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İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 
bir beyanname neşrine karar verdiler 
Beyannamede yeni bîr tecavüze karşı 

alâkasız kalmıyacakları bildirilecek 
ingiltere Polonyayı da heyannamegi imza için 
kandırmağa çalışıyor. Beyannamenin Balkan 

devletlerinin imzasına da arzedilmesi muhtemel 

Almanya - Romanya ticarî 
anlaşması dün İmzalandı 

. Londra 23 — Salâhiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre, Fran
sız Hariciye Nazırı B. Bonnet İngiliz 
plânına Fransanın cevabını dün öğ
leden sonra İngiliz Başvekiline bildir, 
iniştir. Fransa, her türlü taarruzun 
aleyhinde olan bu plânı kasıtsız ve 
şartsız olarak kabul etmektedir. 

Fransanın bundan evvelki taah
hütleri, Hollanda ve îsviçreye karşı 
bir taarruz vukuunda hemen yar
dımda bulunmasım icap ettirmekte
dir. İngiltere ve Fransa, Romanyaya 
bir taarruz olursa lâkayıt kalmaya
cakları hakkmda Romanyaya katî 
tem|nat vermişlerdir. 

tngilterenin şimdiki halde bütün 
çahşması plânına Polonya ve Sovyet 
Rusyanın muvafakatlerini temin için
dir. Polonya, kendisine karşı İngUtero 

Devamı 8 inci sahifede) 

Son vaziyet 
îngilterenin teklifi üzerine İngiltere, Fransa, Sovyetler tarafmdan üç

lü bir beyanname neşrine karar verildiği anlaşüıyor. Bu suretle, bu devlet
lerin yeni bir tecavüz karşısmda alâkasız kalmayacaklan ilân olunacak. 
Polonya buna henüz iştirak etmek istemiyor. 

Bu beyannamenin, diğer devletlerin, bilhassa Balkan devletlerinin ha
zasına arzedilmesi, yahut Sovyetlerin, teklifi gibi bir konferansta müzakere 
edilmesi hususunda henüz bir karar verilmemiştir. 

Diğer taraftan Almanya ile Romanya arasmda iktisadi müzakereler 
haklanda üç gündür gelen mütenaJoz haberler, nihayet müzakerelerin bit
tiği ve anlaşmanın imzalandığı şeklini almıştır. Bu suretle Almanya, Ro-
manyadan müfrit taleplerden vazgeçmiş demektir. 

İngiltere, müşterek bir beyanname neşrine hazırlamrken, Almanya 
ile İtalya, aralanndaki birliğin sıkıhğmı, ve Almanyanm İtalyan metalibi-
ne müzaheret edeceğini, ilân ediyorlar. Şimdi herkes büyük merakla, Müs-
solininin pazar günü söyUyeceği nutku bekliyor. Bu nutuk, bütün dikkati 
ve tehlikeyi Orta Avrupadan Akdenize nakledebUir. 

Belediye kooperatifinde 
yolsuz işler görüldü 

Mülkiye müfettişleri bu hususta 
etraflı tedkiklere başladılar 

Belediyede çalışan mülkiye müfet
tişleri, muhasebe müdürlüğü işlerin
den başka iktısad müdürlüğü mua-
inelelerile de çok yakından alâkadar 
olmaktadırlar. 

İktısad müdürlüğündeki muamele
lerden bir kısmı evvelce belediye mü
fettişlerinden geçmiş, bir losmı da 
şimdiye kadar hiçbir tahkikata tabi 
olmamıştı. 

Mülkiye müfettişleri bütün bu me
seleleri ele alarak tetkiklerini derin
leştirmektedirler. Bu arada bilhassa 
hamal işleri nazarı dikkati celbetmiş-
tir. Hamal işlerinde bazı yolsuzluk
lar olduğu ihbar edilmiş ve bu ihbar 

üzerine bazı noktalar dikkate şayan 
görülmüştür. 

Burada hamalların bir iskeleden 
diğter bir iskeleye verilmeleri de me
suliyeti mucip görülmektedir. Meselâ 
çok kâr getiren bir iskelede çalışan 
bir hamal, kendisini himaye edecek 
hiç kimse olmadığmdan, pek az kâr 
getiren bu iskeleye verilmiş, yerine 
açıktan biri getirilmiş. Bu naldl iş
lerinden dola3n para döndüğü, bu 
3rüzden kırk, elli bin liraUk bir suiis
timal yapıldığı iddiaediliyor. 

Bu hamal meselesi vaktile belediye 
müfettişleri tarafmdan tetkik edil-

(Devanu 8 nci sahifede) 

Pratik para 
iki buçuk liralık yeni kâğıd para

larımız çıkıyormuş. En küçük vara
kanın beş liralık olTnası cidden Tnan-
tıkî değildi; madeniler, cepte birikir
se rahatsızlık veriyordu. Demek pra
tiklik ciheti düşünülmüş. Bu iki bu
çukluklar o sebeple çıkarılıyor. 

Lâkin pratikliğe halel getiren, asıl 
nikeüer ve gümüşler arasındaki ben
zerliktir. Evvelce de bunda İsrar et
tik. «.Başka memleketlerde olduğu 
gibi, bizde de nikellerin ortasına Tü
nel fişi tarzında delik yapılabilir!» 
dedik. Tecrübe için kenarları yılan
kavi kuruşlar çıkarıldı. Fakat asü 
karışıklık, hele akşamlan ve gecele
ri on kuruşlarla ellilikler arasında 
oluyor. Teker teker dikkatle bakıp 
ayırd etrnek lâzım geliyor. Bütün ni
kelleri yılankavi kenarlı basmalı, 
şimdikileri piyasadan kaldırmalıdır. 

Ancak bundan sonra mantıkî, pra
tik bir para serimiz var diyebiliriz. 

La Fontaine'in asrî hikâyeleri: (3) 
Kabadayı komşu ile arkadaşları!. 

Mebus namzet listesi 
bugün İlân ediliyor 

Liste, Reisicumhur ismet inönü'nün beyan* 
namesile vilâyetlere ve matbuata verilecek 
İntihap Bandığı yanrin Üniversite konferans »alonuna ncJt» 
lediliyor» Evvelin günkü toplantıda seçilen mebus nant» 
!' zedleri genel »eiareterlige bildirildi **' 

Ankarada toplanan müntehibisaniler: Tukanda Ankara Valiri Partinin beyan» 
namesini okuyor, aşağıda toplantıda bulunan Meclis Reisi, Başvekil ve Vddller 

Ankara 23 (A.A.) — C. H. Partisi 
divam yann 24/3/939 saat 9,30 da 
Büyük Millet Meclisinde, Riyaseti-
cümhur salonunda toplanacak ve 
partinin mebus namzedieri hakkın
da son karar verilecektir. Namzed 
listesi Cumhuriyet Halk Partisinin 
değişmez Genel Başkam Milli Şef 
İnönünün beyannamesUe yann ak
şam vilâyetlere ve matbuata verilece
ği gibi radyoda da okunacaktır. 

Mebus seçimi evvelce bildirildiği 
üzere 26/3/939 pazar sabahı başlayıp 
akşaım bitecektir. 

i n t i h a p s a n d ı ğ ı y a r ı n Ü n i 
v e r s i t e k o n f e r a n s s a l o n u n a 

n a k l e d i l i y o r 
tstanbuldan mebus namzedi ola

rak gösterUecek zevat hakkında mün-
(Devamı 8 inci sahifede) 

Hitler - Mussolini 
mülakatı 

Yakında Viyanada görüle
cekleri bildiriliyor 

Londra 23 — Daily Herald gazete
si, Berlin muhabirlerinden aldığı ha-
beriere atfen B. Hitlor Ue B. Mussoli-
ni'ain yakmda Viyanada görüşecek* 
leıini yazıyor. 

İtalya 918 kur'a efradım 
mayısta silâh altına çağıracak 

Roma 23 — Mayısta mutad tarih
te 1918 tevellütlü kura efradı sUfth 
altına çağınlacaktır. 
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Bir kaç arkadaş komşulan-
nm baskınından kurtulmak 
İçin çare arıyorlardı... 

... İçlerinden biri dedi H: 
«Boynuna bir çıngırak taka
lım, gelirken sesini işitir, ica-
bma bakanzl» 

... Bu teklif çok hoşa gitti, 
herkes birbirini tebrik etti... 

... Ve derhal, sesi tâ uzak
lardan duyulabüecek, sulh dal-
larile süslü bir çıngırak teda
rik ettUer... 

... Fakat ortaya yeni bir me
sele çılctı: «Hangi kabadayı 
çıngırağı komşunun boynu
na taluu:ak?» 

medi!. 
Buna kimse cevap 
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D ü n G«celEİ v e B u Sa.1>aJılci Halterler 
S o n daJcilca 

Macar Hariciye Nazırının Rumen -
Macar mflnasebatına dair beyanatı 

Karpat Rusyasının işgali Romanya aleyhine 
müteveccih değildir. Fakat Macar ordusuna 

sebebsiz bir hücum harbi intaç edecektir 
Paris 24 — Macar Hariciye nazın | 

kont Csaky Macar meclisinde yaptığı ; 
beyanatta, orta Avrupada cereyan. 
eden hâdiselerden bahsederek demiş
tir ki: 

•— Karpat Rusyasını işgal ettiğimiz 
Kaman Yugoslavyamn hatt ı hareketi 
çok dürüst olduğunu kaydetmek iste
rim. Bilâkis Romanyamn çekingen yn-

ziyeti o şekilde idi ki, Karpat Ukray-
nasını her ne vasıta ile olursa olsun 
işgal etmek azmında bulımduğumuzu, 
Macarların önüne geçilmez bir kuv
vetle eski hududa doğru yürümekte 
bulunduğımu Bükreş Kabinesine bil
dirmeğe mecbur kaldık ve Rumenler 
tarafından hasmane bir harekete gi-
rişilmedikçe bu hareketin Ro
manya aleyhine müteveccih olmadı

ğını üâve ettik. Böyle bir hareket vu
kuunda Macar ordusunun hatt ı ha
reketi pek katı olacağını da saklama
dık. 

Macar askerlerine sebepsiz bir hü
cum, harbi intaç edecektir. Romanya-
n m son günlerde bilâsebep bazı askerî 
tedbirler aldığını da kaydetmek icap 
eder.» 

Italyada Fransa ile anlaş
ma temayülü mü var? 

İngiliz gazeteleri, İtalyan Kiralının mutedil 
nutkuna çok ehemmiyet veriyorlar, Roma 
gazeteleri de mutedil hlr lisan kullanıyorlar 

Londra 24 — İngiliz gazeteleri, 
dünkü İtalyan meclisinin açıhşı mü-
nasebetile kıral Viktor Emanuelin 
irad ettiği nutka büyük bir ehemmi
yet vermekte ve İtalya kıralımn Fran
sız - İtalyan ihtilâfı hakkında kul
landığı mutedil lisam tebarüz ettir-
pıektedir. 
», Roma 24 — Giornale d'İtalia gaze
tesi, İtalya kiralının nutkunu tef
sir ederken, kıralm kendi imparator
luğunu kıymetlendirmek için îtalya-
nın sulh arzulan hakkında verdiği 
teminatı tebarüz ettiriyor. 

Lavoro Faşista gazetesi, İtalyan 
kırahmn Fransız - İtalyan ihtilâfı 
hakkmdaki sözlerini kaydettikten 
sonra diyor ki: «Kiralın bu sözlerin
den sonra Fransa hükümeti İtalya 
İle ihtilâflannı ne suretle halledebi
leceğini öğrenmiştir.» 

İ ta lyan kiral ının nutku 
i Roma 23 — Yeni İtalyan meclisi 
kralın bir nutkile açılmıştır. Kralın 

nutkunda, Alman - İtalyan mukare-
netinden, Berlin - Roma mihverinin 
lüzumundan, Romanya, Macaristan, 
Polonya, İsviçre, Yugoslavya, Ama-
vudluk ile dostane münasebetler ida
me edildiğinden, Habeş muharebesi 
esnasında zecrî tedbhrler dolayısile 
İngiliz - İtalyan münasebetlerinde 
hasıl olan soğukluğun geçtiğinden 
bahsedilmekte: «Fı-ansa ile aramız
daki ihtilâf geçen sene eylülde verdi
ğimiz nota ile birlikte» denilmekte
dir. Bu nota Lâval ve Mussolini tara
fından imza edilen 935 Fransız - İtal
yan anlaşmasımn feshedildiğine da
irdir. 

Nutukta, İtalyamn sulh istediği, 
fakat kuvvetli olmak lâzımgeldiği be
yan ile «Afrika harbi bize birçok mas
raflar tahmil etti. Fakat halk bunu 
memnuniyetle kabul etti» denilmek
tedir. 

Nutkun mutedil lisanı dikkati cel-
betıniştir. 

Makineye verilirken 

Madrid teslim 
olmağa razı olmuş 

Londra 24 — Burgosta bulunan 
İtalyan gazetecilerinin verdiği haber
lere göre Madrid hükümeti bilâkaydu-
şart Frankoya teslim ohnağa razı ol
muştur. Müzakere bütün gece devam 
etmiştir. Fakat bu haber başka bir 
membadan henüz teyid edilmemiştir. 

Macarlar, Slovak 
toprağma tecavüz ettiler 

Paris 24 — Bratislavadan gelen ha
berlere göre Macar kıtaatı, Karpat Uk-
raynası cihetinden dün Slovak hudu
dunu geçerek üç Slovak kasabasmı iş
gal etmişlerdir. Bu haber üzerine Slo
vak hükümeti Macaristana bir nota 
vererek bu tecavüzü protesto etmiş bir 
kaç saat içinde cevap verilmesini iste
m l e r . 

Söylendiğine göre, Slovakya Ma-
CMrlarm bu tecavüzü üzerine Alman-
yadan himaye istemiştir. 

M a c a r i s t a n m cevabî 
Londra 24 — Macar Hariciye Na^ 

n n kont Csaky Slovakyanm protesto 
notasına cevap vermiştir. Macaris
tan, bu cevabında hâdise hakkmda 
tahkikat yapacağım vadetmekte, fa
kat iki memleket arasında hudud hat
tı katî surette tesbit edilmediği cüıet-
le, tarafeyn kumandanlan arasında 
İhtilâf çıkmış olması muhtemel bu
lunduğunu İlâve etmektedir. 

Pragtan gelen haberlere göre Macar 
kıtaatı Slovakya dahilinde ileri hare. 
ketlerine devam ediyorlar. Macarlar 
Slovakya dahilinde 10 mil ilerilemişler-
dir. Slovaklar, mukavemet gösterdik-
;leri cihetle, iki taraf arasında hafif 
çarpışmalar oluyor. Macarlann ileri 
yürüşü Mehaloci istikametinde inkişaf 

ediyor. 
Söylendiğine göre Berlin mahafili 

bu hâdiseyi âdî bir hudud vakası ola
rak telâkki ediyorlar. 

A l m a n - S l o v a k h i m a y e 
m u a h e d e s i 

Londra 24 — Şerlinden gelen ha
berlere göre Alman - Slovak himayesi 
muahedesi dün imzalanmıştır. Bu mu
ahede mucibince Slovakya, dahilinde, 
Çekaydan daha muhtar bir idareye 
malik olacak, Haricî siyaset bakımm-
dan Almanyaya bağh bulunacaktır. 
Almanya Slovakya dahilinde askeri 
üsler kuracaktır. Muahedenin müd
deti 25 senedir. 

Belçika tngiltereye altm 
gönderiyor 

Londra 23 — Gazeteler, Belçikadan 
tngiltereye tayyare üe külliyetli nük-
darda aitm gönderildiğini 3razıyor va 
Belçika altınlarmı emniyet altma al
mak istediği cihetle, bugünlerde yeni 
altm sevkiyatı yapılacağmı ilâve edi
yorlar. 

Deyli Herald, İsviçre ile Hollanda-
n m altın İhtiyat akçelerinden mü
him bir kısmmı L(mdraya ve Nevyorka 
gönderdiklerini yazıyor. 

B. Lebrun bugün 
Londradan dönüyor 

Londra 23 (A.A.) — B. Lebrunün 
Avam Kamarasmı ziyareti esnasmda 
meclis reisi Fransızlarla İngilizlerin 
bizzat kendi yurdlanna olan aşkları
nın iki milleti elele yürütmekten men
etmediğini, banş için iki milletin, 
adalet ve hürriyet ve terakkii müda
faaya her zamandan ziyade amade 
bulunduklarını bildirmiştir. 

Paris 24 — Fransız Reisicumhuru 
bugün öğleden sonra Londradan Pa-
rise dönüyor. Bu münasebetle Paris 
şehri bu gece tenvir edilecektir. 

25 kuruş yüzünden 
teci bir cinayet 

Dün akşam üzeri, Beyoğlunda 
Mektep sokağmda bir cinayet ol
muştur. 

Burada bir emlâk yazıhanesinde 
oturan VasUe seyyar basmacı Faik 
25 kuruş borçludur. Faik ile Vasü bu 
25 kuruş alacak meselesinden kavga
ya tutuşmuşlardır. Kavag az zaman
dan büyüyerek Faik bıçakla Vasili 
gc^üs ve kanundan yaralamıştır. 
Faik vakayı müteakip kaçmış ise de 
az sonra yakalanmış, yaralı Vasil, 
Beyoğlu hastanesine yatmlmışsa da 
kısa bir zaman sonra ölmüştür. 

Tahkikata nöbetçi müddeiumumisi 
B. Sadreddin el koymuştur. Katil bu
gün adliyeye verilecektir. 

U m u m î müfet t i ş l ik ler l â ğ y 
ediUyor m u ? 

Ankaradan bazı sabah refiklerimize 
gelen haberlere göre hazırlanan yeni 
bir kanun projesinde mevcud dört 
umumî müfettişlik lâğvedilecek mer
kezleri İstanbul, Ankara, Erzurum, 
Adana, Samsun ve Elâzık olmak tize-
re yedi umumi valilik ihdas edilecek
tir. Umumî müfettişlerden B. Abidtn 
özmen, general Kâzım Dirik ve B. 
Tahsin Üzerin mebus namzedi göste
rilecekleri de söylenmektedir. 

Bir Alman gazetesi, Hitierln Napoleona 
benzetilmesini gölilnç buluyor 

Wolkischer Beobahter Almanyanm Romanya 
ile iktisadî teşriki mesai istediğini yazıyor 

N a z i s iyas î büro şe f i bir m a k a l e s i n d e : « A v r u p a m n A k d e -
n i zde h imayes in i İ ta lyan mi l l e t i deruhte etmişt ir .» d iyor . 

H a v a kurumu başkanl ığ ı 
B. Fuad Bulcamn hava kurumu 

başkanhğmdan istifa etmesi üzerine 
yerine reis muavini Erzurum mebu
su B. Şükrü Koçak tayin edilmiştir. 

Berlin 24 — Wolkiseher Beobahter 
gazetesi, Almanyanm siyasî faaliye
tinden bahsederek 1938 senesinden-
beri hiç bir devletin tarihinde, Hit-
1er kadar Avrupada bu derece derin 
tahavvüller vücude getiren muahe
deler akdetmediğini yazdıktan sonra 
diyor ki: 

— Garp gazetelerinin Hitleri, Napoleo
na. benzetmeleri gûnlünçtür. Zira Na-
poleon kılıçla on sene bile sürmiyen bir 
imparatorluk yaratmıştır. Halbuki Bitler 
daima mantık dairesinde hareket etmiş
tir. İşte bu sebebden dolayıdır ki Alman
yanm akdetmiş olduğu muaheleder bu 
derece farklıdır. Çekya, coğrafi vaziyeti 
itibarile malıkûm bulunuyordu. Bu mem
leket için Almanyaya iltihaktan başka 
çare kalmamıştı. Slovakya için vaziyet 
böyle değildir. Bu memleket üzerinde bir 
himaye kâfidir. En nihayet Lituanya ve 
Romanya gibi komşu memleketlerde Al
manyanm menfaatleri, sıkı bir teşriki 
mesaiden başka bir şey icab ettirmez. 

Londra, Almanyanm ültimatom verdiği 
yalanlarına devam edebilir. Maamafih 
görülüyor ki, Londrada da yavaş yavaş akıl 
ve şuur avdet ediyor. Bu son günlerin 
tecrübelerini unutmıyahm ve demokrasi
lerden her şey beklenebileceğini bilelim.» 

N a z i s iyas î büro şef inin 
bir m a k a l e s i 

Berlin 23 (A.A.) — Alfred Rosem-
berg, İngiliz - Alman münasebatı hak
kmda yazdığı bir makalede, Alman
yanm Çekoslovakyaya karşı yaptığı 
hareketi İngiltereye karşı şiddetli 

hücumlarla muhik göstermeğe çalış
maktadır. 

Rosemberg, bütün olanların Versa-
illes muahedesi ile Almanyaya karşı 
yai>üan haksızlığın kısmen tamirin
den ibaıet olduğunu yazıyor ve Al
man - Çek ihtilâfmda İngUterenin 
kendisiyle istişare talebine hakkı ola-
mıyacağmı kaydediyor. 

Muharrir bin senedenberi Bohem-
yamn Alman hayat sahasında bulun
duğunu kaydettikten sonra Alman -
Çek ve İngiliz - irlanda münasebetleıi 
arasında bir mukayese yapıyor ve Al
man Çek münasebatınm çok daha 
eski zamanlara Frederic Barbeıousss 
zamanlarma çıktığım ilâve ediyor. 

Rosemberg diyor ki: «Almanyanm 
vazifesi, Avrupada büyük Sakson im
paratorluğu zamarundanberi kendisine 
terettüb eden misyonu başarmak ve 
kendi kanını müdafaa etmektir. Şu 
farkla İd, bugünkü Almanyanm kuv
veti Alp dağlarmdan öteye imtidad 
etmiyor, oralarda İtalyan milleti Av-
iTipanm Akdenizdeki himayesini biz
zat kendisi deruhte etmiş bulunu
yor.» 

Rosemberg, kaderin tanzim etmiş 
olduğu bir işte İngilterenin mümasil 
bir hak iddia edemiyeceğini yazarak 
makalesini bitiriyor. 

6. Hitler ve Alman kıtaları dün 
Memel şehrine girdiler 

Almanya, Lituanyaya Memel lima^ 
nında bir serbes mıntaka veriyor 

B . Hi t l er , bir nutuk irad e d e r e k h a l k a «kend i m u k a d d e 
ratı hakk ında karar v e r m e ğ e haz ır kuvvet l i A l m a n y a y a 

dönüyorsunuz» d e d i 
Berlin 23 — Alman kıtaatı bu sabah 

saat sekizde Memele girmiş, B. Hitler 
de saat 9,30 da Alman filosile oraya 
varmıştır. 

B . Hi t l er in nutku 
Berlin 23 — B. Hitler, Memel 

tiyatrosu önüne saat 14,20 de gdmlş 
ve tiyatronun balkonundan kendisini 
alkışlıyan kesif halk kütlesini selâm
layarak sekiz dakika süren kısa bir 
nutuk irad etmiştir. B. Hitler: 

— Sizleri ecdadınızm toprağma 
yeniden ulaştmyorum. O toprak ki, 
onu ne siz unuttunuz, ne de o sizi 
unuttu.. 

Sizler, zayıf bir Almanya tarafm-
dan terkolundunuz. Ve şimdi, kendi 
mukadderatı hakkmda karar verme
ye hazır kuvvetli bir Almanyaya dö
nüyorsunuz. Dünyamn belki de ho
şuna gitmiyecek, fakat şunu söyle
mek mecburiyetindeyim ki, bu yeni 
Almanya, seksen milyon nüfusludur. 
Bu keyfiyeti sizler, bizzat Almanya-
mn ortasında yaşayan diğer Alman
lardan daha iyi anlarsınız. 

A n l a ş m a i m z a ed i ld i 
Berlin 23 (A.A.) — Memelin Alman

yaya avdeti hakkındaki Alman - l i t u 
anya muahedesini Alman Hariciye 
Nazırı Ribbentrop ile Lituanya Hari
ciye Nazırı Urbsys imzalamıştır. 

Bu muahedeye göre, Memdde Litu
anya için bir serbes liman mmtakası 
ayrılmaktadır. Bu serbes liman için biı 
şirket teşkil edilecektir. Bu şürketin 
sermayesinin büyük bir kısmı Lituaıif 
ya tarafmdan tesviye olunacak ve li
mandaki serbes mmtakaya ayrılacak 
arazi 99 sene müddetle Lituanyaya ki
ralanacaktır. Almanyamn liman tesi
satı ve havuzlar üzerindeki hukuku 
hükümranisi bu kira müddetince de 
bakidir. 

Her iki taraf biribirine karşı şiddet 
hareketlerinde bulunmamağı ve başka 
bir devlet tarafmdan da bunlardan bi
rine karşı tecavüz yapılmasma müsa
ade etmemeği taahhüt ediyorlar. 

A l m a n pol is teşki lât ı reisi 
M e m e l e gitt i 

Londra 23 (AA.) — Reuter ajansı-
mn Bellinden (Sendiğine göre. Alman 
polis teşkilâtı rdsi Ifimmler, dün ak
şam Memele gelmiştir. 

M e m e l d e tevki f ler 
Varşova 23 (A.A.) — Km-jer War-

aavski gazetesine göre, Memel'de tev-
kifata girişen nazi teşekkülleri geçen
lerde Memel'deki Litvanya ticaı-et 
enstitüsü rektörlüğüne tayin edilmiş 
olan eski Litvanya Başvekili ve Haıi-
ciye Nazırı B. Galvanauskas'ı tevkif 
etmişlerdir. 

Mareşal Peten bugün iti-
madnamesini veriyor 

Burgos 24 — Mareşal Peten dün bu
raya gelmiştir. Bugün Frankoya iti-
madnamesini verecektir. 

(AKŞAM) m yeni 
müsabakası: 

30 arkadaş 
300000 lira 

kazandı! 

Tafsilâtı bugün 5 inci 
sahifede 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Cemal Nadir'in piyesi 

"^ Cemal Nadir Güler'in «Yüz karası» 
YsimH piyesi, Şehir tiyatrosunun Ko
medi kısnunda oynandı. Gidip seyret-
memedik edemezdim. Zira sevimli 
karikatüristimizin ajmi zamanda mü
kemmel bir muharrir olduğımu da 
]l>iliyorum. 
• Hattâ, dahası da var: Onun mu
harrirliği ressamlığından bile evvel 
gelir... 

Bu kıymetli sanatlûnn inkişafmı 
taldp edenler, muhakkak ki şuna dik
kat etmeden geçmemişlerdir. Çizgi 
çizmekte ve eşhasına can vermekte
ki bugünkü hüneri, beş sene evvel 
kendisinde azdı; on sene evvel - çe
kinmeden diyebUirim - yoktu. Gerçi 
b zaman da eserleri hoşa gidiyordu. 
Lâkin ressamlığından ziyade, muhar-
rirvarî buluşlannm, lejandlanran 
kuvvetile... 

İlk senelerinde kendisine: «İld ada
mı karşılıklı Karagözle Hacıvad gibi 
kâğıdın uı-tasma oturtma...» dediğimi 
bUe hatırlarım... 

Velev samimî olsun, bu gibi ihtar
lar, arkadaşımın üzerinde derhal de
rin aksülâmcller yapardı. Hattâ mec
mua sahibi olan bir müşterek dostu
muzun benimkinden biraz daha şid
detli bir tenkidi, Cemal Nadirin on üç 
sene evvel matbuatı terketmesine se
bep olmuştu: 

— Filânca karikatürist bak ne ĝ ü-
zel yapıyor; onu taldid etsene... - tav
siyesine itaat edememişti. 

Nasıl edebilir ki, o, bütün hakiki 
artistler gibi, bizzat kendi hüviyeti
nin, dünkü şahsiyetinin bile mukal
lidi olamıyor. Her gün yeniyi, daha 
yeniyi, daha başka türlüyü anyor. 
Bazı karikatüristler vardır ki müte
madiyen biribirinin benzeri eserler 
doğururlar. Cemal Nadirde ise, sabit 

. nokta ancak Bay Amca'nm sempatik 
tombul yüzüdür... O, yalnız tipleri 
değU, karikatürlerinin çiziliş üslûbu
nu da boyuna değiştirir... 

Nihayet işte, mizahçı zekâsına sah
nede de kalıb aradığını gördük. Bu 
ilk eserine «muvaffak olamadı» di
yenler, on küsur sene evvel Cemal 
Nadirin karikatürlerine ayni sözü 
söyliyenler kadar yanıldıklarım anlı-
yacaklardır. 

O zaman, çizgilerin iptidaîliği ar
kasında, nüktenin parlakhğım gör
mek gerekti. «Yüz karası» isimli bu 
ilk piyeste de, teknik kusurlara, ana 
vaka noksanına, farsa kaçan pasaj
lara rağmen, bir yaratmak kudretini 
görebilmelidir: 

«Yüz karası» piyesinde deli dok
torunun odasında kasabalı tiplerin 
zaid tafsilât vererek öyle bir konu-
şuş safhası vardı ki, yalnız bunun al
tında, miUî sahnemizde noksan yep
yeni bir tiyatro unsurunun rüşeymi 
gizlenmektedir. 

Güldüren şey, şimdiye kadar orta-
oyunuvarî taklidlerdir; vodvUvarî te
sadüflerdir; tulûatvarî komildikler-
dir. Bana öyle geldi ki. Cemal Nadir, 
daha ilk kalem tecrübesinden itiba
ren bu mevcud unsurlara, bir de ye
nisini ilâve ediyor: Tiplerin düşünüş 
tarzlarını âdeta ruh tahlili yapar gi
bi sahneye koymak... Komikliği nor
mal düşünceyle bunların eğri man
tığı arasındaki tezaddan yaratmak... 
Mizahın en lâtifi budur... Bizim mü
elliflerden kimse tecrübe etmemiştir. 

Gerçi bu, henüz, laboratuar tecrü
besi gibi bir şey... Çünkü yeni... Fa-
kat hangi yeni keşif, istihaleler, tekâ
müller geçirmeden parlak ticari ne-

Hb/mJKiBJNyJüiKııSmı* I 

J500 liralık ihtilas] 
muhakemesi 

Suçlulardan bîri arkadafinin 
kabahati olmadığını söylüyor 

Sanyerde Belediye muhasebecili
ğinde bulunduğu sırada Belediyeye 
ait bin beş yüz küsur lirayı ihtil&s 
etmekten maznun Enverle Varidat 
kâtibi Eminin mevkufen muhakeme
lerine dün ağırceza mahkemesinde 
başlanmıştır. Mahkem.ede davacı sı-
fatile Belediye vekili bulunuyordu. 

Evrak okunduktan sonra isticvab 
edilen mazntm muhasebeci Enver şun-
lan söyledi: 

—( Sanyer Belediye muhasebesinde 
Varidat kâtibi Emine itimadmı vardı. 
Bu itimada istinaden resmî mührü
mü kullanmak salâhiyetini de ken
disine vermiştim. Emin bu itimaddan 
istifade ederek bu parayı ihtüâs et
miştir. Bunda benim kaljahatlm yok
tur. Şahsan zimmetime de para ge
çirmiş değilim. 

Diğer maznun Emin suçunu itiraf 
ederek dedi ki: 

— Muhasebeci Enveıln iddiası doğ
rudur. Kendisi bana itimad ederek 
resmî mühı-ünü kullanmak salâhiye-
tmi veı-mişti. Ben de bu emniyeti sui
istimal ettim ve fazla tahsilatı mak
buzlarda noksan göstennek suretile 
bu parayı zimmetime geçirdim. Bu 
para benim borcumdur. 

Bunun üzeıine maznun Enverin 
vekili, müekkillnin masum olduğunu 
ileri sürerek kefaletle serljes bırsüal-
masını istedi, mahkeme bu isteği red
detti ve şahidlerin dilenmesi için mu
hakeme başka güne bırakıldı. 

İki heroinci 
Polis ikisi hakkında da 

tahkikatı derinleştiriyor 
Emniyet müdürlüğü kaçakçılık teş

kilâtı memurlan dün iki heroin ka-
çakçısım daha yakalamışlardır. Bun
lardan biri, Mihail isminde biridir. Mi-
hail, geçenlerde gümrük muhafaza 
teşkilâtmca yakalanan Vâsil, Anastas, 

Marko, İspiro, Osman, Zekeriya, Haşim, 
Hüseyin, Maryam ve Agavni kum|/xn-
yasma dahil bulunmaktadır. 

Yakalanan diğer kaçakçı da, bun
dan bir müddet evvel yakalanan Pa-
şabahçede bir çiflikte heroinci şebeke
sine dahil Kasımdır. Bu adam hak
kındaki tahkikat devam etmektedir. 

OTHHlIllUflIlMtlIllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlIHIHHi 

ticesini verebiUyor? BUhassa ki, sah
ne eseri, bütün yazı çeşidlerinin en 
muğlağı, en tecrübe istiyenidir. 

Buna rağmen ben eminim: Cemal 
Nadir, karikatürist olduğu kadar 
muharrirdir. Hayatınm müteakip saf
haları bunu isbat edecektir. 

Avrupadaki tiyatrolardan birinin 
alâmeti farikası, bir deniz kuşuydu. 
Direktörüne sebebini sordum. «Çün
kü bu mahlûk mütemadiyen aramak

tadır. Biz de onun gibi yeni sanat un
suru arıyoruz! Artist için bu arayıcı-
lık birinci şarttır.» dedi. 

Cemal Nadirin' yalnız arayıcı değU, 
bulucu, bulunca da behemehal mü
kemmel hale getirici sanatkâr hüvi
yetini tecrübe ettik... Biliyoruz... 
Âlem de bUiyor. 

(Vâ - Nü) 

Karilerimizin 
mektupları 
Çok bozuk bir 

işlek yol 
Doktor Lûtfi Kırdar, İstanbıUa 

geldikten sonra senelerdenberi 
bakımsız kalan bir çok sokakla
rın tamir edildiğini görmekle cidr 
den sevindik. İstanbulun bütün 
cadde ve sokaklarım baştan başa 
derhal yapmanın maddi imkân
sızlığım da takdir etm^z değiliz. 

Ancak Fatihin Fahribey sokağı 
bir taraftan Sultan Selim semti
ne, diğer taraftan Darüşşafakanın 
arkacına müntehi olan çok işlek 
bir yol olduğu haMe büyük Fatih 
yangımndanberi el dokunmamış, 
çok berbad bir haldedir. Sokağı
mız nisbeten kısadır, büyük malî 
külfete ihtiyaç göstermeksizin ko
layca tamir edilebilir. Bu semt 
halkını memnun etmek istiyece-
ğinden emin olduğumuz Doktor 
Lûtfi Kırdann himmetinden bek-
Uyoruz. 

Fatihte Fahribey sokağı 
saldnlerinden: Z. S. 

Bebek - Emirgân 

Mahkeme dün iki yalı hak
kında karar verdi 

Bebek - Emirgân yolunun açılması 
için bazı yalı sahiplerile Belediye arar 
smda ihtilâf çıkmış ve iş birinci Hu
kuk mahkemesine intikal etmişti. 

Dün birinci Hukuk mahkemesi, 
bunlardan Veli beyin yalısı denUen, 
Kuleli yah üe "Ra-jA Araboğlu yahsı 
üzerindela davalan neticelendirmiş 
tir. 

Belediye, bu yalıların istimlâk be
dellerini bankaya yatırmış olduğu ci
hetle mahkeme, bu iid yalının Bele
diye namına tesciline karar vermiş
tir. Bu yol üzerinde henüz halledil
memiş iki dava daha kalmıştır. Bun
lar da birinci Hukuk mahkemesine 
intikal etmiştir. 

D e n i z b a n k t a n a ç ı k t a k a l a n 
m e m u r l a r m ü n h a l l e r e 

y e r l e ş t i r i l i y o r l a r 
Denizbanktan açıkta kalan me-

murlarm tayinine lasmen başlanmış, 
bazı memurlar münhallere yerleşti
rilmiştir. Her ne kadar Denizbankta 
münhal yoksa da devlet sermayesile 
kurulan müesseseler hakkındaki ka
nun mucibince Denizbank müessese
leri şahsiyeti hülomyeleri haiz ayn 
birer teşekkül halinde iş görecekle
rinden bazılarında vazifeler açılması 
ihtimali olacaktır. 

Bu vazifeler, memur çıkarılmak su
retile değU, kadroyu takviye etmek 
zarureti karşısmda açılacaktır. Deniz-
bankm lâğvedüen servislerinden açık
ta kalanlar bu, açüması muhtemel 
vazifelere peyderpey tayin dUecekler-
dir. 

Boğaziçine rağbet 
artıyor 

Vapurlar geçen sene daha 
fazla yolcu taşıdılar 

Şirketi Hayriye umumî heyeti dün 
senelik toplantısını yapmıştır. Bir se
nelik faaliyet raporu olomup kabul 
edildikten sonra meclisi idareden istifa 
eden üç âzamn yerine yeni intihab 
yapılmış ve murakıpler seçilmiştir. 

İdare heyeti raporvma göre Şirket 
vapurlan 938 senesi zarfmda 10 mil
yon 562,735 yolcu taşımış, yolcu, yük 
ve palamar ücretlerinden ceman 
948,599 Ura hasılat temin edilmiştir. 
Yolcu mikdan 937 senesinden 971,403 
kişi ve ücretler yekûnu da 76,705 li
ra fazladır. 

Şirketin umumî varidat yekûnu 
1,111,474 liradır. Varidat geçen sene
den 95,300 lira fazladır. 

E m i n ö n ü n d e i s t i m l â k e d i l e 
c e k b i n a l a r a a i t d a v a l a r 
Eminönü meydamnın açılması için 

istimJâk edilecek binalann sahipleri
le Belediye arasında ihtilâflara birin
ci Hukuk malzemesinde bakılmakta
dır. Birinci Hukuk mahkemesi şimdi
ye kadar yapılan ihtilâf davalanm 
halletmiş, yalnız üç dava kalmıştır. 
Bunlardan biri Eminönüde İzmir .̂ o-
kağmda Lâtif hanıdır. Bu hamn sa
hipleri ölmüş ve yapılan araştırma 
neticeshıde vârislerinin veküleri bu
lunmuştur. Mahkeme kendilerine 
tebligat yapmıştır. 

Bımdan maada diğer iki dava da 
halledildikten sonra burada ihtilaflı 
bina kalmıyacak ve Eminönü meyda-
m tauıamile açılabilecektir. 

Uç yaralama 
I Üçünün de failleri yakala

narak adliyeye verildi 
Dün şehirde üç yaralama vakası ol

muştur: Galatada oturan Abdullah 
Üe, Emin bir para meselesinden kavga 
etmişler, Abdullah Emini bıçakla ya-
raİEumştır. 

tstinyede Salim ile Zeynel iş üze
rinde münazaa etmişler, Zeynel Sali
mi büyük bir demir parçasile yarala, 
mıştır. 

Bir teneke imalâthanesinde çalışan 
David isminde biri, patronu Artinin 
bundan birkaç gün eWel kendisine yol 
vermesine muğber olarak ommla kav
ga etmiş, bir aralık üzerinde bulun
durduğu tabancasını çekerek beş el 
ateş etmiştir. Kurşunlardan biri Ar
tinin bacağına isabet ederek yarala
mıştır. Polis, üç yaralama vakasımn 
faillerini yakalamış, suçlular da yaka
lanarak adliyeye verilmişlerdir. 

fllâs» ^marpmA' 

Sanajr i t e t k i k h e y e t i r e i s i 
ş e h r i m i z d e 

îktisad Vekâleti sanayi tedkik he
yeti reisi B. Şevket Süreyya Anlcara-
dan şehrimize gelmiş, Ticaret odasın
da sanasd işleri üzerinde tedkikata 
başlamıştır. Sanayi tedkik heyeti reisi 
sanayicilerin muhtelif zamanlarda 
yapdıklan müracaat ve bulunduk
ları dilekler üzerinde tedkikat yap
maktadır. Bir müddet sonra Ankara-
ya dönerek Vekâlete izahat verecek
tir. 

Rüyalar 
Yeni fenni, ilmi keşifler, merak n. 

yandırmak, herkesi hayrette bırak
mak bakımından Adeta siyasi hava* 
dişlerle boy ölçüşüyor. Hergün yeryü
zünde yanlan yeni keşiflere dair öyle 
havadisler okuyoruz ki bunlann ya
nında tüyler ürpertici cinayet hava
disleri, Avrupanm haritasım değişti
rebilecek mahiyetteki siyasi haberler 
bile daha az merakh kalabilir. 

İşte karşımda iki yeni icada dair ha
vadisler duruyor. Bunlardan biri Fraıı> 
sız ilim adamlarından birinin buluşu. 
Bu zat, insanlara, onlann en büyük 
istirahat zamanı olan uykulannda iyi 
ve eğlenceü bir vakit geçirtmeğe karar 
vermiş. 

Bir takım karışık, korkulu rüyala
rın mide dolgunluklarından ileri gel
diğini nazan dikkate alan Fransız âli
mi yeni bir usul keşfetmiş. Eğer uyku
ya yatmadan evvel bu usule baş vura
cak olursanız gayet güzel, sinirlerinizi 
dinlendirici rüyalar görebUecekmişsi-
niz. Hattâ eğer isterseniz rüyalannıı-
da meselâ sevdiğiniz sinema artistleri
ni, istediğiniz inşam görebiliyormuş-
sunuz. Bu suretle gündüzleri uyanık 
iken erişemediğiniz saadete geceleri 
rüyanızda kavukmak imkânı varmış. 
Gördünüz mü yeni ilmi icadı?!... 

Gece, akşam yemeğinden sonra 
Fransız âliminin usulüne müracaat 
ediniz. 

Gözlerinizi kapadıktan biraz sonra 
meselâ çok sevdiğiniz sinema yıldın 
Simone Simon yahud Droti Lamor 
karşınızda Artık onlara istediğini* 
kadar dil dökün... 

Ertesi günü de arkadaşlarınıza: 
— Dün gece Droti Lamurla beraber» 

dik. O kadar şairane bir gece geçirdik 
İd... diye de anlabn... Yahud lıayatta 
öfkelendiğiniz, çatmak için arayıp da 
bulamadığınız biri mi var. Hemen rü
yanıza getirin o adamı... İstediğini! 
kadar çaUn. Bağırın. Hiddetinizi alın. 
öfkenizi hiç değilse rüyamzda gide
rin. 

Bu keşiften sinema •« tiyatro ile 
meşgul olanlar hoşlanmıyacaktır sa
nırım. Çünkü eğlenceli ve güzel rüya 
görmek insanların elinde olduktan 
sonra her gece yatakta bedava tara
fından sinema seyretmek kabil... 

Fakat muhakkak olan birşey de şu. 
Bugrünkü yeryüzü sakinlerinin güzd 
ve tath rüyalara o kadar ihtiyacı var 
ki... Zira insanlar için hakikatler gün 
geçtikçe acüaşıyor... 

Gazetelerde oloıduğum ikinci ilmi 
keşif de şudur: 

Âlimler hesap etmişler, deniz altm-
da insanları tamam yirmi bin sene 
besliyebUecek bir takım maddelor 
varmış... Eğer bu hesap doğru ise ar-
ük birçok milletler kendUerine müs
temleke bulmak için çırpuımıyacak-
1ar... Müstemleke, ham madde, gıda 
maddesi mi lâzım? İşte deniz altı... 

Hilcmet Feridım Es 

Tamir edilen sokaklar 
Belediyenin tahsis ettiği 150 bin lirm 

ile bir kısım sokaklar daha tamir ve 
inşa edümiştir. Bunlan kaydediyo
ruz: 

Üsküdarda İhsaniyede Burhaniye, 
Bağlarbaşı, Aziz Mahmud, Aiıacıdede^ 
Beylerbeyi, îslâmbey, Kurukavak, 
Defterdarda Cami, Vapur iskelesi, 

.Kızılmesçid, Dereduvan, Eyüpgazi, 
Defterdar İslâmbey, Zemzem Dif>çik, 
Ruznameci. Cezri Kasım, Otakçılar, 
Çoyacı, Dipçi sokak, Aliljey köjründe 
Babahaydar, Bahariye, Ayvansara;^ 
Şahsultan sokaklan. 

Bay Amca balıkhanede !. 

i 

— Dün bir balık tuttuk, yalan ol-
masm, üç metre kadar vardı... 

... Şöyle bir kamım 
den bir balık çıktıl.. 

yardık, içln- .. Onu da yardık, bir balık daha!.. ... Onu da yardık, bir balık daha!. 
Onu da.... 

B. A. — Affedersin dostum, balık
tan mı bahsediyorsun, Avrupa politi-
kasmdan mı, anlıyamadım!.. 
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JB{lilâ>[^M 
Fenerbahçe kliilıii 

Muvakkat bir zaman için fut
bol faaliyetini tatil etti 

Fenerbahçe futbolculannın(, idare 
heyetlerinin oynamamak hususunda
ki İvaranna rağmen, Vefa karşısma 
çıkmalan dedikodusu devam ederken 
yarın yapılması icab eden Ankaragü-
cü - Fenerbahçe maçının yapıhp ya-
pılnuyacağı spor efkârı umûmiyesin-
de günün mevzuunu teşkil etmekte 
idi. 

Fenerbahçe idare heyeti tehaddüs 
eden son vaziyetleri görüşmek üzere, 
dün bir toplantı yapmış ve muvakkat 
bir zaman için futbol faaliyetini tati
le karar vermiştir, 

Kejrfiyet Beden Terbiyesi İstanbul 
müdürlüğüne bildirilmiş olduğun
dan, yarınki maçın yapüamıyacağı 
tahakkuk etmiş demektir. 

Diğer taraftan Fenerli futbolcular 
gazetemize gönderdikleri bir tavzih 
mektubile İdare heyeti ile aralarında 
çıkan ihtilâfın sebebini anlatmakta, 
Vefa klübü karşısına 31 senelik şeref
lerini muhafaza etmek için çıktıkla
rını, bu hareketlerin isyan ve anar
şi şeklinde telâkki etmenin doğru ol
madığını ancak Beden Terbiyesi 
umum müdürlüğünün emirlerini ye
rine getirmek ve Fenerbahçe klübü-
nün istikbalini umum müdürlük nez-
dinde müemmen bir hale koymak için 
yapılan bir hareket olaıak tavsif et
mek lâzımgeldiğini bildirmişlerdir. 

Beş ik taş bugün İzmire g id iyor 
Millî kümenin ilk deplasman ma

çım yapmak üzere Beşiktaşlılar bu
gün İzmire hareket edeceklerdir. 

16 kişilik bir kadro ile seyahate çı
kacak olan siyah beyazlılar, cumar
tesi günü Ateşspor, pazar günü Do-
ğanspor ile karşılaşacaklardır. Bu 
karşılaşmalara kuvvetli bir kadro ile 
gitmek için Yedek subay okulunda 
bulunan Hakkı, Rifat ve Sabriye izin 
temin edilmiştir. Beşiktaşm İzmirde 
yapacağı ilk maçı Esad, ikinci maçı 
Mustafa idare edecektir. 

A n k a r a g ü c ü bu a k ş a m 
şehrimize ge l iyor 

Milli küme müsaba]>alan için ya
rın Fenerbahçe, pazaı- günü Vefa ile 
karşılaşac£k olan Ankara ikincisi 
Ankaragücü bu akşam şehrimize ge
lecektir. Fenerbahçe klübünün fut
bol faaliyetini tatil ettiğine dair Mm-
takp.ya gönderdiği mektuptan sonra 
Fener - Ankaragücü maçı yapılarm-
yacağına göre, Ankaragücü şehri
mizde yalmz bir maç yapacak ve pa-
rar günü Vefa ile karşılaşacaktır. 

Vefa klübü ile yapılan anlaşma 
mucibince, bu klübün şehrimizde ya
pacağı maçlar Taksim stadında ola
caktır. 

Fenerl i ler T a k s i m d e antren
m a n y a p a m a d ı l a r 

Taksim stadında Ankara maçlan 
için antrenman yapmak istiyen Fe
nerli futbolcular dün Taksim stadına 
gitmişler, fakat stad idaresi kendileri
ni antrenman yapmağa bırakmamış
tır. 

Müşkül bir vaziyet karşısında ka
lan Fenerli futbolcular Şeref stadına 
gitmek mecburiyetinde kalmışlar ve 
antrenmanlarını bu stadda yapmış
lardır. 

Mektepler arasında resmî 
spor temaslarına 1 nisanda 

başlamyor 
Yeni Beden Terbiyesi kanunu mu

cibince, lise ve ortamekteplerde tesisi 
tekarrür eden spor klüplerinin ilk 
resmî faaliyeti 1 nisanda baslıyacak-
tır. 

1 rüsan cumartesi günü öğleden 
sonra Taksim stadında muhetlif mü
sabakalar yapılacak ve müsabakalara 
iştirk edecek talebeler, mekteplerinin 
üniformalanm giyeceklerdir. 

Âbideye çeleni: koymakla başlıya-
cak olan merasim akşam geç vakte 
kadar devam edecektir. 

Futbol maç lar ı 
25/3/1939 cumartesi günü yapılacak 

maçlar. Fenerbahçe stadı: Ankaragücü -
Fenerbahçe, saat 16,30, Hakem Refik Os
man Top, yan hakemleri Ziya Kuyumlu ve 
Fikret Kayral. 

26/3/1939 pazar günü yapılacak maçlar. 
Taksim stadı: Anadoluhisar - Galata 
Gençler, saat 9.30, Hakem Şahap Şişma-
noglu, yan hakemleri Rıfkı Aksay ve Ta
lih Gürkan. 

Bozkurt - Demirspor, Saat 11,15, Hakem 
Samim Talu, yan hakemleri Fahreddin 
Somer ve Bahaeddin Uluöz. 

Kasımpaşa - Galataspor, Beykoz - Kur
tuluş muhtelitleri, saat 13, Hakem Nuri 
Bosut, yan hakemleri Tank Özerengin ve 
Necdet Gezen. 

İstanbulspor - Beyoğluspor, Topkapı -
Amavutköy muhtelitleri, saat 14,45, Ha
kem Halid Oalib Ezgü, yan hakemleri Fe
ridun Kılıç ve Eşref Kutlu. 

Ankaragücü - Vefa, saat 16,30, Hakem 
Şazi Tezcan, yan hakemleri Ahmed Adem 
Gögdün ve Adnan Akm. 

Ceza verilen sporcular 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Futbol 

A janlıj^ından: 
Anadoluhisarı klübünden 105 Necdet 

Duymaz: Bira ay, Karagümrük klübünden 
1213 Mahmud Âli Yüret: İki ay. 

Yukarıda adlan, soyadları, klüblerile 
bölge sicil sayılan yazılı idmancılara lig 
maçlarındaki suihareketleri dolayısile hi-
zalannda yazılı düddetler için geçici mü
sabaka boykotu cezaları verilmiştir. Bu 
cezalar tebliğ tarihi olan 24/3/1939 tari
hinden itibaren başlamaktadır. Alâkadar 
klüplerle hakemlerin bu idmancılan mü
sabakalara ithal etmemeleri lüzumu teb
liğ olunur^ 

23/3/939 perşembe günü 
tstaskvl Halind* t v f U n mtılaa JM 

meyra ve sehM fiaUcri: 

Clıai 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Domates 
Lahana 
Pırasa 
İspanak 
Yer elması 
Şalgam 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Knginar 
Karnabahar 
Marul 
Yeşil salata 100 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Kırmızı turp 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Elman Amasya 

» Ferik 
» İnebolu 

Kestane 
Ayva 
Muz yerli 
Muz ecnebi 
Limon ecnebi 100 
Portakal Döryol 

KUo 

En 
a^atı 
20 -
25 -
25 -
40 -

5 -
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
4 -
2 -
6 -

» 7 -
» 2 -
» 50 -

demet 2 

demet 
aded 

» — 
> — 
» 1 
> 1 

kilo 25 
» 7 
» 8 
» 7 
» 15 
» 55 
r> 130 

aded 140 
64 » 375 
80 » 320 

100 » 260 
150 » 268 
64 » 375 
80 » 400 

100 » 350 
64 bağ 320 

, > 80 » 290 
, » 100 » 200 
» Mersin yafası 120 san. 900 

160 » 850 
200 > 900 

50 
50 
40 
50 
75 
50 

En 
yukarı 
30 — 
30 — 
2« — 
»5 — 

6 — 
3 — 
4 — 
6 — 
5 — 
5 — 
5 — 
3 — 

11 — 
20 — 
3 

80 
3 

50 

50 
- 75 
- 60 
- 75 
1 25 

50 

» 
Alanya 

Rize 

» 

2 
1 

40 
16 
9 
8 

17 

210 

330 
310 

420 — 

360 — 
350 — 
300 — 
240 — 

İstanbul umumî meclisi azasına 
İstanbul vali ve belediye reisliğinden 

îdlanbul umumî meclisi 3 cü intihap devresi ibirinci yüı Nisan içtimainin 
ilkincîl 3/4/939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de akdedeceğinden 
meclisin ruznamesi posta ile gönderilmiştir. 9 gün Belediye daire dairesindeki 
umumî meclis salonunu teşrifleri rica olımur. (1971) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 150000 lira olan 10000 ton yerli portland çimentosu 
5/Nisan/939 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile kanunim 
tayüı ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 za kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (750) kunıja Ankara v« Haydarpaşa veznelerinde satılmak
ta »ir! (1847) 

DAMGALI KADIN 
M ^ L E sinemaıSDinıda 

Harikulade bir muvaffakiyet kazanmaktadır. 

BÜYÜK YILDIZ 
GEORGES ALEKANDER 
PAUL HORBÎGER 
LEO ZLEZAK 
HENRY GEORGES 

ve 

ZARAH LEANDER 
Sanat kudretlerini birleştirdiler, 

ve 

HASRET 
fUmJni yarattılar 

Pek Yakında 

Tepebaşı Dram knnu 
Aköam saat 2030 da 

K O R K U N Ç G E C E 
3 perde 

İstiklâl cad. Komedi kısmı 
Akşam saat 20.30 da 

Bir Muhasip Aranıyor 

HAIK OP«E Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmasla 
Leblebici 

Horhor ağa 
büyük operet 3 perde 

Macar Baleti 
Beste: Çohacıyan 

Ö L Ü M 
Merkez Bankası müdür muavini bay 

Nazif İnan'm amcası emekli albay Hilmi 
İnan'ın vefatmı tessürle haber aldık. Mer
humun cenazesi bugün Ortaköy mczarb-
t ına dcfnedilmiştir. Merhuma rahmet di
ler, akraba ve dostlarına taziyetlerimizi 
sunarız. 

VEFAT 
Şair SÜLEYMAN BAHRİ'nin Allahın 

rahmetine intikalini, kardeşleri ve k m 
ahbaplarına arzederler. 

Cenaacsi dün Feriköy mezarlığına def-
nedilmiştir. 

Beyoflu Halkeviden: 
1 — 25/3/939 cumartesi günü saat 16 da 

Evimizin Tepebaşmdaki merkez binasın
da Ankara Hukuk fakültesi profesörlerin
den bay Mazhar Göknil tarafından «İleri 
Deniz ticaret hukukunun seyri» mevzuun
da mütıim bir konferans verilecektir. 

2 — Herkes gelebilir. 

Sultanahmet birinci sulh 
hukuk mahkemesinden 

939/9 
Teodora ve Marika ve Eftihya ve Elenl 

ve İlyanm şayian ve müştereken mutasarrfı 
oldukları İstanbul Kumkapı Muhsineha-
tun mahallesinde İcadiye sokağmda 184 
kütük ve 114 pafta ve 720 ada ve 9 parsel 
ve eski ve yeni 1 kapı numaralı ve bin elli 
lira kıymeti muhammendi hane ve Ge-
dikpaşada Şehsuvarbey mahallesinde 
Hamam sokağında 252 kütük ve 75 pafta 
ve 167 ada ve 32 parsel ve eski 19 ve yeni 
23, 25, 1/25 kapı numaralı ve iki bin se
kiz yüz lira kıymeti muhammendi bir 
hane ve Gedikpaşa Mimarhayreddin ma
hallesinde Külhan sokağında 218 ada ve 
6 parsel ve 2 kapı numaralı ve bin sekiz 
yüz lira kıymeti muhammendi bir bap 
hane ve Galatada Kemankeş Karamusta-
fapaşa mahallesinde Leblebici sokağmda 
eski 23/23 ve yeni 27, 1/27 kapı numaralı 
ve bin altı yüz lira kıymeti muhammendi 
gayri menkulün izalei şüyuu zımnında 
füruhtu takarrür ederek ayrı ayrı müza
yedeye vazolunmuştur. Mezkûr gayrimen-
kullerin hudud' ve evsafı dosyasında mev-
cud tapu kaydı ve keşif raporlan vazıyet 
zabıtlarında yazılıdır. Birinci açık arttır
maları 26/4/939 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat ondan on ikiye kadar icra 
kılınacaktır. Kıymeti muhammenelerinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere on beş gün müddetle temdid edile
rek ikinci açık arttırmaları 11/5/939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat ondan 
on ikiye kadar icra olunacak ve o gün 
en çok arttırana ihale edilecektir. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların 
işbu gayrimenkuller üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddia-
larmı evrakı müsbitelerile yirmi gün için
de bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hak
lan tapu slcillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacak
lardır. Müterakim bilûmum vergiler borç
lan nisbetlnde hissedarlara ve tellaliye ve 
vakıflar kanunu mucibince verilmesi lâ
zım gelen yirmi senelik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu masraflan müşteriye 
aittir. Arttırma şartnamesi işbu ilân ta 
rihinden itibaren mahkeme divanhane
sine tâllk kıimmıştur. M. 198& 

Bugün S A K A R Y A Sinemasında 
Spor, Gençlik ve küzellik Filmi 

Türkçe 
i zahat l i STAD İLAHLARI 

Seanslar: Cumartesi ve pazardan maada her gün saat 2 • 4,15 • 6,30 ve 
Suvarc 8,45 de, talebe matinesi 11,30 da duhuliye 12,5 kuruş. Grup halinde 

gelecek talebenin müdüriyete müracaatları. Telefon 41348 • 

Ankara Valiliğinden 
1 — Keşif bedeli (31200) liradan ibaret bulunan Ankara Nafıa garajı bi

nası inşaatı 10/4/939 pazartesi günü saat 15,30 da daimi encümende ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2340) liralık muvakkat te^ 
minat vermeleri eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün evvel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir istida ile vilâyete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

3 — İsteklilerin Ticaret odası vesikası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı fennî ehliyet vesikasile birlikte yukarda adı geçen 
günde saat 14,30 za kadar teklif mektuplarını encümen reisliğine vermeleri 
bu işe ait şartname ve keşif evrakı her gün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

(1025) (1936) 

Tesviyeci ve Tornacı alınacal(tır 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İsteklile
rin Ankarada bulunanların silâh fabrikasına. İstanbuldakilerin Zeytinbur-
nu fabrikasına, İzmridekilerin de İzmıideki silâh fabrikasma bu yerler ha
ricinde olanların da istida ile umum müdürlüğe müracaatlan. (1423) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı 
Trabzon - Iran Transltyolu Birinci 

Mıntaka Başmüdürlüğünden : 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Transit yolunun kilometre 1+000—63-f 300 

arasında parke kaldınm, şose esaslı tamiratı ve dere tahkimatı. 
Bu işlerin keşif bedeli (233,068) lira 32 kuruştur. 
2 — Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D — Fennî ve hususî şartname 
E — Keşif, silsUei fiat ve metraj cetveli ' T̂  
F — Proje 
İstiyenler bu evrakı Trabzon Nafia Müdürlüğünden ve Gümüşhanede 

Transit yolu Birinci Mıntaka Başmüdürlüğünden 12 lira bedel mukabilinde 
alabUirler. 

3 — Eksiltme 3/4/939 pazartesi günü saat 15 de Trabzonda Transit yolu 
Birinci Mıntaka Başmüdürlüğü binasında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (12,905) liralık n-»vakkat temi

nat vermesi ve aşağıdaki vesikayı göstermesi lâzımdır. 
A — İsteklinin ihaleden 8 gün evvel Trabzon vilâyetine müracaatla ko

misyonu mahsvs tarafmdan ehliyet vesikası alması şarttır. 
6 Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadtır yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabUinde verile
cektir. 

Posta ile gönderilecek nıektuplann nihayet saat 15 e kadar gelmiş olması 
ve d!ş zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (1607) _ ^ _ _ 

İLÂN 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası 
Türkiye tş Bankası 
Banca Commerciale İtaliana 
Banco di Roma 
Selanik Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

İttihadı Ticareti Hariciye Bankası 
Şarkı Karip Ticaret Bankası Ltd. 
Deutsche Bank 
Deutsche Orient Bank 
HoUandsche Bank Uni N. V. 
Yukarıda adı yazılı bankalar, muh

terem müşterileri tarafmdan müker-
reren izhar edilen arzuya ittiba ve 
müşterilerin eshamü tahvilât ve kıy
metli eşya tevdiatım tezyid edebil
melerini temin için mukaddema tat
bik edilen muhafaza ücreti tarifele
rinde 1 sonkânun 1939 tarihinden 
itibaren hissedihr derecede tenzilât 
icrasma karar vermişlerdir. 

Bu kabil mevduata tatbik edUecek 
yeni şerait hakkında daha ziyade 
malûmat almak için mezkûr müesse
selerin gişelerine müracaat edilmesi 
rica olunur. 

(Se) 

TCRAN TİTATROSÜ 
Bu akşam: Yüksek oku

yucu Muall& ve Mısır
dan gelen Zekiye Ham
dan, Ambasadâr saz he
yeti, ErtutTBl Sadi Tek 

v« arkada«Ian 
TATLAK LASTİKLİ 

9 perde 
Atil4 Rcva.su. Miçe Pençef varyetesi 

T 

istanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

Dört muhtelif mahalde uçuş yolu 
yaptırılacaktır. Hepsinin muhammen 
bedeli 876000 lira olup Uk teminatı 
38790 liradır. Fennî ve idarî şartna
me ve projeler 43 lira 80 kuruş mu
kabilinde Ankarada M. M. Vekâleti 
Satınalma komisyonundan alınabilir. 
Kapalı zarfla eskiltmesi 11/4/939 salı 
günü saat 15 de Ankarada M. M. Ve
kâleti Satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Bu işe girecek firmaların 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
bölgelerle ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını Ankarada komisyona 
dermeleri. «906» «1931» 

• 
800: 1000 baş top koşumu beygir ve 

kısrak kapalı zarf usuüle münakaşa
ya konulmuştur. Beher baş hayvan için 

tahmin edüen fiat 400 liradır. İhalesi 
16/5/939 sah günü saat 11 dedir. 
İlk teminat 19750 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 20 lira mukabilinde An
karada M. M. V. satmalma Ko. dan 
alımr. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayüı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklil 
mektuplarmı ihale saatinden en sm 
bir saatten evvel Ankarada M. M. V. 
satmalma Ko. n a vennderi 

(907) (1959); 
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POLİTİKA 
Son hadiselerin akisleri 

Fransa Cümhurreisi B. Lebrunün ŝ eçen temmuzda İngiltere kralmın 
yaptığı ziyareti iadesi Avrupamn geçen eylülden sonra ikinci defa uğradı
ğı buhrana tesadüf etmesi itibarile dünyamn en mühim hâdiseleri sırası
na girmiştir. Artık bu, iki komşu ve müttefik devlet arasında yapılan sade< 
ce bir nezaket ve cemile ziyareti sayılmıyor. Bunun için Fransız Cümhur
reisi ile İngiliz krah arasmda teati olunan nutuklar her tarafta dikkati 
celbetmiştir. İngiltere krah nutkunda cari hukuku düvel ahkâmına v« 
prensiplerine riayet noktası üzerinde durmuştur. 

B. Lebrun de muahede ve taahhütlere riayet edilmesi ve diğer mem
leketlerin işlerine karışılmaması esasları üzerinde Fransanm İngUtere ile 
mütesanid bulunduğunu beyan etmiştir. 

Bu sözler mevcut muahedelerin ve hududlann bundan sonra ihlâl 
edilmemesi hususunda İngilterenin yaptığı ciddi teşebbüslerde Fransanm 
kendisi ile beraber olduğunu anlatmaktadır. İngUtere Çekoslovakyanın 
Almanya ile birleşmesinden sonra sıra Romanyaya geleceği kanaati ile 
yansı Orta Avrupada yansı da Balkanlarda bulunan bu devleti tehlikede 
gördüğünü bu ayın on sekizinde Sovyet Rusyası ile Lehistana ve Balkan 
memleketlerine bildinniş ve buna karşı nasıl bir hattı hareket takip ede
ceklerini sormuştur. 

Buna karşı Sovyet hükümeti bu devletler arasında bir konferans top-
lanmasım mukabil teklif olarak ileri sürmüş ve vaziyetin tevzihine ve 
devletlerin alacaklan vaziyetleri tayin etmeğe başka bir imkân çaresi bu
lunmadığım kaydetmiştir. 

Her ikisi de hem küçük itUâfa hem de Balkan misakma dahU olma-
lan itibarile gerek Orta Avrupada gerek Balkanlarda Romanyanın en sı
kı ve müttefiki bulunan Yugoslavya gerek kendi vaziyetinden gerek Ro-
manyamn âtisinden emin ve müsterih olup endişeye ve ihtiyati tedbirler 
almağa lüzum görmemiştir. Romanya bile ihtiyaten topladığı askerî kuv
vetleri katiyen tekzip etmiştir. Umum devletler herhangi suretle tahrik ma
hiyetinde görülecek tavır ve hareketten dikkatle çekiniyorlar demdctlr. 
Ldbistan kendi memleketinin şark kısmının mahreci olan ve üze
rinde hususî haklan bulunan Memel limam Ue arazisinin Litvanya t a n -
fmdan Almanyaya terk ve tesUm edilmesini bile tabii bularak Almanyaym 
karşı her hangi suretle itimadsızlık göstermemiştir. AKŞAM 

Atlı müsabakaları kazananlara 
madalyai ve kupaları verildi 

Dûn Sipahiocağında b!r çay ziyafeti yertlml^, bu esnada geçen pazar gtt-
nü yapılan atlı müsabakalarda kazaımnlcura kupa ve madalyalan tevzi edil
miştir. Yukandaln resimde kupa kazananlar ve kupa ile madalyaların tevzii 
görünüyor. 

(AKŞAM)m yeni müsabakası 
30 arkadaş 

300000 lira kazandı! 
Bir müessesede çalıdan 30 arkadaş bir olup bir 

piyansTO bileti aldılar. Talih bu ya, biletlerine (300,000) 
lira çıktı. Ve her biri (10,000) lira hisse aldı. 

"^ «Zenginin malı züğürdün çenesini yorarnsa da bu otuz zenginin akıbet
leri herhalde merak edilmeğe değer!.. Biz de bu merakla bu otuz zenginin 
hayatlannı takip ettik ve otuzunun da parasmı ayn işe yatırdığım öğrendik. 

Öğ^ndiklerimizi, birer resim halinde 1 Nisan 1939 tarihinden itibaren 
neşredeceğiz. Hangisinin parasını daha iyi bir işe harcadığını biz bilmiyoruz. 
Bu noktayı karilerimizin takdirine bırakacağız. 

Müsabakaya iştirak etmek isteyenler bu resimleri takip edecekler ve re
simleri;; beraber neşredilecek olan numaralı kuponları kesip saklıyacaklar-
dır. Otuzuncu resim çıktıktan sonra, paralarını ayrı maksadlara harcıyan 
otuz zenglıı arasında hangisinin daha iyi hareket ettiğini tayin edip ku
ponlarla beraber bize göndereceklerdir. 

Gelen cevaplar tasnif edilecek, hangi zengin çok rey kazanırsa ona rey 
verenler arasında bir seçim yapılarak (50) kişiye muhtelif ve değerli hedi-
yeler verilecektir. 

Baştanbaşa sürpriz olan hediyeler ayrıca ilân edilecektir. 

Büyük Britanya ile irlanda 
arasında kuşların cenneti 

sayılan bir ada var 
Avrupa kıtasm-

da kuşların bir cen
neti vardır. Bü
yük Britanya ve 
irlanda arasında
ki küçük bir ada 
olan bu cennette 
kuşlar insanlanu 
ve hayvanların taciz ve tasallutun
dan masun ve serbes bir hayat geçi
riyorlar. Binlerce yerli kuş burada 
serbesçe ve emniyetle yuva yapmak
ta, civciv çıkarmakta, yavrularım 
büyütmektedir. 

Yüz binlerce göçebe kuş Afrika 
çöllerine giderken ve dönerken bu ada
yı istasyon yapmakta, muhafızlar ta-
rafmdan her türlü istirahat esbabı 
temin edilmektedir. Göçebe kuşltu:-
dan hastalanan ve sakatlananlar 
hususî doktorlar tarafından tedavi 
edilmekte ve tabiî hallerini aldıktan 
sonra salimen yollarma devam et-
mektedirier. 

Adaıun bol havası, bol güneşi ve 
kırlarda ve dağlardaki mebzul yabana 
01 çiçekler ve ağaçlar kuşlarm bütün 
ihtiyaçlarım temin ediyor. Adanm 
rüzgân boldur. Etrafmdaki mavi dfr< 
nizln bütün akmtüan sahUlerini ya
lamakta olduğundan ada gayet tO' 
mlzdir. 

Tam mânasile bu ada kuşlarm ha
yatım müşahedeye mahsus bir rasad» 
hane vazifesi görüyor. Zaten teknik 
İsmi de kuş rasadhanesidir. 

240 İngUiz dönümü murabbaı sa* 
hasmda bulunan bu adanın adı 
Skokholmdür. Şimali Avrupa devlet
lerinden İsveçin payitahta bulunan 
Stokholm ve bunun bulunduğu ada 
ile isim müşabeheti varsa da arada 
hiç bir münasebet yoktur. 

ingiltere iktisadi ve tabii hayatta 
mühim rol ve faydası bültman kuş
larm ve bahusus bahri tujrurun cin», 
lerini idame etmek için bu adayf 
kuşların serbesçe yaşamasma on se* 
ne evvel tahsis etmişti. 

Bu adada kuşlar tam manasiie serbes yaşarlar, 
sakatlandıklan zaman tedavi edilirler. Adada 

bazı profesörlerle yalnız on kadar 
üniversite talebesi bulunur 

lar dahi halkalan-
diktan ve tasnif 
edüdikten sonra 
Adamn daimi s&< 
kenesi arasına 

Şimdilik daimî nüfusu yumurtlar 
yıcı 60,000 deniz kuşudur. Bu mikdar 
karakuş vardır. Yukarıda söylediği
miz veçhüe göçebe kuşlar misafir 
kaldıklarından zaman zaman buraya 
toplanan bu kuşlar ademin daimi 
sekenesinden sayılmıyor. 

İngiltere ve irlanda üıüversitelerinin 
tarihi tabiî Ue meşgul talebesi adanm 
fen memurları maiyetinde staj görü
yorlar. Fakat kuşlarm korkmamaları 
ve rahatsız olmamalan için hiç bir 
zaman adada ondan fazla talebe bu
lunmasına müsaade edilmiyor. 

Buraya gelen talebenin işi yalnıı 
kuşlarm hayatmı tedkik ve müşahe
deden ibaret değUdir. Adada hademe 
bulundunılmadığmdan bütün âdi 
ve pis işleri üniversite talebesi görü
yor. Kuşların yataklarım ve pislikle
rini tenüzlemek, kümeslerini tamir 
etmek, her tarafı süpürmek hep bu 
yüksek tahsil talebesinin en mühim 
ve en uğraştuıcı vazifeleri arasmda 
bulımuyor. Kuşlarm birbirine çok 
benzeyen cinslerini ajnrmak için 
a3raklanna muhteüf nevi halkalar 
geçirilmiştir. Geçm sene ayaklanna 
halka geçirilen kuşlarm mikdan 
6,262 sayışım bulmuştur. Bunlar 62 
cinse ayrüıyor. Takriben vasati her 
cinsten 101 kuş var demektir. Bun
lardan tam yetişmiş kuş olan 3,479 
ve henüz 3ravruluktan çıkmış bulun-
mıyanlar 2,783 dür. 1937 de halka-
lanan kuşlar 4,404 ve 1936 da 2,500 
idL 

Bunlardan çoğu adanm kendisin
de kapana .düşürülüp halkalannuştır. 
İngilterede, Avrupamn ve Afrikamn 
muhtelif yerlerinde yakalanan kuş-

sokulmvıştur. 
Adada muhafaza 

ve idame edilen 
kuşlarm jrüzde yirmisi karabataktır. 
Balıkçüar bunları çokça vurduklann-
dan cinslerirün idamesine bühassa 
ehemmiyet veriliyor. Küçük kuşlar 
nisbeten azdır. 

Bu rasadhane kuşlann seyir ve se
yahat kudretlerini dahi tecrübe ve 
tedkik ediyor. Meselâ Mauks denilen 
kuşlar tayyareler ile uzak yerlere me
selâ Venediğe ve Misinaya gönderilip 
burada sahverilmektedir. Bu kuşlas 
nihayet on beş gün içinde adaya dö
nüyorlar. Dönmeyen kuşlar araştıni-
makta ve ekseriya kanadlan sakat* 
landığmdan Cenevre ve emsali göl
lerde bulunmaktadır. Bu kuşlarm 
coğrafi zekâsı harikuladedir. Yuvası« 
nm bulunduğu mahalle hattı müs
takim üzere hiç şaşmaksızm gtiUyor. 

Bu kuşlar gayet oburdurlar. Ken-« 
düerinin bir kaç misli büyüklükteki 
balıklan yutaılar. Bunlardan birinin 
karmnda 40 lîbrelik bir bahk çıkarü-
mıştır. Bu balık derin sularda yaşai] 
ve yukan sularda yaşi3ran balıklan 
avlar. Mauk kuşları çok derinlere da« 
larak bu büyük ve vahşî balıklarla 
mûcadâe edip yutarlar. Ekseriya 
mücadelede kuşun ayağı ve kanadı 
sakatlanır. Adada aynı zamanda kuf 
hastanesi olduğundan bu sakat kuş
lar tedavi edilirler. 

Adamn halkalanan kuşlarmdan 
hangisi kaybolursa derhal her taraf
ta araştırılmaktadır. Meselâ bir çaym 
kuşu Portekizde Alemtej oda bulun
muştur. Beyaz kuyruk sallayan kuş
lar Faşta ve Marsilyada tekrar ela 
geçirilmiştir. Skokholm adası kuşla
rm cenneti ise de ilim erbabınm da 
kâbesi olmuştur. F. 

Crîiııîîıı Ansiklopedisi 
Bin sene evvel imparatorluk kuran 

A K S O N ' L A R 
N azüerin maruf nazariyedsi B. 

Rosemberg, Almanyamn, eski 
Saks(mya devletine aid araziyi - şim
diki İtalyaya aid arazi müstesna « 
tekrar elde edeceğini söylüyor. 

Filhakika, almancası Sachsen, fran-
sızcası Saxe olan Saksonya, bin sene 
evvel pek büyümüştü. Bugünkü gibt 
14933 kilometrelik ve 5,1 milyon nür 
fuslu bir memleketcik halinde değildt 

*** 
Saksonlar, Germendirler. Sah», 

«taş bıçak» demekth:. Bu âlet Sak-
sonlarm milli silâhlan olduğu için 
isimleri de ondan kinaye zuhur etmi^ 
tir. Elbe nehri civannda ve diğer bazı 
Şimali Almanya havalisinde oldukça 
dağınık bir şekildö yaşıyorlardı. 

Üçüncü asırda ehemmiyetleri bü
yüdü. Bir çok komşu kavimleri yut-
tıüar. MüteaMb asurlarda Şimal de
nizinde de göründüler. 

Bilâhara «Büyük Britanya Sezan» 
ünvanmı alan Romalüann âsi ku* 
mandanı Carausius, onlarm yardmü-
le şimdiki tngiltereyi zabtetti (287). 
Saksonlar Büjrük Britanyaya bir çok 

seferler 'daha yaptüar. Angl'larla bera
ber, 450 de pek çok mikdarda adaya 
geçtiler. Anglo - Sakson sözü dö bu 
akvam bereketlerinden zuhur etti. ^ 

Soksonlarm korsanlan Fransız sa-
hillerini yağma ederdi. Eski müttefik
leri olan Franklar garb cihetlerine 
yerleşerek Saksonlarm o taraflara 
doğru yayümalaıma karşı koydu. 
6 ncı ve 8 inci asırlarda aralarmda 
hudud muharebeleri oldu. Fakat bu 
kavhn cenuba doğru yayılıyordu. Se
kizinci asırda dört grup teşkü ediyor^ 
lardı. Bir siyasî vahd)et halinde değil

lerdi. Kommünler, yahud kommün 
ittihadlan veya Kımtonlar halinde 
parçalanmışlardı. Dinî yahud askeri 
maksadlarla, icabmda, bir müşterek 
şef jrahud dük maiyetinde toplamyor-
lardı. Romalüar zamanmdaki barbar 
Germenlerin âdetlerini muhafaza ©ctt-
yorlardL Halk «asil», «hür» ve «tâbi» 
diye üç kısımdan mürekkebtl. 

Saksonyanm zabt ve teshiri Frank-
lann belli başU meşgalelerinden bi
rini teşkü etti. Maruf Frank hüküm-
dan Şarlmany bu fütuhatı tamamla
dı. Alman milleti de bu zabt netice
sinde zuhura geldi. 

Şarlmany, Saksonları yalnız siyar 
seten kendine tabi etmekle kalmadı. 
Ayni zamanda, İnnensul isimli Uâlı-
larma tıkmaktan da vazgeçirerek, 
büjrük müşkülâtla onlan hristiyan-
laştırdı (777). 

Fakat Şarlmany imparatorluğu o 
kadar büyüktü ki, bilâhara, merkes^ 
(den idaresine imkân olamayıp parça^ 
lanmca, şark kısmmda Alman milli
yetinin karakterlerini iktisab etml^ 

G i z l i c e m e m l e k e t e g i r e n b i r 
k a d ı n m u h a k e m e e d i l i y o r 
VaktUe göriUen lüzum üzerine hu

dud haricine çıkarıldığı halde Wr 
kolayım bulup gizü olarak tekrar ta-
tanbula gelen Anika admda bir ka-
dm dün Sultanahmed sulh ceza mah
kemesinde muhakeme edümiştlr. Mu
hakeme neticesinde Anikanm bir ay 
hapsine ve tekrar hudud haricine çir 
kanlmasma. karar verilmiştir. Anika 
burada mahkûmiyet müddetini Ifc-
mâl ettikten sonra hudud haricine 
çıkanlacaktır. 

bir camia belirdi. Saksonyalılar, 
Şarlmany'm haleflerinin idaresindey-
ken bUe, komşuları Slavlara karşı 
kendüeriıü müdafaa mecburiyetinde 
kaldüar. Böylece, sinelerinden yeni 
şefler zuhur etti, 

Saksonlarm ilk tamnan kralı Ott(Xt 
olmuştur. (880 . 912). Böylelikle ku
rulan ve 1024 de sönen Sakson sülâ
lesinin en mühim şahsiyeti «büyOk» 
iâkabile tanınan Ottondur ki, 912 de 
doğmuş, 936 da Almanya kralı (Şarki 
Franklarm krah) 951 de a3mi zarnao-
da İtalya kralı, 962 de de imparator 
ilân edümiştlr. 

Rosembergin bahsettiği bu impa
ratorluk, Almanyanm şimalindeki de* 
nizlerden ttalyanm ortalarma kadar 
uzamyordu. Birçok Orta Avrupa ka
vimleri btma tabldUer. Kurunu Vusta 
usulleri, bu anlattığımız Alman siyasi 
vahdetini parçaladı. (Şimdiki Alman
yanm parçasmı teşkil eden Saksonya* 
nm müesses olan sülâle ise, 1523 de 
zuhur etmiştir.) 

tki çengiyi zorla oynatanlar 
m a b k e m e y e v e r i l d i l e r 

izmir (Akşam) — Ödemişin Dolay
lar kÖ3ründe bir düğünde bulunduktan 
sonra köy delikanlılarından ikisUe 
ödemişe dönmekte olan çengi 40 ya^ 
şmda Fatma Karakoz ile 22 yaşında 
Şükriyenin önüne çıkan Süleyman, 
Tahh", HalU, Hamid, Necip, İsmail, iki 
kadım zoria köy kahvesine götürmüş, 
orada sabaha kadar içki içip şarkı söy» 
letmiş ve oynatmışlardır. Kadınlar, za* 
bıtaya şikâyet ettiklerindi! suçlular 
yakalanmış, adliyeye verilmişlerdir. 
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Ankarada kar 

h. 
Errelki gün Anlou^ya tipi halinde kar yağmıştır. Yukarıdaki resimler tipi 

esnasmda Ankara sokaklarını gösteriyor 

I 

Sadıkzads vapuru henüz 
yiizdiirüİBmedi 

Yolcuları almak üzere bu 
gün bîr vapur hareket edecek 

Pinikeye giderken fırtınaya tutula
rak Adrasan koyunda taşlara oturan 
Denizbankın Sadıkzade vapuru he
nüz yüzdürülememiştir. Mersin va
puru her ihtimale karşı kazazede va
purun yanında kalacaktır. 

Sadıkzade vapunmdan karaya çı
karılan yolcularla Mersin vapurun-
daki yolcuları almak üzere Konya 
vapuru bugün kaza yerine hareket 
edecektir. 

Evvelki gece hareket eden «Hora» 
tahlisiye gemisi henüz yoldadır. Gemi
nin bugün kaza yerine vasıl olarak 
kurtarma ameliyesine başlaması muh
temeldir. 

T a r a k l ı e l m a l a r ı ı s l â h e d i l i y o r 
Taraldı (Akşam) — Kocaeli vilâ

yetinin bir kazası olan yeşil Taraklı
nın dış piyasalarda bile aranan meş
hur elmalarmm ıslahına karar veril
miştir. Geyve Ziraat memuru B. Yu-
sufun nezaretinde iki gündenberi el
malara ilâç sıkılıyor. Halk, esasen 
mevsimlerinde ağaçlannı budamış. 
diplerini düzeltmiş olduğundan, ilaç
lama tam zamanında yapılmaktadır. 

Elmalanmıza musallat olan kurt 
bu nefîs mejrvalann zamanından ev
vel çürümesine sebep oluyordu. Ya
pılan ilaçlama sayesinde elmalanmı-
zm son mevsimlere kadar tazelikleri
ni muhafaza edecekleri şüphesizdir. 

Diğer tarîîftan geçimleri yalnız bağ 
ve bahçelerine mvmhasır olan halkı
mız da gerek ağaçların temizlenmesi 
gerekse elmalarımızın zedelenmeden 
toplanıp ambalaj edilmesi işlerini ıs
laha çalışmaktadır. 

SERBE8 SÜTÜN: 

Inkılâb âbidelerine 
narh konamaz 

Birkaç zamandır gazetelerde bir heykel 
ve abide münakaşası oluyor. Güzel Sanat
lar Akademisi bay Burhan Toprak, hey
kelleri pahalıya yaptırdı&ımız iddiasında 
bulundu. Gazetemizin muharrirlerinden 
bir arkadaşımız da azamî bir had konul
masını, şehir ve nkasabalanmızda onda 
fazlaya heykel yaptınlmamasını muvafık 
bulduğunu yazdı. Diğer gazetelere sirayet 
eden münakaşa esnasında bu düşüncelerin 
lehinde ve aleyhinde birçok fikirler ileri 
sürüldü. 

Heykeltraş bay Nijad Sirel'den bu hu
susta aldıgunız mektubu aşağıya dercedi-
yoruz. 

9 ve 19 tarihli «Cumhuriyet» te 
çıkan yazılarımın dikkatle okunma
ması yüzünden muhterem muharrir 
Asım Us benden izahat istiyor. 

Hususî bir maksadla bir arkadaşa, 
otuz beş bin liraya mal olacağı yan
lış olarak bildirilen, gazete sütunla
rına da akseden, yüz bin liralık bir 
âbidenin, inşaat ve taş yontma işle
rine sarfedilmesi mecburî olan para
nın otuz beş bin değil yirmi beş bin 
zammile altmış bin liraya çıkacağını 
İddia ettim. Yani otuz beş bin lira 
masrafla meydana gelmesinin mad
deten imkân haricinde olduğunu 
söyledim. Çünkü âbide otuz bir met
re irtifamda bir sütuna malik olduğu 
gibi beşer metrelik granit figürlerle 
yapılacaktii'. Yüz bin lira olan ücret
ten sanatkâra bir şey kalmaz diye bir 
iddiada bulunmadım. Yalnız yanlış 
ve bir esasa istinad etmeyen iddiayı 
cerhetmek istedim. Muharririn ya
zısında, iddiam yanlış olarak tekrar 
edilrriîştir: 

Taksim âbidesinin tahmin ettiğim 
maliyet flatile Burhan Toprağı tasdik 
etmiş vaziyette değilim. Çünkü o, 

Casusluktan mahkûm olanlar 

Irak kırah majeste birinci Gazinin senei devriyesi münasebetile Ankarada Irak 
sefaretinde verilen süvare, aşağıda Hariciye Veldlinüz Fransız sefirile göıüşür-

ken, Romanya ve Amavud sefirleri araanda 

îzmîr (Akşam) — Trakya mmtakasmdaki askerî tahkimat ve vaziyeti 
öğrenmek için ecnebi bir devlet hesabma çalıştıkları anlaşılan ve yedi ay ev
vel Kırklareli hududunda topraklanmıza geçen casuslardan beşinin İzmir ağır 
ceza mahkemesinde cereyan etmekte olan muhakemelerinin biterek mahkû
miyet kararınm tefhim edildiğini bUdirmiştîm. Yukarıdaki resimde suçlular, 
îzmir ağırceza mahkemesinin mahkûmiyet kararını dinlerken görünüyorlar. 

son günlerde yapılacak olan ve ken
disinin de kabul edenler meyanında 
bulunduğu işlere temas ederek israf 
iddia etmiştir. Bürhanm bahsettiği 
işlerin hepsi, resmî ve mütehassıslar
dan mürekkeb jüri heyetinin teşekkü
lünden sonra sipariş edilmiştir. Este
tik ve teknik cihetlerden tedkikten 
geçmiştir. Bunlarm hiç birinde israf 
mevzuubahis olamaz. 

Taksim âbidesi ise bize yani Türk 
heykeltraşlarına hakkı kelâm veril
mediği zamanlara aiddir. O vakit mü
tehassıslardan mürekkeb bir jüri de 
mevcud değildi. Yani Taksim âbidesi 
bilmemezliğin bir numunesi olarak 
körü körüne sipariş edilmiştir. 

Almanyamn kırk elli bin liralıktan 
daha pahalıya mal olan âbide yap
madığı tamamen yanlıştır. Bunu id
dia eden zatın yüz binlerce liraya çı
kacak olan Nürnberg âbidesinden 
haberi olmadığım ilk yazımda yaz
mıştım. 

Vakit muharririnin muvafık gör
düğü mikdarda bir parayı sanatımız
la kazansak bile umumî kazanç sevi
yesine erişebilmemiz çok şüphelidir. 
Çünkü heykeltraşlar hayatlarında bir 
veya iki defa büyükçe âbide yapabil
mek bahtiyarlığına nail olabilirler. 
Bütün ömürlerince de bunlardan ala
cakları sanat haklarile kalırlar. Bu 
sanat haklannın mikdarı da, şimdi
ye kadar, Türk sanatkârları için, 
muharririn lâyık gördüğü yüksekli
ğe çıkamamıştır. 

Son söz olarak söyliyeyim ki, hey
kellere, inkılâb âbidelerine her han
gi bir havayici zaruriye eşyası gibi 
nai'h konması çok gülünç bir oriji
nalite olur. Âbidelerin ebadını ve ne
ticesi olarak fiatini, şehrin mevkii, 
plânı, meydan ve mevzu tesbit eder. 
Yoksa bir şehrin umumiyetle tesbit 
edilen bir fiate gör âbide yaptırmağa 
kalkışması münakaşa mevzuu bile 
olamaz. Mevzuuna lâyık, ^şehircilik 
ve estetik cihetten uygun bir âbide 
yaptıracak kadar teberrüatta bulu-' 
namıyan halk veya bütçesinden pa
ra ayıramıyan Belediyeler âbide yap
tıramazlar. Beklemeye mcburdurlar. 
Bu işleri hükümet narmna kontrol 
eden resmî bir jüri hyeti de mev-
cuddur. Başkalarına söz düşmez. 

Yenicami gibi mevcud bir âbidenin 
görünmesini temin için iki milyon 
sarfedilen, sanata kıymet verilen bu 
devirde, heykel âbidelere verilen par 
raları çok görmek hiç yerinde değil
dir. Kaldı ki bir buçuk senedir şehir
ler yalnız jürinin direktiflerile âbide
lerinin şeklini tayin ve fiatini tesbit 
etmek mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Okuduğum diğer aksi iddialara 
evvelki yazılarım kâfi cevab teşkil et
mektedir. Heykltraş 

Nijad Sirel 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 48 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

— Vallahi söylediğin sözler beni bir 
az şaşırttı, plânımı alt üst eder gibi 
oldu amma dur bakalım... Şimdi, bü
yük kızm Perihan hanımın çok zen
gin olmasına rağmen sen parasız oldu
ğunu iddia ediyorsun. O halde küçük 
kızın Tendunun da serveti yoktur de
ğil mi? 

— Yok amma kendisini büyüten 
Lütfiye hanımefendi onu âdeta evlâd 
edindi. Bütün mirasını ona verdi. 

— Mükemmel... Demek evlendiği za
man da ona yardım edecektir. 

— Tabiî... Belki yanma damad bile 
alır. Tendu onun kızı sayılır. 

— Bu son zamanlarda Tendu hanım 
birisile evlenmek istiyordu. Ve sen o 
izdivaca mani oldun değil mif 

— Vay onu da rm biliyorsun? 
— Ne yapalım azizim, böyle ufak te

fek şeyleri öğrenmek vazifemiz... Ha
yatta bu şekil bilgiler insana lâzım olu» 
yor. 

— Evet, Ratib beyle evlenmelerine 
mâni oldum. 

— Herhalde sizce mühim bir sebep 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
olsa gerek. Fakat orasını sormuyorum. 
Merak bile etmiyorum... Lâkin Tendu 
hanımın gizlice hergün sevgilisini gör
düğünü biliyor musım? 

— Ne... Sen... 
— Biribirlerine mektup yazıyorlar. 

Bak! diyerek Fahri kopye ettiği kâğıdı 
Refete uzattı. 

Erkek satırlara göz attıktan sonra: 
— Bunların hepsinin önüne geçile

cektir! - dedi. 
— Ne suretle? 
— En mükemmel bir çare buldum. 
— îzah eder misin lütfen! 
— Evlendireceğiz. Tendu kocaya var^ 

diktan sonra artık Hatiple görüşemez. 
— Doğru, bu en kestirme yoldur. 

' ^ — Değil mi? 
Lâkayıd tavrile Fahri devam etti: 
— Peki amma damad olacak erkeği 

de buldımuz mu? 
— Hayır... Lâkin güç blrşey değil... 

Kız hem güzel, hem zengin... Talibi 
çok olur. 

Fahri iskemlesinin üstünde doğrul
du, muhatabına yaklagtı. Ve kemali 

ciddiyetle: 
— Öyle ise azizim, kerimeniz Tendu 

hanıma talip olmama müsaade ediniz. 
— Sen mi? 
— öyle ya! Niçin hayret ediyorsun. 

Zengin olmıyan fakat temiz bir aile
nin çocuğuyum. Rahmetli babam na
muslu bir memurdu. Ben de senle o 
malûm işi yapıncaya kadar işime de
vam ediyordum. Sonra para tatlı gel
di, aylığım gözüme az göründü. Vur-
gımlar vurmak kasdile istifa ettim. Bir 
şey de beceremedim. Sürünüyorum. 
Otuz beş yaşmdayım. Çirkin değilim. 

Rahat yaşamak istiyorum, tistelik Ten
du hanımı da son derece beğeniyorum. 
Benim kadar işine yarıyacak bir dama
dı nereden bulacaksın? 

Refet hayretler içinde idi. Bu serse-
rile Tenduyu birleştirmeğe bir türlü 
gönlü razı olamıyordu. Farketmeden 
kalbinde genç kıza karşı gitgide artan 
derin bir şefkat duymağa başlamıştı. 
O teniz, nezih, kibar kızı böyle ne 
idüğü bellisiz bir adamla nasıl evlen-
dlrebilrd? Hayır, ne kadar fena olsa 
böyle br cinayeti işleyemezdi. 

Mütebesslm ve sakin Fahri devam 
etti: 

— Tabiî sizi zorlamıyorum. Fakat 
düşünürsen kıymetimi anlarsın. Fil
hakika zengin bir damad değilim am
ma buna mukabil de bütün hayatında 
rahat yaşamak garantisini sana temin 
ediyorum. Küçük hanımı da mesud 

edeceğime kani olabilirsin. - > ... 
— Büyük kızımla Lütfiye hanım

efendiye de danışmam lâzım gelir. 
— Tabiî, fakat sen lehimde bulunur 

bu işi teşvik edersen onlar tesirinde ka
lırlar. Onları kandırmak senin gibi 
zeki bir adam için kolay bir iştir. 

— Fakat Tendu seni istemezse? 
— Merak etme... Ben kendimi sev

dirmeği bilirim. 
— Onun kalbi başka bir erkek mu-

habbetile dolu! 
— Sen bana yardım et. Ondan son

rası benim işim. Ratip beyi ona unut
tururum. Ben kadınlara sokulmağı bi
lirim. 

— Bu işe razı olacağına hiç aklım 
ermiyor. 

— Canım sen herkesten fazla beni 
medh/t, söze sokmağa çalış da... 

— Tabi... Buna emin olabilirsin... 
Ancak... 

Fahri sözü keserek: 
— Şunu bunu bilmem... Ya bana 

yardım edersin, yahud da... 
— I... 
— Yahud da başına geleceklere ha

zır ol! Yarın polise mükemmel bir ih
bar gider. 

Bu sözler Refetin gözü Önünde ha
pishanenin çıplak duvarlarını, demir 
parmaklıklarını tecessüm ettirdi. Üs
telik Nadirenin güler yüzünü görme
mek, buselerinden mahrum kalmak... 
Hem de kimbilir senelerce... 

Erkeğin bu ruhî üzüntülerini yüzü
nün ifadesinden takip eden delikanlı 
tatlı bir sesle: 

— Öyle ya: bu münasebetsizliklerin 
meydana çıkmasına ne hacet? Razı o^ 
bu işi yap. Hiç bir ferd senin kim ol
duğunu bilemez, rahatını bozamaz. 
Hem ben Tendu ile Lütfiye hanımın 
servetine konunca sana da bol bol pa-
ra veririm... Hâlâ tereddüd ediyorsan 
vallahi aptallığın en büyüğünü yapraif 
oluyorsun... İşte sana sekiz gün müh
let! Bu müddet zarfında sen onlan 
hazırla, bana da yüz elli lira kadar bir 
para temin et ki, üstümü başımı dü
zelteyim. Ondan sonra beni köşke da^ 
vet edersin. 

Refet başım önüne eğmiş bu sözleri 
dinliyordu. Kararını verdi. 

Fahri susunca, yerinden kalktı ar
kadaşının elini sıkarak samimiyetle: 

— Söz! - dedi. - Yarın istediğin pa
rayı veririm... Hazırlan! 

Delikanlı kadehini kaldırdı: 
— Şerefine... Aklın başına geldiğint 

çok memnun oldum. 
Sonra gülerek ilâve etti: 
— Şerefine içiyorum muhterem ka» 

yınpederim! 

Evet artık ne olursa olsun Fahri Tertt 
du ile mutlak evlenmeli idi. Eğer bu If 
olmazsa delikanlının tehdidlerini kuv
veden fiile çıkaracağına sahte Kad
ri Memduh paşa katiyetle emindi. 

(Ariuua var) 

k. 
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Anlatış, canlandınş kudreti: 
Karaca Oğlanın bir kaç mısra ile çi-

ziverdiği zarif manzara kartpostalla-
n , peyzajlar çok hoşuma gider. Asıl 
güzelliği bunların, üzerlerinde ısrar 
edilmiyerek hafif fırça darbelerile ve 
az renkle yapılmış olmalarıdır. Mese
lâ şu iki resim: 

(Yavşanlı) da olan koca çman 
Yel vurur, yaprağı parlar görünür. 
(Höyüklü) yüksektir, bir duman tüter 
Başı pare pare karlar görünür! 
Resimdeki iri çmar gözümüzün önü-

Jie geliyor, hem de rüzgâr vurup ko
yu yeşil yaprakları güneş tarafına dön
düğü, parladığı zamanki gümüş ren-
gile... Sonra (Höyüklü) köyü, dağ' ya
macında tüter bacaları, yeryer seril
miş karları ve karlar arasında açık 
kalmış koyu renkli toprak parçalarile 
pek canlı anlatılmıştır. Bilmiyenlere 
söyliyeyim: Höyük, vaktile kale ve göz
cü kuleleri kurulmak için toprak yığı
larak yükseltilmiş sunî tepelere denir. 
Bunlar, bilhassa Amuk ovasında pek 
çoktur. Köyler, çoğu defa bu tepelerin 
altında bulunur ve tepeler, kazı heyet
lerince eşilince altından kat kat, devir 
devir şehir artıklarına ras gelinir. 
Hatayda İngiliz ve Amerikan heyetle
ri o işle çok meşguldurlar ve pek kıy
metli eserler çıkarırlar, aşırırlar. Hö
yükler Etilere aid zengin birer hazine, 
dir. 

Karaca Oğlan portrelerde de maha
retlidir. Bir minimini hanım kızın, b£i-
harda, seher vakti kalkıp penceresinin 
önünde Mushaf okumasından bahse
derken: 

Sabahleyin kalkar, Kuranın okur, 
Kâkülün görür de bülbüller sakar! 
Beytinde uzun birşey söylememek

le beraber, iki kısa satırda bir bahçeli 
evi, yeşilliklere bürünmüş pencereyi, 
mevsimi, vakti, hepsini anlatır; ayrı
ca kızı ve ruhunu öğretir. Kâkülünü 
görünce bülbüllerin sakırdadığı o kız 
-tanıdık bir mahalle komşusu gibi- bi
ze aşinadır: San saçlı, mavi gözlü, saf 
hatlı, azıcık tombul, başında beyaz 
namazbezi, tertemiz bir kız... Bir Ay
şe, bir Hasibe, bir Hüsniye! 

Bazı teşbihlerinde halk konuşması
nı taklid eder, şahsiyetsizdir: 

Güvercin duruşlu, keklik sekişll. 
Kıl ördek boyunlu, ceylân bakışlı, 
Tavus kuşu gibi göğsü nakışlı, 
Şöyle bir güzel ver, gönül eğleyim! 
Bu kıtada güzel olan teşbih değil, 

türkçedir. Duruş, sekiş, bakış, gibi di
van edebiyatına sokulmamış bu kunt, 
kudretli kelimeler şimdi moda oldu. 
Karaca Oğlan, bereket ki, her zaman 
böyle basma kalıp teşbihler yapmıyor. 
Meselâ neşe, sıhhat içindeki bir çehre
ye aşk, hasret eleminin aksini: 

Sen düşürdün gül benzime gazeli 
* Şeklinde zarif anlatıyor. Şairin yeni 
buluşlarına güzel bir misal şudur: 

Kasvetli gönlümün gamın eriden 
Karanlık kalbimin çırası kızlar! 
Bu iki mısıa, göz önüne getirdiği 

manzara ve bir fikri az kelime ile tarif 
hususunda pek yüksek kıymeti haiz
dir. Şairin derin, gamlı, loş kalb deh
lizleri arasında kızlar, etrafa nur, ne
şe yağdırarak efsanedeki bir kafile gi
bi geçiyorlar; kasvetli gönlün gamı, o 
siyah buz, bu ılık ve ışıklı hüsün meş
aleleri karşısında eriyor, nur ve şule 
haline geliyor. 

Gün doğmadan şevkin düşmüş pınara 
Gün üstüne bir gün daha doğar mı? 
Anlaşılan bir sabah, güneş çıkma

dan, pınar başında sevdah basile dal
gın dalgm dolaşan şair bir güzele ras-
lıyor; alaca karanhk içinde kaynağa 
eğilen bu kızın çehresinden suya sihir
li bir ışık düşüyor; pınar ve etraf, san
ki, bu güzellik, tazelik güneşile için 
için aydmlamyor; tatlı, ruhanî bir sa

bah. .. Karaca Oğlan artık güneşin doğ
masına lüzum görmüyor, imkân ta
savvur etmiyor, istemiyor. Gün üstü
ne bir gün daha doğamaz, diyor. Onun 
istediği ( suyun yüzüne ve şairin gön
lüne «hüsün ve aşk» ışığı serpen bu 
tath günün devamıdır; bu füsun ve si
hir beldesinde yaşamalıdır. 

Şair bal, şeker, şerbet, yemiş, çiçek 
teşbihlerinde ifrata varır. Benim de 
pek sevdiğim bu istiareler, renk, koku 
ve şekil bolluğu bugünün edebiyatın
da da vardır: 

Dilin şeker olmuş, şerbetler ezer, 
Altın taa İçinde bala dönmüşsün I 

i 

Belliki bu mısralar sarışın, papatya 
tenU, lepiska saçlı, gök elâ gözlü, şe
kerpare kayısısı gibi taddan, kokudan, 
renkten ibaret bir kız için söylenmiş
tir; «amiyane» de olsa hoştur. 

Karaca Oğlan bir vakitler, gene gur
bete çıkıyor; orada iken yaz geliyor, 
Toros yaylâlanm ve firakile yandığı 
mahbubesini düşünüyor. Yüreği kıs
kançlık pençesindedir; acaba vefasız 
sevgilisi kimlerle, hangi rakiplerile bir 
arada, cilve, işve yaparak yaylaya çı
kıyor? Soruyor: 

Ağyarın elinden gül koka koka 
Nazlı yarım yaylâsma göçtü mü? 
Bu satırcıklarla ne tamam bir levha 

yaratılmıştır... Ağyarın, yani yaban-
cılann verdikleri gülleri koklaya kok-
laya bu nazlı türkmen kızının, başla
rında namh namh karlar serilmiş Ama-
nos yamaçlarına çıkışım sanki görü
yoruz ve şairin kudretine bakınız ki, 
sadece nazlı yanm dediği şuh, koket 
güzele karşı biz de bir meyil duyuyor, 
imreniyoruz. Karaca Oğlan dağlara 
meftundur; divanında dağlar uzun yer 
tutar: 

Yaz gelir de iller çevrilir konar, 
Güzeller suyundan içer de kanar, 
Altm küpe kulakta mum gibi yanar, 
Gördükçe artıyor imanım dağlar! 
Belki de o yüksek yamaçlarda ras 

geldiği bir kız için: 
Annacta bir güzel gördüm, 
Perdelenmiş aya benzer! 

demiştir. Perdelenmiş ay haleli ay ol
sa gerektir; Annac ise karşı taraftaki 
meyilli arazi demektir. Ben bu perde
lenmiş ay terkibini pek güzel buluyo
rum. Gene şair, böyle dağ tepelerinde 
sevgilisile dolanırken, o temiz havadan 
bir hafiflik, bir tatlı halet duymuş; 
fakat bunun meziyetini dağlara vere
miyor, kıza daha yakıştırıyor; diyor ki: 

Sanırım vücudum cennette gezer, 
Yanmı koluma aldığım zaman! 
Karaca Oğlan gezdiği yerleri, yeni

den gördüğü kasaba ve şehirleri elin
den geldiği kadar tarife meraklıdır; 
amma bunlar çocukça görüşler ve an
latışlardır. Maamafih hususiyetlerini 
sezer. Hamanm Ası nehri üzerindeki 
naura denilen su dolaplarım unutma
mıştır: 

Yel vurdukça derdli dolap iniler; 
Burcu burcu kokar gülü (Hama)nın! 
Bu doplar derdlidir, göz yaşlıdır, du

rup dinlenmeden inler... Doğru. Fakat 
şairin yukarıdaki mısraı dolabın rüz
gârla işlediği zehabını veriyor. Halbu
ki burada güzel bir görüş noktası var
dır: Dolapların iniltisi ancak rüzgâr 
muvafık taraftan esip de gürültüyü 
şehre doğru sürüklediği zaman daha 
iyi sezilir, daha yanık duyulur. Sonra 
Kamanın gülü ve menekşesi hâlâ meş
hurdur. Bu şehir hakkında son Avru
pa muharrirleri de aygın baygın tas
virler yapmışlar, nauralannı öğmüş-
lerdir. 

Karaca Oğlanm bütün cenup mem
leketleri hakkmda, bilhassa pek sulak, 
pek zevk ehli bir yer olan Antep hak
kmda manzumeleri vardır; birçok köy, 
kasaba isimleri zikreder. Bütün bun
lar bize şairin sazı omuzunda geçip 
dinlendiği, bir müddet barınıp kaldı
ğı, sonra gene yollara revan olduğu 
dünya parçasmm bir haritasım ver
mekle beraber görüş hassasını da mey
dana koymuş olmaktadır. Yaşadığım 
yaşatmıştır. 

Netice; 
Karaca oğlanın en seçme şiirlerin

den toplanmış bir antolojisini neşret
mek lâzımdır. Zira divanı kıymetsiz, 
belki de kendine aid olmıyan manzu
melerle, tekrarlarla dolu olduğundan 
okunması bezdiricidir, Sanatteki kıy
metini bu lüzumsuz parçalar boğuyor. 
Sonra, manzumeler harf sırası yerine, 
başlangıçta yazdığıma benziyen bir 
tasnife riayet edilerek dercedilmelidir 
ki, kolayca, keyfimize giden cephesin
den okuyabilelim, ararmyalım. Daha 
sonra «redif))ler başhk olmalıdır. Me
selâ: 

«Benler öğünsün», «Gözlerin...», 
«Dağlar...», «Zeynebim!», «Sormaya 
geldim...», «Bir gelin...» gibi. 

Karaca Oğlan hiç şüphesiz tam bir 
lirik şairdir. 

Zira lirizmin ilk ve eski tarifine uy-
gun olarak, bir kere, hakikaten saz 
şairdir, sazla şiir söylemiştir., güfte ve 
beste yapmıştır. Sonra §iirleri -gene o 

Gloria Swanson'la mülakat 
Meşhur sinema yıldızı şimdi 

ilıtira berati alıp satıyor 
Kâtibi bu yüzden s inemadan ç o k 

fazla para kazandığını söylüyor 
Paris (Hususî muhabirimizden) — 

Sessiz filmin en büyük yıldızı Gloria 
Swanson geçenlerde Parise geldi, bir 
kaç hafta kaldı. Gloria şimdi filim 
çevirmiyor, başka işle meşgul. İhtira 
berati satın alıyor, onlan Amerikada 
işletiyor, sinemadan fazla para kaza-
nıyormuş. Parise de yeni ihtira berat-
leri satın almağa gelmiş. 

Glorianın mutadı Parisin en bü
yük oteline inmektir. Kendisile bir 
mülakat yapmak arzusile oteline te
lefon ettim, kâtibi ile konuştum. 
Kendisini görmeğe gittiğim gün Pa-
riste geçirdiği son gündü. Oteldeki 
apartımanmda bir telâş, bir kıyamet. 
Bir taraftan Parisin en büyük terzi
leri, şapkacıları ısmarlanmış kutu 
kutu elbiseler, şapkalar getiriyorlar, 
diğer taraftan da sandıklar yapılıp 
vapura gönderiliyor. 

Artisti görmek üzere kâtibin oda
sında bekliyorum. Telefon telefon üs
tüne çalmıyor, kâtip iki elinde iki 
telefon, hepsine cevap veriyor. Tele
fonun biri terzi hesabı: İki yüz bin 
frank. Bir diğeri meşhur elmasçı 
Cartier'nin hesabı: Yedi yüz bin şu ka-
kadar küsur frank. Kâtip bunların 
hepsine kendilerine çekler göndrile-
ceğini söylüyor... 

Biçare kâtip daha bunlara cevap 
vermekle meşgulken diğer bir telefon 
çalıyor, onları bırakıp ötekine koşu
yor. Bu telefonda da yıldız ihtira be
rati satan mucidler... Onlara da ce
vap veriyor. Nihayet kanter içinde 
yerine oturuyor ve şikâyete başlıyor: 

— Parise geldik geleli, işte hayatım 
hergün bir iş peşinde- koşmak. Mis 
Swanson iş kadını oldu olalı işimiz 
daha ziyade arttı. 

— Çok şikâyet etmeyiniz, şimdi 
daha çok para kazanıyorsunuz de
ğil mi? 

— Tabiî daha çok kazanıyoruz. 
Mis Swanson sinemadan çok daha 
fazla para kazanıyor, biz de istifade 
ediyoruz. 

O aralık kapı açıldı, yıldızm oda 
hizmetçisi içeri girdi ve hanımımn 
beklediğini söyledi. 

Salona girdim. Gloria Swanson yi
ne o eski çalımlı yıldız. Ne değişmiş, 
ne de ihtiyarlamış... Süs püs, saltanat 
yolunda. İncUer, elmaslar mebzulen 
takılmış, kanapenin üstüne atılmış 
çantasmm (fermuar) ı bUe hakikî 
elmasla süslenmiş, göğsündeki bir çift 
(flips) görülecek birşey. Yine eskisi 

kelimenin başka bir tarifi gibi- umumî 
mevzular üzerinde şahsî duyguların 
heyecanh bir ifadesidir; mahrem his
lerini heyecan ve ilhamle anlatır. Ha
raret vardır; şekil, ahenk, kariha ge
nişliği, zarafet vardır. 

Bu şair epiküristdir, fakat içlidir, 
melal ile şehvet yazılannda birleşmiş
tir. Şiirlerinde latin (İskenderiye) sin. 
deki gibi bir «Elegie amoureuse» çeşni
si sezilir. Zira Karaca Oğlan her şey-

• den evvel aşkın hatlarmı ve derdlerini 
terennüm eder. 

Ve işte, böyle candan bir aşk şairi 
olduğu ve duygulannı heyecanla, 
zevkle, rajriha, renk ve şekil güzellik-
lerile mezcedebildiği içindir ki, bütün 
cenup Anadolusunun sevgilisi olmuş
tur. Oralarda en fazla anılan, halkın 
hayatına katılan isim onunkidir. 

Halk edebiyatını yeniden bulduğu
muz gündenberi de artık bu isim, köy
lü ve şehirli hepimizinkidir, bütün mil-
letindh-. 

Elvan çiçekler sokma başına, 
Kudret kalemini çekme kasma. 
Beni unutursan doyma yaşına, 
Gez benim aşkımla yar melil melü! 

— S O N — 

Gloria Swanson muhtelif fld filimde 

gibi gayet şık ve zarif giyinmiş. Gloriq 
esasen HoUivutta moda çıkaranlar
dandı. Salondaki güzel bir divanın 
üstüne yerleştik. Konuşmağa başla
dık: 

— Mis Swanson niçin filim çevir
miyorsunuz? 

— İki sebebden... Biri artık çok 
genç değilim, on yedi yaşmda çocu
ğum var. İkincisi iş yaparak daha 
çok para kazanıyorum. 

— İhtira berati satm alıp onlan 
Amerikada işletiyormuşsunuz? 

— Evet. Esasen ihtiralara pek me
rakım vardır. Yenilik beni çok alâka
dar eder. Ne türlü İhtira olursa ol
sun hepsini tedkik ederim. Bir çok
ları gibi tecrübe etmeden hiç bir İcad-
la eğlenmem, eğlenenleri de tasvib 
etmem. Bımdan yüz sene evvelki in
sanlara, sinemanın icadından bahse
dilseydi ne derlerdi? Hiç şüphesiz 
böyle birşey olamıyacağmı söylerler 
ve bunu icad etmeği düşünene deli 
diye bakarlardı. Fotoğraf, telefon, 
radyo, sinema, gramofon üh... Bun
lar öyle icadlardır ki, ancak tatbik 
edUdikten sonra bir hakikat olduğu 
kabul edüebilmiştir. Bugün gramo
fonu ortadan kaldınmz ve size böy
le bir âletin ihtiramdan bahsetsinler, 
olmıyacak birşey diye bakarsmız. 
İnsanlar acayiptir, bu kadar harika-
lann vücud bulduğunu göre göre 
yine yeni icadlarla eğlenmekten ken-
düerini alamazlar. 

Hatırlanm, pek gençtim, babam 
anlatırdı. Büyük babam gayet açık 
fikirli bir adammış, şimendifer icadı-
m filân pek takdir edermiş ve bir gün 
gelip te insanlarm böyle vagonlar 
İçinde havada uçabileceklerine ve 
uzaktan birbirlerile konuşabilecekle
rine inamrmış. Büyük annem de ba
bamın bu hallerine bakarak delirme
ğe başladığına hükmetmiş, gizlice bir 
deli hekiminin reyini sormuş, hekim: 
«Canım, senin kocanm aklı tamam, 
fakat eksantrik bir adam. Böyleleri 
hiç bir zaman deli olmazlar, fakat 

deliliğin hududlarmda dolaşırlar» 
demiş. Babam havada uçan tayj-ar^» 
lere bakarken bu hikâyeyi gülerek 
anlatırdı. 

— Çok ihtira teklifleri alıyor mu?-
sımuz? • . .'; 

— Binlerce teklif alıyorum, diyft' 
rek, büyük yıldız müstehziyane bîf 
tebessüm etti. 

— Niçin tebessüm ettiniz? 
— Çünkü bu aldığım teklifler için

de öyleleri var Jd İnsan gülmemek için 
hakikaten cebrinefs ediyor. Bazılan 
öyle garip acib şeyler teklif ediyor
lar ki. . Kimisi de ihtira için parası 
olmadığından, devam edemediğinden, 
benim sermaye vermekliğimi ve ihti
ramı meydana çıkardıktan sonra kâ
rını paylaşmamızı, ihtiramın cidden 
faydalı ve enteresan olduğunu yazı
yor. Bu tarzda o kadar teklif aldım 
Jd bir gün kâtiplerim hesapladılar. 
Eğer ben bu ihtira yapmak istiyen 
mucidlere para vermiş olsaymışim, 
tamam sekiz buçuk milyon dolar ver
miş olacakmışım... 

Bunlann içinden yalnız fikirlerini 
pek makul bulduğum bir kaç tanesi
ne yardım ettim, diğerlerini maatte
essüf reddettim. Maatteessüf dediği
min sebebi şu ki, hiç şüphesiz bu ka
dar muhterün içinde pek faydalı 
icadlar yapacaklar vaı-dır, fakat par 
rasızlıktan yapamıyorlar. Ferdî mu
avenetler de bu cihetten ne kadar işe 
yarar. Fikrimce bu mucidleri teşvik 
etmek için hükümetler bir teşkilât 
yapmahdırlar. Çünkü insaniyetin 
büyük ihtiralara ihtiyacı vardır. Bu
günkü medeniyetin noksam çoktur. 
Bunları da ancak muhteriler taman*-
layacaklardır. 

Bühassa ihtiralann tıp cihetinden 
noksanı çok büyüktür. Makine me
deniyeti ileri gittikçe insanlaı-m ha-' 
yatı tehlikeye girmektedir. Hayat 
pıücadelesl, sefalet, hastalıklar ömür
leri kısaltmaktadır. Terakki sadece 
pıaklne sahasmdadır. Beşeriyete en 
lâzım olan hayatm meral, sıhhat 
ye refah ciheti hiç de düşünülmüyor. 
Yirminci asırda insanlar bir makine 
gibi kullanılmaktadır. Bütün bunia-
n n se/bebi, insanlann hayatına lâzım 
geldiği kadar kıymet verilmemesin
den ileri gelmektedir. Bugün dünya 
yüzünde öyle biçare âlimler ve rnuh-
teriler vardır ki yapacakları hizmet
le insaniyetin başım bin bir dertten 
kurtaracaklardır. Fakat onlan para 
denüen maden, bu büyük hizmeti 
görmekten menediyor. Bu biçare 
âlimlerin bir milyonerin sigarasına 
sarfettiği kadar paralan olsa icadla-
n m meydana çıkarmağa muvaffak 
olurlar. Fakat hiç bir zaman talih onc 
larm yüzüne gülmiyecektir ve bütün 
projeleri bir hayal olup kalacaktır. 

Geçenlerde bir mektup aldım. Bu 
mektup tamnmış âlimlerden biri tar 
rafmdan yazılmış. Mektupta parasız
lıktan şikâyet ediyor ve parası olsa 
kanser hastalığım iyi edecek bir İlâç 
keşfile meşgul olduğundan bahsedi
yor ve benim muavenetimi rica edi
yor. Ufak bir muavenette bulundum. 
Bundan fazla elimden birşey gelmez. 
Bu gibi işlerle hükümetlerin meşgul 
olması şarttır. Aldığım teklifler me-
yanmda dolandıncıhk kabilinden d» 
bir çok şeylere tesadüf ettim. Kendir
lerini fakir bir mucid gibi göstererek 
para istiyenler de pek çok, bunlara d» 
aynca dikkat etmek lâzım. Yoksa yur 
tulmak muhakkaktır. 

Artistle mülâkatm diğer kısmını 
ikinci bir mektubumda bildireceğim. 

B. O. 



^ 

Sdüte f 

I 

Siyasî vaziyet hakkında 
Temps'ın bir maka leşi 

Almanya, yenİ poletikasmda muvaffak olursa ingiltere 
ile Fransanm imparatorluk yolları üzerinde 

daimî bir tehlike teşkil edecektir 
Temps gazetesi, «Diplomatik faa

liyet» serlâvhasile yazdığı başmakar 
löde diyor ki: 

«Bilhassa Londrada hüküm süren 
siyasî faaliyet, Almanyanm şarkî ve 
orta Avrupadaki sert hamlelerinden 
doğan beynelmilel gerginliğin veha-
metini göstermektedir. İngilterenin 
bu faaliyeti Chamberlainin geçen haf
ta Birminghamda irad ettiği nutkun 
mantıkî bir neticesidir. Bu nutuk 
Berlinde, Almanyanm Avrupanm büf 
yük kısmmda Hegemonyasına ve şarka 
doğru ilerlemesine alâkadar devlet
lerle birlikte mâni olmağa matuf İn
gilterenin yeni siyaseti suretûıde tef-
Eİr edilmektedir. Almanyanm bu si
yaseti muvaffak olursa şarkî Akde-
nlzde yalmz Almanyanm lehine ola^ 
rak variyeti baştan başa değiştirecek 
ve İngiltere ile Fransanm imparator
luk yollan üzerinde daimî bir tehlike 
teşkil edecektir. 

Bu dakikada oynanan partinin 
mvezuu, yalmz şarkî Avrupa memle
ketlerinin mukadderatı değil, Alman-
ttalyan - Japon blokunun dünyaya 
IJüdm olmasıdır. Almanyanm Ro-
manyaya karşı tehdidi bir ültimatom 
mahiyetinde olmamak ve pek yakın 
bir tehlike teşkil e tmemde braber 
Rumen topraklarmm bütün servet
lerini benimsemeğe matuf bulunduğu 
cihetle ciddî endişelere sebdîiyet ve
riyor. Binaenaleyh Romanjramn kea-
di istiklâlini müdafaa hususunda 
hangi 3rardımlara güveneceğini öğ-
TOunek istemesi pek tabit addedil' 
mek icab eder.» 

Temps gazetesi bu hususta İngilia 

ricali arasmda vuku bulan istişare
lerden bahsettikten sonra devamla 
diyor M: 

«Bükreş, Belgrad, Moskova, Budar 
peşte, Varşova arasmda vuku bulan 
temajslar, Almanya Münih itilâfını 
yırtmak suretile beynelmilel efkân 
umumiyenin emniyet ve itimadını 
sarstığı cihetle, Almsm metodlarma 
karşı koymak imkânlan mevcud ol
duğunu göstermiştir. 

Fakat Macaristan hakkmda mev
cud malûmat birbirine zıddır. Macar
lar, Rotenyanm istirdadmdan ve Le
histan ile müşterek hudud tesis et* 
melerinden dolayı, çok seviniyorlar 
ise, istikbal günlerini çok endişelere 
sevketmektedir. 

Berlinin oyunu oldukça açıktır. 
Bir taraftan kendi arzusile, Almanr 
yanm peyki olmağa razı olduğu tak
dirde bugünkü hududlannı t-ekeffül 
edeceğini Romanyaya vadetmek ve 
diğer taraftan Bükreş bu emellere 
mukavemet gösterdiği takdirde Traa-
silvanyadan kendisine arazi verilece
ğini vadetmek suretile Macarlstam, 
kendi mihveri etrafında tutmak... 
Rumenler bu oyuna aldanmsunışlai' 
ve hududlarmda ciddî emniyet ted
birleri almışlardır. Vaziyetin diğer 
meçhulü de şarktan ve garptoı dûor 
ğu gibi cenuptan da Alman çenberi 
içine girmek tehdidi altmda bulunan 
Lehistamn alacağı vaziyettir. 

Bugünkü ahval ve şeraitlere d« 
esash bir âmil de Amerikadır. Ame> 
likanm ve İngiltere ve Fransaya il» 
tilıak edeceği muhakkak addedilmek-
tedir.» 
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İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 
bir beyanname neşrine karar verdiler 

Belediye kooperatifinde 
yolsuz işler görüldü 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
miş ve bazı alâkadarlar kanunî yol
larla mesul edilmişlerdi. 

Bu meseleyi daha esash surette tah
kike başlayan mülkiye müfettişleri 
bu iş etrafında hamallar cemiyeti 
reisi B. Yusuf Ziyanın mütaleasıni 
alacaklardır. 

Mülkiye müfettişleri belediyenin 
yaptığı festival işlerine ait muamelâ
tı da tetkike başlamışlardır. 

Et meselesi de dikkate şayan gö
rülmüştür. Mülkiye müfettişleri, g». 
çen sene yapüan et işlerinin idare 
şekline temas etmişlerdir. Resmî mü
esseselerin alacakları et fiyatları hak
kmda toptan yerine perakende flyat-
lann bildirilmesi bu müesseselerin 
pahalıya et almalarma sebebiyet ver
diği ve bu cihetin de tetkik edUdiğt 
söyleniyor. 

Bundan başka belediye kooperatif 
idaresi muamelâtı da yeni müdür B. i 
filimi tarafmdaE tetkik edilmiştir, i 
Belediye kooperatifinin uizamname-
sbıe göre, belediye kooperatifi bir ida
re meclisi tarafından idare edilmek- •" 
tedir. Bu kooperatife muıtlaka memur-
(ilanlar hissedar olıu-laiv Yeni müdür 
B. Hilmi, yaptığı tetkikler neticesin
de kooperatif hesaplarında ^500 Û  
rahk bir açık olduğunu tesbit etmif 
ve bu paranm ödenmesini murahhas 
aza sıfatile iktısad müdürü B. Asım 
Süreyyadan istemiştir. 

B. Asım Süreyya da bu parajn borç 
alarak yatırmıştır. 

Bundan başka vaktile kooperatif-
ttti para aldıklan ve vadesi geçtiği 
Iıalde henüz borcunu ödemiyenleriu 
Iıesaplan da tesbit edilmiştir. 

Bundan başka belediye teftiş heye
ti müdürü B. Tevfiğin ve belediye ka
pıcısı Mehmedin imzalan taklid edi-
larek aynca kooperatiften bazı para
lar alınmıştır. Bu paralann kimler 
tarafmdan almdığı henüz tesbit edU-
memiştir. 

Kooperatife borçlu olanlara noter 
vasıtasile tebligat yapılmıştır. Borç-^ 
lalardan bazıları borçlarım vermiş
ler, bir kısmı taksitle ödeyeceklerini 
bUdirmişlerdir. 

Bundan başka kooperatif idaresi
nin B. Cevdet isminde birisine koope-

MülMye müfettişletinden B. A3>idin 
ve B. thsan 

ratif azasına verilmek üzere elbise 
yaptırdıg!ı ve bu elbise bedelleri ye
rine B. Cevdete altı bin liralık bir or
dino verdiği anlaşılmıştır. 

Bu ordinonun yaptınlan elbise be
dellerinin üçer misli olduğu iddia 
ediliyor. Bu noktalar tetkik edilmek
tedir. B. Cevdet, ordinoyu Bogos is
minde birine kırdırmıştır. 

Bogos bu parayı kooperatiften is
temiş, fakat kendisine sabık müdüre 
müracaat etmesi bUdirilmiştir. B. A-
tıf nammda birine de kooperatifte 
aza olmadığı halde erzak, odvm veril
miştir. 

Bir b i s ik l e t l i y o l d a b i r i n e 
ç a r p a r a k y a r a l a d ı 

Ahmed Hamdi isminde birinin ida
resindeki bisiklet Lânga caddesinde 
Yani isminde birine çarparak yarala
mıştır. Polis, suçluyu yakalıyarak cü-
rümmeşhud mahkemesme vermiş, ya
ralı tedavi altına alınmıştır. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tarafından sarih hiçbir taahhütte bu
lunulmadığı halde kendisinin Ronıan-« 
yaya karşı taahhütlere girmesini teh

likeli bulmaktadır. Ayni zamanda Sov
yet Rusyaya karşı siyasi ve askeri ta^ 
ahhütlere girişmekte tereddüt ediyor. 
İngilterenin Varşova sefirine Polon-
yayı ikna etmek için talimat veril-
mistir. 

Polonya Hariciye Nazırınm nisan 
ayında Londrada yapacağı görüşme
ler ihtimal kati olacaktır. 

İngiltere ile Fransa, Sovyet Rus-
yanm bir konferans toplanması hak
kındaki teklifini reddetmişlerdi. Öğ
renildiğine göre, şimdi bu teklif ye
niden tetkik edilmektedir. Yine öğre-
nUdiğine göre İngiltere üç taraflı bir 
İngiliz - Fransız - Sovyet beyanname
si neşretmek, müteakiben diğer mü-
letlerin muvafakatlerini istihsal ey
lemek, yahut Londrada beynelmUel 
bir konferans içtimaa çaığırmak için 
bir karar verecektir. 

Polonyalıların çekingenliği, Sovyet
lerin resmî cevaplarımn teahhürü ve 
Balkan devletierinin İngUtere tara
fmdan daha sarih taahhütlere girişU-
medikçe açıkça vaziyet almakta te
reddüt etmeleri İngiliz makamatuu 
yeniden beynelmüel bir konferans ak
di plâmm düşünmeğe sevkeylemiş-
tir. 

Maamafih, Sovyet Rusyamn kayıt 
ve şartsız İngiliz plânım kabul ettiği
ne dair bugün Londraya bir haber 
gelecek olursa, İngiltere hükümeti, 
derhal üç taraflı bir beyanname neş
retmeğe ve doğrudan doğruya veya
hut beynelmilel bir konferansla bu 
plâna iştiraklerini temin için devlet
lerle istişarede bulunmağa karar ve
rebilecektir. 

Sovyet Rusya müsbet 
c e v a p v e r d i 

Londra 23 (A.A.) — Reuter ajan-
suun Moskovadan öğrendiğine göre, 
Sovyetlerbirliği hükümeti, her türlü 
Sovyetler Birliği hükümeti, her türlü 
tecavüze karşı müşterek bir pakt ya
pılması hakkmdaki tngüiz teklifine 
müsbet cevap v^miştir. 

Londrada vaziyet 
Paris 23 (A.A.) — Londradan bil

diriliyor: Londradaki Sovyetler maha-
fill, Sovyet Rusyamn İngiltere tara-
fendan Fransa, Polonya ve Sovyet 
Rnsyaya teklif edilmiş olan karşılıkh 
istişare beyannamesini imzalamağa 
hanr olduğuna beyan etmektedir. 
Rbuunafih, MoAovamn resmi cevabı 
henüz gelmemiştir. 

Sovyetler mahafili mevzuubahis be
yannamenin daha kati ve kuvvetli 
Ur tarzda kaleme alınması ve daha 
sarih taahhütleri ihtiva eylemesi lâ-
zımgeldiği mütaleasmda bulunmak
tadır. Maamafih Sovyet Rusjra, bu 
vesikayı imzalamak için, vesikada bu 
gibi tadilât yapılmasını şart olarak 
üeri sürmiyecektir. 

Siyasi mahfellere göre, İngiltere, 
Fransa ve Sovyet Rusyamn muvafa
katleri üzerine, Polonyamn imtinaı-
na rağmen beyannameyi hazırlayarak 
evvelce muvafakatim istihsal edUmiş 
olan Yugoslavya. Yunanistan, Ro
manya ve Türkiyenln imzalarımı ar-
sgetmek muvafık olup olmayacağına 
dair bir karar vermek mecburiyetin
dedir. 

B. Chamberlain'in mühim 
beyanatı 

Londra 23 (A.A.) — Başvekü B. 
Chamberlain, Avam Kamarasmda 
beyanatmda demiştir ki: 

«İngiUz hükümeti. Alman hüküme
tinin son yaptıklarmm Almanyanm 
bir gayreUer serisi ile Avrupayı hâki
miyeti altma almaya ve hâkimiyeti 
daha ileriye teşnül etmeye çalışıp ça
lışmadığı meselesini ortaya koydu
ğunu daha evvel bUdirmişti. Alman-
yamn niyetleri hakkmda bu tefsir 
doğru ise, böyle bir Alman teşebbüsü
nün îngüterenin vo hürriyetlerim se
ven diğer memleketlerin bir mukave
metini doğuracağmı ilân etmeyi İn
gUtere hükümeti kendisine bir vazi
fe bilir. 

B. Chamberlain bundan sonra, di
ğer memleketlerle yapümakta olan 

son konsültasyonlar hakkmda şimdi
lik bir beyanatta bulunamıyacağını 
tasrih etmiş ve ayrıca şunlan ilâve 
eylemiştir: 

«İngiltere hükümeti, Almanyanm 
kendi ihracatım fazlalaştırmak için 
yapacağı makul gayretlere sed çek
mek istememektedir. Esasen son hâ
diseler vukua geldiği zaman dostane 
bir hava içinde iki memleket için de 
iyi ticaret anlaşmalan müzakeresi 
yapmakta idik. Fakat son hâdiseler 
üzerine, bu görüşmeler durmuştur. 

İngiltere hükümeti, Avrupada bir
birine muhalif bloklar vücude getir
mek arzusunda dieğildlr. Burada uğ
raştığımız tez, müstakil devletleri, 
şiddetU tazyikler altmda, hürriyetle
rinden vazgeçirtecek usullere katiyen 
baş eğmiyeceğimiz ve bu giib bütün 
tşebbüslere bütün kuvvetimizi istimal 
ederek karşı koymaya azmetmiş bu-
lunduğumuzdur.» 

P o l o n y a m n t e r e d d ü d ü n ü n 
s e b e b i 

Londra 23 — Bura mahafüinde söy-
lenğine göre, Polonyamn İngiliz teklifi
ni kabul etmemesi Çekyanm ve Meme

lin Almanya tarafmdan ilhakı üze-' 
rine mahsur bir vaziyete düşmesin
den ileri I gelmektedir. 

Polonjr? bu vaziyet dolayısUe Al
manya aleyhinde bir siyaset takibi
ni istemiyor. 

Polonya Hariciye Nazın dün İngi
liz, Fransız ve Alman ve Romanya se-
firlerile görüşmüştür. 
Almanya - Romanya ticari 

anlaşması imzalandı 
Bükreş 23 — Romanya - Almanjra 

ekonomik müzakereleri bugün bir an
laşma ile neticelenmiş ve anlaşma 
imzalanmıştır. Bu münasebetle be
yanatta bulunan Hariciye Nazın B. 
Gafenko: 

«Romanya, Almanya Ue ekonomik 
anlaşmayı imza etmekle, anlaşma 
zihniyetini ve sulhu takviye azmini 
bir kere daha isbat eylemiştir. Avru
pa sulhu, bugün her zamandan zi
yade, küçük, büyük Avnıpa milletle
rinin hayatî ihtiyaçlaıını karşı kar
şıya koyan ekonomik meselelerin ha
kimane ve doğru bir surette halline 
bağh bulunmaktadır.» demiştir. 

B. Gafenko, imzalanan ticaret an-
laşmasınm ehemmiyetini anlattıktan 
sonra, Romanyarun, bütün komşula-
nnm, uzak ve yakın bütün dostlan-
lun sulhcu emellerine ve istiklâl ide
allerine hizmet ettiğini işaret ederek 
sözlerine nihayet venniştir. 

Bükreş 23 (A.A.) — Almanya - Ro
manya ekonomik anlaşmasımn im-
zasmı müteakip, kral Karol, Alman 
heyeti reisi B. Wohltatı hususi suret
te kabul etmiştir. 

B. Wohltat hemen bu akşam Ber-
line dönmek üzere Bükreştoı ajml-
mıştır. 
R o m a n y a n ı n Ç e k y a y a I s m a r 
l a d ı ğ ı h a r p l e v a z ı m ı v e r i l e c e k 

Bükreş 23 (A.A.) — Rador ajansı 
bildiriyor: 

Alman hükümeti, Bükreşteki elçisi 
vasıtasile Romanya Hariciye Nezare
tini aşağıdaki keyfiyetlerden haber
dar eylemiştir: 

Romanya hükümeti tarafından 
Çekyaya verilen bütün harp levazımı 
siparişleri icra edilecektir. Bu sipariş
lerden nakil halinde olan harp leva
zımı, derhal Romanjraya teslim olu-
nacaktır. Esasen bu siparişlere ait 
otuz vagon eşya, Romanyajra gitmek 
üzere Polonyadan geçmektedir. 

Romanya - Macaristan 
ticaret anlaşması 

Budapeşte 23 (A.A.) — İyi bür 
menbadan öğfrenildiğine göre, Roman* 
ya ile Macaristan arasmdaki ticaret 
itilâfnamesitıin mımzam bir proto

kolü dün iki memleketin murahhas
ları arasında imza edilmiştir. 

Yeni protokol, 18 mayıs 938 ta
rihli ve eski Rumen - Macar ticaret 
itUâflanm üç ay müddet 30 haziran 
939 a kadar- temdit etmektedir. 
Bu itilâflan tadil İçin haziranda mü
zakereler icrası mutasavverdir. 

Letonya bitaraf 
Riga 23 (A.A.) — Nazırlar meclisi. 

dün bir toplantı yapmıştır. Nazırlaı\ 
Letonyanm bitarafane hattı hareke
tinin ve siyasetindeki istiklâlin dev
let ve mUletin menfaatine en ziyada 
uygun bir hattı hareket olduğunu 
müşahede etmişlerdir. 

Mazide olduğu gibi hükümet, bü
tün mesaisini, Letonyamn beynel
milel ihtilâflara sürüklenmemesine 
dikkat etmek suretüe devletin emni
yetini takviyeye çalışacaktır. 

A m e r i k a H a r i c i y e N a z ı r m u 
a v i n i n i n b i r n u t k u 

Nevyork 22 — Hariciye Nazır mu
avini Françis Sayre radyo ile neşredi
len bir nutuk söylemiştir. B. Sayre 
nutkunda demiştir ki: «Avrupada son 
haftalar zarfında cereyan eden vaka
lar ortada demokrasi ve medeniyetin 
otokratlarm kuvvet dalgası karşısın
da yaşayabilip yaşayamacağı mesele
si mevcut olduğunu pek kati bir su
rette göstermiştir. Demokrasilerin ta
arruza mukavemet için silâha sarıl
mağa mecbur olmaları muhtemeldir. 

Almanya şimdiki iktisadî nasyona
lizm politikEismın Alman milletinin 
hayat seviyesini yükselteceğini zaıv. 
nediyorsa aldamyor. 

Demokrasüeri tehdit eden tehlike, 
totaliter devletler tarafmdan verilen 
söze ve muahedelerle ahlâk prensip
lerine riayetin terkedilmiş olmasıdır. 

Amerika milletlerinin demok
rasi prensiplerini müdafaasi 

Montevideo 23 (A.A.) — Demok
rat kongresinin siyasî encümeni, bir 
takrir kabul etmiştir. Bu takrir, bü
tün Amerika mUletlerinin demokrasi 
prensiplerini müdafaa için müşterek 
bir harekette bulunmalarmı istihdaf 
etmektedir. 

Önümüzdeki kongre, 1949 da Va-
şingtonda toplanacaktır. ^ «y 
D o m i n i k h ü k ü m e t i n i n Alnfl^^ 
tahtelbahirlerine üssü balurr ̂  

gösterdiği doğru değil ..r 
Vaşington 23 (A.A.) — Dominik 

sefareti, menüeketinin Alman tahtel
bahirlerine levazım ve mühimmat te-
daıUc etmeleri için bü- takım üssülha 
rekeler göstermiş olduğuna dair olan 
şayialan kati surette tekzip etmekte
dir. 

Mebus namzed listesi 
bugün ilân ediiiyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tehibi sanüerin verdikleri reylerin 
tasnifi evvelki akşam Parti merke
zinde jrapılmıştır. Şehre aid reylerin 
tasnifi gece saat sekiz buçuğa kadar 
bittiği halde, mülhakattan gelen rey
lerin tasnifi sabaha kadar sürmüş
tür. Tasıüfin neticeleri Parti başkan
lığı tarafmdan Parti genel sekreter
liğine süraUe bUdirilmiştir. Tasnif 
neticesinde 141 kişilik listeden kim
lerin ekseriyet kazandığı malûm de-
güdir. 

Dün akşam geç vakte kadar ne 
Parti, ne de VUâyete intihabat etra-
fmda yeni bir tebliğ yapılmamıştır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, intiha-
bata pazar günü Üniversite konfe
rans salonımda saat dokuz buçukta 
başlanacak ve öğleye kadar seçün ik
mal edUecektlr. Mülhakat müntehi-
blsanUeri reylerini mahallinde vere
ceklerdir. 

öğleden sonra reylerin tasnifine 
başlanacaktır. İntihabat neticesi o 
akşam hükümete ve Parti genel sek
reterliğine hemen bildirilecektir. 

İntihap sandığı 3rarm Belediye dal» 
resinden konferans salonuna nakl©-
dilecek ve salon bayraklarla süslene-
cektir. 

Basm Kurumu Başkanhğmdan: 
Martm yirmi beşinci Cumartesi ak

şamı Taksimde Maksim salonlannda 
verilecek olan balomuz için, aslî ve 
müzahir azamıza davetname gönde
rilmesine lüzum görülmemiştir. 
• Bu arkadaşlarımızın, davetçi sıfa-
tUe, davetlilerimizi ağırlamak üzere, 
o taksam refikalarüe birlikte baloya 
gelmelerini rica ederiz. 
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ŞAİRANE BİR YER J 
Şevki sabah kahvesini içerken ka

tısına sıkı bir tenbih geçti^ 
\ — Bak Lûtfiye... Bundan sonra bi
tim kızı dehşetli bir göz hapsinde 
bulunduracaksın. Artık o şair bozun
tusu herifle, Sermed Fikretle görüş-
miyecek. Sonra kızın ona mektup fi
lân yazmasına da son derece dikkat 
etmek lâzım. Velhasıl, bizim Neclâ-
lun bu parasız, işsiz, tenbel çocukla 
olan alâkasını, münasebetini ortadan 
kaldıramhyız. Çünkü vaziyet gajret 
ciddîdir. Bir kere Necla, Sermed Fik-
rete tamamile gönlünü kaptınrsa bu 
işin önüne geçemeyiz. Malûm ya in
san kızmı kendi keyfine bırakırsa ya 
davulcuya vanrmış, ya zurnacıya... 
Eğer bizim Necla bir gün: «Ben mut
laka bu parasız, işsiz çocukla evlene
ceğim!..» diye tutturursa ne yapanz 
yahu? Düşünsene bir kere... O Ser
med Fikret denilen adamdan koca 
olabilir mi? Hiç ben öyle insana kız 
verir miyim?.. Aman kancığım dik
kat... 

Lûtfiye kocasını tasdik etti: 
— Doğru... Doğru efendiciğim... 

Hakkın var. Zaten ben ilk görüşte o 
herifin ne mal olduğunu anlamıştım. 
Şairmiş... Şair de ne demek ki? Ben 
de oturup dişimi sıksam onun gibi 
dört, beş şiiri, yemek pişirirken, ten-
jere başında yazarım... Vallahi... 
Şairlik karın doyurur mu? 

Şevki: 
— Her neyse... dedi, işte böyle... 

Bundan sonra Necla katiyen yalnız 
sokağa çıkmıyacak... Senden izinsiz 
hiç kimseye mektup filân da yazmı-
yacak... 

— Peki amma. Neclânın Sermede 
mektup yazıp yazamadjğım nasıl an
layacağım... 

Şevki bilgiç bir tavırla: 
— İlâhi Lûtfiye... dedi, ondan ko

lay ne var? Kızı yalnız bırakma... 
Birşey yazarken hemen yanma git... 
Ne yazdığım kontrol et... 

— Peki... Peki... 
O günden sonra Necla, evin içinde 

ve dışında hakikaten sıkı bir göz 
hapsine alınmıştı. Halbuki aylardan-
berl genç kız Sermed Fikrete karşı 
İçinde pek derin, pek kuvvetli bir aşk 
hissediyordu. 

Genç kıza kalsa, şimdiye kadar 
parasızlığına, işsizliğine bakmadan 
Sermedle çoktan evlenirdi. Lâkin gel 
gelelim aüesi katiyen onun Sermedle 
evlenmesine taraftaıJ değildi. Necla) 
yalnız sokağa çıkamadığı için sevdiği 
adamla buluşamıyordu. 

Hiç olmazsa, ona uzun bir mektup 
yazsa ve içini dökseydi. Lâkin bu da 
pek güç bir işti. Çünkü, ne zaman 
eline kalemi, kâğıdı alıp bir masanın 
başına otursa hemen annesi: 

— Ne yazıyorsun Necla? diye tepe
line dikUiyordu. 

Bunun için Necla evde şöyle yalnız 
kalıp ta Sermed Fikrete iki satırlık 
Wr mektup yazamıyordu. 

Bir gün Neclâmn aklına dahiyane 
bir fikir geldi. Onun her yerde kontroj 
edemezlerdi ya... Meselâ tuvalette... 

Necla bu fikri bulduktan sonra kara
rını verdi. Sermed Fikrete yüz nu
marada mektup yazacaktı. 

Annesinden gizh bir kâğıd kalem 
aldı. Doğru banyo dairesine girdi. 
Oh işte burada yalnızdı, yapayalmz. 

Derhal kâğıda, kaleme sanldı. yaz
mağa başladı: 

«Sevgilim, 
Sana bu mektubu ııereden yazıyo

rum biliyor musun? Gayet şairane 
bir yerden... Şimdi gayet güzel bir 
koruluğun kenarmdayım. Bu şaira
ne manzaranın karşısında büsbütün 
kendimden geçerek sana içimi dökü
yorum...» 

Necla durdu, etrafına bakındı, gü
lümsedi, kendi kendine: 

— Amma da şairane yer ha... dedi. 
Sermed bu mektubu aldıktan sonra 
benim hakikaten pek şairane bir yer
den mektup yazdığıma inanacak... 

Genç kız böyle söyliyerek etrafına 
bakındı. Banyodaki musluk açık kal
mış, şlnl şırıl akıyordu. 

Genç kız hemen mektuba ilâve 
etti: 

«Şimdi yanımda şairane çağıltıları 
ile bir dere akıyor. Bu suyun şinltı-
larını dinliyerek sana bu mektubu ya
zıyorum.» 

Necla bu satırları okuduktan sonra 
durdu. Açık kalmış musluğa uzandı: 

— Şimdi de derenin suyunu kese
lim!., diye musluğu kapattı. 

Bu sefer Necla mektuba şu satır
ları ilâve etti: 

«Bulunduğum koruluğun kenann-
da gayet nefis bir bahar havası esiyor. 
Çiçekleri açan ağaçların rüzgârlara 
karışan kokusu burnuma kadar ge
liyor. Velhasıl son derece şairane bir 
yerdejam sevgilim...» 

Necla mektubu bitirdi. Koynuna 
soktu. O günü kendisini görmeğe ge
len arkadaş! anndan Leylâya: 

— Kuzum Leylâcığım... Şu mek
tubu postaya veı-sene... diye rica etti. 

Leylâ hemen mektubu aldı. O gün 
Neclâmn evinden çıktıktan sonra 
postaya verdi. 

Bir kaç gün sonra Necla sevgilisin
den yine arakadaşı Leylâ vasıtasile 
bir mektup aldı. Sermed mektubun
da şu satırlan yazıyordu: 

«Sevgüi Neclft.. 
Ben de sana bu mektubu son dere

ce şairane bir yerden yazıyorum. Ben 
de güzel bü- derenin kenarmdayım.. 
onun şarıltılarını dinliyerek sana bu 
mektubu yazıyorum. ^ 

Nefis bir koku genzimi gıcıklıyor., 
vesaire vesaire...» 

Necla kaçamak bir surette bu mek
tubu okurken kahkahalarla gülü
yordu. Acaba Sermed Fikret de bu 
şairane mektubu kendisinin yazdığı 
ayni yerde mi kaleme almıştı? 

Hikmet Feridun Es 

İstanbnl ATcdar Kurumundan: 
Kurumumuzun senelik alelade toplantı

sı 26/3/939 Pazar günü saat 10 da Alem
dar caddesindeki Alay köşkünde yapıla
cağından, saym üyelerin gelmeleri rica 
olunur. 
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ANKARA RADTOSÜ 
Cuma 24/3/939 

TtÎKKİYE SAATİLK 
12,30: Program, 12,35: Tür kmüziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan, ajans, meteoro
loji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Melodi
ler - PI.). 

18,30: Program, 18,35: Müzik - Pl. (Oda 
müziği), 19: Konuşma (Tayyareci konu
luyor), 19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Celâl Tokses ve arkadaştan, 20: Ajans, 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği: Çalanlar: Kemal Ni
yazi Seyhun, Zühtû Bardakoglu, Eşref 
Kadri, Cevdet Çağla. Okuyanlar: Halûk 
Recai, Safiye Tokay. 1 - Acem kürdi peş
revi, 2 - Nikogos ağa - Acem kürdi şar
kı - Sevdi göynüm ey melek sima seni, 
3 - Melekzed efendi - Ferahnak şaıkı -
Titrer yüreğim ol güliter, 4 - Ferahnak 
şarkı - Bir sebeble gücenmişsin, 5 - Ke
mal Niyazi Seyhun - Kemence taksimi, 
6 - Hafız Yusuf - Hüseyni şarkı - Saçın 
büklümleri, 7 - Hüseyni saz semaisi, 8 -
Tanburi Ali efendi - Nihavend şarkı -
Sevdim yine, 9 - Refik Persan - Suzinak 
şarkı - Canm kimi isterse, 10 - Refik Per
san - Uşşak şarkı - Kız bürün de şalına, 
21: Memleket saat ayan, 21: Konuşma 
(Haftahk spor servisi), 21,15: Esham, 
tahvilât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 
21.25: Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik 
(Riyaseticümhur Flarmonik orkestrası -
Şef: Praetorius: 1 - G. Rossini «Sevilla 
berberi» operasından uvertür, 2 - S. W. 
Müller: Bohemya müziği: a) Furiant, al
legro molto e feroce, b) Polka, c) Passa-
caglia, d) Köy düğünü, 3 - Ed. Grieg: Sen
fonik danlar op. 64. a) Allegro mode
rato e marcato, b) Allegretto grazioso, 
c) Allegro giocoso, d) Andante - Allegro 
molto e risoluto, 4 -C. M. von Weber -
H. Berlioz - Valsa davet, 22,40: Müzik 
(Opereiler - Pl.), 23: Müzik (Cazband -
Pl), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, Fi-

ruzağada Ertuğrul, Kalyoncukullukta 
Zafiropulos, Beyoğlu: Galatasaray, 
Tünelde Matkoviç, Galata: Okçumusa 
caddesinde Doğruyol, Fındıklıda Mus
tafa Nail, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: 
Halıcıoğlunda Barbut, Fatih: Vezne
cilerde t^niversite, Karagümrük: Fuat, 
Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Ak
saray: Yenikapıda Sanm, Beşiktaş: 
Süleyman Receb, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Kumkapı: C^mü, Küçük-
pazar: Necati, Samatya: Erofilos 
Çula, Alemdar: Ali Riza, Şehremini: 
Ahmed Hamdl, Üsküdar: İmrahor, 
Heybeliada: Tanaş, Büyükada: Halk. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Arnavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
şab&hçe, An&doluhisan, Tarabya. 
Yenlköy, Emirgân ve Rumelihisann-
dakl eczaneler her gece nöbetçidir. 

f GRİPİN 1 
Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı, 

kırgınlık, ürperme hisseder 
etmez hemen bir kaşe 

GRİPİN 
alınız, rahatsızlığınız hemen 

geçer. 

RiPiN 
Baş ve diş ağnlarma, gripe, soğuk 
algınlığma, romatizmaya karşı 
en tesirli ve hiç zararsız ilâçtır. 

Aldanmaytnîz. Rağbet gören her 
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRİPİN J/erine ba^ka bir marka 

verirlerte şiddetle reddediniz. 

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

Yazan: İSKENDER T. SERTELLt Tefrika No. 90 

Bîr köylü Moğollara fena haberler veriyordu, Sunglar 
bütün yollan vahşî hayvanlarla kapatmışlardıl 

Samo bu civarda kaybolan Sin-
vuru unutmuyordu. Komutanın için
de gittikçe kökleşen bir ümid var(h: 
Sinvur yaşıyor., ve onu bulacağız. 

Diyordu. 
Samo, bütün dünyaca meşhur 

olan (Ha - H) nin incilerini bulduk
tan sonra, nehir boylannda fazla kal
mak niyetinde değildi. Gerçi sulak 
topraklardan ilerlemek ordu için çok 
faydalı idi. Athlar kolayca hayvanla
rım sulayorlardı. Su içmek için de 
güçlük çekmiyorlardı. Fakat, nehir 
boyundan gitmek, yolu uzatmak de
mekti. 

Samo, ihtiyar çobanm: «Ne yazık 
ki, biraz ilende alınlarınız kayadan 
kayaya çarpacak!» sözünü unutmu
yordu. Çoban bu sözleri neye güvene
rek söylemişti? Bildiği, fakat söyliye-
mediği bir hakikat mı vardı? Acaba, 
Sunglar biraz ileride Moğollara akla 
gelmiyen müthiş pusular mı kur
muştu? 

Samo, ne olursa olsun, yürüyece
ğiz, diyordu. 

Sung prensi (Ma - Çi - Sung) bu 
arazinin yetmiş mil şimalinde kuru
lan Yeni Sung (Ni - Sung) şehrine 
kapanmış, asileri burada toplıyarak 
şehrin dağlık kısmını kale haline sok
muştu. 

Samo, gideceği şehir hakkında 
Sunglardan kâfi derecede malûmat 
toplamıştı. Samo, eski Sunglarm pa
yitahtını biliyordu. Yeni Sunga uğra
mamıştı. Maamafih şehri uzaktan, 
uğramış kadar tanımıştı. 

Şimdi yapılacak bir iş vardı: Yeni 
Sung şehrini üç çevresinden kuşat
mak. Bundan sonra, şehrin dağlık 
kısmına çıkacak yol aramak mese
lesi kalıyordu. 

Samo: 
— Hele bir kere oraya varalım da, 

diyordu, ondan ötesini orada düşü
nürüz. 

Acaba evdeki hesab, çarşıya uya
cak miydi? 

Bu müdafaasız şehre kolayca girc-
büeceğini uman Samo, orada kai'şı-
laşması ihtimali olan güçlükleri de 
hesaba katmıyor değUdi. 

Ordu ilerlerken, yoUaı-da rasladık-
lan yerlilerden (Yeni Sung) şehri 
hakkmda malûmat topmlamayı, 
prensin vaziyetini soruşdurmayı ih
mal etmiyorlardı. 

(Ni - Sung) a on mil kadar yaklaş
mışlardı. 

Atsu yolun kenarmda yürüyen 
yerli fakirlerden birini gördü. Atmı 
durdurdu. Sordu: 

—, Nereden geliyorsun? 
— Ni - Sungdan... 
— Prens nerede? 
— Orada... Evinde oturuyor. 
— Şehir içinde mi? 
.— Elbette şehir içinde. Dağa çıka

cak değü ya... 
— Asiler dağa çıkmışlar. 
— Hangi asilerden bahsediyorsu

nuz? Dağa çıkanlar zaten prens 
(Ma - Çi) nin tebassıdır. 

— İyi amma, bu adamlar Moğol 
idaresini tanımıyarak, isyan etmişler 
ve bizim komutanlarımızı, memur
larımızı kesmişler. 

— Benim bunlardan haberim yok. 
Yalnız bildiğim birşey var: Dağda 
yaşayan Sunglarm sayısı, bütün 
dünyadaki insanlar kadar çoğalmış
tır. 

Atsu güldü: 
— Bunlann hepsi prensin tebaası 

mıdır? 
— Evet. 
—, O halde prens (Ma - Çi) hiç 

durmasın, hemen dünjrayı istilâya 
başlasın. 

Yerli fakirin kaşları çatüdı: 
— Benimle alay mı ediyorsun? 

İnanmıyorsan, alnmı ka3ralara çarpıp 
yere devrildiğin zaman herşeyi öğre
nirsin! 

Atsu arkasmdan gelen orduyu gös
terdi: 

— Hele şu kalabalığa bir kere bak! 

Onlar, kayaları eriten, demirleri ka-
nuş gibi büken Moğol kahramanla
rıdır. 

Yerli başını çevirdi ve yüksekçe bir 
yere çıkarak arkasına baktı: 

— Bu kaı-a bulutun hepsi Moğol 
mu? 

— Evet... Hepsi de Karakurum-
dan (Ma - Çi) nin başını ezmeğe 
geliyor. 

Yerli korkusundan titremeğe baş
ladı: 

— Hoş geldiniz, gök Tannnm kah
ramanları f Bu topraklarda at koştur
mak sizin gibi erlere yaraşır. Biz atı, 
katırı olmıj^n, sığınacak kulübesi 
bulunmıyan fakir bir milletiz. Cengiz 
han, Sunglann son kırah olan (Ha -
Ti) nin tahtını yıktıktan sonra, biz 
hem yersiz, hem de başsız kaldık. 

— Buraya gönderdiğimiz komuta-
lu kim öldürdü. Biliyor musun? 

Yerlinin gözleri doldu: 
— Bilmiyorum. Bilseydim, söyle

mekten çekinmezdim. Çünkü ben, 
Moğollardan bezgin bir insan deği-
hm. 

Atsu, Sung köylüsile konuşurken, 
arkadan Samo yetişti. Gür bir sesle 
bağırdı: 

— Bir casus mu yakaladm, Atsu? 
— Hayır. Bfee Sungtan malûmat 

veren temiz yürekli bir köylü ile ko
nuşuyorum. 

— Ne anlatıyor bakalım, Sunglar, 
bizim geldiğimizi duymuşlar mı? 

— Hayır. Duymamışlar., hattâ 
prens (Ma - Çi) şehirdeki evini bile 
terketmemiş. Yalnız asiler dağa çık
mışlar... 

Samonun gözleri güldü: 
—. O halde bir gece baskmiyle şeh

re kolayca girebileceğiz demek... 
— Köylünün anlattığına bakılırsa, 

gece baskımna lüzum yok. Bir sabah 
güneşten önce - herkes ujrurken -
Ni - Sunga girmek daha iyi ve daha 
kolay olacak. 

Samo attan indi. 
Köylünün yanına sokuldu: 
— (Ma - Çi) Moğol ordusunun ge

leceğini ummuyor muydu? 
— (Ma - Çi) bunu ummıyacak ka

dar budala değil. Fakat, o herşeyi ön
ceden düşünmüş, tedbirler almış. 
Şimdi vaziyetten o kadar emindir 
ki... Moğol ordusunun Yeni Sunga 
girebileceğini aklından bile geçirmi
yor. 

— Ne gibi tedbirler aldı, söyle ba-
kahm? 
Köylü çekindi.. Samo kamçısını kal

dırdı: 
— Şimdi yere sererim seni. Prens

ten mi korkuyorsun? O, senin bize bir 
şeyler söylediğini nereden duyacak? 

Köylü korkudan titriyordu: 
— Şehre giremezsiniz! - diye söze 

başladı. - Çünkü, (Ni - Sung) vahşî 
hayvanlar ordusu tarafından muha
faza altına alınmıştır. Siz onlarla 
mücadele edemezsiniz! 

Samo birdenbire gözlerini kırpıştı
rarak, hayretle köylünün yüzüne 
baktı. Atsu da bu haber karşısında 
fena halde sarsılmıştı. İkisi birden: 

— Vahşî hayvanlar ordusu da ne 
demek? 

Diye bağırdılar. Köylü anlatmağa 
başladı: 

— Şehre giren bir emin yol vardır. 
Diğer yolların hepsi vahşî hayvanlar
la sanlmışür. Prens (Ma - Çi) Sung 
dağlanndaki aslanlan ve büyük yı
lanları toplayıp yolun üstündeki hen
deklere doldurdu. Moğol ordusu o 
hendeklerden aşmağa mecburdur. 
Başka yol yoktur. Oradan geçerken, 
vahşî hayvanlarla karşılaşacaksınız! 

İki komutan tereddüdle birbirle
rine bakıştılar. 

Samo sabırsızlıkla sordu: 
—. Bu hayvanlar şehre neden ya

yılmıyorlar? Bizim üzerimize nasıl 
saldıracaklar? 

Köylü cevab verdi: 
(Arkası var) 



T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 1O0.000»000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Ziraî ve iiccai her nevi banka muameleleri J 

PARA B I R I K T I R E N L E R E 28.800 LIRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsu tasarruf besablarmda en M SO lirası bulunanlara senede 4 defa 

CeUlecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre İkramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
» 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

4,000 Lira 
2,000 > 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 > 
4,800 » 
3,200 > 

D İ K K A T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmeyenlere ikramiye çıkdiği tak* 
ilrde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'aİBr senede 4 defa, 1 Eylûl, 1 Birinci kânun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

T O R K TİCARET BANKASI A. Ş. 
Merkezi: A A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banlıa muamelâtı 
Ş U B E L E R 

Ankara 
Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gennllk 

İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBAİTK -^ Şubeler : T t O A R S T 

Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI • i 
Çok mOsaid şartlarla sayın mOşteriierimizin ennrine amade bulunduru!mal<tadır. 

izahat alınmalı üzere gişelerimize müracaat olunması 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Slrop Pectoral « » 

Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 

göğüsleri zayıf olanlara bühassa 
sayam tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZTJK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

4. 

nwddua/UJ 

ün̂ «nın ll/el^J i/ini 
yc/iule J'mleui 

4 

yc/ıyıe «mıeyı 
IN.LR5ES 

İST.GAIATAZÜLFARÜS S. SESLİ HAN 

KİMSE DUYMASIN? 

Kİ 

Başınız Dişiniz 
^ • T M K * I # ] I 

Grip mi Oldunuz? \ 
Nezlenızmı varr^ 

HİÇ DÜŞÜNMEDEN BİR KAŞE 

5EFALİN 
A L I N I Z . 

i^ıze yegâne tavsiyemiz bu dır '̂ 
• • FAKAT 

- KİMSE DUYMASIN. 

IVİaliye VePcâletinden: 
1 — 2020 /lOüO/510 milimetre ebadmda ve muhammen l)edeli kara saç 

«Tomas» olduğuna göre beheri 65 lira ve simens martin Double decape oldu
ğuna göre de beheri 75 lira olan 120 adet saç dosya dolabı kapaU, zarf usulü© 
elcsiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 27/3/939 Pazartesi günü saat on beşte Maliye Vekâleti L^ 
vazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda jrapüacaktır. 

3 — Şartname«!İ Levazım müdürlüğünden ve tstanbulda Dolmabahçe Maı-
liye Evrala matbua anban memurluğundan parasız alımr. 

4 — İstekliler 2490 numaraU kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıU 
belgeler ve kara saç (Tomaı-) a talip olduğuna göre 585 ve Simens Martin 
double decape'ya talip olduğuna göre de 675 liralık teminat makbuzu vey» 
banka kefalet mektupiarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamesindeld 
şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflanm ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(801) (1539) 

tURK HÂVÎBL K U R U M U 
B U Y Ü K P İ Y A N G O S U 

Altıncı Keşide: ll /Nİ8an/939 dadır. 
Büyük ikramiye 2 0 0 - 0 0 0 Liradır... 

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

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

tirmiş bulunmahdır. 
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4 

En tatlı zevk hâıvasını • ^ 

•nme Knnış 

Sipahi of i ofadcpi kata) 50 

Sipahi 20 35 
Yal^a 20 30 

Çeşit 60 72,6 

Tane Kuruş 

Samsun 26iîî!f!2i2^45 

Samsun 20 30 

Şaton 20 35 

Çeşit 100 145 

Bu yelpcfcze yaratır 
1 K E S K İ N K A Ş E L E R İ ; Kınkhk, Nezle, Grip. Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. 

^ 
^ 

aç 
iu. 

[a-

sıU 
tin 
y» 
iki 
uu 
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İstanbul 
Bahçekapı SALİH NECATİ 

Oripden Sonra 
^jEn Mükemmel Kuvvet îtâa... 

En eski Malaca faraplanndan 
iistihzar edilmiş olan QUİNtUM , 
J L A B A R R A C J U E . Zayıf ve ^ 

2(ansızlarla hali nckahatte bulunanlar ve faz-
a alışmadan yorgfun düşanler ve Gripten 

l^alkanlar için en mûkemınel kuvvet ilâcıdır. 
Yemeklerden sonra bir Likör kadehi 
miktarı iktisabı kovvet ve iyadei 
Sıhhat için kâfidir. Tesiri mücerrep 
ve Paris Tıp Akademisi tarafından 
tavsiye edilen ^ 

Şarabı en mükmmel mukavvidi. 

B u k u c a k l a m a d a 
Pertev şurubu 

ve 

Pertev çocuk 
pudrasının 

Hissesi olduğu bilâihtiyar 
zihne gelmektedir 

inhisarlar U, Müdürlüğünden; j 
I — 27/2/939 tarihinde ihale edllemiyen 250,000 metre düz beyaz kana-

viçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
n — Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 lira 25 kuruştur 
i n — Pazarlık 30, 3/ 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de 

Kabataşta levazım şubesi müdürlüğündeki aUm komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınacaktır. 
V — İsteklilerin eksiltme için tajrln edilen gün ve saatte mezkûr komis

yona gelmeleri ilân olunur. (1701) 
* 

I — Şartnamesi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinsinden 120,000 bobin 
sigara kâğıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedeli behsr milrnıi sif (2) kuruş hasebile (63,600) lira 
muvakkat teminatı (4770) liradır. 

m — Eksiltme 10/4/939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden İzmir ve Ankara başmü
dürlüklerinden 318 kuruş bedel mukabilinde almabliir. 

V — Mühürlü teklif mektubunım kanunî vesaik ile % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapaU zarflar ek-
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar mezkûr komisyon başkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (1183) 

YALOVA K A P L I C A L A R I 
Yalova kapUcalan çamaşırhanesi için çamadır yıkama makinesi, 

buz makinesi, bulaşık yıkama makinalan alınacaktır. Alâkadarların her 
gün sabahları saat 10 dan 12 ye kadar Galatada Denizbankta 4 üncü 
katta Yalova kaplıclan müdüriyetine müracaat edilmesi. 

Öksürük 
iC> n 

en nnüessir i lâç 
Pektorln 
Komprimeleri 

K u t u s u 3 5 K u r u ş 

Beşir Kemal - Mahmud Cevaci 
E C Z A N E S İ 

Sirkeci - istanbul 

5Jlj 

1 

Dr. İhsan Sami 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilâtı, Frengi noktai 
nazarmdan (Wasserman ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı saydması, tifo 
ve sıtma hastalıkları teghisi, İdrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahli
lâtı, t^tra mikroskopl, hususi aşüar 

istihzarı, kantla üre, şeker, klorür, kol-
testerin mikdarlanmn tayinL Divan-

yolu No. 113. Tel: 20981 

İSTANBUL MÜLHAKATINDAN BEYOĞLU 
İLE GALATA BEYNİNDE TAHTELÂRZ 
DEMİYOLU TtÎRK ANONİM ŞİRKETİ 

21 Nisan 1939 Cuma günü Umumi Heyetin 
fevkalâde surette toplanması 

İstanbul Mülhakatmdan Beyoğlu ile Ga
lata Beyninde Tahtelârz Demiryolu Türk 
Anonim şirketi hissedarları 1939 Nisanın 
28 inci Cuma günü saat 14,30 da Beyoğ-
lunda, İstiklâl caddesinde, 475 No.li Botter 
Hanının 1 No.li dairesindeki İdare mer
kezinde fevkalâde surette toplanacak olan 
Umumî heyete davet olunurlar. 

Ticaret kanununun 28 inci madderâne 
göre yalnız bir hisse senedine malik olan 
hissedarın da toplantıya iştirak etmeğe 
hakkı vardır. Her hissedar bilâ tahdid, ya
ni elinde bulunan hisse senedinin adedi 
nisbetinde rey sahibi olacaktır. 

Bu toplantıda hazır bulunmak istiyen 
hissedarların Ticaret kanuhunun 371 in
ci maddesine göre toplantıdan bir hafta 
evvel vadeleri gelmemiş kuponları ile be
raber hisse senedlerini: 
İSTANBULDA: Şirketin İdare merkezine 

Osmanlı Bankasma 
Selanik Bankasına, 

BRÜKSELDE: «Societe Financi^re de 
Transport et d'Entre-
prises Industrielles» e 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse senedlerinin tevdiine müteallik 

damga ve sair resimler tevdi edenlere aittiü. 
MÜZAKERAT RUZNAMESİ 

1 — Türkiye hükümeti tarafmdan İmti
yazın satın alınması ve satın ahnma mu
kavelesinin tasdiki; 

2 — Şirketin feshi ve tasfijre haline ko
nulması; 

S — Tasfiye memurlannm tayini, «aH-
hiyet ve ücretlerinin tesbitl; 

4 — Müraklplerin tayini ve ücretlerinin 
tesbitl. 

İstanbul, 24 Mart 1039 
tDARE MECIİSİ 

ZAYİ — Taşköprü nüfus memurluğun
dan verilen nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Tenisini çıkaracağımdan myi olanm hük
mü yoktur. 

7la|kfipnX Kirazba« köyünden Ahmed 
oCJu Reeeb Turfuoğlu 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

21 ton zeytin yağımn kapalı zarfla 
eksiltmesi 29/3/939 çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede îstanbul le
vazım amirliği satmalma komisyo-
nvmda yapüacaktır. Tahmin bedeli 
10080 lira, ilk teminatı 756 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanunî vesikalarile 
beraber teklif bektuplarmı ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (563) (1676) 

18 ton nohut almacaktır. Açık ek
siltmesi 29/Mart/939 çarşamba gü
nü saat 14,30 da Tophanede amirlik 
satmalma komsiyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1845 lira, ilk te
minatı 138 lira 38 kuruşttır. Şartna
me ve nümijiiesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuiıî vss'\rslari-
le beraber belli saatte komisyona gel
meleri. (565) (1678) 

• 
37 ton sabun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 29/Mart/939 çar
şamba günü saat 15,30 da Tophane
de amirlik satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 11840 
lira, ilk teminatı 888 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanunî vesikalarile beraber tek
lif mektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona veımeleri. 

(566) (1679) 
• 

1550 adet bez su kovası almacaktır. 
Pazarlıkla eksUtmesi 28/3/939 salı 
günü saat 15 de Tophanede îstanbul 
Levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1860 lira 
kati teminatı 279 liradır. Şartname ve 
numunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanunî vesikalarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri 

(580) (1960) 
• 

İl00 çift kadar er kundurası alma
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/3/939 
sah günü saat 15,30 da Tophanede îs
tanbul Levazun amirliği satmalma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5000 lira katî teminatı 750 liradır. Nu
munesi Ko. da görülebilir. İsteklile
rin kanunî vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (582) (1962) 

29382 adet beyaz küçük kopça, 
96960 adet siyah büyük kopça, 4470 
adet pantolon arka tokası müteahhit 
nam ve hesabma satm alınacaktır. 
Pazarlıkla eksütmesi 31/3/939 cuma 
günü saat 15 de Tophanede îstanbul 
Levazım &mirUiğ satmalma Ko. da 
yapüacaktır. Tahmin bedeli 204 lira 
50 kuruş katı teminatı 30 lira 67 ku
ruştur. Şartname ve numunesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri (581) (19«1) 

İstanbul Tramvay Şirketi 
tt Nisan 1939 Cuma gmxü Umumî Heyet ia 

fevkalâde surette toplanması 
İstanbul Tramvay Şirketi hissedarları 

1939 Nisanınm 28 inci Cuma günü saat 
15 te Beyoğlunda, İstiklâl caddesinde, 475 
No. İl Botter Hanmm 1 No. h dairesindeki 
İdare merkezinde fevkalâde surette top
lanacak olan Umumi heyete davet olu
nurlar. 

Ticaret kanunonun 385 inci maddesine 
göre yalnız bir hisse senedine malik olan 
hissedarın da • toplantıya iştirak etmeğe 
hakkı vardır. Her hissedîir bilâ tahdid, ya
ni elinde bulunan hisse senedinin adedi 
nisbetinde rey sahibi olacaktır. 

Bu toplantıda hazır bulunmak istiyen 
hissedarlarm Ticaret kanununun 371 in
ci maddesine Ş[öre toplantıdan bir hafta 
evvel vadeleri gelmemiş kuponları ile be
raber hisse senedlerini: 
İSTANBULDA: , girketin İdare merkezine 

Osmanlı Bankasına 
Selanik Bankasına, 

! BRUÎfSEl.1^1!;: «r:"';î te Financiere de 
Transport et d'Entre-
prises Industrielles» e 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse senedlerinin tevdiine müteallik 

damga ve sair resimler tevdi edenlere ait
tir. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 — Türkiye hükümeti tarafmdan imti

yazın satın alınması ve satın almma mu
kavelesinin tasdiki; 

2 — Şirketin feshi ve tasfiye haline ko
ması; 

3 — Tasfiye memurlarının tayini, salâ
hiyet ve ücretlerinin tesbiti; 

4 — Müraklplerin tayini ve ücretlerinin 
tesbiti. 

İstanbul, 24 Mart 193» 
İDARE MECLİSİ 

IKSİ — Tramvay ^rketinden aldıiun 
1939 ders yılı İçin bütün şebekede muteber 
pasomu kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Tıp fakültesi 4 üncü smıfsömestr* 
Talebesinden S086 Fevsl Balcı 

f 
Dn Suphi Şenses ^ 

idrar yollan hastalıkları mütehassısı • 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler • 

apartıman. Fakirlere parasız. I 
TeL 43W4 ' I 

Dökülen saçların en iyi ilâcı 

saç suyudur. 

Hakikî 
D A İ M O N 

INIarkalı Cep - Pil - Fener 
ve ampullere 

DİKKAT 

ZAYİ — Beyoğlu askerlik şubesinden 
yabancı kaydından verilen terhis tezke
rem kaybolmuştur. Yenisini alacağımdan 
eskisinin değeri yoktur. 

Tirebolulu 318 tevellüdlü 
Mahmud Yazıcı 

tatanbul 5 inci'tcra Memnrinğımdan: 
939/1»? 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

Terilen dolap, kasa, yazı makinesi, koltuk 
vesaire 29/3/939 çarşamba günü saat 15 
de îstanbul 4 üncü Vakıf hanı önünde sa
tılacaktır. Taliplerin yevm ve aaatl » » • 
kurda mahallinde hazır bıdunotitan fite 
olunur. M. 1990 
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Sahibi: Neemeddia Sadak 
CmviAÎ neşriyat mndârü: Serket lUd« 

Ak«aaı Matbaan 

üksOrenlere KATRAN HAKKI EKREM 
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Türk gibi kuYvetii 
Sözü • If değildir 

Ç A P A M A R K A M Ü S T A H Z A R A T I 
BU SÖZO TETtO! EDEN GÜZEL H J R D TOPRAKLARININ BtiitCtK İMAL KAYNACUDIB, 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Çavdar unu 
Pirinç unu 
Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişastası 
Pirinç nişastası 

Salep 
Tarçın 
Kimyon 
Karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibabar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı biber 
(Kutu ve 

Paketleri) 
w 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24) sene neslin gürbüı yetişmesine tevakkufsuz 
hizmet etmiş yegâne Türk san'at evidir. Yavrulanmza, doktorlanmzm tertib ve tavsiyesile 

vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Ç A P A A R K A 
DÜNYADA BEYNELMİLEL ŞÖHRETİ HAİZ EŞLERİLE KATİYYEN OMUZ OMUZADm. 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstaiızaratımız muhayyerdir. Her yerde daima taze 
olarak bulacaksmız. Adres: Bc^lkîaş — KıhçaU M. NURİ ÇAPA Tel. 40337 

ANNELER, DİKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalarm güzelce yıkantoamaandan, içilen sularm temiz ve saf ol

mamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hajrvanlardır. Bunlar; ince barsağm iç zanna 
yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

H a l s i z l i k , k a n s ı z l ı k , h a z ı m s ı z l ı k , k a r ı n a ğ r ı l a r ı , k a r ı n ş i ş m e l e r i , b u r u n , m a k a t k a ş ı n 
m a s ı , i s h a l , o b u r l u k , b a ş d ö n m e s i , s a l y a a k m a s ı , sarmaya b e n z e r s in i r h k l l e r i , g e c e k o r 
k u l a r ı , g ö r m e d e , i ş i t m e d e b o z u k l u k h e p b u k u r t l a r ı n t e s i r i d i r . 

İ S M E T SOLUCAMI BBSKÜVîTI 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışımz. 
DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığuıa iti-

mat ediniz. 
Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

İFiatı her eczanede 20 kuruştur. ( İ S M E T ) ismine dikkat. 

SAYIN BAYAN! 
Güzelliğinizi korumak için gece yatarken kullandığınız 

yağlı krem sizi hoşnut etmiyorsa: Mahzurlarmdan 
şikâyetçi iseniz; 

İNNOKA ŞUTU tatUk ediniz, 
Parisin en kibar mahfeUeri ve yüksek tabakaya mensup Milyonlarca kadm 
İNNOXA Süta kullanmaktadır. 
tNNOXA Sütü, ^ e r i , buruşukları izale ederek cildinizi makyajm bütün 

mazarratlarından korur. 

I N N O X A S Ü T Ü P a r l S t e D o k t o r D E B A T Lâboratuvarlannda haarlamr. 
Tarkiyenin bütün Parfümör ve büyük eczanelerinde satdır. 

Çocuğun muhtaç olduğu 
VİTAMİN . FOSFOR 

FOSFATlN'de 
vardır 

FOSFATÎN FALYER 
Bütün eczane ve büyük bakkallarda vardır 

Beyhude ıstırab çekmeyiniz! 

EVROZİN 
Bütün ağrıların panzehiridir 

BİR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid baş ve diş ağrılarım 
sürati»; izaleye kâfidir. Romatizma 
evcaı, sinir mafsal ve adale ıztıraplan 

NEVROZÎN'le tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı en mües
sir ilâç NEVROZİN'dir. 

n> -̂? 
NEVROZiNi tercih ediniz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine başka marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

"Hastam son derecsmuzdarip İdi,, 
Hastabakıcısı, bir kaç gün zarfında siya-

tild deffetti. Hastabakıcı Bayan M yazıyor: 
Hastaya lıakmak üzere davet edilmiştim. 

Hastamn muztarip bulımduğu SİYATİK e 
karşı su banyolarile tedavi edilmesinden dolaı* 
yi kuvvetli bir soğuk algmlığına yakalanmış 

SUTin nFRHAl nff'fnilIRiı daima yanımda bulundurduğum sizin kıy-
JIAIIR! UL«I1AL utr tüiLin.. metli ALLCOOCK yakısını tatbik ettün. Ağ-
nlan sükûn bıümuş ve bir gün sonra siyatik zail olmuştur. 

Siyatikten muztarip iseniz müziç sancılarından kurtulursunuz. Delikli 
ALLCOCK yakısını tatbUc ettiğinizde, hemen sıhhî bir sıcaklığın OTOMATİK 
BİR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına yayıldığı ve ağrılan deffettiğini h i^ 
sedeceksiniz. Delikli ALLCOOCK yakısı adalâta yorgım asaba tam bir sükûn 
ve ağrıyan mahalle yeni kamn cevelâmm temin eder. 

Delikli ALLCOOCK Yakısı Fiatı 27 1/2 kuruştur. ^ 

İç. ve dış BASUR MEMELERİNİN 
İLTİHAPLARINDA, KANAMALA
RINDA, CERAHATLENMİŞ 
FİSTULLERİNDE ^ ^ ^ W 

^^L ^ ^^L ^^^^^^^ 

^^•^9^ 
jp^^PATI'nın 
^ ^ DEVAMLI TATBİKÎ 

İLE 

Ş I F A Y I 
ÇABUK TEMİN EDER 

I « I istanbul belediyesi llftnları | » I 
Mevsimlik muhammen kirası İlk teminatı 

Floryada Florya çarşısında No. 9 dükkân 
Floryada Florya çarşısında No. 10 dükkân 
Floryada Florya çarşısında No. 11 dükkân 
Floryada Florya çarşısında No. 12 dülckân 
Floryada Florya çarşısmda No. 13 (Gazino) 

170,00 12,75 
80,00 6,00 
95,00 7,13 

110,00 8,25 
320,00 24,00 

Yukarda numaralarile mevsimlik muhammen kiralan yazıh Floryad» 
Florya çarşısmüa dükkân ve Gazino 940 senesi şubat sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İsteklUer hizalarmda gösterilen ilk teminat mak* 
buz veya mektubile beraber 31/3/939 cuma günü saat 14 buçukta Daimî En
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (1747) 

Floryada Florya çarşısmda 16 No. Dükkân 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Senelik muhammen 
kirası 
80,0(? 

80,00 
85,00 
70,00 
80.00 
80,00 

100,00 
80.04 

150,00 

İlk teminata 
6,00 
6.00 
6.38 
5.25 
6.00 
6.00 
7,60 
6.00 

11.25 
Floryada Florya çarşısındaki dükkânlar birer sene müddetle kiraya veril* 

mek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım mtU 
dürlüğünde görülebilir. IstekUler hizalarmda gösterilen ilk teminat makbul 
veya mektubile beraber 12/4/939 çarşamba günü saat 14 buçukta Daimi Eıv 
cümende bulunmahdırlar. (1967) 

İlân tashihi 
Gazetemizin 15/Mart/1939 tarüıli nüshasında 935/2049 No. lu satış il&> 

nınm başlığı »İstanbul Üçüncü icra memurluğundan» diye yazılması lâzua 
gelirken sehven İstanbul Dördüncü İcra memurluğundan şekhnde yazümıj 
olduğundan keyfiyet tashlhen ilân olunur. 

P. T. T. U. nnüdürlüğünden 
Halk Tipi Telsiz alıcılan için teklif ve numune vermek müddeti Nisama 

sonuna kadar uzatılmıştır. (1887) 

*̂ «s 


