 

2 Adet Fırın ağız kapağı 
2 Adet Menfez kapağı 

Davutpaşa askerî fınn için yuka-
nda miktarı yazılı yedi kalem malze
me 28 Nisan 939 cuma günü saat 
14 de Tophanede amirlik satmalma 
Ko. da pazarhkla almacaktır. İstek-
lüerin katî teminatlarüe belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (645) (2883) 

• 
14930 Kilo Çalı fasulyası 
33480 * Ayşekadm fasulyası 
46650 » Barbunya fasulyası 
80245 » Taze kabak 
26658 Adet Hıyaı-

Yukanda mikdan yazılı beş kalem 
sebze 12 Mayıs 939 Cuma günü saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tmalma Ko. da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 12014 lira 18 kuruştur. Rumeli 
cihetinin sebzesinin ük teminatı 569 
Mra 55 kuruş Anadolu ciheti sebzesi
nin ilk teminatı 331 Ura 53 Inıruş-
tur. Şartnamesi Ko. da görülebiMr. 
İsteklilerin kanunî vesikalan ile be
raber teklif mektuplannı ihale saar 
tinden bir saat evvel Ko. na verme
leri. (643) (2881) 

• 
500 Kilo Koltukluk halat 

İncesi 
Vapur halatı 
RenUi üstüpü 
Soda 
Sabun 
Arap sabunu 
Valvahn 
Gazyağı 

30 Adet Zımpara kâğıdı 
20 > Sünger 
10 » Göden 
10 » Oto bezi 

İstanbul Levazım ycdlaması için yu
karda yazdı 13 kalem malzeme 2 Mar 
yıs 939 sah günü saat 15,30 da Top
hanede amirlik satmalma Ko. da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin katî 
teminatlarile belli saatte Ko. na gel
meleri. (641) (2879) 

• 
3000 Küo Benzin 2 Mayıs 939 sah 

günü saat 14,30 da Tophanede Amir
lik satmalma komisyonunda pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktu-, İstekli
lerin katî teminatlarile belM saatte 
kranisyona gelmeleri. (640) (2878) 

• 
30 ton Lavamarin kömürü 2 Mayıs 

939 salı günü saat 14 de Tophanede 
amirlik satmalma komisyonımda pa^ 
zarlıkla eltsütmesi yapılacalrtır. t&-
tekhlerin kati teminatlarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. (642) (2880) 

^ Dr, Suphi Şenses ^ 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mu. B. yt 75, T. 

Lira Kr. Lira Kr. 
Asit sutrik 

» Tartarik 
Tanen alkol 
Asit sülfürü 

1140— 
643.50 

1380 
420.— 
150.— 
225.— 
675.— 
193.— 

elısUtme şekli 

85.50 
48.23 

103.50 
31.50 
11.25 
16.87 
80.62 
14.48 
70.80 

Açık * s . 

» » 
Pazarlık 

Açık eks. 
» > 

saati 
i:.;30 
•- 45 

j 30 
1B,45 
16 
16,20 

4/V/9S9 14 
» 14,M 

3/V 

» 

Miktarı 

950 kilo 
650 » 
400 » 

1000 y, 
Tarden füzüvar 100 » 
Fosfat amonyak 150 » 
Jelatin 450 Kg. 
Rondel kükürt 550 » 
Şarap mayası 463 litre 
«5 kalem» 

I — Yukarda cins ve miktan jazılı ceman 9 kalem şarap mayası ve ecaa-
a mubayaa olunacaktır. 

II — Alım şekilleri muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, ek^tme 
gün ve saatleri hizalannda gösterilmiştir. 

III — Eksiltme Kabataşta Levazım şubesi müdüriyetindeki Alım komi», 
yonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler her g ^ sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralarile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri, (2587) 
* 

I — İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için plân ve şartnameleri 
mucibince 7 adet maa tefernıat tahammür kabı kapah zarf usulile dlcsiltmeye 
konmuştur. 

n — Montaj dahil; olarak muhammen bedeli sif 23,000 lira, muvakkat 
teminatı 1725 liradır. 

m — Eksiltme ll/Mayıs/939 perşembe günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve mübayaat şubesindeki aüm komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve plânlar her gün sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 115 kuruş bedel mukabilinde ahnabilir. 

V - - Münakaşaya iştirak etmek istiyen firmalar verecekleri malzemenin 
tefeıruat ve evsafın! gösterir tekliflerini münakaşa tarihinden on gün evveli
ne kadar İnhisarlar umum müdürlüğü müskirat fcbrikalan şubesine verme
leri ve münakaşaya ^tirak vesikası almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile beşinci maddede yazı-
h vesika ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kafsah zarflann eksUtme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâ-
zundır. (1922) ^ 

D İ K K A T 
Yalnız TAŞDELEN suyu içiniz 

Vakıf menba sulan işletme müdürlüğünden 
En son sistem sıhhî tesisat Alemdağmda (Taşdeien) suyundadır. Eldeki 

mütehassıs raporları bunu göstermektedir. Emniyetle içiniz. Etiketine dikkat 
ediniz. (Taşdelen) suyu içmekle kendi sıhhatmızı korumuş ve vakıflarca Türk 
âbidelerinin korunmasına, gariplerin hastanede vatınlmaama, fakirlerin ima
retlerde bakılmasına yardım etmiş olursımuz. (2805) 

SÜMER BANK 
Deri ve kundura sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden 
Fabrütamız mamulâtı kösele ve muhtelif derilerinin satış yeri 1935 se-

nesındenberi Jstanbulda Sirkecide Sansaryan hammn altındaki mağazada 
1938 senesinin nihayetindenberi de Sirkecide Köprülü hana naklediüniş ol
duğa iliua olunur. 

YENİ E V L E N E C E K L E R E 
Sandalyalar, Karyolalar, PortmantoUr 

veaair her nevi ve |tk mekfiyalar 
FABRİKA PİATINA SATIUTOR. 

Atrî Mobilya Makas ı : AHMED FEYZİ 
tütanbnl. Rıza paşa yokuşu Ne. M Tel: 234f7 

İstanbul haricT kıtaat ilânlar! 
Beygir 600 muhammen bedeli 32,750 lira ilk teminatı 2456,25 kuruş 

» 300 » » 17,200 » » » 1290 Ura 
Tukanda yazıh iki adet d»el motorlu elektrik gnıpu satın alınacaktır. 

Kapah zarfla eksiltmesi 14/6/939 ç&rşamba günü saat 11 de Ankarada M. M. 
Vekâleti satmalma komisyonımda 3rapılacaktır. Bu motörler birlikte alınabi
leceği gibi ayrı ayn da alınabilirler. Birlikte almdığı takdirde şartnamesi 250 
kuruş ve yalnız 600 beygirlik motorun şartnamesi 164 kuruş mukabiltnde An
karada komisyondan alınabilir. İstrfüüerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla bû-likte İlk teminat ve teklif mektuplanm bir saat e'rveline 
kadar komsiyona vermeleri. (969) (2833) 

Tayyarelerin tamirlerinde kullanılmak üzere beş adet otomobilli seyyar 
tamirhane satın ahnacaktır. Muhammen bedeli 150,000 lira, İlk teminatı 
8750 liradır. Kapah zarfla eksütmesl 16/6 939 perşembe günü saat 11 de An
karada M. M. Vekâleü satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
7 Ura 50 kuruş rûukabilinde Ankarada komisyondan almır. İsteklilerin kanu
nun 2, 8 cü maddelerinde yanh vesaikle birlikte Uk teminat ve teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (971) 

(2835) 

VMSMI aıplja» aMtoS: 
Sadak 
Ş«Tka* 

Hepsine tahmin edUcn fiat 80000 
lira olan 17 kalem aleminyum kutu 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Eksütmesl 9/5/939 sah günü saat 
11 de dir, İlk teminatı 2250 Uradu:. 
Şartnamesi 150 kuruşa Ankarada 
Ko. dan almır. Eksiltmeye girecekle
rin 2400 sayılı kanunun 2,3 cü mad
delerinde yazüı belgelerle ve teklif 
mektuplannı belU saatten en a ı Ur 
saalcvvattna kadar Ankarada M. M. 
Y satmalma Ko. na vermeleri 

(9W) (nmy 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastancri 

baktcriy«loi« 
Kan, Idror, balçam, mtvaOt gtO-

tu tahHOtrt M (İDRAR VASITA-
BtLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERUf 
D İ KATİ TE9HtSt) vaptbr. 
B«y«tl« 1 Takdma tfOmkm Maşalft 
ioUktı Fatahi apaıtsaaıu TaL 40394 
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Bir çift kara sinek bir yasda bir buçuk milyon olur. Malarya, Sıtma, trahom, çiçek, dizanteri, kara 
humma, verem, şarbon, kolera ffibi bir çok salffin hastalıklar taşıyan 

ICara, sivri sinek, tahta ^ ^ ^ — ^ i-^^ - rı rj î*"''̂ ® O ̂  S •E-as Favûa ile lannp hdınız. 
yumurtalarile birlikte 

Fayda bütün Haşarat öldürücü mayUerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu lâtif ve sıhhîdir. Deposu: Sirkeci Liman HMU altmda Hasan deposudur. 

Bayanların nazarı dikkatine: 
Pariste uzun senelerdenberi yapılmakta olan maki-

yaj tetkikleri neticesinde gelişi srüzel krem ve pudra
larla makiye olan kadınların cildlerinde zamanla bir 
çok buruşuklukların ve çirkin lekelerin husule geldiği 
anlaşılmıştır. 

Gerek formülleri ve gerek istihzar usullerinde sıhhi 
kaidelerin hâkim olmadığı anlaşılan birçok kremlerin 
bunda en mühim âmil olduğu tesbit edilerek çalışma
lara devam edilmiştir. 

Pariste kâin ve bütün dünyaca tanınmış Doktor 
Debat laboratuarlarında mütehassıs kimyagerlerin 
yaptıkları ciddi tetebbüler sayesinde bu mahzurun ta
mamen ortadan kaldırılması mümkün olmuştur. 

Artık her kadın bilâ tereddüt makiyaj yapabilir; yeter ki akşam yatmadan evvel 
yüzünü l N N O X A S Ü T Ü ile güzelce temizlemiş bulunsun. 

Î N N O X A S Ü T Ü cild mesamatını açar, derinliklere kadar nüfuz ederek te
mizler, beşereyi besler, istirahatini temin ederek teneffüs etmesine yardım eder, cildi 
yumuşatarak tazeler. 

Akşam yatarken ve sabahleyin kalkınca 1 N N O X A S Ü T Ü ile güzelce silinen yüzde 
çiller ve lekeler tamamen zail olur, buruşukluklar kalmaz, cild mesamatı açılır ve 
taze bir çocuk teni haline inkılâp eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir 
3rüksek makiyajdan daha üstün ve fevkalâdedir. 

Doktor Debat laboratuarları bu hakikati muhterem bayanlarm nazan dikkatlerine arzetmekle şeref duyar. 
t N N O X A S Ü T Ü bütün tamnnuş Parfümörlerle büyük Eczanelerde normal fiatlarla satılmaktadır. 

Gayrimenkul satış ilânı 
istanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden 

Bay Ahmed Zekri yanın 6999 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 
(4100) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi
ğinden 3202 numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesi
ne göre satılması icap eden Tavukpazannda Molla fenari ve Hüseyin ağa ma
hallesinin medrese ve cah>i sokağında eski 2, 2 Mü. 4, 3, 5, 4, Mü. yeni 3, 4, 6 
kapı 250 ada 49 parsel numaralı bahçeli üç bap ahşap evin tamamı bir buçuk 
a ymüddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl
maktadır. Arttırmaya girmek istiyen (200) lira pey akçesi verecektir. Millî 
bankalarımızdan "oirinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu 
borçluya aittir. 

Arttırma şartnamesi 2, 5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenle-
re sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkın
da her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Birinci arttırma 12/fi'939 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda 
kâin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilen bedelin tercihan alınması icap eden gayri men
kul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartile 29/6/939 tarihine mü
sadif perşembe günü aynı mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak-
tır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Haklan tapu sicillerile sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklanm ve hususüe faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihinden 
itibaern yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
lâzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla 
malûmat almak istiyenlerin 38/1386 dosya numarasile sandığımız hukuk iş
leri servisine müracaat etmeleri lüzumu İlân olunur. 

• 
D İ K K A T 

Emniyet sandığı; Sandıktan ahnan gayri menkulü ipotek göstermek is-
tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğlı kıymetin msfını tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yarasına kadar borç vermek suretile kolaylık göster
mektedir. (2884) 

istanbulda Havagazı ve Elektrik 
ve TEŞEBBÜSATI SINAİYE 
Türk Anonim şirketinden: 

Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul aboneman 
şubemizin 29/4/939 tarihinden itibaren Cağaloğlunda Nuruosmaniye 
caddesinde kapalı linn karşısında 30 numaralı binanın alt katına nak-
leyeceği ilân olunur. 

Nafıa vekâletinden: 
10/5/939 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekâleti binası için

de malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksUtme komisyonunda 
3700 lira muhammen bedelli 264 adet kilometre 324 adet meyil ve 429 adet 
münhani levhalannm açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt
me şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 277 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazıh vesaik ile birlikte 

ayni gün saat 15 de nıezkûr komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. (1437) 
(2709) 

KURU SİSTEM 

mss 

Kuru Sistemle 

- • > - KELEBEK marka 

- PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabartma 
ve saire gibi hiç bir ânza 

göstermez. 
Kontr - Plâklar bu gibi ânzalara 

karşı garanti ile satıhr. 
Kızıl, kayın, karaağaçtan 

Mamul Kontr-Plâklar stok olarak 
her zaman mevcuddur. 

Her yerde sipariş yerleri vardır. 
Yazıhane adresi: Sirkeci Mühürdar-

zade Han: No. 5 

Dökülen saçların en iyi üâcı 

gur S<^Q 
saç suyudur. 

AGELE SATILIK KAPTI KAÇTI 
I 

Henüs 9 bin kilometre japıni4 38 model Şevrole 15 kişilik Kaptı kaçtı acele re 
ehven satılıktır. Karaköyde Ali RİM Geb«eliye müracaat. Tel: 49İ94 

Baker Ayakkablan 
Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkablan almakla iktisad 
etmiş olacaksmız. Hali hazırda 
yerli ve ecnebi malı zengin çeşid-
lerimiz vardır. Geliniz, görünüz ve 
intihab ediniz. 

Kâğıdhane köyü idare heyetinden: 
Köyümüzün Çağlayandaki Taş ocağı 

üç sene müddetle icara verileceği Akşam 
gazetesinin 18 Nisan 939 tarihinde 8384 
No. ü nüshasile 26 Nisan 939 tarihinde 
saat 12 - 2,5 kadar müzayedede müşte-
tiler arasında arttırma suretile müzaye
deye vazedilmiş 299 lirada müşteri uh
desinde kalmış ise de heyetimizce tekrar 
ilânına karar verilerek bedeli müzayede
den fazlasına talib olanların 29 Nisan 
939 tarihine müsadif cumartesi günü ze
vali saat 11 de ihalel katiyesi icra kılı
nacağı ilân olunur. 

/ Mayıs Bahar 
bayramı gûnû 

göğüslerinizi Türk Maarif 
cemiyeti rozetile süsleyiniz 

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

SÜMER BANK 
U m u m î müdür lüğünden 

İznût Fabrikalarımız ihlivacı için Cif Sous palan İzmit teslim şartile 

500 METRE KABLO 
ve bundan başka beş kalem 

ELEKTRIK MALZEMESİ satın alınacaktır 
Teknik şartname Umum Müdürlük Ticaret şubesi ve bankamızın 

İstanbul şubesi tarafından bilâbedel verilmektedir. 
Tekliflerin 22/Mayıs, 193ü tarihine kadar Ankarada Umumi Mü

dürlüğümüze gönderilmiş olması lâzımdır. 

ZİLE BELEDİYESİNDEN : 
Zile kasabası içme suyu tesisatına ait etüd ve projelerin tanzimi işi pazar-

hğa bırakılmıştır. 
1 — İşin muhammen bedeli 2000 liradır. İstekliler bu işe ait şartname 

proje ve sair evrakı bilâ bedel Ankarada belediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
veya belediyeden alabilirler. 

2 — Pazarlık 17 5/939 tarihine rashyan çarşamba günü saat 11 de Bele
diyede toplanacak encümence yapılacaktu:. 

3 — Pazarlığa girebilmek için isteklilerin aşağıdaki yazıh teminat ve ve
saiki aynı gün ve saate kadar encümene teslun etmiş olacaktır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16-17 inci maddeleri mucibince 150 liralık mu
vakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar ve 4 üncü madde mucibince pazarlı
ğa girmeye bir mani bulunmadığınr. dair imzalı bir mektup ve pazarhğa işti
rak edeceklerin su işlerinde ihtisas yüksek mühendis veya mühendis olmalan 
şart olduğımdan istekJileıin bu hususu tevsik eden vesaiki lâzımdır. 

4 — Teklif mektuplanmn ihale günü olan 17/5, 939 tarihine kadar mak
buz mukabilinde belediyeye verilmesi ve teklif mektuplarında iadeli ve teah-
hütlü oolması lâzımdır. Fazla izahat almak isteyenlerin belediyeye ve Anka
ra fen şefliğine müracaat etmeleri. (2713) 

Siird Belediyesinden : 
1 — Usulü dairesinde ilân edilmiş ve Siird belediye encümeninde ihalesi 

yapılacaktır. Tesbit edilmiş olan Siird şehrine isale edilecek suya ait eksilt
meye Nisan 20 inci günü saat 11 e kadar talip zuhur etmediğinden ihale bir 
ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 — Keşif bedeU (120,000) lira olup 2490 sayılı kanunun 16/17 ci mad-
delerüıe uygun 705 liıahk muvakkat teminat. 

3 — Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi lâyik bulunduğu 
takdirde ihale 20/5/939 gününe rashyan cumartesi günü saat 11 de Sürd Be
lediye encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira mukabilinde verilir. 

4 — Bu husus hakkında fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Siird Belediyesine müracaat etmeleri ilân olunur. (2776) 

Ş O K O L A K S i N « ı — ı — 
1 ADEDİ TABİÎ, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. 
En muannid kabızlarda büe tesiri katî, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin 
müshil çikolasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. 

P. T. T. Unnunn nnüdürlüğünden: 
1 — Ankara radyosu için biri (200) diğeri (125) lira ücretle iki spiker 

aünacaktır. 
2 — Taliplerin lise mezunu olması ve teleffuzlannm düzgün seslerinin 

mikrofona müsait bulunması bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşma-
lan lâzımdır. 

3 — Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dili bilenler ve yüksek mektep 
mezunları tercih edilecektir. 

4 — Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar Istıüu ııe P. T. T. umumi mü
dürlüğüne müracautlaru (140&) (2651) 
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