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İtalyanlar Tiran ve 
Işkodraya da girdiler 

Temps gazetesi, Selâniğe ve Ege denizine doğru bir 
yürüğüsün kendini gösterdiğini yazıyor. Bir italyan 

gazetesi ise ^Arnavutluğun işgali hiç bir komşu 
devlete karşı değildir„ diyor. 

Korfoda bir İtalyan hareketi 
vukua gelmesinden korkuluyor 
İtalya Hariciye Nazın dün tayyare ile Tirana gitti. B. Mussolini 
de bugün gidiyor. Tiran radyosu italyanca neşriyata başladı. Kral 
Zogo, kraliçe ve kralın hemşireleri bugün Selânikte olacaklar 

Dünkü kanlı çarpışmalarda İtalyanlardan 53 ölii 50 yaralı var 
Roma 8 — İtalyan askerleri, bu sa

bah saat 9,30 da Tiran şehrine gir
mişlerdir. 

Londra 8 (Hususî) — Buraya ge
len haberlere göre, İtalyanlar îşkod-
ra şehrini de işgal etmişlerdir. 

Londra 8 — Buraya gelen haber
lere göre bu sabah Tiran şehrine 
giren İtalyan askerleri, Draç istika
metinden ilerliyen koldur. Draçtan 
bütün gece ilerleyen İtalyan asker
leri, sabahleyin Tirana girerlerken, 
İtalyan tayyarelerinin getirdiği kum
baracı askerleri de hava yoluyla gel
mişler ve ilk İtalyan tebliğini Tiran 
radyosundan vermişlerdir. 

Tiran 8 (A.A.) — Saat 11,45 de 
İtalyanlar Tiran radyosunu işgal et
mişlerdir. Radyo askerî harekât hak
kında hiç bir haber vermeden İtalyan 
millî marşmı çalmıştır. 

ttalyan zayiatı 
Roma 8 (A.A.) — Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Dün Draçta yapılan ihracat hare

keti esnasında İtalyanlardan 11 kişi 
ölmüş, 43 kişi yaralanmıştır. ' 

Ayasarandide İtalyanlardan bir ki
şi ölmüş, 10 kişi yaraİEmmıştır. 

Ta5ryarelerle nakledilen bir İtalyan 
kumbaracı alayı halihazırda Tiranda 
karaya inmektedir. 

İtalyan kuvvetleri bu sabah saat 
11,45 de Tiranın radyo istasyonunu 
işgal etmişlerdir. 

Londra 8 (Hususî) — İtalyan kıta
ları ile Arnavut çeteleri arasmda vu-
kubulan çarpışmalarda İtalyanlarm 

Tiran şehrinde Mussoliıü bulvan 

53 ölü, 50 kadar yaralı verdikleri bil
dirilmektedir. 

Roma 8 (A.A.) — Stefani ajana 
Draçtan bildiriliyor: 

Draçda vukubıüan muharebelerde 
sekiz deniz neferi ölmüş ve 34 deniş 
neferi de yaralanmıştır. 

İhraç kıtaatmdan 30 nefer ölmü4f, 
9 nefer yaralanmıştır. Santa Karanla 
da bir derüz neferi cUmüş ve 10 kişi 
yaralanmıştır. 

Tiranın işsralinden evvel 
askerî vaziyet 

Roma 8 (A.A.) — İtalyan kıtalan 

dün akşam Shijak nehri üzerinde 
Draça 15 kilometrelik bir mesafede 
bulunmakta idiler. Arnavutlar çekil
meden evvel buradaki köprüjrü ber
hava etmişlerdir. Bir keşif tayyare fi
losu Draç civannda hazırlanan tay
yare meydamna inmiştir. 

Şimalde İtalyanlar Alessio'yu işgal 
ettikten sonra ilerlemeğe devam et
mişlerdir. 

Cenupta da Delvine işgal edilmiş 
ve geride bırakılmıştır. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Arnavutluğun işgali her 
tarafta nefretle karşılandı 

Figaro gazetesi, bu istilânın İngiliz - italyan 
anlaşmasını kökılnden sarstığını yazıyor 

Bîr Fransız ^razetesi de, gerek tn^liz - Sovyet, gerek 
İngiliz - Türk müzakerelerinin mümkün olduğu kadar 

çabuk neticelendirilmesi lüzumuna işaret ediyor 
Paris 8 (A.A.) — Bütün gazeteler, 

İtalyanm Arnavutluğa karşı yaptığı 
tecavüz karşısmda nefretlerini bildir
mekte müttefiktir. 
Jour diyor ki: 
«Büyük bir Hristiyan millet, hemen 

hemen hiç müdafaası olmıyan küçük 
bir milletin üzerine atılmak için bil
hassa mukaddes cuma gününü seç
miş bulunuyor. Netice ne olursa ol
sun İtalyanm eküllük hücumlarına 

karşı kendini müdafaa eden memle
ket, husus! yüksek bir takdire lâyık
tır. Filhakika küçük Arnavutluk, bir 
kaç senedenberi Avrupada, ortadan 
kaldırılmasına inkiyat etmekten ise 
silâh elde kendisini müdafaa eyle-, 
meğî tercih eden ilk memlekettir. 
Demek oluyor ki yalnız basit kuvvet 
tezahürü ile yapılan istilâlar devre- -
sine, bugünden itibaren, silâh ve ateş-

(Devaniı 7 nci salUfede) 

kn^lc^afg 
Kaç hamiyetli 

zenginimiz yar? 
• Üniversitemizdeki talebe arasmda 

pek fakir gençler de var. Bunların en 
çaJtşkanlanna asgarî bir maddî des
tek olsun diye dünyanın her yerinde 
oiduğu gibi bizde de bir burs usulü 
ihdas etmek düşünüldü. 

Neticeye bakın: 
250 zengine müracaat edilmiş; bun

ların ancak 10-15 taııesi, • onların 
çoğu pek mahdud miktarda • yardım 
etmişler. 

İnanmak istemiyoruz. Her halde 
maksad iyi anlattlamamıştır. Bu ilme 
müştak memlekette istidadmı, çalış
kanlığım isbat edip üniversitede ken
dini göstermiş küçücük bir fakir tale
be zümresine yedirecek ekmeği, barı
nacak damaltınt temin etmemek ka
bil değildir. İyi teşkilâtlanıp iyi ara-
rnanvış, başvuracak hamiyetli insan
ları, bulamamış olacağız... Böyle bir 
vazifeyi seve seve yapacak 250 değil, 

Hariciye Velcilimizle Rumen Hariciye 
M\\\ arasında göröşmeiere iıaşiandı 
ilci Vekil arasındaki görüşmeler 

üç saat devam etti 
B. Gafenkonun bugrün Romanyaya hareket etmesi 

muhtemeldir. Gazetecilere beyanatında Türkiye 
ziyaretinden memnun olduğunu söyledi ili 

Yukarıda: B. Şükrü Saraçoğlu, B. Gafenke ile rıhtımda görüşüyor. Aşağıda: 
İki VekU Galata nhtunından aynlurken 

Romanya Hariciye Nazın B. Ga-
fenko, refikası ve hususi kalem mü-
dfürile beraber, dün öğleden sonra 
saat 13,10 da Daçya vapurile İstan-
bula gelmiş ve Hariciye Vekilimiz E. 
Şükrü Saraçoğlu, Vali ve Belediye 
reisi B. Lûtfi Kırdar, Emniyet mü
dürü, Romanyanm Ankara elçisi, 
Rumen general konsolosu, gazeteci

ler ve kalabahk halk tarafmdan lauv 
şüanmıştır. 

Bükreş elçimiz B. Hamdullah Sup
hi Tannöveı- de B. Gafenko Ue berar 
ber gelmiştir. 

B. Gafenko vapurdan rıhtıma çık
tıktan sonra Hariciye Vekilimizin ve 
diğer zevatm ellerini sıkmış, iki dost 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Ev sahi W — Ne istiyorsiniz bre?... 
Misafir — Kapıyı açK. Sana sulh, asayiş, adalet getirdimİM. 
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Dnn Creceki ve Bu Sabalilci Haberleı* 1 
Son daJkika ispanyanın antikomintem pakta girişi 

italya Arnavutlukta yeni 
bir hükümet teşkil ediyor 

Harbiye ve haricîye nezaretleri kaldırılıyor. Malî ve 
iktisadî işlerde sıkı kontrola tabi tutulacak 

Londr» 9 — Romadan gelen ha< 
berlere göre İtalya, Arnavutlukta ye
ni bir hükümet teşkil etmektedir. 
Bu hükümette Harbiye ve Hariciye 
nezaretleri yoktur. Hariçte Arnavut
luğu İtalya temsil edecektir. Ama-
Tutluğu müdafaa işini de ttalya or
dusu deruhde edecektir. 

İtalya Arnavutluğa geniş bir muh
tariyet verecektir. Maamafih maU ve 
İktisadi işleri doğrudan doğruya kon
trol edecektir. 
Yunan muhalif leri hüküme
tin emrine hazır olduklarım 

bildirdiler 
Tank 9 — Yunanistanm Paris se

fareti bir tebliğ neşreUuiştir. Tebliğ
de deniliyor ki: Metaksas hükümeti 
muhaliflerinden Şilman, Arkiropulo 
ve Venizelosım oğlu Kiryako Venize-
los Yunanistanm Paris sefaretine 
müracaat ederek enternasyonal va^ 
aâyetin vehameti dolayısile kendileri
nin ve general Plastirasm Metaksas 
hükümetine muhalefetten vazgeç^-
lerini ve hükümetin emriı» hazur 
olduklanm bildirmişlerdir. 

Fransız meclisi Hariciye en
cümeninin toplanmasını istiyor 

Paris 9 — Komünist mebuslar, Ar
navutluğun istilâ» karşısmda poU-
tika vaziyeti hakkmda Hariciye Na-

Binnın izahat vermesi için meclis ha
riciye encümeninin derhal içtimaa 
davet edilmesini istemişlerdir. 

Lord Per th L o n d r a y a g id iyor 
Londra 9 — İngilternin Roma se

firi Lord Perthın Londraya gelmesi 
bekleniyor. Sefir, son vekayi hakkm
da izahat verecektir. İngiltere İngi
liz - İtalyan itilâfmı feshetmek niye
tinde değildir. 

Amavutlıık harekâtmda İtalyan-
lann zayiatı hakkmda bildirilen rtr 
kamlara burada tamamen itimad edil
miyor. İtalyan zayiatmm bımdan 
daha fazla olduğu tahmin edilmekte
dir. 

ingiliz muhalif partileri 
Meclisin içtimaını istiyor 
B. Chamberlain bu sabah Londraya döndö, diğer 

nazırlar da Londradan ayrılmayacaklar 
Londra 8 — İngiliz Kabinesi bu sa

bah Maliye Nazın sir John Simponun 
riyasetinde toplanmıştır. Bu toplantı
da lord Halifax Arnavutluk hadiseleri 
ve beynelmilel vaziyet hakkmda izahat 
vermiştir. Kabinenin toplantısından 
sonra şu tebliği resmi neşredilmiştir: 

Hükümet in resmî tebl iğ i 
«Nazırlar Arnavutluk meselesi hak

kında hükümette mevcud malûmatı 
hülâsa eden bir raporu dinlemişlerdir. 
Mühim âmillerin çokluğu dolayısile 
vaziyet biraz karanlıktır. Şimdilik 
alâkadar nazırların Londıa veya civa-
nndan ayrılmamaları hususımda mu
tabık kalmmıştır. Bununla beraber 
gelecek içtima için hiç bir tarih tes
pit edilmemiştir.» 

Zannedildiğine göre nazırlar, Roma 
hükümeti nezdinde teşebbüste bulu
narak îtalyanm Arnavutluktaki ha
rekâtım beynelmilel teahhüdlerile ve 
Akdıenizdeki ıstetükoya riayet edece
ğine dair 1938 nisanmda akdedilmiş 
«dan İngiliz - talyan anlaşmasile nasıl 
telif edeceğini sormağa karar vermiş
lerdir. 

B . Chamber la in L o n d r a y a 
dönüyor 

îskoçyada tatilini geçirmekte olan 
Başvekil B. Chamberlain, dün bir kaç 
üefa telefonla izahat istemiştir. Baş
vekil bu akşam Aberdenden hareket 
edecek ve yann sabah Londrada bu
lunacaktır. Alâkadar nazırlann da 
Londradan veya civanndan aynlma-
inalan kararlaştırılmıştır. 

Hadisatı takib edenlerin fikrine gö
re İngiltere, Arnavutluk harekâtınm 
İngiliz - İtalyan anlaşmasımn hüküm

lerine muhalif bulunduğunu tesbit et
mekle iktifa edecek ve Sovyet Rusya 
ve Balkan devletlerile tedafüi paktlar 
akdi müzakerelerini hızlaştıracaktır. 

Majör Attleenin beyanatı 
Tatilini deniz sahilinde geçirmekte 

olan muhalefet reislerinden Majör 
Attlee, Arnavutluk hadiselerinden do
layı Londraya dönmüş ve şu beyanat
ta bulunmuştur: 

— «Biz demokrasilerin totaliter 
devletleri çenber içine almak ve dün
yaya hâkim olmağa teşebbüs etmek 
için değil, fakat bütün milletlere sulh 
ve sükûn dairesinde yaşamalanm 
temin etmek için muazzam kuvvetle
rimiz vardır.» 
Muhal i f l er p a r l â m e n t o n u n 
i ç t imaa davet in i i s t iyorlar 
Londra 8 (A.A.) — Amele fırkasmın 

hderi Attlee, bu sabah parlâmnetonım 
derhal içtimaa davet edilmesini iste
mek üzere Başvekâlet dairesine git
miştir. 

Hatırlardadır ki parlâmento geçen 
perşembe günü tatil yaparken hükü
met, müstaceliyet halinde parlâmen-
tonvm derhal içtimaa daveti için icab 
eden bütün tedbirlerin alınmış oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Liberallerin lideri Sinclair de bir 
telgraf göndererek parlâmentonun 
derhal toplanmağa davet edilmesini 
istemiştir. 

Londra 8 — B. Chamberlain yann 
sabah Londraya döndükten sonra par
lâmentonun igtimaa davet edilip edil
memesi hakkıhda bir karar verilecek-
tir. Parlâmentonun hafta ortasma 
doğru içtimaa davet edilmesi muhte
meldir. 

Türk • A m e r i k a n t icaret 
an laşmalar ı 

Ankara 8 (Akşam) — Yerü Tür
kiye - Amerika ticaret anlaşmasile 
mütekabilen tenzilâtlı gümrük re
simlerinden istifade ettirilecek mad
deler hakkındaki telefon haberinin 
Palamut ve Meyankökü hülâsalann-
dan almacak gümrük resmine aid 
kısmmda bir yanlışlık olmuştur. Ha
berin bu kısmı şöyle olacaktı: 

«Amerikaya ihraç edeceğimiz Pa
lamut hülâsasından (alkolü ihtiva 
etmemek şartile) kıymeti üzerinden 
ytlzde 7,5, Meyankökü hülâsasmdan, 
gene kıymeti üzerinden yüzde 15 nls-
I)etinde gümrük resmi ahnacaktır.» 

B. Colet Ankarada bazı 
görüşmeler yapacak 

Paris 9 — Hataydaki Fransız dele
gesi B. Colet Ankaraya gitmiştir. An
karada kısa bir müddet kalarak bazl 
görüşmeler yapacaktır. 

K u ş a d a s ı c ivar ında bir 
c e s e d bu lundu 

izmir 8 (Akşam) — Kuşadası civa-
rmda Küçük ada açıklarmda üzerin
de can kurtaran yeleği bulunan çıp
lak bir cesedi bulunmuştur. 

Cesedin 15 gün evvelki fırtınada 
batan Friksos adlı Yunan vapuru 
mürettebatmdan birine ait olduğu 
anlaşılmıştır. 

Yeni meclise 
verilen lâyihalar 

Ankara 8 (Telefonla) — Hüküme
tin yeni Meclise verdiği kanun lâyi-
halanna aid cedvel hazırlanmıştır. 
Bunlar arasında bazı tefsir talebleri 
ölüm cezasma çarptmlanlara aid 
tezkerelerden maada şu lâyihalar 
vardır: 

1 — Diyanet işleri reisüği teşkilât 
ve vazifeleri hakkında kanım lâyihası, 

2 — Karadeniz köm.ür havzasm-
dan kömür alacak gemilerin rüsum
dan muafiyeti hakkında kanun lâ
yihası, 

3 — Orman, umum müdürlüğü 
1938 malî yzlı bütçesine munzam tah
sisat konulmasına dair kanun lâyi
hası, 

4 — Tiu-kiyc - Almanya arasında 
imza edilen Südet Alman kıtası üe 
Türkiye arasındaki ticarî mukavelât 
ve tediyatı munzamaya mütedair 
protokolün tasdiki hakkında kanun 
lâyihası, 

5 — Türkiye - İsveç kliring anlaş
ması ile buna bağlı protokol ve mek-
tuplann tasdiki hakkmda kanun 
lâyihası, 

6 —. Türkiye - İngiltere ticaret ve 
kliring anlaşırasma bağlı 4 numaralı 
listeye tiftik de idhali hakkmda tea
ti edilen notamn tasdiki hakkında 
kanun lâyihası, 

7 — Türkiye - Yunanistan arasm-
da akdedilen veteriner mukavelesi
nin tasdikir.o aid kanun lâyihası, 

8 — Türk Rumen ticaret anlaş
masına zeylen imza olvman anlaşma
nın meriyete kcnulmasmın tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihası. 
Millî Şefin yağlıboya tablo

ları hakkındaki haberler 
yanlış 

Ankara 8 (A.A.) — Aldığımız ma
lûmata göre, iki ressamımız tarafın
dan yapıhıuş olan millî Şefin yağhbo-
ya tabloları hakkmda gazetelerdeki 
neşriyat hakikate tevafuk etmemek
tedir. 

Tablolar jüriye arzedilmemiş oldu
ğundan birinin diğterine tercihi me
selesi yoktur. 

Küçük haberler 
if Hava hücumlanndan korunma ni

zamnamesi meriyete girmiştir. 
if Fransanm Suriye fevkalâde komiseri 

B. Puaux Parise gitmek üzere Ankara yo-
lile hareket etmiştir. B. Puaux Ankaradan 
geçerken Fransız sefirile görüşmüş, dün 
akşam Sirkeci istasj-onundan Parise ha
reket etmiştir. 

-A- Ankaradan gelen bir habere göre 
Denizbank lağvedilecektir. 

if Trak vapuru Mudanyaya giderken 
Trilye önlerinde karaya oturmuştur. Yol-
cıüar sandallarla karaya çıkarılmışlardır. 
Vapur henüz kurtarılamamıştır. 

if Akdeniz memleketlerinde İstirahat 
seyahati yapan Alman propaganda nazı-
nnm memleketimize de uğraması muh
temeldir. 

Beynelmilel vaziyeti çok 
ciddi bir safhaya koydu 

• _ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ — ^ ^ ^ ^ 

Almanya, İtalya VB İspanya arasında askerî 
bir İş birlisi hazırlanıyor 

Burgos 8 (A.A.) — İspanya hükü
metinin 27 Martta konıintem aley-
hindelü pakta giı*dği dün resmen te-
yid edhmiştjr. 

Paris 8 (A.A.) —, Araavudluk va-
kasmm ciddî bir gerginlik tevlid etti
ği şu sırada İspanyamn komintem 
aleyhnideki pakta ghdiğinin resmen 
ilân edilmesi, bk korkutma teşebbü
sü mahiyetinde telâkki edilmektedir. 
Bu teşebbüs İnsbrück'te yapılan İtal
yan - Alman askerî göi'üşmelerile de 
sarüı bir şekil almıştır. 

Salâhiyettar Fransız mahfülerinde 
Öğrenildiğine göre halihazırda hara
retle bir İtalyan - Ahnan - İspanyol 
askeri işbirliği hazırlanmaktadır. Fa
kat bu işbirliğinin nihaî şekli henüz 
tesbit edilmemiştir. 

Kominteı-n aleyhtarı paktı imza 
eden devletler, İspanyamn da bu 
pakta iltihakım Amavudluk vakası
na tesadüf ederek daha büyük bir 
tesir bırakması için, şimdiye kadar 
İlân etmemişlerdir. 

Salâhiyettar Fmnsız mahfillerinde 
vaziyetin son derecede ciddî olduğu, 
çünkü İspanyanın totaliter devlet
lerin her hareketine iştirak edeceği
ne şüphe olmadığı kabul edilmek
tedir. 

İspanya Cebelüttank'ı tehdid ede
ceği ve Fransa ile Şimalî Afrika ara-
smdaki nakliyata marü olabileceği 
için umumî bir ihtilâf halinde pek 
büyük bir. rol oynıyacak vaziyettedir. 

A m e r i k a mahaf i l in in fikrî 
Vaşington 8 — Siyası mahfiller, 

îtalyanm Arnavudluğa taarruzuna 
isabet eden İspanyanm komintem 
aleyhindeki pakta iştiraki keyfiyetini 
totalit-er devletlerm tehdidi altında 
bulunan bütün milletleri bir araya 
toplamak hususunda Londramn sar-
fettiği gayretlere İtalya ve Almanya-
nın bir mukabelesi mahiyetinde te
lâkki etmektediîîer. 

İspanyanın İtalyan, Alman ve Ja
pon saflannda yer alnıası kan labı-
talaıile bağh bulvmduğu Cenubî Ame-
rikada mühim akisler uyandırmak 
tehlikesini arzetmektedir. Zira İs
panya, Cenubî Amerikada Paname-
rikan cereyamm zayıflatmağa çalı
şacaktır. İspanya, antikomintem 
pakta iştiraki totaliter devletlerle libe
ral prensiplere bağlı kalan devletler 
arasmdaki cihanşümul ihtilâfı va-
himleştirecek ve Amerikanm manız 
bulunduğu tehlikeleri teyid edecek 
mahiyettedir. 

Almanyanın bütün Avru-
pa devletlerine bir ihtarı 
Almanya, Arnavutluk işine Ifaiyadan başita bir 

milistin mlidahalesine müsamaha gösteremlyecek 
Berlin 8 (A.A.) — îtalyanm Arna

vutluktaki hareketi matbuat tarafm-
dan imparatorluk İtalyasının «hayatî 
İcabatı» nm dikte ettiği bir emniyet 
tedbiri olarak gösterilmektedir. 

Aynı zamanda bu hareket İspanya
mn Antikomintem pakta iltihakile 
biriikte Almanya ve îtalyanm muha
sarasına karşı indirilmiş iki darbe 
olarak selâmlanmaktadır. 

Berlin 8 (A.A.) — D. N. B. bildiri
yor: 

îtalyanm Arnavutluğa karşı hare
kâtım mevzuubahis eden Völkischer 
Beobachter diyor ki: 

«Arnavutluk devleti, mevcudiyetini 
îtalyaya medyundm'. Bu devletin hu
dudunu İtalyan subayları çizmişler 
ve temin eylemişlerdir. îtalyart mille
ti, Arnavutluğa modern medeniyet 
sokmak için geniş mikyasta para, ze
kâ ve enerji sarfetmiştir. Resmî an
laşmalar, îtalya ile Arnavutluk ara-
smda sıkı bağlılığı temhir eylemiştir. 
İtalya imparatorluğu, bu küçük Bal
kan kıraUığmm daima hâmisi ve dos
tu olmuştur. 

Fakat son iki sene zarfmda Arna
vutluk, îtalyanm bu memleket üze
rindeki tabiî nüfuzunu azaltmağa te
şebbüs etmiştir. Bu inkişaf tehhkeli 
bir hal almıştır. 2Ura, her tarafta ol
duğu gibi, mihver devletlerinin de

mokrat muhahfleri, son bir kaç hafta 
içinde Arnavutlukta da nüfuzlarım 
arttırmağa kalkmışlardır. Biz, bunu, 
Bohemya ve Moravyada, Litvanyada, 
Polonyada ve Romanyada da gördük. 
Ayni telüike şimdi, Arnavutlukta İtal-
yayı tehdid etmektedir. B. Mussolini-
nin Adriyatik denizinin şark sahilin
deki İtalyan ha3'atî haklarmı garan
ti etmek hakkmdaki karan, Alplar 
ötesindeki dostumuzun da bizim gi
bi aym sarsılmaz azimle haklanın 
muhafaza ettiğini ve yangm ocakla
rını zamanında söndürdüğünü isbat 
etmektedir.» 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 
«Mussolini, Arnavutluğa karşı bü

yük sabır göstermiştir. Vaziyetin ge
nişlemesi, İtalyan müdahalesini mec
burî kıhnış ve iş bitirilmiştir. 

Diğer memleketlerin ve ezcümle İn
giltere ve Fransanm menfaatleri ha
leldar değildir. Eğer buna rağmen yi
ne İtalyan hareketi Ue alâkadar olur
larsa, bu, her halde, hiç de yerinde 
olmıyan bir müclahale teşebbüsü ola
caktır. Harekâtmdan dolayı İtalyayı 
tebrik eden Almanya, başka bir dev
letin bu işe müdahalesini anh3^amaz 
ve bu müdahaleye müsamaha göste
remez. Bu ihtar, bütün Avrupa mem
leketlerine racidir.» 

B . B e c k B e r l i n d e n geçt i , bir 
k a ç ha f ta sonra Par i se g i d e c e k 

Berlin 8 (A.A.) — Varşovaya git
mekte olan Beck, bu sabah «Nord -
Express)) katarile Berlinden geçmiş
tir. 

Polonyanın Berlin elçisi istasyona 
gelerek mumaileyh ile görüşmüştür. 
Beck, kompartımanından çıkmamış
tır. 

Paris 8 (A.A.) — Hariciye Nazın 
Bonnet, bu sabah Yunanistamn Paris 
elçisini ve Polonya sefilini kabul et
miştir, öğrenildiğine göre birkaç haf
ta sonra Beck, Paıise gelecektir. 

İran ve l iahd ı prenses ü e ; 
bir l ikte A d e n e vas ı l o l d u 
Londra 8 (Hususî) — İran veliah

dı prenses ile birlikte Adene vasıl ol
muştur. Düğünleri 21 nisanda jrapı-
lacaktır. 

B . B e c k V a r ş o v a y a d ö n d ü 
Varşova 8 (Hususî) — Hariciye Na-

zm Beck Londradan dönmüştür. B. 
Beck istasyonda gayet kalabalık halk 
tarafından karşılanmıştır. İstasyonun 
içini ve dışım dolduran binlerce insan: 

— Yaşasın Beck... Yaşasm Leh or
dusu... diye bağırmışlardır. 

«UlTllI»-
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Susan, kımıldamıyan 

ingiltere». 
— ingiltere niçin susuyOT? 
— Habeşistaıu aldılar; İspanya}! i 

ele geçirdiler; Avusturya, Çekodo-
v ^ y a gitti... İngiltere hâlâ kumUan-
madL , 

•— Hafta tatilinin aılcasını bile kes
miyorlar... Med^uıi askerliğe yanaf-
mı^orlar... Bir İngtlit gasetesine, ka-
lüeı- şöyle mektup yazmış; «Nedir bu 
velveleli lıavadisler?... Kıyamet mi 
kqpuyor, canım?... Brekfisimizi (sa^ 
baaı Irahvaltumzı) r aha t yiyetmyo-
ruz!» Halbuki bu sırada Amavudluk 
da gitti... İngiltere hâlâ orah değil... 

—• Kırkların taarruzuna uğnyan 
hacı gibi nü hareket edecek?... Ne za
man kızacak?... Ne zaman celâUene-
c^?. . . En büyük hiddetini, muhale
fet liderine bir sual tekriri verdirmek 
suretile ifade ediyor... Yahud Loyd 
Corcun yan müstehzi bir makalesi... 
Niçin birşey yapmıyor? 

Dünyanın her yerinde bu merak 
ve hayret... 

Sanki lugiltereyi beşeriyet Avrupa 
mahallesine para ile bekçi tutmuş 
da o da vazifesini yapmıyor... Halbu
ki iyice düşünülürse o, diğer devletler 
arasında sadece bir devlet... Çekoslo-
vakyamn da, Habeşistanm da müda
faa mandası ona verilmiş değildi. 

Demokrasi asrının mahdud hu
kuku düvcA kaidelerini bcnimsemi-
yen, bambaşka bir felsefeyle «tevsü 
memalik» eden yeni devletler zuhur 
etti. Küçük, körpe, dikensiz lokma
ları, karınlan acıktıkça, siyahına be
yazına bakmadan, birer ikişer yutu
yorlar... 

İngiltere de: 
— Benimle doğrudan doğruya alâ

kası yoktur! - nazariyesini soğuk 
kanlılıkla ileri sürüyor. 

Hâlâ beşeriyetin büyük b v kısım, 
müşterek bir dalâlet içinde, gözü 
Büyük Britanyada: 

-r- Niçin kanşmıyor?... Hayrettir 
vallahi... 

Bektaşi, dağ yolundan yürürken 
eşkinin ayağı kaymış. Adam, hay-
vaau kuyruğundan yakalamış. Fakat 
yukan çekecek kuvveti ycA. Uçuru
ma doğru seslenirmiş. 

— Aman ya Ah! İmdad! 
Ses yok! 

— Yetiş ey Allahın aslanı! 
Gene kimse yek. 
Nihayet takati kesilmiş. Yardım 

geSmiyeceğini de anlayınca: 
— Heeey! - diye faaykımuş. - Koyu-

veBiyomm... Aşağıya geldinse dikkat 
et, başına çarpmasm... 

Uzun zaman tngiltereden yardım 
umup nihayet eşeğin kuyruğunu 
koyuveren takatsu devletler çoğalı
yor... 

Bu fıkra ile ahvali âlemin mutaba
katı şu noktada ki, bütün bu sukut-
lan Akdenizde tngilterenin kendi 
başı üzerinde hissetmesi cidden pek 
muhtemeldir. 

(Vâ-Nû) 
naiHiımnmHiMnHiluniııımummııumtınıiHlulululiHnnunmMMa 

Delilik alâİRii gösterdi 
Evvelce tımarhaneye girmiş çıkıni{( ' 

bulunan elli beş yaşında Beykozlu Os
man isminde biri, dün Ayasofya mü
zesine girerek namaz kılmak istemiş 
ve bu esnada delilik alâimi gösterdi-
ğinden polis tarafmdan yakalanarak 
berayı müşahede tıbbı adlîye gönde
rilmiştir. 

A r s a d a e s r a r i ç e r k n 
Sotiri isminde biri, Unkapanında 

bir arsada oturub esrar içerken polis
ler tarafmdan yakalanmış, üzeri ara
maca bir nükdar da esrar bulunmuş
tur. Sotiri beşinci ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

ö u v a r d a n d ü ş e r e k k o l u k ı r ı l d ı 
Kocamustafapaşada oturan on dört 

yaşlarmda Suıpik isminde bir kız, bir 
duvar üzerinden kazaen düşerek kolu 
kırılmış, polis tarafından Cerrahpaşa 
hastanesine yatırılmıştır. 

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

Kumkapıda oturan Mehmed ve Os-
^ a n isimlerinde iki kardeş âdî bir 
saati kıymetli diye Kasımpaşada bi
rine satarken polis tarafmdan 
yakalanmış ve mahkemeye verilmiş
lerdir. 

I J 
Vilâyet V6 Belediyenin 

masraf lıiidgesi 
A 3 m l a n t a h s i s a t a g ö r e b a 

s e n e h a n g i i ş l e r i n y a p ı l m a s ı 
k a b H o l a c a k 

Umumî meclise verilen VMyet VB 
Belediyenin 939 muhammen varidatı 
12,462,674 Ura olarak tesbit edilmiş
tir. Masraf bütçesi de bu varidatla 
mütevazindir. Bütçenin âdî kısmı 
mütad masraflara taalluk etmekte
dir; fevkalâde kısmında Belediyenin 
bu sene yapacağı işler için mühim 
rakamlara baliğ olan tahsisat konul
muştur. Vilâyet fevkalâde bütçesile 
iki sene evvel inşasına başlanan yol-
lann ikmali için 510 bin lira tahsi
sat vardır. Bu tahsisat ile Vilâyetin 
yollar programmm tahakkukuna ça
lışılacaktır. Bu sene hangi yolların 
yapılacağı ayrıca tesbit edilecektir. 

Bütçeye yeni ilkmektep binası in
şa etmek üzere yüz seksen bin lira bir 
tahsisat konduğu gibi ayrıca da köy
lerde yapılacak mektepler için 15 bin 
liralık tahsisat aynlmıştır. Vilâyet 
bütçesine ziraat ve baytar işleri için 
de 13 bin lira konmuştur. Bu para, 
tohumluk ve tavukçuluk hususunda 
yapılacak işlere sarfedilecektir. 

İstanbulun hastaneye alan ihti
yacı nazan dikkate alınarak bu 
seneki bütçeye yeni bir hastane 
inşası için 436 bin liralık tahsisat 
konmuştur. Hastanenin nerede ya
pılacağı henüz malûm değildir. Vilâ
yet bütçesine beden terbiyesi için de 
-67 bin liralık bir tahsisat konmuştur. 
Bu paranm bir kısmı Belediyenin Dol-
jnabahçede yaptıracağı stadyoma 
sarfedilecektir. Geri kalanı da beden 
terbiyesi kanunu mucibince İjeden ter
biyesi müdüriyeti emrine verilecektir. 

Vilâyet bütçesinde 85829 lira nafia, 
221424 lira maarif, 91071 lira ziraat, 
44128 lira baytarhk, 137036 lira sıh
hiye, 843966 lira da vilâyetin diğer 
muhtelif hizmetlerine tahsis edilmiş
tir. 4,300,560 lira vilâyet idarei hu-
susiyesindeki memurlarm maaş ve 
ücretlerini teşkil edecektir. 

Belediye fevkalâde bütçesine de şu 
işler için tahsisat konmuştur: 773 bin 
lira yollara ayrılmıştır. Bu para ile 
geçen sene bir müteahhide ihale edi
lerek henüz pek az kısmı yapılan as
falt yollar ikmal edilecektir. 60 bin 
lira köprülerin tamir ve inşasına, 150 
bin lira Gazi köprüsünün ilanaline, 
15 bin Ura hal inşasma, 50 bin lira 
şehir plâmnm tanzimi işinin ikmali
ne, 250 bin lira Tepebaşı tiyatrosu, 
bahçesi. Taksim ve Bebek bahçeleri 
inşa ve ıslahma, 164 bin lira istimlâk ' 
işlerine, 90 bin lira Cerrahpaşa has
tanesinde yapılacak yeni bir paviyon 
için, 30 bin lira da mezarUkların ıs
lahına tahsis edilecektir. 

Sabahatin katili 
A b d ü r r a h i m î n a k l ı n d a b o 

z u k l u k o l m a d ı ğ ı a n l a ş ı l d ı 

Geçenlerd Abdürrahim admda biri 
Beyoğlunda Sakızağacı civarında bir 
evde sevmekte olduğu Sabahat adında
ki kadınla kavga etmiş ve tabanca ile 
Sabahati öldürmüştü. Cürmümeşhud 
kanununa tevf Utan ağır ceza mahkeme
sinde muhakemesine başlanan Abdür
rahim, mahkemede aklî muvazenesinin 
bozuk olduğunu İddia ettiğinden ken
disinin müşahede altına almmasma 
karar verilmişti. 

Dün Abdürrahimîn muhakemesine 
devam edilmiştir. Bu celsede tıbbi adli
den gelen müşahede raporu okunmuş
tur. Raporda Abdürrahimin aklî mu-
VMenesinde bozukluk olmadığı bildi
riliyordu. Şahidlerin çağırıhp diıüen-
mesi için muhakeme başka güne bıra
kılmıştır. 

Çöp kutuları 
Sokaklarm kirletilmesine mâni 

olmak üzere caddelere çöp kutulan 
konmuştu. Bu kutular bilhassa tram
vaylardan inen yolculann ellerinde 
bulunan biletlerin atılması için kul
lanılmaktadır. 

Belediye iki gündenberi bu kutula-
rm başlarına birer temizlik memuru 
koydurmuştur. Bunlar halka, kâğıd 
parçalarım kutulara atmasuu ihtac 
etmeğe baflamışlarâur. 

Haklı şikâyetler 
• • • 

KandilU - Kûçüksu 
kaprâ ifolunun lenvirî 
OkuyuctOanvftatdan Refet Abud 

yazıyor: 
Boğazın zn ifirin 'köylerinden 

olan 'Karutminin, iskeleden Kû
çüksu köprüsüne kadar olan ana 
caddesi geceleri hâJÛ beş mum' 
luk lâmba Üe tenvir ediliyor. Ma
hallelerde ve Küçiikaudan Hisara 
kadar olan yerlerde elektrik lânih 
balan yakıldığı halde köyün asü 
caddesi olan yalı boyuna bugüne 
kadar elektrik lâmbası konula
madı. 

Mefsuh elektrik şirketine vak-
tile yaptığımız müracaatler âdeta 
istihza üe karşüanrmştı. İskele • 
Küçüksu köprüsü ana caddesinde 
köyümüzün isminden dolayı Kan-
dili andıran bu lâmbaların mu- s 
hajazası mı icdb ediyor? 

Bu ana caddenin biran evvel 
elektrikle tenvirini Belediyemizin 
himmetinden bekleriz. 

Şehir tiyatrosu 
istanbul şehir tiyatrosu açık 

vermedi 
Dünkü gazeteler bu mevsim İstan

bul Şehir Tiyatrosunun elli bin lira 
açık verdiğini yazdılar. Bu sene İstan
bul Şehir Tiyatrosu, büyük ve millî 
matemimiz dolayısile bir ay temsille
rini tatü ettiği ve bir ayda Tepeba-
şmdaki inşaat dolayısile tek tiyatro
da çalıştığı halde hesaplarını açıksız 
kapattıktan sonra fazlası kalmış ve 
gelecek sene hasıiatm daha artacağı 
nazarı diickate alınarak, Belediyeden 
verilen 50,000 lira yardım parası ye
ni bütçeye 40,000 Ura olarak konmuş 
ve bu suretle 15 bin lira da tasarruf 
edilmiştir. 

K a d ı k ö y i s k e l e m e y d a n ı n ı n 
t a n z i m i 

Kadıköy iskele meydamnm tanzi
mi İcararlaştırılmıştı. Kadıköy kum-
luğımun bir kısmı evvelce tanzim 
edümiş, fakat bir kısmı olduğu gibi 
icalmıştı. Belediye bu sene burada bir 
park vücude getirmeğe karar vermiş
tir. Şehircilik mütehassısı B. Prostun 
hazırladığı esaslara göre bahçeler mü
dürlüğü faaliyete geçmiş ve burada 
ağaçlar dikmeğe başlamıştır. 

Maarif müdürü Ankaraya 
gitti 

Maarif müdürü B. Tevfik Kut İs
tanbul maarif işleri etrafında Tekâ-
leüe temas etmek üzere Ankaraya 
gitmiştir. B. Tevfik İstanbulda bu 
sene açılacak yeni mekteplerle inşa 
edilecek ilkmektep binaları hakkmda 
Vekâletle temas ettikten sonra şehri
mize dönecektir. 

Y a b a n i d o m u z l a r l a m ü c a d e l e 
Ziraata zararları dokunan yabanî 

domuzlarla mücadele için vilâyet zi
raa t müdürlüğü tarafmdan mart 
aymda tertip edilen sürek avlan ne
ticesinde 123 yaban domuzu öldürül
müştür. Bunlardan altısı Yalova, 55 i 
Şile, 7 si Silivri, 28 i Çatalca, 13 ü 
Beykoz, 2 si Üsküdar, 5 i Sarıyer, 7 si 
Eyüp kazalannda vurulmuştur. 

t f u k u k d o k t o r a s ı 
Üniversite hukuk fakültesi hukuk 

asistanlarından B. Mehmed Ah, dün 
porfesör Kroza, profesör B. Muammer 
Raşit ve profesör Hönik huzunmda 
(Hukukî mecburiyet ve pozivist zih
niyet) mevzuu üzerine hazırladığı 
tezi izah etmiş ve kendisine hukuk 
doktoru unvam verilmiştir. İmtihan
da bir çok gençler hazır bulunmuştur. 
B. Mehmed Ali diğer asistan B. Ra-
gıBla beraber hükümet hesabına 
Fransaya gönderilecektir. 

E v i n e g i d e r k e n d ü ş t ü 
Çapada oturan yirmi yaşlannda 

Muharrem isminde biri, evine gitmek 
üzere evvelki gece Lâleliden geçmek
te iken düşmüş, cebinde bulunan bü
yük bir şişenin kınlmasil« j^aralan» 
mıştır. 

Mimar Sinan 
ihtifali bagûn 

S ı n a n ı n m e z a r ı n d a v e E m i n 
ö n ü H a l k e v î n d e m e r a s i m 

y a p d a c a k 

Büyük Türk miman Sinamn 351 
inci yıldönümü münasebetile bugün 
Eminönü Halkevinde bir ihtifal tertib 
edilecektir. 

Öğleden sonra 13,30 da Süleymanl-
ye civarmdaki ortaokul ve liseleri» 
yüksek mektepler. Güzel sanatlar 
akademisi. Mühendis mektebi talebe
leri Süleymaniye camisinde toplana
rak Koca Sianın mezanna çelenkler 
koyacaklar, Evkaf mimarlarından 
Mustafa Rona'nm Koca Sinamn ha
yatı ve eserleri hakmda vereceği iza
hatı dinliyecekler ve l}uradan toplu 
olarak ihtifal yri olan Eminönü Hal-
kevine gelinecektir. 

Eminönü Halkevinde ihtifal saat 
14,30 da İstiklâl marşiyle başlayacak. 
Yüksek Mühendis mektebi, Üniver
site edebiyat fakültesinden birer ta
lebe ve Belediy sular idarsi dirktörü 
Yusuf Ziya Erdem tarafından nutuk
lar söylenecek, ihtifal yine İstiklâl 
marşiyle bitecektir. 

Gece 20,30 da Eminönü Halkevinde 
mimar Kemal Altan tarafından Koca 
Sinan hakkında bir konferans verile
cektir. 

Floryadaki esnaf kontrol 
edilecek 

Belediye, taz mevsiminin yaklaş
ması münasebetile Florya ve diğer 
plajlarda ihtikâra delâlet edecek de
recede fazla para istiyen esnafı kon
trole tâbi tutmaya karar vermiştir. 
Yapılan tedkikler neticesinde bilhas
sa Floryadaki dükkânlarda satılan 
her nevi eşya ve gıda fiatlerinin şehir 
içindeki fiatlerle kıyas edilmiyecek 
derecede pahah olduldan görülmüş
tür. Belediye, bunlara azamî bir fiat 
koymağa karar vermiştir. Bunun için 
bir tarife tatbik edilecektir. Tarife 
haricinde satış yapan düidcânlar hak
kmda derhal kanunî takibat yapüa-
caktır. 

A n k a r a v e B a b ı â l i c a d d e l e r i 
Ankara ve Babıâli caddelerindeki 

elektrik, havagazı ve terkos şebekele
rine aid tesisat tamamile ikmal edil
miştir. Belediye kaldınm taşlarmm 
altım tahkim ettikten sonra yolu 
müteahhide teslim edecektir. 

1 mayıstan İtibaren caddelerin or
tası asfalt olarak inşa edilecek ve ya
ya kaldırımları da plân mucibince 
yapılacaktır. İnşaat, nihayet bir ay 
içinde Sirkeciye kadar tamamlana-
calctır. 

Zoriu âşık 
K ı z ı n ı k e n d i s i n e v e r m e d i ğ i 

i ç i n b a k k a l ı t a b a n c a i l e 
t e h d i d e t t i 

Kurtuluşta oturan Yani isminde bir 
genç, evvelki gece Feriköyü bakical 
Tomamn dükkâmna gelerek ona: 

— Niçin kızını bana vermiyorsun?, 
âemiş ve tabancasmı çekerek ateş et
mek istemiştir. Bu sırada Toma üe 
oğlu Koço, Yaninin elinden tabanca-
-yı almağa uğraşmışlar, bu esnada To
ma, tabanca kabzasfle almndan yara-
lanmşıtır. Boğuşma bir hayli devam 
etmiş, tabancayı baba oğW almağa 
muvaffak olmuşlar, fakat bu seisu de 
Yani eline bir keser geçirmiştir. 

Yani bu keserle, dükkânın camlan-
m baştan aşağı indirmiş, bvmdan son
ra ellerini kollarım sallayarak savuş
mak istemiştir. Fakat bu esnada yeti
şen polis ve bekçiler tarafmdan yaka
lanmış ve dün mahkemeye sevkoiım-
muştur. ^ _ _ 

S a r s ı n t ı j r ü z ü n d e n y a r a l a n d ı 
Vatman Ahmedin idaresindeki tran> 

vay arabası, Fatihte makası elektrik
le açmakta iken, sarsmtıdan yolcular
dan Rauf, yüzünü demirlere çarparak 
yaralanmıştır. 

Ç o b a n M u s t a f a 
Şişlide oturan çoban Mustafa, ar

kadaşı Hasan taraf mdaQ sopa Ue ba> 
şmdan yaralanmıştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Sinemadan vazgeçti 
Tramvayda iki genç kız sinemadan 

bahsediyorlardı, « i r i seyrettiği filimi 
tath tatk anlattı: 

— Çok hoşuma gitti. Hele çocukla
rın yaptıkları oyunlar inşam gül
mekten katıltıyor. Şimdi göreceğimis 
filim de güzelmiş. 

Önümdeki sunda babasuım yanın
da oturan on yaşlarmda bir afacan 
bir müddet genç kızları merakla dilim
ledikten sonra gazetesine dalan ba-
basmın kolunu fekti: 

— Balta, hadi beni sinemaya gi-
tür. 

Adamcağız şaşaladı: 
— Şimdi birdenbire sinemayı da 

nereden çıkardm? 
— Nereden mereden bilmem. Beıü 

sinemajra götür. 
Yerinden fırladı, önlerinde oturan 

annesinin de omazuna vurdu: 
— Anne, ben sinemaya gideceğim. 
Bat>ası afacam bu fikirden vazge

ç i r m e için dil dökmeğe l>aşladı: 
— Şimdi sinemaya gidilir mi oğ

lum? Sinema zindan gibi İtaranhk-
tır. İnsanın canı sılulır. 

— Hayır, hayır. Karanlık olsun. 
Benim canım sıkılmaz. 

—• Camn sıkıfanasa bile orada ta
bancalar, toplar atürr. Korkarsm 
sonra. 

Zekâ parlayan gözlerini aça aça: 
— Olmaz, dedi. Ben korkmam. 

Perdede atılan topların nesinden kor-
kacakmışım? Zaten uykum da gel
medi. İlle sinemaya gideceğiz. 

Adamcağız ne söylese fayda VCT-
miyor, afacan inad ediyordu. 

Onlar münakaşa ederlerken önden 
annesi döndü: 

— Götür, babası, götür. O sinema
ya gitsin de gece yansına kadar ka
ranlıkta uykusuz beklesin. B ı^ şimdi 
eve gideceğim. Güzel güzel ;nyuna-
cağım, koltuğa uzanacağım. Oeoh... 
İyice dinlendikten sonra da rahatça 
karyolama gireceğim. Yumuşacık 
yatağıma uzanacağım. 

Kadıncağız ballandıra ballandıra 
yatak salasını anlatırken küçük afa-
canm çehresi mütemadiyen değişi
yor; kâh ağzmı açıyor, kâh kaşlarını 
çatıyor, bazan derin derin içini çeki
yordu. 

Hele annesi: 
— Başımı kuş tüyü yastığıma yer

leştirip sakız gibi bembeyaz yorga
nımı da üzerime çekeceğim mışd mı-
şd uykuya dalacağım. Hem ne tath 
rüyalar da göreceğim. Oooh... Gel 
keyfim gel... Babası, sen de onu si
nemaya götür. 

Diye devam ederken afacanın 
gözleri küçüldü. Ağzını bir kanş aça
rak uzun uzun esnedilcten sonra ba
basına döndü: 

— Babacığım. Ben sinemaya git-
miyeceğim. Eve gidelim de yatalım. 

Kadıncağızm üma usulüne hay
ran oldum. Doğrusu ya, tatlı tatb 
yatak f ashnı anlatırken t>en bile es
nemeğe başladım. Cemal Refik 

B a k ı r k ö y H a l k e v i n d e -̂  
k o n f e r a n s 

İstanbul umumî hapishanesi dok-
toru İbrahim Zati bugün saat on ye
dide Bakırköy Halkevi salonunda ço
cuk cürümlerinin menşei hakkında bir 
konferans verecektir. 

AKŞAM'm Yeni 

«30 arkadaf 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay O. dükkân açtı!.. 

cASLŞAM» müsabaka kupona m 
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Sahife 4 A K Ş A M 9 Nisan 1939 

Ayşeyî zorla kaçırmak 
isteyenlerin muhakemesi 

Mehmed Aii bir sene, 11 ay, 10 gün 
Hasan da bir buuçlı sene hapis yatacaidar 

Çatalcada tarlada çalışmakta olan 
bir genç kızı zorla kaçırmaktan maz
nun Mehmed Ali ve Hasan adlarujda 
İki kişinin mevkufen muhakemelerine 
dün ağırceza mahkemesinde bakıl
mıştır. 

Tahkikata nazaran vaka şöyle ol
muştur: Çatalca köylerinden birinde 
Mehmed Ali adında bir delikanlı, ay
ni köyden Hüseyinin üvey kızı Ayşe-
ye âşık olmuş, evlenmek istemiş, fakat 
kız bu teklifi reddetmiştir. Bu vazi
yet karşısında Mehmed Ali, Ayşenin 
üvey babası Hüseyine baş vurarak kı-
zile evlenmek istediğini söylemiş ve 
Hüseyin bu teklife razı olmuştur. Fa
kat üvey babasının bütün İsrarlarına 
rağmen Ayşe, Mehmed Ali ile evlenmek 
istememşitir. 

Sevgilisini iyilikle yola getiremiyen 
Mehmed Ali, bu işi zorla halletmeğe 
karar vermiş ve Ayşeyi kaçırmak için 
fırsat beklemeğie başlamıştır. 

Aradan bir müddet daha geçtikten 
sonra bir gün Ayşe mısır çapalamak 
üzere üvey babasile beraber köy hari
cindeki tarlaya giderken Mehmed Ali 
kendisini görmüş ve Hasan adındaki 
arkadaşını da yanına alarak bir ara
baya binip uzaktan Ayşeyi takip et
miştir, 

Mehmed Ali ile Hasan tarlaya yak
laşınca arabayı bir kenarda bırakmış
lar ve gizlice Ayşenin çalıştığı yere so
kulmuşlardır. , 

Hiç birşeyden haberi olmıyan Ayşe 
üvey babasından biraz uzakta tarla 

çapalarken Mehmed Ali ile Hasan 
birdenbire üzerine atılarak kendisini 
kucaklamışlar ve bağırmasına meydan 
vermeden arabaya kadar götürmüşler
dir. Ayşe arabadan atlayıp kaçmak için 
uğraşmışsa da muvaffak olamamış ve 
üstü başı parçalanmıştır. 

İki zorba arabayı hızla sürerek baş
ka bir köye gitmişler ve Ayşeyi evvel
den hazırladıklan bir eve kapamışlar
dır. 

Biraz sonra hâdise duyulmuş ve Ça
talca jandarması Mehmed Ali ile Ha
sam aramağa başlamıştır. Zorbalar 
bunu haber alınca neticenin fena ola
cağını anlamışlar ve Ayşeyi serbes bı
rakmışlardır. 

Kızcağız üstübaşı perişan bir halde 
köye gitmiş, Mehmed Ali İle Hasan 
da jandarma tarafından yakalanarak 
muhakeme edilmek üzere evraklarile 
birlikte İstanbula getirilip ağırceza 
mahkemsine verilmişlerdir. Ayşe de bu 
zorbaların elinden kurtulduktan son
ra köyde sevdiği Mustafa adında bir 
delikanlı ile evlenmiştir. 

Bir müddettenberi ağırceza mahke
mesinde yapılan muhakeme netice
sinde Mehmed Ali ile Hasanın suçlan 
yukarıda yazdığımız şekilde sabit ol
muştur. Mehmed Alinin bu işi evlen
mek maksadile yapması ve saire gibi 
cezayı hafifletici sebepler göz önünde 
tutularak bir sene on bir ay on gün 
müddetle hapsine, suç arkadaşı Ha
sanın da bir buçuk sene hapse konul
masına karar verilmiştir. 

Denizbanka aîd eşya 
anbarından eşya çalanlar 

Sulh ceza hâkimi 14 maznundan 
yedisinin tevkifine karar verdi 

Denizbanka aid eşya anbarlarmdan 
kumaş vesaire çalmaktan maznun 
şoför Nihad, şoför Aleksandr, kebabcı 
Necati, markacı Ali, balıkçı Süley
man, manifaturacı Ziya, Melkon, 
Necati, tezgâhdar Ekrem, Enver, sey
yar kumaşçı Hakkı, Arşen, Yervant, 
kahveci Niko adlarmda on dört kişi 
dün adliyeye teslim edilmişler, Sul-
tanahmed ikinci sulh ceza mahkeme
sinde sorguya çekilmişlerdir. 

Bunlardan markacı Ali şunları an
latmıştır: 

— Deponun anbar memuru İzzed-
din ile uyuştuk ve hırsızlığı kararlaş
tırdık. İzzeddinin yardımcısı Ali da
yı da beraberdi. İlk defa, kararlaştır
dığımız veçhile altı top poplin ku
maşla elli düzüne mendili İzzed-
dinle Ali dayı tavan arasına bıraktı
lar ve bize de içeriye nasıl gireceğimi

zi öğrettiler. Biz tavandan girerek 
bunları alıp çıktık. Ben kumaşları ma«. 
nifaturacı Envere sattım. İkinci de
fasında da deponun kapısmdan girip 
aşağıya indik. Orada İzzeddinle Ali 
dayı bize yüz otuz düzüne mendil ver
diler. Bunlan kapıdan çıkanp otomo
bille götürdük. 

Süleyman, Necati, Ziya, Enver ve 
Aleksandr da hadiseyi ayni şekilde 
anlatmışlardır. Hâkim bu yedi maz
nunun tevkiflerine karar vermiştir. 
Diğer maznunlar bu hırsızlıkla alâ
kalan olmadığım söylemişlerdir. On
lar hakkmda da gayri mevkuf olarak 
tahkikatm devamma karar verilerek 
evrak müddeiumumîliğe iade edil
miştir. Bu işle alâkalan iddia edilen 
diğer maznunlar hakkmda da tahki
kat devam ediyor. 

Izmirde eğitmenler kursu 

Eğitmenlerden bir grup 
İzmir (Akşam) — Maarif Vekâle

tinin tensibile Kızılçulludakl köy öğ
retmen okulunda eğitmen kursu açıl
mış, derslere başlanmıştır. Bu seneki 
kursa İzmir vilâyetinden 40, Muğla 
vilâyetinden 60 eğitmen iştirak et
miştir. Geçen seneki kursta tedrisat 
9 ay devam eylemişti. Çünkü altı ay
lık tedrisatta istenilen radıman alı
namamakta, eğitmenler her hususta 
İfiyıklle yetiştirilememektedir. 

Eğitmenlere, köy işleri için nafi 
amelî, tatbiki muhtelif bilgiler öğre-

Idnzma yapmağa gidiyor 
tilmektedir. Kurstan yetişen eğit
menler, köyün okulunu tamir edebi
lecek, badanasım yapacak, sıra ve si
yah tahtasım kendi yapabilecek, 
köylünün muhtelif işlerine yardım 
edecek mükemmeliyete yetiştiril
mekte, köylüye mahsul hastahklarile 
mücadele şekillerini, ziraat işlerinde 
makine kullanmayı, iyi yoğurt, pey
nir, tereyağı yapmasını öğretmekte
dir. Bütün bunlar, eğitmenlere köy 
öğretmen okıüunun çifliğinde öğre
tilmektedir. 

ftnlıaraflllcii gaiip 
tzmir in A t e ş takımı oyunu 

3 - 1 kaybet t i 

izmir 8 (A.A.) — Millî küme maç-
larmı oynamak üzere şehrimize gelen 
Ankaragücü ilk karşılamasını bugün 
5000 yakm bir seyirci karşısında 
Alsancak stadında Ateş takımı ile 
yaptı. Büyük bir alâka ile taklb olu
nan bu maç Ankaragücünün 3-1 ga-
libiyetile bitti. 

İki takım da kendilerinden bekle
nen oyunu gösterememişlerdir. Birin
ci devrenin ilk yedi dakikasından son

ra, cyun geJişi güzel vuruşlarla ve can 
sıkıcı bir hal aldı. Ankaranm ilk dev
redeki gayretli oyununa, İzmirliler 
ikinci devrede mukabele edebildiler. 

A n k a r a d a k i m a ç 
Ankara 8 (A.A.) — Gençlerbirligi

nin daveti üzerine, maç yapmak için 
şehrimize gelen İstanbulun Kurtuluş -
Beykoz muhtelit futbol ekibi oldukça 
kalabalık bir seyirci karşısında ve An
karagücü stadında yaptığı ilk karşı-
laşmasım 4-0 kaybetti. 

Bundan evvel yapılan mektepler lig 
maçında İnşaat usta okulu ile Erkek 
lisesi karşılaşması, Şerefin yaptığı bir 
sayı ile 1-0 Erkek lisesinin galibiyeti-
le neticelenmiştir. 

Çek zabit lerinin Fransız 
ordusunda i s t ihdamı 

Paris 8 (A.A,) — Mebus Jean Chi-
appe, tahrirî bir istida ile Harbiye ne
zaretine müracaat ederek Almanya 
tarafından terhis edile a Çekoslovak 
ordusunun eski zabitlerinin Fransız 
ordusunda kullanılmaları çarelerinin 
tedkikini istemiştir. 

H o l l a n d a ordusunda iz inler 
kaldır ı ldı 

Lahaye 8 (A.A,) — Yortu münase-
betile muntazam ordu mensuplanna 
verilmiş olan bütün izinler kaldınl-
mıştır, 

M a c a r l a r K a r p a t arazis ini 
i şgal ettiler. 

Budapeşte 8 (A,A,) — Macarlar, 4/4 
tarihli Budapeşte itilâfı ile Maoaris-
tana terkedilmiş olan araziyi bugün 
resmen işgal etmişlerdir. 
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BİRHARB 
Gibi dünyayı yerinden 
Oynatan: 

BÜYÜK VALS 
LUİSE RAİNER — 

F. GRAVET - M. KORJTS 
Ses ve San'at harikası 

12 ÇARŞAMBA 

ALEMDAR 
ve 

MiLLİ'de 

• • • ^ ^ • ' • ^ • • • ' ' • • • ^ ^ • • * Üç gündenbcri ^ ^ * 

L A K. 
nin salonlan TİNO ROSSİ'nin ateşU sesinin ahengi halkm alkışlaıile çınhyor 

PARİS IŞIKLARI 
İlâveten: RENKLİ MİKİ ve METRO JURNAL 

Her Pazar saat 11 ve 1 de tenzilâtlı halk matineleri 

Saat 6,30 da MATİNE 
Saat 21 de SUARE MAKSIM'd Buglin 

T l U p Q C ve Yıldızlan: MÎA APOSTOLESCU — LİSETTE VEREA 
I n R L i l L LİANA MİHAİLESeU — STROE ve VASILACHE 

2 perde, 56 Tabloluk, 300 Dekor ve 800 Kostümlü 

T A N E S E - İSTANBUL 
FEERİK REVÜSÜNÜ TAKDİM EDECEKTİR. 

60 Dansöz - 20 Rakkase - 30 Yıldız sahnede 
Zenginlik.,, Lüks ve ihtişam... Göz kamaştıran tablolar.. Her akşam saat 

21 de suare ve Cumartesi, Pazar günleri saat 16,30 da matine 
TOinsilden sonra MAKSİMDE küçük salonda supe ve süt içme konsomas

yon ihtiyaridir — Daimî biletler verilmektedir. 

HERKUL 
Candan gülünecek bir fibn,,. Gülmenin hakikî kuvveti,.. 

FERNANDEL ve GABY MORLAY 
tarafından yaratılmış bir sinema harikası 

Pek yakında: S Ü M E R sinemasında 
r V O L D I sn ı̂nnaıSD 

Z A R A H L E A N D E R'in çok beyenilen 
Çok sevilen, çok alkışlanan şaheserler şaheseri 

(Heimat) H A S R E T 
Bu Filimde ZARAH LEANDER'in şarkıları hallıı teshir etmektedir. 

Keşif alayı: 
Milyonların hazırladığı Sanatın 

yarattığı bir şaheser 

>™ B U G Ü N 
11 den itibaren 

DAMGALI 
KADIN 

Beşiktaş S U A D P A R K sinemasında 
A Ş K I N a Ö Z T A Ş L A R I 

istanbul, Beyoğlu, Kadıköy, Boğaziçi ve Adalardan alınan müteaddit mek
tuplar ve telgraflarla hususî müracaatlar üzerine bir hafta gösteriliyor. 

Gelecek program (BİR KAVUK DEVRİLDİ) 
Seanslar: 2,50 - 5 - 7,15 - 9,50 Tel: 43143 

Anna Bella — Tyrone Pover — Loretta Young 
gibi 3 büyük yıldız ve on biıüerce Figüran tarafmdan yaratılan 

Senenin en muazzam, en güzel şaheseri 

Süveyş Fedaileri 
Türkçe Fransızca 
Sözlü nüshası 

İPEK' te 
Sözlü nüshası 

MELEK'te 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilâtü matineler. 

Dikkat. Tenzilâtlı biletler saat 1 e kadar verilir. 

GLADVS 
GEORGES 

Satılık renkli matbaa mürekkepleri 
İngi l terenin Winston€ v e A l m a n y a n m Lövinsohn fab

rikaları m a m u l a t ı n d a n muhte l i f renk v e k a l i t e d e m a t b a a 
mürekkepler i e h v e n f ia t le satı l ıktır. A k s a m matbaas ı ida
re müdür lüğüne müracaat . T e l e f o n : 2 0 6 8 1 

Göz kamaştırıp, akıl durduran 
Misilsiz Facia eseri 

ve 

HAZİNELERİ 
Ramon Novarro 

TÜRKÇE 
Baştanaşağı Heyecan ve esrar 

MİLLl 
ve 

A L E M D A R 

B U G Ü N 

K A D I K Ö Y 

HALE 
Yeni bir koz oynuyor 

TAÇLI 
Canavar 

Tarihi bu kadar canlı değildi. 
HARRY 

BAUR 

Keşif alayı: 
En kudret l i aşk en büyük 

hareke t kaynağıdır 

Turing klübü toplantısı 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetler

den olan Türkiye Turing ve Otomobil klü
bü senelik heyeti nizamnamesinin 16 ncı 
maddesi mucibince nisanın 29 una mü
sadif cumartesi günü öğleden sonra saat 
4 de Beyoğlunda Perapalasta toplanaca
ğından vasıfları mezkûr maddede mün-
derlç âzanm teşrifleri saygı ile rica olunur. 

Keşif alayı: 
Tarihden bir altın Sayfa 

MÜNİR NURETTİN 
KONSERİ 

12 ve 13 Nisan akşamı 
Ankarada ULUS sinemasında 

yalnız iki konser verecektir. 

HAIK OPCKC Bugün 16 da 
Akşam 9 da 

Yeni operet 

Zır Delüsr 
Zozo Dalmas 
şarkılar söyliyecektlr. 

^ 

TURAN TÎTATROSD 
Bugün saat 15 de, gece 
20,30 da umuma Ertugrul 
Sadi Tek ve arkadaşları 
Saman Altmdan vodvil 
3 P. (Se) Atilâ revüsü, 

Miçe Pençef varyetesi 

* 
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Fransada dahil! birlik ve 
In^liz Fransız yakınlığı 

Almanyaıııa farkl Arrupada dev adunlarOe Ueriemdcte olman ve ttal-
yanuı garbt Akdenizta anahtarı •* fimali AfrlkadaU FKuuoı ınttsteml«k« 
İmparatodufunun sevkuIceTi kaput Tunıu ttserfaıd* hâlâ tear eyltmvA 
v« Almanya, İtalya V9 tspanyanm kadv T* hareketlerini birleştiren Ur 
İttifak teşkil etmekte förünmeleri Franeanm dahilt re hariot politikan üze
rinde çok derin tesirler hasıl etmiştir. 

Fransada millt Urltk artÜE iyice belirmektedir. Üçttneü Cumhuriyetin 
ananesi ve kanımu esasisi ruhu ile pek uyg:un oImadı{ı halde B. Lebrun 
sırf milli birliğin ve siyasetteki devam ve teselsülün remsi olarak ikinci 
defa yedi sene için Cümhurrelsi seçilmiştir. Sosyalistim- ile komünistler 
muhalif kaldıklan halde ilk rey ceminde mebusan ve âyanm teşkil ettiH 
büyük mecliste mutlak ekseriyetten de fazla lehine rey verilmişıtir. 

Fransız amele sınıfı bile Almanya ile ttalyanm hareketlerini tehlikeli 
bularak memleketio sUfihlanmasmı ve mttdafaasmı İkmal eylemesi işinde 
Daladier hükümetinin bayrağı altına girmiştir. Amelenin tftedenberl son 
derecede taassub gösterdiği 1 Mayısm tesid edilmesi mecburiyetini amrie 
umumi meclisi kaldırmıştır. Bununla sllfth, mühimmat ve tayyare fabrl-
kalarmın bir gün bile tatil edilmesine tarâfdar olmamış demektir. Hafta
da kırk saatten fazla çalışılmasma şiddetle muhalif OIMI Fransız amelesi 
şimdi altmış saat çalışmaktan bile imtina etmiyor. 

Fraiı :< haricî siyasette tamamVe İngiltereyi kendisine r^ber yapmış
tır^ Çok defa İngiltere Başvekili Fransa namına nin sOylemekte ve bunun 
tercttmflrj olmaktadır. Lehistana istiklâlinin müdafaa edileceğine dair 
İngiltere hükümetinin yaptığı muvakkat teahhüde Fransaıun da iştirak 
eylediğini mister Chamberlain haber vermişti. Bu bir tarafh anlaşma yerine 
iki tarafh ve karşılıklı yardım esasına dayanan yeni ve daimi Mr anlaşma 
yapılması baron Beck'e Londrada teklif edilmişti. Bu hususta Hariciye 
Nazın kendi hUkûmetUe görüşmek üzere Varşovaya dönerken yolu Fran-
saya uğradığı halde Fransız devlet adamlarile görüşmeğe lüzum görme
miştir, tngiliz devlet adamlarile görüşmeği kâfi saymıştır. Bir harb vu
kuunda İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin hangi tarafm baş kumandası al-
tmda bulunacağı malûm değilse de bugün iki devletin siyasetini tngUtere-
nin idare ettiği aşikârdır. AKŞAM 

Ka.ıııuı Bilgeleri 
T A K A 

Komşusunun kapısı kısa fasıla
larla çalınıyor, gelen kimse kapının 
açılmaauu muhakkak istiyor gibi 
çıngırağı bir türlü elinden, bırakmı
yordu. Eskisi gibi olsa bayan Şerife 
çoktan komşusu hesabma işi anla
mış, lâzım gelen malûmatı vermişti. 
Lâkin bir buçuk aydanberi komşur 
suna dargındı. Yirmi yumurta için 
dargmlık olur mu? diyeceksiniz; 
olurmuş işte. Komşusu ödünç aldı
ğı yirmi yumurtayı bir türlü iade 
etmemiş, bu 3rüzden bu kadar sene
lik komşuluk bağı birden kopup bit
mişti. 

Bereket versin o sırada bayan ta
rifenin oğlu çıkıp geldi de komşu
nun kapısını çalmakta devam edea 
adamdan ne istediğini sordu. Adam
cağız uzak bir köyden geldiğini ve 
komşuları için bir sepet 3rumurta ge
tirdiğini söyledi ve: 

— Bu yüz yumurtayı ben size bı
rakayım, gelince kendisine verirsi
niz olmaz mı? diyerek sepeti genç 
adamın önüne koyunca yürüdü jit-
ti. 

Bayan Şerife olan biteni görmüş, 
yüzünde geniş bir tebessümle oğlu
na kapıyı açmıştı: 

— Ali ahin hikmeti, oğul, dedi. Bak 
yumurtalar ayağımıza geldi. Ve se
petin üstünde dikili bezi söküp ala
cağı olan yirmi yumurtaja istifaya 
kalkıştı. 

Her ne kadar kanun karşılıklı bir 
miktar meblâğı veya yekdiğerine 
mümasil başka şeyleri biribirine 
borçlu olan iki şahsın borçlanm ala
cakları ile takas edebileceklerini ka-
buı etmi§ ise de «Takası kabil olnu-

1~ yan alaceüclar» başhğı altında 123 

üncü maddede aynen şöyle demiş-1 

Aşağıdaki alacaklar, alacakhlann 
arzusu hilâfına takas ile Iskat edi
lemez: 

1 — Tevdi edilmiş veya haksız 
olarak alınmış veya hile Ue alıkonul
muş bulunan bir şeyin iadesine veya 
bedeline taallûk eden metalibeler, 

2 — Nafaka ve iş ücreti gibi borç
lunun ve ailesinin iaşesi için mutlak 
surette zarurî olup hususî mahiyeti 
itibarile filen alacaklının eline veril
memesi icap eden alacaklar, 

3 — Devlet ve vilâyet ve köyler le
hine olarak hukuku âmmeden neşet 
eden alacaklar. 

Binaenaleyh bayan Şerifenin kom
şusunun muvafakati olmadan alaca
ğını köyden gelen yumurtalarla ta
kas yapmasına cevaz yoktur. Keza 
ayni maddeye göre işçi ücretinin te
diyesi işçinin ve ailesinin nafakası 
için zarurî bulunduğu takdirde, işçi
nin muvafakati olmaksızm iş sahibi 
ücreti kendi alacağı ile mahsup öde
mez. Ancak kasten iras edilen zar'ii'-
lann tazmini için mahsup icrası dai
ma caizdir. Ayni mealde 3008 nu
maralı İş kanununda dahi hüküm 
1er vardır. 

Maddenin üç numaralı bendinde 
yazılı alacaklar ise meselâ para C3-
zası, vergi ve resimler gibi alacaklar
dır ki, bunlar devlete, vilâyete veya 
belediyeye aittir. Şu hâlde meselâ, 
bir müteahhidin hükümete vermiş 
olduğu mallardan dolayı alacağı bu
lunsa, devletten olan bu alacağım 
meselâ kazanç vergisinden olan bor
cu ile takas edemez. Fakat hükümet
ten satın almış olup bedelini taksit
lerle ödemekte olduğu bir gayrimen-
kule ait borcunu pekâlâ mal bede
linden olan alacağı ile takas edebi
lir. Avukat Emoet Ağış 

Oğlunu tımarhaneden 
kurtarmak için silâha 

sarılan bir ana 
Geçen gün İngilterenln Retford şeh

rinde bir anne oğlunu tımarhaneden 
kıu^np çıkarmak için silâh kullan
mağa mecbur olmuştur. İsmi Mail 
Slmpson olan bu kadın bunun üzeri
ne tevkif edilerek mahkemeye verlL. 
mistir. Bayan Simpson muhakemesi 
esnasmda şu izleri söylemiştir: 

«Oğlum bana haber verilmeden tı-
marhane3re sokulmuştur. Kendisinin 
serbes bırakılması ve evine avdet et
mesine müsaade olunması için mü
racaat etmediğim merci kalmadı. Bu 
maksadla jrazdığım mektuplar ve is
tidalar hep cevapsız bırakıldı. Tımar
hane İdaresine baş vurdukça oğlumun 
kendi Uıtiyarile tımarhanede kalmak
ta olduğu söyleniyordu. Halbuki bu 
doĝ ru değüdi. Oğlum tımarhaneden 
çıkmak istiyordu.» 

Tecziye edilmek üzere mahkemeye 
verilen yalnız banker bayan Simpson 
değildi. İkinci oğlu Frederik de mtitte-
himler arasında bulunuyordu. Kadımn 
ikinci oğlu, deli kardeşi James'in tı
marhaneden kaçırılması için cebir ve 
şiddet kullanmak hususunda anasına 
yardım etmekle ittiham olunuyordu. 
Ana oğul, tımarhane bekçilerinden 
Garvey'i tehdid ettikleri için mahke
meye verilmişlerdi. 

Bayan Simson kendisini müdafaa 
ederken sözüne devamla demiştir ki: 
«Oğlumu tımarhaneden çıkarmak 

ümldlle tekrar onu görmeğe gittim. 
O l̂um çıkacak ve beraber oturacağu 
diye açiışmağa başlamış ve bir ev d* 
tutmuştum. Halbuki bu fikrimi tı
marhane idaresine anlattığım zaman 
bana bermutad kaçamaklı bir cevab 
verildi, James'in bir müddet daha kal
man kendi menfaati için daha muva
fık olacağı söylendi. 

Bunu söyleyenler geçirdiğim ıstırap
ları hiç hesaba katmıyorlardı. Gece
leri yatağıma yatıp rahat bir uyku 
uyuyamıyordum. Hep oğlumu düşünü
yordum. Bu düşüncelerim neticesin
de bir plân kvutlum ve o plânı tatbika 
karar verdim. Şayed bu yüzden mah
kemeye verilecek olursam, zaran yok, 
hiç olmazsa derdimi dinletecek bir 
merci bulmuş olurum, dedim. 

Oğlun^^üç senedenberi tımarhane
de yatıyor. Şayed bu üç sene zarfmda 
benim yanımda bulunsaydı şimdiye 
kadar onu ben çoktanberi adam et
miş olurdum.» 

Mahkeme ikinci oğlunun beraetine, 
bayan Simpsonun tecilli bir senelik 
hapis cezasına tâbi tutulmasına, beş 
îngUiz lirası para cezası vermesine ve 
mahkeme masarifini ödemesine karar 
vermiştir. Kadınm elinde tuttuğu si
lâhla tımarhane bekçisine hücum et
tiği iddiası mahkeme tarafından red-
dolunmuştur. 

Tahkikat hâkimliği tarafından v»> 
rUen raporda deniliyordu ki: 

«James Slmpson mart 1836 danbeti 
tımarhanede bulunmaktadır. 28 şu
batta anasile kardeş Frederik Ur oto> 
mobllle tımarhaneye geldUer. Arabftjni 
kapınm dışmda bıraktılar. Hasta Jt^ 
mes ziyaretçUer odanna getirllerdı 
anasile ve kardeşile konuşturuldu. Bu 
esnada bayan Simpson fotoğrafuil 
çekmek üıere odadan bahçeye çıkm*-
sma müsaade edilmesini rica ettL Beib 
çi Garveyln refakatinde Jamesln bah* 
çeye çıkmasma müsaade edildi. İki 
kardeş, bayan Simpson ve Garvey zi
yaretçiler odasmdan çıktılar. 

Dışarıda Garvey midesi üzerine bir 
rovelver dayanarak tehdid edildi. Belit 
çi kendisini kurtarmak için geriye g*> 
kildi ve' İkinci bir bekçinin yardımım 
istedi. Aynı zamanda rovelverl kadınm 
elinden almağa çalışfo. Bu esnada bft* 
yan Blmpson İki el silâh atti. Fakal 
rovelver sahte bir silâhtı ve yalnız hC^ 
yük bir gürültü ile patlıyordu. İçindt 
kurşun yoktu: 
James Slmpson hakikaten delidir y% 

bir müddet daha tedaviye muhtaçtır^ 
Bayan Simpson 1937 seneslndenberi 
oğlunu kurtarmağa çahşmaktadı% 
Başvekil Chamberlain de dahil dmak 
üzere bir çok ricale şimdiye kadar ylı^ 
miden fasla mektup ve istida yaznuf-
tır.» 

Gıinün Ansiklopedisi 
ARNAVUTLARIN TARİHİ 

Nereden geldiler, nerelere kadar yayıldılar ve Arnavutluk nasıl teşekkül etti 7 

Malkara (Akşam) — Tekirdağ mebusluğuna seçilen Malkaralı Naznü 
'IVak buradan Ankaraya hareket ederken kasaba halkı tarafmdan hararetle 
^ğurİEuutuştır. Yukarıdaki resim bu uğurlamaya iştirak eden halkı göster
mektedir. 

I talyanlann askerî harekâtı mü-
nasebetile Arnavutluk günün 

meselesi olduğu için, geçen nüshala
rımızdan birinde bu memleketin şim-
diği vaziyetini anlattık; bu sefer de 
Arnavut milletini yazacağız. 

Şemseddin Sami şöyle diyor: 
«Tarih tarafından tekzib olunmak

tan çekinmeksizin ve cinsiyetçe men
sup olduğum bir kavmi büyütmek ar-
zusvmda bulunduğuma hamledilme-
yeceğinden emin olarak diyebilirim 
ki: Arnavut kavmi vaktile Triyeste-
den Sıvasa kadar sakin büyük bir 
kavm idi.» 

Ve şöyle arüatıyor: 
Arnavutlar, tarihin zaptedemediği 

pek eski bir zamandanberi Balkan 
yarımadasında yaşarlar. Asyadan Av-
rupaya göçen akvamm en eskilerin
den olan Kelt'lerden az evvel, yahut 
az sonra geldikleri melhuzdur. !^ten 
aralarında lisanca vesair hususatça 
da benzeriikleri vardır. Kelt'ler gar
bi Avrupada, Arnavutlar da kıtanın 
Cenubu şarkîsinde yerleştiler. Şimalî 
Avrupaya da daha sonra Tötonlar 
(yani Cermenler) ve Slavlar geldi. 

O sıralarda Arnavutlarm millî is
mi Plasiç'ti. Sonradan gelen Helen'
ler Mora yanmadasıyle Yunanm bir 
kısmını bunlardan aldılar. Plasiçlerin 
birçoğu îtalyaya geçip, ihtimale göre, 
orada bulduklan yahut sonra gelen 
diğer bir kavimle karışarak LAtinlerl 
teşkil ettiler. Plasiçler Yunandan d« 
büsbütün çekilmeyip kimi dağUk ha
valide kaldı, kimi ihtilât ve temesstU 
etti. 

Plasiç denen eski Arnavutlar, dört 
kısma aynlırdı: 1 - îllryanlar ki 
bugün Arnavutluk denen yerde, Bo»-
na Hersekte ve Dalmaçyadaydılar. 
a - Mekedonyalüar ki Selanik, Ma
nastır, Üsküp ve Serez taraflannday-
dılar. S - Trakyalılar ki Edime vllfir 
yetile Bulgaristan cihetlerinde ]raşaı> 
lardL 4 - Friçyalılar, Anadolu sahill»-
rüe Ankara ve Sivas arasmda bulu-
nurlardı 

Anadolu İran, Yıman, Roma vesair 
büyük devletler ve fatihler taraûnr 
dan asırlarca istilâ edildiği İçin btv 
radaki Plasic'ler inkıraza uğradL 
Trakyadaki, Makedonyadaki, Bosna 
Hersek ve Dalmaçyadakiler de Htln-
1er, Avarlar, Bulgarlar, Slavlar tarar 
fmdan ezildi. Arnavutlar da şimdiki 

Arnavutluk denilen sahaya sıkıştı, 
kaldı. 

tki bin senedenteri cereyan eden 
vukuat zaten mazbut olduğu için bu 
zamanda hariçten Arnavutluk kıta-
sma bir müstevli gelip yerleştiği ta
hattur edilmiyor. Binaenaleyh orada
ki Arnavutlar, saf bir ırk halinde kal
mışlardır. 

* * * 
Bu kavmin ne şekillerde dünya ha

ritasına yajrüıp nihayet daracık bir 
sahaya sıkıştığını böyle takib ettikten 
SMira, tarihteki rolüne de bir kuşba
kışı nazar atalım. 

Arnavutlar, satvet zamanlarında 
büyük devletler de kurmuşlar, muaz
zam vukuatla âleme kendilerini ta-
mttımuşlardır. Büyük İskender Yu
nan lisanile terbiye edildiği. Yunan 
kültürünü yaydığı için, - Helenler! 
sevmezse de - Yunanh diye şöhret 
bulmııştur. Halbuki aslen, neslen, li-
sanen Makedonyalıydı. YımanUlan 
iki defa mağlûp edip Yunan ve Mısı
ra kadar hükmünü genişleten Pirüs 
da Arnavut bir şefdir. 

Iskenderin satvetini gören Arna
vutlar, bilâhara kudret bulan Koma
ya boyım eğmek istemediler. İnadçı 
bir mukavemet gösterdiler. Nihayet 
kuvvetinin çokluğlyle, Pol Emil ken
dilerini mağlûp etti. Seksen beş Ar
navut kasabasmı yıktı; bir kaç yüs 
bin Amavudu zencirlere bağlayıp Ko
maya şevketti. 

İşte Arnavutların nikbeti bundan 
sonra başlar. Yukarıda anlattiğımıs 
HUnlerln, Avarlann vesair akvamm 
istilâsı da bunu takib eder. Arnavut
lar, düz ve münbit yerleri boş bırakıp 
dağlara, sahillere, adalara kaçtılar. 
Yunan adalarmdaki halkm yansı 
amavut asılhdır. Marmara adasm-
daküer de o vakitlerden gelip kalmış
lardır. 

AmavuUukta sıkışanlar Komahla-
ra, Bizanslılara, Osmanlılara ismen 
tâbi oldular. Yine eskisi gibi reisleri 
tarafmdan idare edildiler. Bu reisler, 
jravaş yavaş prenslik ve kırallık mev
kiine geçti. Arnavutluğun denize ya-
km salüllerine Fransanm Nonnandlya 
eyaletinden bazı prensler gelerek hü
küm sürdlyse de bunlar da amavut-
laşla. 

îşte Osmanlılar, Arnavutluğu bu 
vazljrette buldular. Prenslerin bir kıs

mı Türklere mukavemet gösterdi. BİT 
kısmı da muharebesiz teslim <dup y*> 
rinde kaldı. Arnavutluk baa hukuk 
ve imtiyazlarla Osmanlılara tâbi (ddih 
İkinci Murad zamanmda oraları fet-
hedlldiği zaman, prenslerden Yant 
Kastriyoti de dört oğlunu p»rf<ŷ ha 
rehin olarak yollamıştı. Murad, buo* 
lann en küçüklerine ttskender bey» 
ismini koydu. Fakat oğlan kaçarak 
Arnavutluğu isyana kaldırdL Papa vt 
bütün Avrupalılar da bu cesur adam» 
yardımda bıüımduklanndan, Am»-
vutluk kan ve ateş içinde kaldı. NV 
hayet, YorM Kastriyoti'nin (îsken^ 
der bejrln) 63 yaşmda olarak 1467 d* 
vefatı üzerine, tamamile OsmanUlaım 
geçti. 

Bu hadise üzerine bir kaç yüz Ma 
Amavut SicUyaya ve diğer bazı garp 
havalisine hicret ettiler; bunlar mü»-
takU köyler kurarak son zamana kar 
dar lisanlarım, cinsiyetlerini ve mea-
hebleriıü muhafaza ettilerse de, Vena> 
diğe, Cenovaya, İspanyaya, Marsllyar 
ya dağılanlar perişan oldu. 

Arnavutlar, Osmanh devletinin soa 
senelerinde Ud milyon kadardılar» 
Muhtelif yerlere dağılmış bulımuyt»^ 
lardı. Osmanh idar^ine jrirmi kadar 
sadnâzam vermişler. Nizamı Cedidin 
teessüsüne kadar bütün milletçe, da* 
ima emre amade müsallah vazlyetta 
bıüunmuşlardır. 

Bu mlUet, lisan itibarile ikiye ayrv 
hr: Gegalar şimalde bulunur, daha 
ziyade dillerine arabl tesiri kanşmif» 
tır. Toska'lar cenuptadu- ve rumcanı* 
tesirindedirler. 

Amavutlandan bize olduğu giU, 
diğer muhtelif milletiere de mUhlıtt 
şahsiyetier yetişmiştir. Meselâ papa 
on birinci Kleman Amavuttu. İtalyaa 
siyasiyımundan Krispin de keıa Aı̂  
navuttu. Gallbardinin yüzünü ağai^ 
tan ve İtalyamn tevhidine sebeb olan 
başhca unsurlar, ttalyadaki Arnavut» 
lardı. 

«*» 
Balkan harbini müteakib Osmanliı* 

lardan ayrılan Arnavutlar, umumi 
harbde İtaiyanm işgaline düştüler} 
1917 de himayesine girdiler. 1920 da 
Arnavutlar İtalyanlara karşı vaziyet 
aldı ve İtalya bu memleketin istiklâ* 
llnl tanıdı; oradan asksrlerini çektt 
1925 de Zog, Reisicumhur, 1928 de da 
kıral oldu. (V.) 

•uaDıc< 
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Kitaplara dair 
Kitap tenkidile meşgul olan bazı zeva

tın kendilerine gönderilen kitapları oku
madığından şikâyet ederier. Muharrir ek
seriya istemeden, hattâ bir haysiyet fe-
dakârhğma katlanarak ilk sahifesine :«En 
büyük münekkide en derin saygılarımla» 
cümlesini yazıp hediye ettiği eserinin o 
sözde büyük münekkid tarafmdan niçin 
okunmadıfmı bir türlü anlayamaz. İşte 
kabmda «100 kuruş» yazdığı halde beda
vadan gelmiş bir kitap! Açsın, okusun! 

Evet amma kabilse... Çünkü bazı kitap
lar kendilerini katiyen okutmazlar. İçle
rinde öyleleri vardır ki okuyucuyu yanla-
nna yaklaştırmaz, dönüp baktırmaz bile. 
Satm almadığımız kitaplar bunlardandır 
zannediyorum. 

Bazıları kendilerini aldırmaya mu
vaffak olurlar; fakat ya okutmaya baş
latmazlar, yahut başlatırlar da ilk cüm
leden veya ilk sahifeden öteye geçmenize 
müsaade etmezler. Bir kısmı da okuyucuya 
yirmi, otuz sahife sürükledikten sonra 
mukavemete başlar, dayatırlar. Bu mu
kavemeti yenmek için sarfedeceğiniz gay
ret beyhudedir. Devam etmemeniz için 
her çareye başvurur, canınızı sıkar, uy
kunuzu getirir, dikkatinizi başka taraf
lara sevk eder ve nihayet kendilerini eli
nizden attırmaya muvaffak olunca 
kütüphanenizin bir köşesine çekilerek 
mağlûbiyetinize kıs kıs gülerler. 

Muharrirler sevgili eserlerinin el yazı
sından matbu hale geçerken edindikleri, 
belki de matbaada kaptıkları bu kötü 
huyun farkında olmadıkları için onların 
okunmamaları sebebini başkalarına yük
lemeğe çalışırlar. Halbuki muharrirlerin 
kabahati yoktur, onlar tamamen masum
durlar! 

Fakat bu huysuz kitaplardan başka bir 
de huylu, kendilerini okutan kitaplar 
vardır. Bunları ya kitapçı vitrininde gö
rür görmez satın alırsınız, yahut bir te
sadüfle elinize kadar gelirler. Bu cins ki
taplar bir hamlede okunurlar. Belki de 
sonunda «ben bunu ne diye okudum» tar
zında bir teessüfe düşersiniz amma o 
yapacağını yapmış, sizi sahifeden sabite
ye devrederek sonuna kadar okutmuştur. 

Ne birinci huy, ne bu, kitap için her 
zaman bir "kıymet» ifade etmezse de 
ikincisi elbette bir «meziyet» tir. 

«• 
Bu yazımda huylu ve huysuz kitaplara' 

misaller vermeği tasarlıyordum. Fakat 
kitabının huysuz olduğunu söylediğim mu
harririn bunu asla kabul etmiyeceğini ve 
kızacağını düşünerek vazgeçtim. Sonra 
bugün kendilerinin okunmasına müsaade 
etmiyen edebî eserlerin bu mazhariyeti 
gelecek nesillere sakladıkları da dü!$ünü-
lebilir. Onun için ben bu yazımda kendi
lerini tatlı tatlı okuduğum ve sonunda 
da teessüfe düşmediğim iki eserden bahset
mekle iktifa edeceğim. 

Bunlardan biri kıjnnetli muharrir B. 
Nahid Sırrının «Anadoluda yol notla
rı |*1'> isimli küçük kitabıdır. Roman, bü
yük ve küçük hikâye, piyes, edebi tedkik, 
tarih ve siyasiyat vadisinde bir çok de
ğerli eserleri bulunan B. Nahid Sırrı bu 
küçük kitabile, zannedersem ilk defa ola
rak, seyahatname yazmağı deniyor. Mu
harrir Ankaranın küçük Yozgad, Gölbaşı, 
Bağlım nahiyelerinden başlayıp Çankırı 
ve Kay seriye gitmiş, Haymana ve Polatlı 
kazalarında dolaşmış, Yozgada uğradık-
dan sonra Kayseriye geçerek burada beş 
gece kalmış, Adapazarma inmiş, nihayet 
İzmitte karar kılmış. 

Ankarada iki buçuk sene oturduğum 
halde civar kaza ve köylerini gezmediği
me müteessirim. Fakat bu teessürüm B. 
Nahid Sırrının küçük kitabını okuduktan 

sonra biraz hafiflemiş bulunuyor. Artık 
oralan aşağı ynkan görmüş sayılırım. 
Zaten muharririn bu seyahatnamesini kim 
okusa ayni intibaı edinecektir. 

Çünkü B. Nahid Sırrı kıymetli bir edip 
olduğu ve hayli ustalıklı teşbihler, Isti-
turelerle türlü oyanlar yapmak kudretine 
sahib bulunduğu halde zihnimizi karış
tırmamak, daha doğrusu bizi şaşkma çe
virmemek için bunlardan kaçmıştır. Bu 
sayede okuyucu, muharririn dolaştığı yer
lerde gördüklerine aklı başında olarak 
bakabiliyor; sağlam intibarla ediniyor. 

B. Nahid S i m meselâ Mersini anlatır
ken «Mersin bahğa benzer» diyen ve bu 
yüzden seyahate çıktığı haberi herkes ta
rafmdan endişe ile karşılanan bir mu
harririn tuttuğu yola giderek «Çankırı 
deveye benzer. Kayseri pastırmadan iba
rettir» gibi lâflarla bize gördüklerini an
latmaya kalksaydı kitabında bugün mev
cut meziyetleri şüphesiz imha etmiş 
olacaktı. 

B. Nahid Sırrının bu küçük kitabında 
daha bir çok güzellikler, hususiyetler var
dır. Eseri okurken bunları tatmak zevki
ni idarilerine bırakıyorum. 

* * 
Zevkle okunduğunu söylediğim ikinci 

lütap, adı bir çok sanatseverler arasında 
şimdiden tanınan genç hikayeci Said 
Faik'in Sarnıç [**] isimli eseridir. 

İlk kitabı «Semaver» i çıkardığı zaman 
nazan dikkati celbeden Said Faik bu ikin
ci kitabmda da on beş hikâyesini topla
mış. Hepsi zevkle okunuyor ve kolay kolay 
unutulmuyorlar. Said Faik'in şiir dolu 
hilıâyeleri hakkmâa bir çok yazılar yazıl
mıştır. Bu kitabının da ayni alâica. ile 
karşılanacağı şüphesizdir. Ondan başka 
bir yazımda uzun uzun bahsetmeği dü
şünüyorum. 

Şevket Hıfzı 

Mimar Sinan 
hakkında 

t*l Kanaat Kitapevi. 
[••] Çığır Kitapevi. 

Yeni Adam mecmuası bu hafta çıkan 
sayısmı mimar Sinana tahsis etmiştir. 
Yeni Adam bu vesile ile büyük Türk mi
marı hakkında açtığı ankete güzel sanatlar 
akademisi esteti kprofesörü şair Ahmed 
Hamdi Tan pınar şu cevaplan veriyor: 

— Mimar Sinan'ın büyük bir mimar 
olarak ehemmiyeti sizce nedir? 

— Bizim en büyük ve en oriiinal mimarı 
faaliyetimiz Beyazıt II devrindedir. İstan
bul'a Türk hususiyetini veren ve milleti
mize has ruhaniyeti bir mühür gibi ba
san asıl yapıcı ve yaratıcı devir Sinan'dan 
önce ve Sinan'a en yakın olan devirdir. 
Fakat mimarîmizin bütün problemlerinin 
halledilmesini, gerek ebat, ve gerek mü
kemmeliyet mahiyetini bozmamak şajrtile 
mukadder olan tekâmülünü Sinan tahak
kuk ettirmiştir. Ayrıca velût olması da 
mühimdir. Âbide ve etraflı eser yaratmak 
zekâsı Sinan'da vardır. 

— Sinan'ın en büyük eseri hangisidir 
ve niçin? 

— Süleymaniye sade kendi itil)ariyle 
değil, bütün etrafiyle, bütün peyzajiyle, 
etrafındaki külliyelerle bir mimara tahak
kuk ettirilebilmesi nasip olmuş en güzel 
eserlerden biridir. Yazık ki Süleymaniye'yi 
bile bütün mimari güzellikleri görülebile
cek şekilde bulunduramıyoruz. 

— Sinan'ın eserleri eski Yunan eserleri 
gibi klâsik ve beşerî bir mahiyet taşırlar 
mı, yoksa sadece milli midir? 

— Şüphesiz ki her güzel şey gibi bizim 
mimarimiz de beşerîdir ve Türk mimarîsi 
Yunan ve Mısır mimarisinden sonra ta 
Rönesans ve KVITnci asra kadar Garp'ta-
ki mimarî eserlerine faiktir; devam, mu
vazene ve istinat unsurlarını kendi içinde 
cemetmiş ve canlı bir uzviyet gibi hiçbir 
yere dayanmadan ve dışında istinat nok
tası arsunadan kalmış olması asimetri 
içhıde simetriyi bulmak itibariyle çok gü

zeldir. Uzaktan, yakmdan bakarken, yü
rüdükçe şeklini çizgi ve hacmini değişti
ren, herhangi yeni bir mâna alan bir eser
dir. En güzel taraflarından biri de tezyl-
natmın sadece arşitektüral olmasıdır.. Bu 
itibarla Yunan mimarîsinden sonra en 
güzel mimarî bize nasip olmuştur. Meselâ 
Husrev paşa türbesi türbe mimarîsi içinde 
baçlıbaşma bir nefasettir. 

Bu hafta çıkan kltab 
ve mecmualar (*) 

Edebî telif eserler 
Bir içim su: Refir Halid (bu eser mu

harririn yeniden tabına başlanan on beş 
kitabından ikincisini teşkil etmektedir. 
Semih Lûtfi Kitapevi - ikinci basılış), 
Çingeneler: Osman Cemal Kaygılı (bım-
dan 20 - 25 sene evvel yaşanmış hakikî 
•çingene aşklarını gösteren bir macera -
Etlman Kitapevi). 

* 
* • 

Edebi t ercüme eserler 
Küçük Rok; Guy de Maupassant -

Mustafa Nihad Özön (hikâyeler - Remzi 
Kitapevi), Bir sipahinin romanı, Pierre 
Loti - Halid Fahri Ozansoy (roman -
Remzi Kitapevi). 

* * 
M e c m u a l a r 

Türklük: Ayda bir çıkar milliyetçi kül
tür mecmuası (yeni çıicmağa başlamıştır). 
Yeni Adam: Profesör İsmail Hakkı Bal-
tacıoğlunım haftalık mecmuası (sayı: 
223 - bu nüsha yıldönümü münasebetile 
mimar Sinana tahsis edilmiştir), Gündüz -
Hikâyeler: Aylık, yalnız hikâyeler neşre
der mecmua (sayı: 1 - 36), Serveti Fü-
nun - Uyanış: Haftalık edebî mecmua, 
İlk öğretim: Maarif Vekâleti tarafından 
neşredilen haftalık öğretmen ve eğitmen 
gazetesi (sayı: 7), Hukuk gazetesi: On 
beş günde bir çıkan hukuki, ilmî, içtimai 
ve iktisadî gazete (sayı: 35-36) . 

* 
* * 

İlmî bir mecmua 
«Türklük» ismile yeni bir fikir mec

muası intişara başladı. Ayda bir çıkacak 
olan bu milliyetçi kültür mecmuası de-
ğerU Türk âlimlerinin yazılarile tanınmış 
ecnebi âlimlerin kalem yardımlarını te
min etmiş bulunuyor. İlk nüshasında 
Varşovanm Jozef Pilsüdski üniversitesin
de Türkoloji profesörü ve şark enstitüsü 
direktörü doktor Zayonçkovski'nin «Mar-
zuban - Nâume» ismini taşıyan şayanı 
dikkt bir tedkiki bulunmaktadır. Bun
dan başka Nazan Danişmendin »Anadolu 
Türk beyliklerinin haçlı bayrakları.», Ah
med Caferoğlunun «Afyonkarahisar Aze
rileri», Hüseyin Namık Orkon'un «Kem-
çik - Cirkak yazısı» hakkmda bir etodu ile 
değerli âUm İsmail Hami Denişmendin 
«Eski şark ve yeni garb telâkkilerine gö
re ırk nedir» isimli bir makalesi, Hüse
yin Sadeddin Artel'in (iTürk musikisi ki
mindir» başbklı bir tedkiki, Refik .\hmed 
Sevengil'in Türk aktörlerinden kolağası 
Haille dair bir yazısı vardır. 

Mecmuanın ilk nüshasında raslanan 
bütün bu yazılar üzerleıind<i ehemmiyetle 
durulacak kıymettedirler. 

* 
* * 

Açık muhabere: •k Orman umum müdürlüğü tedrisat ve 
neşriyat şubesi müdürü baya: 

Bahsettiğiniz eser bize gelmedi. Bir 
nüsha göndermenizi rica ederiz. 

[*] Bazı müellif ve tâbiler neşrettik
leri eserleri bilhassa tedkik ettirmek üze
re muharrirlerimizin adına yolluyorlar. 
Bu nüshalarda bahsedilecek eserleri sak
lamağı usul ittihaz ettiğimizden bir nüs
hanın da Akşam kütüphanesi namına 
gönderilmesi lâzımdır. 

Radyo konferansı işini 
bitirmek üzere 

Bir komite radyo istasyonları 
dalgalarını yeniden tesbit etti 
İsviçrenin Montreux şehrinde top

lanan beynelmilel radyo konferansı 
müzakerelerini bitirmek üzeredir. 
Muhtelif memleket radyo istasyonla
rı dalgalarının uzunluğunu yeniden 
tevzi ve tesbit etmek için dört kişilik 
bir plân komitesi teşkil edilmiştir. 

Komitenin reisi Alman, iki âzası 
Fransız, bir âzası da Belçikalıdır. Ko
mite, radyo dalgalarmın tevzü için 
bir iptidaî plân hazırlamıştır. Bu pâln 
mucibince 26 Fransız radyo istasyo
nuna 19 dalga uzunluğu tahsis edil
mektedir. Marsilya, Bordeaux, Tour 
Eiffel istasyonlan birleştirilmektediı*. 
Bunlar orta dalgada 337 metreden 
neşriyat yapacaklardır. 

Gene Fransız Grenoble, Nice ve 
Montpelliler istasyonlan da 250 met
reden işliyebileceklerdir. Fransanm 
ısrarı üzerine bu projede tadilât ya
pılmıştır. Yakında kuvveti 100 kilo
vata çıkanlması mukarrer olan Tu
nus radyo istasyonunun ise, ancak 
Afrikanm cenub ve cenubu garbisin
den işitilebliecek derecede anten 
kudretini tahdid etmesi teklif edil
mektedir. 

Fransaya tahsis edilmek istenen 
19 dalgaya mukabil, Moravya ve Bo-
hemyadaki istasyonlar hariç olmak 
üzere Almanya istasyonları muhtelif 
21 dalga üzerinden neşriyat yapacak
lardır. 

Almanya, Fransa ve İtalya radyo 

istasyonları arâsmdaki rekabet bizi 
alâkadar etmez. Bizi asıl alâkadar 
eden nokta, Ankara istasyonunun 
dalga uzunluğu üzerinden neşriyat 
yapan Radio - Paris istasyonunun 
dalga uzunluğmıun değşitirilmesidir. 
Hükümetimiz bu haklı dileğimizin 
isafı için konferansa müracaatta bu
lunmuştur. 

Pariste çıkan İntransigeant gaze
tesine inanmak lâzımgelirse Ankara 
istasyonunun dalga uzunluğu üze
rinden neşriyat yapaıi ve bizim rad
yo neşriyatımızı işkâl eden Radio -
Paris istasyonuna münhasır ve mah
sus olmak üzere bir dalga uzunluğu 
tahsis edilecek ve Radio - Paris'in 
kuvveti 500 kilovata çıkarılacaktır. 

İntransigeant gazetesinin Radio -
Paris istasyonuna taallûk eden bu 
haberi, müphemdir ve tavzihe muh
taçtır. Radio - Paris'in bugünkü dal
ga uzunluğu muhafaza edilecek mi, 
yoksa, gene uzun dalgalardan başka 
bir yer mi bu Fransız istasyonuna 
tahsis edilecek? Akla gelen bu iki 
suale şimdilik bir cevab vermek ka
bil değildir. Bu noktalar hakkmda 
tenevvür etmek için mütemmim ma
lûmat gelmesini beklemek lâzımdır. 

Eğer Radic - Paris'in bugünkü dal
ga uzunluğu muhafaza edilecek ve 
bugün 150 kilovattan ibaret olan 
kuvveti 500 kilovata çıkarılacak ise, 
o zaman Ankara istasyonunun neşri
yatı daha ziyade işkâl edilecektir. 

Horoz dövüşü 
yüzünden kavga 
Galip horozun sahibi iki kar
deşi ağır surette yaraladı 

Sivas (Akşam) — Sivasa bağlı Fen-
gisorgır köyünde horoz dövüştürme 
yüzünden iki kişinin ağır yaralanma-
sile neticelenen bir hâdise olmuştur. 

Köy meydanında köylüler toplana
rak eğlence olsun diye köyden Ömer 
oğlu İsmail ile Mehmed ve Abdullah 
kardeşlerin horozlarını dövüştürme
ğe başlamışlardır. 

Horozlar bir müddet kavga etmiş
ler, nihayet İsmailin horozu son bir 
hamle ile Mehmed ve Abdullah kar
deşlerin hozorunu mağlûp etmiştir. 

Horozlarının yenilmesine kızan iki 
kardeş meydana atılarak İsmailin 
galip horozunu yakalayıp yere vur
muşlardır. Bu sefer hiddete gelen 
İsmail iki kardeşin üzerine atılmış 
ve cebinden çıkardığı bıçakla ikisini 
de ağır surette yaralamıştır. 

Yaralılar Sivas memleket hastane
sine getirilmiş, suçlu yakalanmıştır. 

Sepette on ginlü!^ 
çocuk ces'ili 
I 

Şadiye çocuk ölü doğduğunu 
iddia ediyor 

İzmir (Akşam) — Çeşmede Zeytin
ler köyünde bir vaka olmuştur. Hakkı 
kızı 20 yaşında Şadiye Şengül, bun
dan on gün evvel bir erkek çocuk do
ğurmuş, fakat gayri meşru bir müna
sebet mahsulü olan bu vakayı köylü
den gizlemiştir. Bunu haber alan bir 
kişi, dedikodu yaparak, bütün köy 
halkına yaymış, nihayet zabıta ve ad
liye de haberdar olmuş, evde yapılan 
araştırmada ahırda bir sepet içinde on 
günlük bir çocuk cesedi bulunmuştur. 
Şadiye, çocuğım ölü doğduğunu, hi'-
cab duyduğu için hâdiseyi herkesten 
gizlemeğe kalkıştığını, adliyedeki ifa
desinde söylemiştir. Çeşme müddei
umumîliği hâdise tahkikatına devam 
etmektedir. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 64 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Bir müddet gelen giden olur mu di
ye bekledi sonra yatmağa çıktı, serve
tini yastığlmn altına sakladı. İçi ra
hattı. 

— Bu gidişle epey para biriktirir, 
kızlarımı aramağa başlarım! - diye 
düşünüyordu. 

Tatlı ümidlerle uykuya daldı. Sa
bahleyin kalkar kalmaz gene işine koş
tu. Gene parasını alarak akşam üstü 
lokantaya geldi. Gene onu kimse ara
mamıştı. Böylece birkaç gün geçti. 
Mendilinde paralar birikiyordu. 

Bir akşam işten yorgun döndüğü za
man Ali Zekile üstadın karşılıklı otu
rup içtiklerini gördü. 

İhtiyarın yüzünün güldüğünü fark-
eden Zeki merakla sordu: 

— Hayır ola? Ne var? Pek memnun 
görünüyorsun. 

— öyle!... Çok seviniyorum. Hamd-
olsun bir iş buldum. 

— Sahih! Ben sana vadetmiştim 
amma birşey çıkmadı. 

— Zarar yok! Vaziyetimden mem-
mmum. Elime para geçiyor. Birkaç 11-

Nakleden: (Vâ-Nû) 
ra biriktirdim. Şöyle biraz daha top-
larsam üstümü başımı düzeltip bildik
lerini aramağa çıkacağım. 

— Âlâ, âlâ! Amma dikkat et de pa
ram kaybetme! 

— Yok canım... Mendilime sıkı sıkı 
bağladım cebimde saklı! Bütün gün 
yokluyorum. Geceleri de yastığımın 
altına koyuyorum... Zaten kimse pa
ra kazandığına! bilmiyor ki... 

— Mükemmel! İnşallah işin ras gi
der. 

O sırada üstadın arkadaşlarından 
biri girdi. Kaşları çatık, aksi bir hali 
vardı. 

Masaya çağırdılar. 
— Gel bizimle birşey iç... Pek surat

sızlığın var. 
— Nasıl olmasın... Polisin biri pe

şimi bırakmıyor. Onun 3rüzünden mü
kemmel bir fırsat kaçırdım. Rıhtımda 
dolaşıyordum. Bir seyyahın gayet iyi 
deriden İki çantası vardı. Hamalla 
kavga ediyordu. Farkına varmadan 
bir tanesini aşırabilecektim amma ne 
yî^parsm ki, polisin gözü benden ay

rılmadı. Ah! Çok kızdım... Bilhassa ki 
son derece paraya ihtiyacım vardı. 

— Vah vah... Ne ise alacağın ol
sun... Kadri efendi sen de birşey içmez-
misin? 

— Hayır teşekkür ederim. Yemek 
yiyip yatacağım. Sabahleyin erken 
kalkmak lâzım. 

— Sen bilirsin. 
İhtiyarcık yemeğini yiyip odasma 

çekildikten sonra Ali Zeki başını sal-
lıyarak: 

— Şu herifi seviyorum amma mu
hakkak ki ijri bir arkadaş değil! 

— Aptalın biri... 
— Aptal amma ayni zamanda sin

si! 
— Sinsi mi? 
— öyle ya! İş bulmuş, para kaza-

myor, üstelik biriktiriyor da herkesten 
gizliyor. 

— Yok canım! 
— Vallahi! Bir mendilin içine bağla

mış. Gözümle gördüm. Beş altı lirası 
var. 

— Tevekkeli değil kaç zamandır 
yanımıza uğramıyor. 

Çantayı çalamadığından müteessir 
olan hırsız Mehmed, başını saUıya-
rak: 

— Ah! Bu para ne işime yarardı! -
dedi. 

Biraz daha konuşduktan sonra erte
si akşam geleceğini vadederek çıkıp 
gitti. 

Yalnız kalınca: 
«— Hesabım doğru çıkarsa Kadri 

efendmin paralan bu akşam uçacak
tır... Böylelikle de ailesini araştırma
ğa çıkması gecikecektir.» 

Hep birlikte yattıkları odaya, Meh
med, yavaşça girdi. Köşede Kadri efen
di derin derin uyuyordu. Hırsız da ya-
tağma uzandı. Fakat bir türlü gözü
nü uyku tutmuyordu. O hep babahğm 
parasını düşünüyordu. Nihayet daya
namadı. Usulce kalktı, ihtiyarın yata
ğına yaklaştı. Alışkanlığın verdiği me-
haretle elini yastığın altına uzattı. 
Tamam! Mendile sanlı para işte ora
da! İhtiyatla çekip çıkardı, düğümü 
çözdü. Tam yedi lira yetmiş beş ku
ruşu saydı. Liralan cebine yerleştir
di kuruşları tekrar mendile düğümle-
di ve ayni meharetle yerine koydu. 
Yatağına girip yattı. 

Kladri efendi uyandığı zaman ilk işi 
mendilini yoklamak oldu. Yerinde du
ruyordu. Hemen giyindi. Zamanında 
işinde bulunmak lâzımdı. Telâşla, 
farketmeden, mendili de cebine sok
tu. Öğleye doğru tenha bir sokağa sap
tı. Bir duvar kenanna çökerek aldığı 
ekmek zeytinle karnını doyuracaktı. 
Stndire sinire yedikten sonra bir ke
re de parasını saymak arzusuna ka
pıldı. Mendilini çıkardı, açtı. Kuruş
ları görünce biran meseleyi anlama
dan şaşkın şaşkın baktı. Gözleri hay
retle açüdı, yüzü ölü gibi sarardı, du

dakları titredi. Olduğu yerde sendele
di ve baygın bir halde duvara yaslan
dı. Gözlerinden boşanan yaşlar onu de
lilikten kurtardı. 

Uzun müddet hıçkıra hıçkıra ağla
dı. 

«— Beni soymuşlar, soymuşlar!» di
ye inliyordu. 

Sonra gene vazifesi mucibince cad
deler de dolaşmağa başladı, fakat sar
hoş bir adam gibi sendeliyordu. 

Hırsızı aramak bile aklmdan geçme
di. Akşam üstü lokantadan içeri girdi
ği zaman oturan arkadaşlarma: 

— Bugün paramı çaldırdım! - diye 
derdini yandı. 

Ali Zeki: 
— Ne? - dedi. - Hani şu biriktirdiğin 

para mı? 
— Evet... Almışlar işte... 
Hırsız Mehmed hayretle b f ^ d ı : 
— Nasü? Senin paran mı vardı? 

Nereden buldun. 
İhtiyarcık kinli bakışlarla muhata^ 

bma baktı: 
— Birer birer biriktirmiştim. Her 

şeyden kendimi mahrum ederek para 
topluyordum... Ah! Çok acı... 

Tekrar ağlamağa başladı. 
Üstad ciddî bir eda ile: 
— Kimden şüpheleniyorsun? Senin 

gibi hepimizin sevdiği bir adama kim 
bu fenalığı yapabilir kil 

(Arkası var) 
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(Baş taı-afı 1 inci sahifede) 
Kont Ciano Tiranda 

Roma 8 (Hususî) — Hariciye Na
sırı Kont Ciano tayyare ile Tirana 
gitmiştir. 

RoîTia 8 (A.A.) — Kont Ciano, bu 
sabah Yugoslavyanın Roma elçisile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Londra 8 — Romadan bildirildiği
ne göre İtalyan kıtaatı dün sabah 
Tirana girdikten sonra İtalya Hari
ciye Naan Kont Ciano, Tirazut git
miştir. 

Mussolini Tirana gidiyor 
Londra 8 (HiLsusî) — MiiSsoUni, 

galib bir ihtimal üe yann (bttgün) 
tayyare üe Tirana gidecektir. 
Arnavutluğun işgali hiç bir 

devlete karşı değilmiş 
MHâno 8 (A.A.) — Regime Facista 

yazıyor: 
Arnavutluğun işgali hiç bir devle

te ve komşu devletlere karşı değildir. 
İtalya bu komşu devletlerle samimî 
münasebetlerinin idamesi arzusım-
dadır. 

Kral Zogo ve Kraliçe 
Selânikte 

Londra 8 — İtalyan radyosunun 
verdiği habere göre Arnavutluk kiralı 
Zogo, Yunanistana gitmiştir. EJxal 
Zogo, Arnavutlara hitaben bir beyan
name neşrederek son nefeslerine ka
dar istilâya karşı koymalarmı tavsiye 
etnıiştir. Ki rai, kraliçe ve Kıralm 
hemşireleri Selâniğe vannışlardır. 

İtalyanlara göre Tiranda 
i ş g a l d e n evve l v a z i y e t 

Roma 8 (A.A.) — Stefani ajnası-
nm Tirandan bildirdiğine göre, dün 
Öğleden sonra vaziyet vahimleşmiş, 
Tiran zimamdarlan payitahtta kala-
mıyacaklarını anlamış ve meçhul bir 
istikamete, pek muhtemel olarak El-
basana hareket etmişlerdir. 

Stefani ajansı, bu haberinde şu ma
lûmatı da vermektedir: 

Son günler zarfmda mütemadiyen 
fikir değiştiren Kıral, zaman kazan
mak istemiş ve general Guzzoni'nin 
nezdinde İtalyan ataşemiliterinin re
fakatinde Ekonomi Nazırı Geraja 
göndermiştir. Kiralın müzakereleri 
uzatmak suretile İtalyan askerleri
nin yürümesine karşı koymak istediği 
sarihtir. 

Bir muvakkat hükümet kurulmak 
üzere olduğu şayiaları dolaşmaktadır. 
Bu hükümet, memlekete, İtalyanm 
himayesi altında hakikî adalet esas
larına dayanan bir rejim vermek için 
mesul unsurlar tarafından kurula
caktır. 

Öğrenildiğine göre, İtalyanm mü
dahalesine sebeb olan gayri mesul 
unsurlar şehirde soygun yapmakta 
ve bilhassa İtalyan elçiliği etrafmda 
silâh sesleri işitilmektedir. 

İtalya elçisi ve elçilik memurları, 
sefaret binasmda silâhlı müdafaaya 
hazır bir vaziyette beklemektedir. 

Selâniğe ve Ege denizine 
doğru ilerleyiş mi? 

Paris 8 (A.A.) — Akşam gazeteleri 
de İtalyanm Arnavutluktaki icraatile 
meşguldürler. 

Temps gazetesinde şu satırlar okım-
maktadır: 

Şu dakikada görülen şeylerin ileri
sinde bir vakıa mevcuttur ki, o da 
İtalyaxun Almanya ile müştereken ve 
ihtimamla hazırladığı bir plâmn me-
todlu bir surette merhale merhale iler
lemekte olmasıdır. 

Geniş bir yayılma politikasının ilk 
merhalesi olarak Balkanlarda ilk vazi
yet almanın mevzuubahis olduğu gö
rülmektedir ve Arnavutluğun ötesin
de Selâniğe ve Ege denizine doğru bir 
ilerleyiş kendini gösteriyor. İtalyan 
hareketi bu suretle Alman hareketUe 
sıkı bir müvazilik içinde olacaktır. Bu
nun için İtalya, vakit geçmeden, Al-
manyanm doğu Avrupasmda tecrid 
edilmiş bir Romanyamn zararına ola
rak doğaya doğru ilerlemesini tacil 
edebilmek için Yugoslavyayı felce uğ
ratmaya çalışmaktadır. 

Journal de Debas da Albert Moussot 
yazıyor: 

Balkan antantı devletlerini «Baltık 
Öenizinden Akdenize kadar uzanan 
bir mukavemet hattile doğu Avrupa-
sile irtibatının kesilmesi» tehdidi al
tında İngiliz demarşma icabetten me
yletmek İtalya ve Almanya için çok 
mühimdi. 

Yunanistan endişede 
Londra 8 — Atinadan gelen haber

lere göre Yunanistan İtalyanm Arna
vutluktaki harekâtım dikkatle takib 
etmekte ve îtalyanlann cenubu şar-
kîya d(^ru sarkmalarmdan endişe 
etmektedir, 

Korfo 8 (A.A.) — Burada yakın 
günlerde birdenbire bir İtalyan ha-
r^Eetl vukua gelmesinden endişe edil
mektedir. 

Hollanda hududlarmda 
tedbir alıyor 

Londra 8 (Hususî) — Arnavutlu
ğun işgali HoUandada da büyük akis
ler yapmıştır. Öğrenildiğine göre Hol
landa, hududlarmda bazı tedbirler 
almıştır. Ordudan paslsalya yortulan 
kaldırılmıştır. 

Nim resmî bir Yugoslav 
gazetesinin makalesi 

Londra 8 — Belgraddan bildirili
yor: Nim resmî Politika gazetesi, İtal
yanm Amavutluktald harelcâtmdan 
bahsederken diyor ki: 

«Yugoslavya, Arnavutluktaki İtal
yan harekâtinin muvakkat olacağm-
dan emin olursa müsterih olabilir.» 

Yugoslavya İtalya ile sıkı 
temas halinde 

Belgrad 8 (A.A.) — Sabah gazete
leri Arnavutluk hadiselerine sahifeler 
dolusu yazı tahsis etmekte ve hadise
lerin beynelmilel akisleri hakkında 
•RcMtna, Paris ve I/Kidradan mütead-
did telgraflar neşretmektedir. 

Yalnız Politika gazetesi mülhem 

olduğu hissini veren bir komanter 
neşretmiştir. Gazete diyor İd: 

«Arnavutluğun bazı şehirlerinde 
İtalyan ve Arnavutluk lataatı arasın
da muharebeler olmuştur. Daha faz
la kan dökülmiyeceğini ümid etmek 
icab eder. Güya Yugoslavya tarafın
dan ahnan tedbirler baklanda haber
ler intişar etmiştir. Bu haberler doğru 
değll(fir. Yugoslavya hükümeti, men
faatlerimizi korumaya amade oldu
ğunu ve Arnavutluğa karşı alman 
tedbirİOTn muvakkat olduğunu bildi
ren İtalya hükûmetüe sıkı temas ha
lindedir.» 

Belgrad 8 (A.A.) — İtalyan kayna-
ğmdan öğrenildiğine göre, Duçe, Yo-
guslavyanm Arnavutluk meselesin
deki dostane hattı hareketinden do-
la3a Belgrad hükümetine teşekkürle
rinin iblâğma İtalyanm Belgrad orta 
elçisi B. İndelliyi memur etmiştir. 
Amerikan - Arnavut cemiyet

lerinin İngiliz Başvekiline 
telgrafları 

Nev) • York 8 (A.A.) — Müteaddid 
Amerikan - Arnavut cemiyetlerinin 
mümessilleri 6000 aza adına B. Roo-
sevelte, bayanına, B. Daladier ve B. 
Chamberlaine telgraflar çekerek Ar
navutluğun kurtanlmasını istemiş
lerdir. 

Diğer taraftan New - Yorktaki Ar
navutluk başkonsolosu, 50 binden 
fazla Amerikalı Amavuttan bu mü
racaata iltihak ettiklerini bildiren 
telgraflar aldığmı bildirmiştir. 

Hariciye Velıilimiz 
(Baş tarafı I inci sahifede) 

ve müttefik memleket vekili arasın
da pek samimî bir hasbıhal vukubul-
muştur. Romanya Hariciye Nazın bir 
kaç dakika sonra, kendisini karşıla
yan zevatla tekrar vapura girmiş, 
«Daçya» nm salonunda da kısa bir 
hasbıhâli müteakib vapurdan ayrıl
mıştır. 

Perapalasta 
B. Gafenko Hfiriciye Vekilimizle 

birlikte otomobüle doğruca Perapalas 
otehne gitmiştir. İki vekil yarım saat 
kadar görüştükten sonra saat 14 de 
yemeğe inmişlerdir, Öğle yemeği pek 
samimî bir hava içerisinde saat on 
beşe kadar devam etmiştir. 
İki Vekil üç saat görüştüler 

öğle yemeğinden sonra iki Hariciye 
Vekili hususî surette konuşmaya çe
kilmişlerdir. Bu görüşmeler saat on 
sekize kadar olmak üzere üç saat ka
dar sürmüştür. 

Talebe arasında 
Dün Perapalas otelinde ürdversite 

iktisad fakültesi talebesinin çayı var
dı. Gençle dansederken saat 18,10 da 
Hariciye Vekilimiz refakatinde Bük
reş elçimiz B. Hamdullah Suphi Tan-
rıöver olduğu halde salcma İnmiş ve 
gençlerin şiddetli alkışlan arasmda 
bir masada yer almıştır. On dakika 
s<Hira da Rumen Hariciye Nazın Ha
riciye Vekilimizin yanma gelmiştir. 
Talebe, misafir Neızm alkışlamak su-
retUe selâmlamıştır. 

MMIIHUaiHUUllHlHUlltHIllUIIUlUHlIUllIlMIIIUUllItlUHUllUllHlIlIHiai 

B. Gafenkonun bugün 
dönmesi muhtemel 

Hariciye Vekilimize Rumen Hari
ciye Nazırı görüşmelere bugün de de
vam edeceklerdir. B. Şükrü Saraçoğlu 
ile B. Gafenko bugün saat 15 de Pe
rapalasta gazetecileri kabul edecek
lerdir. Misafirimizin bu akşam Daç
ya vapurile memleketine avdeti 
muhtemeldir. 

Nazırın sözleri 
Muhterem misafirimiz Romanya 

Hariciye Nazın B. Gafenko dün va
purdan rıhtıma çıktıktan sonra gaze
tecilerin suallerine cevaben demiştir 
ki: 

— Böyle güzel bir hava ile İstan-
bula ayak bastığıma pek memnunum. 
Türkiyeyi ziyaretim, büdiğiniz gibi, 
esasen mukarrerdi. Şimdi bu ziyareti 
yerine getirmiş bulunuyorum. 

Bir Alman gazetesinin B. 
Gafenkoya atfen neşrettiği 

beyanat yalanlanıyor 
Bükreş 8 (AA.) — Rador ajana 

büdiriyor: 
Bir Alman gazetesi, İngiliz - Fran

sız diplomatik icraatma dair B. Ga
fenkoya atfen bir mülakat neşretmiş
tir. Bu beyanatı yalanlamaya mezun 
bulunuyoruz. Zira B. Gafenkcmun 
diplomatik vaziyeti de Başvekil ve 
Hariciye Nazın tarafından 27/3/939 
talihinde milli rönesans cephesinin 
toplantısmda tasrih edilmiş bulun
maktadır. 

lUHUuuııuınu lUHimiHuınıuıııuH 

İzmir, (Akşam) — 23,000 tonluk tngilia bandıralı Lititjra transatlantiği 
ile bu hafta İzmire (350) seyyah gelmiştir. Bımlarm ekserisi İngiliz tebaaüdır. 

Seyyahların vapurdan şehire çıkarılması için Denizbankm (Bayraklı) vapuru 
tahsis edümişlir. Seyyahlardan 140 kişi otobüslerle Bergamaya, 122 kişi hu
susî trenle Selçuğa giderek Bergama ve Efes harabelerini ziyaret etmişlerdir. 
î/jnirde kalan seyyahlar da şehrin görülmeğe değer yerlerini, timıir asan atl-
ka müzesini ve eski İzmir hafriyatım gezmişlerdir. Seyyahlar, İzmir, Berg». 

ma ve Efes gezintilerinden çok memnun kalmışlardır. Yulcandaki resimde 
seyyahlardan bir grup İzmir rıhtımmda görünüyor. 

Arnavudluğun işgali her 
tarafta nefretle karşılandı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
le elde edilen istilâlar devresi kaim 
olmaktadır. Arnavutluğun komşulan-
nm kendüerini doğrudan doğruya teh-
did altmda hissetmemeleri imkânsız
dır. 

Figaro diyor ki: 
— Ba istilâ geçen sendd tngiliı • 

İtalyan anlaşmasının esasım doğru
dan doğruya kökünden sarsmıştır. Ar
navutlukta Tücud bulacak İtalyan 
askeri ve bahri üsleri Akdoıizde T* 
jrakında Şarkta muvazeneyi mahsûs sU' 
rette değiştirecektir. Siyaset bakımın
dan, bu, doğrudan doğruya, cenuim 
şarki Avrupasmdald mukavemetleri 
bir araya toplamak bahsinddd Lon
dra teşebbüsüne bir darbedir. Bundan 
böyle İngiltereye söylenecek sözden 
ziyade alınacak kararlar gerektir. 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesinde 
diyor ki: 

Eğer Arnavutluğa karşı indirilen 
darbe, mahallen hemen derhal ihti-
lâtlar yaratmasa dahi, bu hadisenin 
neticeleri muhakkak ki, Almanyamn 
orta Avrupada ve şarktaki son darbe
sinin neticelerinden çok daha vahim 
olacaktır. 

Pertinax, Ordre gazetesinde diyor ki: 
— Şimdi lâzım olan, gerek İngiliz -

Sovyet ve gerek İngiliz - Türk müza
kerelerinin mümkün olduğu kadar 
çabuk neticelendirilmesidir. Roman
ya mesele»nin daha evvel bir hal su
retine rabdedilmesi icap ettiği be-
hanesile bu iki görüşme tehir edilme
melidir. » 
Suriye ulemasının tezahüratı 

Paris 8 (Hususî) — Arnavutluğun 
istüâsı Suriyede çok fena akisler yap
mıştır. Suriye uleması bir toplantı yap
mış ve tezahüratta bulunmuştur. Es
ki Başvekil B. Cemil Mardam İtalya
nm hareketini şiddetle protesto etmiş 
ve bunım, Arab âleminde büyük tesir
ler yapacağını söylemiştir. 

Amerika Hariciye Nazırının 
beyanatı 

Londra 8 (Hususî) — Amerika Ha
riciye Nazın B. HuU beyanatta bulu
narak Arnavutluğun istilâsmm sulh 
aleyhinde bir hareket olduğunu söy-
liyerek: 

— Bu istilâ, itimadı ve dünyadaki 
istikran bozmaktadır.» demiştir. 

Vaşington 8 — Hull, Beyanatta bu
lunarak hariciye nezaretinin Arna
vutluktaki vaziyet hakkında muhte
lif Avrupa hükümet merkezlerinden 
gelen malûmatı toplamakta olduğu
nu bildirmiştir. 

Roosevelt'e vaziyet hakkında pey
derpey malûmat verilmektedir. Ame
rika hükümetinin kuvvet istimalini 
yeniden takib edeceğî fakat îtalyaya 

karşı müsbet bir harekette bulunumıya-
cağı tahmin edilmektedir. 

Hull'ûn bildirdiğine göre Amerika 
sefiri Philps'in kont Cianojru ziyareti
ne hariciye nezaretinin sefirlerine ver
diği normal talimatm yerine getiril
mesinden başka bir mâna vermek doğ
ru değildir. 

Amerikan gazetelerinin 
makaleleri 

Nevyork 8 (AJl.) — Arnavutluğa 
karşı yapılan taarruz bütün gazeteler 
tarafmdan nefret ve infial ile karşüan-
maktadır. 

Newyork Times diyor ki: 
Zayıf, küçük ve müdafaasız olan 

Arnavutluk blöfünün suya düştüğü
nü gören Mussolitü için tam bir kur
ban idi. Fransa korkutmaya kulak as
madığı gibi İngiltere de mesuliyet
leri deruhde etmeye hararetli bir su
rette hazırlandığmdan, Mussolini hü
kümeti İtalyanm çok büyük ve müt
hiş bir millet olduğunu göstermek içm 
Arnavutluğa dönmüştür. Almanya son 
zaferleri elde etti. Şimdi de İtalyanm 
öğünecek bir zaferi var. 

Vaşington 8 (A.A.) — İtalyanlarm 
Arnavutluğa karşı yaptığı taarruzun 
bir yortu gününe tesadüf etmesi Ame
rikan efkârı umumiyesinde bir kat da
ha infial uyandırmıştır. 

Takriben 40,000 kişiden ibaret olan 
Arnavut kolonisi hususi şenliklerle 
veliahdin doğumunu tesid ederken bu 
haberi alarak hayret ve teessür duy-
muştur. 

Güzelliği Amerikada meşhur olan 
Kraliçe Oeraldine'in Amerikalı bir 
imneden doğmuş olması, Amerikan 

halkının Arnavutluğım feci âkibetine 
karşı beslediği sempati hislerini tak 
viye etmiştir. 

îsviçre gazeteleri ne diyorlar^ 
Beme 8 (AA.) — İtalyan taamnu 

İsviçrede umumi bir surette takUh 
edilmektedir. 

«Basler Nachrichten» gazetesi. Av-
rupa sulbünün müthiş bir surette bo-
zuldu^ımdan bahsediyor. 

Bumle'de çıkan «Nazional Zeitımg» 
diyor ki: 

«İtalya bu hareketi ile tngilterenin 
şiddet ve korkutma politikasına kar
şı olan azim ve aksülamelinin ne de
rece kuvvetli olduğunu tecrübe etmek 
istiyor.» 

«Journal de Geneve» yazıyor: 
İtalya Akdenizde Adriyatik denizi

nin ağzım kontrol eden Otranto ka
nalına hâkim olmak istiyor. Bu kana-
Im 1914 harbinde oynadığı çok mühim 
rol hatıra getirilirse, yapılan tezahü-
ratm stratejik maksada varmak için 
bahaneden başka bir şey olmadığı ko
layca anlaşılır. 

Tunus matbuatının nefreti 
Tımus 9 (A.A.) — (Havas) Arna

vutluk hadisesine sahifeler dolusu 
yazı tahsis eden Tunus matbuatı, 
Hitler prensiplerinin Roma taıafın-
dan taklit edilmesini nefret ve infialls 
karşılamaktadır. 

Müslüman noktai nazarından, Sa
bah gazetesi, İtalyan politikasmm is
lâm dünyasma bol bol yaptığı beya
natla ne kadar muteanz olduğunu 
kaydediyor. 

Mussoliniyi müslümanlığm hâmi
si olarak gösterenlere gelince, kısmen 
müslümanlarla sakin açık şehrin 
bombardımanı üzerine bunlarm ha
yalleri suya düşmüştür. 

Arnavutluk niçin kurban 
seçildi 

İtalyan gazetelerinden faşist olan 
Union gazetesi tabu olarak «Meşru 
vasilik» den bahsetmekte ise de, Gi-
omale ismindeki gazete İtalyanm 
Arnavutluktaki hanreketine Tunusta 
yapılacak birşey olmadığım anlaymc;* 
prestijin zaferini temin ihtiyacını 
sezmektedir. 

Bu gazeteye göre, şimdiki merhale 
Polonya ve Tunus olmak icab ederdL 
Fakat Fransamn B. Daladier taıafm-
dan ifade edilen kati hattı hareketi 
Tunus yolunun iyi muhafaza edil
mekte olduğunu Komaya göstermiştir* 
İngiliz - Leh anlaşması ise yolu Al-
manyaya kapadı. Cesareti kırılan 
küçük milletler de mukavemete ha-
zırlamyorlardı. Buna derhal mukabe
le etmek lâzım geldi ve Arnavutluk 
kurban olarak seçildi. 

Cesur Arnavut milletine 
karşı takdir ve hayranlık 
Paris 8 (A.A.) — Arnavutluk sefa

retine dünya talebe birliğinden, Pa-
risteki Bulgar talebe cemiyetinden, 
Paristeki Yugoslav talebe cemiyetin
den ve diğer cemiyetlerden bir çok 
telgraflar gelmiştir. Bu telgraflarda 
İtalyan taarruzu protesto edilerek is
tiklâli için mücadele etmek suretile 
Balkanların istiidâli için mücadele 
etmekte olan cesur Arnavut milletine 
karşı tekdir ve hayranlık gösterilmek
tedir. 

Japon gazetesi ne diyor ? 
Tokyo 8 (A.A.) — Arnavutluğun iş

gali hakkında tefsiratta bulıman 
Nişi - Nişi gazetesi yazıyor: 

«Artavutluğun işgali Roma - Berlin 
mihverinin İngiliz -muhasara teşeb
büsüne şiddetli ve seri bir mukabele-
sidir. Şimdi artık Yugoslavya ile Ro-
manyanm Almanya ve İtalya aley
hindeki bloka iltihak etmeleri pek az 
muhtemeldir.» 

İŞ bulmak İçin 

Uzun, uzun düşünmeğe 
hacet yok! 

«Akşam»a bir KÜÇÜK İLÂN 
verm^ kâfidir. ^ 

11̂  

luul-acaatlan. 
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5 Koca Sinanm yıldönümü 
Mimar Sinan Türk mimarîsinin 
en şerefli simalarından biridir 

Millî âbidelerimiz ve tamir edilen Sınan eserleri 
Anadoludaki Selçuk Türklerinin, 

saltanatı sona erdiği ve parçalandığı 
vakit, yerleri ayni kandan olan kar
deş milletlere ve bir parçası da Kayı-
han neslinden Osmanoğullan Türk
lerine geçmişti. Bu cihetle Selçuk 
Türklerinin bir kısım mimarî eserleri 
ve teşkilâtı da - hiç değişmeksizin -
Osmanlı Türklerine geçmiş bulunu
yordu. 

Büyük ırkının kahramanhk kanı 
damarlarmda kaynaşan bu yerü Türk 
devleti, Osman bey gibi kahraman 
başbuğlarının idaresi altında memle-
ketlerini genişletmeğe koşarlarken, 
bir taraftan da imar sahasmda ye
ni ve kudretli bir hareket göstermek
te idiler. 

Hayreddinler, Sinanlar, Kasunlar 
gibi büyük sanatkârlar ( Yeşil gibi, 
Üç şerefli gibi, nihayet Selimiye ve Sü-
leymarüye gibi büyük şaheserleri 
yaratan bu ilk hareket, Bursa ve İz-
nikten Çardağa, Çardaktan Gelibo-
luya ve bütün Trakyaya doğru büyük 
kahramanların zaferleri ardısıra gi
diyor ve karakterini büyük milleti
nin asîl ve kahraman ruhundan alan 
yeni bir mimarî, zaferlerin ulaştırdı
ğı şehirlerde Türkün şeref dolu zafer
lerinin hatıralar mı yükseltiyor; Meri-
cin. Ergenenin üzerlerinde köprüler, 
kasabalarda büyük hanlar, çeşmeler, 
hamariılar, imaretler, medreseler ve 
mabedler yapılıyor; bu suretle istilâ 
edilmiş şehirler, Türkün mamureleri-
le süsleniyordu. 

İstanbulun fethinden sonra Türk 
mimarisinde başlıyan büyük hareket
ler, imparatorluğun Tuna boylarına, 
Macaristan içerilerine kadar büyüyen 
ülkelerinin imarı ve askerî yolların 
ve köprülerin inşası gibi mühim ihti
yaçlarla karşılaşıyordu. 

Bu cihetle mevcud mimarî teşkilâ-
tm büyütülmesi ve esaslı bir şekle so
kulması lüzumu haslı olmuştu. Türk
ler ilk istilâ devirlerinde esaslı bir mi
marî yaratmağa ve zengin mimarî 
eserleri yapmağa vakit bulamamışlar 
ve bugün örnekleri hâlâ yaşıyan İz-
nikte, Çardakta ve Geliboluda oldu
ğu gibi, mimarî eserlerini, Anadolu-
dan getirdikleri işçilerle istilâ ettik
leri yerlerde buldukları eserlerden is-
tifad etmek suretile yapmakta mah
zur görmemişlerdi. Sonradan Bursa 
ve Edirnede tamamen millî şekilde ol
mak üzere eserler meydana getirmeğe 
başlamışlardı. 

İstanbulun fethinden sonra ise bir 
taraftan Bizans mimarîsile karşıla
şan Türk mimarîsi, kendi öz ve temiz 
mimarîsini değiştirmemiş, buna mu
kabil o zaman için Bizansm ve bütün 
dünyanın en mühim eserlerinden biri 
olan Ayasofyadan daha mütekâmil 
eserler meydana getirmek için çalış
mıştır. Ayasofya, hakikatte mühim _ 
bir eserdir. Fakat bu ehemmiyeti, ta
rihî bir kıymetten başka bir ifade et
miyordu. Çünkü Türk mimarları her 
ne kadar, o zamana kadar Ayasofya
dan daha büyük eserler meydana ge
tirmemişlerse de, mimarı ve konstrük-
siyon bakımından, Ayasofyadan daha 
yüksek eserler meydana getirmiş bu-
lımuyorlardı. Bunu küçük mikyasta 
Yeşil ve Üç şeref eli ile mukayese et
miş olabiliriz. 

Halbuki sonradan Türk mimarla
rının yarattığı büyük şaheserlerle 
Ayasofyayı mukayese etmek bile doğ
ru olamazdı. Çünkü tarihî kıymeti 
olan Ayasofya, bugün bütün dünya 
âlimlerinin de itiraf ettikleri gibi, 
monümantal denilecek inşaî ve mi
marî teşkilâttan tamamen mahrum
dur ve Ayasofyanm bugüne kadar 
ayakta durması da, gene Türk mi
marlarının Ayasofya bünyesinde yap-
tıklan sağlamlaştırmalardan ileri gel
mektedir. Bunun için Türk mimarî
sinin yükseliş devrini açan Hayred-
dinden Sinana ve Sinandan Kasıma 
kadar olan büyük mimarlar, Anado-
ludan getirdikleri öz mimarîlerinin 
esaslarından harice çıkmamışlar, fa
kat bu mimarîyi gerek,plân ve teşkilâ-
ti inşaiye ve gerekse mimarî teferrü-

Menemen ovasını sulama 
hazırlıkları 

Mimar Sinanm şaheserlerinden Selimiyenin uzaktan görünüşü 

tesis edilen (Edime ve yöresi esM 
eserleri sevenler kurumu) Trakyada-
ki her türlü mimarî eserlerimizle, 
tarihî kaleleri ve âbideleri korumak 
ve her hangi devre aid olursa olsun, 
bütün tarihî yapı ve eserleri incele
mek ve bunların değerlerini tanıtmak 
ve tamirleri için alâkalı makamlar 
nezdinde delâlette bulunarak tahsi-
satlannı temin etmek gibi büyük ve 
kültürel bir vazife üzerinde çalışmak
tadır. 

930 yümdanberi Trakyada tamir 
edilen Sinan eserleri — Camiler: Edir
nede: Selimiye, Babaeskide: Cedid 
Alipaşa, Lüleburgazda: SokuUu Vezir 
Mehmedpaşa, Havsada: SokuUu Ve
zir Mehmedpaşa, Tekirdağında: Vezir 
Rüstempaşa, Karıştıranda: Vezir Rüs-
tem paşa camileri. 

Köprüler: Çorlu köprüsü, Karıştı-
„ . , , . . , ran köprüsü, Lüleburgaz köprüsü, 
Selmuyenm sanatkarane işlenmiş Hanlar ve su yollan: Edirnede Rüs-
mınberı, köşede 930 kasu-gasuıda Se- ^^^ j ^ ^ ^ ^ Kanştıranda Horhor 
ilmiyenin külahları düşen minareleri ' 

, . , Trakya umum müfettişlik mimarı: 
at ıtıbarıle daha gemşlettırmisler ve MA7UAif ATTAN 
daha mütekâmil bir şekle sokmuşlar MAZHAR ALT AN 
ve bu suretle dünyada emsali olmı-
yan büyük ve ulusal bir mimarî mey
dana getirmişlerdir. 

Büyük kahramanların büyük za
ferleri ardısıra giden ve yükselen mi
marîmiz imparatorluğun inhitata doğ
ru yürüdüğü devirlerde de bu inhi
tat izleri üzerinde yürümüş ve yavaş 
yavaş sanatkârlarını ve teşkilâtmı 
kaybetmiş ve ulusal mimarîmiz bü
yük zaferlerin ve imparatorluğun 
kudret ve ihtişamlı devirlerinin asır
lara intikal eden birer hatırası halin
de kalmıştır. Bugün Anadoluda ve 
Trakyada ve vatan dışında bulunan 
ve Türkün yüksek medeniyetinin var
lığını ve Türk mimarîsinin güzel sa
natlar sahasmda yüksek ve eşsiz de
ğerini yaşatan bu hatıralar, asırdan 
asra intikal ederken de, bir taraftan 
inhitat ve saltanat devirlerinin ka
yıtsızlığı ve diğer taraftan tabiatin 
ânzalarile hırpalanmış ve bakım gör
mediği için de bu kıymetli mevcudi
yetlerden bazıları ya harap olmuş 
veya tamamen ortadan kalkmış bu
lunuyordu. 

Türkün 6000 yıllık büyük tarihi 
önünde Türk Tarih Kurumu teşkilile 
tarihî tedkiklere yol açan ve eski eser
lere karşı en büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet veren Ebedî Şef ATATÜRK 
ve Millî Şef İNÖNÜ'nün yüksek hi-
mayelerile, Anadoluda olduğu gibi, 
Trakyada da eski eserlerin muhafa
zası ve tamirleri devlet programına 
girmiş ve Ebedî Şef Atatürkün 930 yı-
İmda Edimeyi şereflendirdiklerinde 
kasırgadan minarelerinin külahları 
yıkılan ve bünyeleri zedelenen Seli
miye ve Üç şerefelinin tamirlerini em
retmiş olduklarından. Vakıflar umum 
müdürlüğünce büyük paralar sarfe-
dilerek, her yıl bir program altında 
bu iki büyük eserin tamirlerinin de
vamı temin edilmiştir. 

Bundan başka Trakya umumî mü
fettişi general Kâzım Dirig'in baş
kanlığı altında üç yıl evvel Edirnede 

Salihli (Akşam) — Menemen ova-
sımn sulanması için açılacak büyük 
kanalın inşasında kullanılmak üzere 
Amerikadan büyük bir Ekskavatör 
makinesi getirtilmiştir. 

Yukandaki resim makineyi mon
taj yapılırken göstermektedir. 

KÜÇÜK İLÂN 
okuyucularımız arasında 

EN SERÎ, 
EN EMtN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım satım, kira işlerin
de iş ve işçi bulmak İçin istifade 
ediniz! 

Taksim, Tepebaşı, Bebek 
bahçeleri ıslah ediliyor 
Taksim bahçesinden duiıuiiye Italdırılıyor, 

Yeni bir bar itısını yapıiacait 
Tepebaşı bahçesindeki bar yıktırılacak, 

Tiyatro beton olacak 

Taksim bahçesinin görünüşü 

İstanbuldaki Belediye bahçeleri bir 
zamanlar yazm en temiz, en nezih 
eğlence yerleri idi. Fakat son seneler
de çok ihmal edildiklerinden burala
ra rağbet azalmış, bahçeler, adetâ 
bahçe manzarasını kaybetmişlerdir. 
Vali ve Beleriye reisi B. Lûtfi Kırdar 
bu ciheti göz önüne alarak Taksim, 
Tepebaşı, Bebek bahçelerinin yeniden 
tanzim ve ıslahı için teşebbüslere gi
rişmiş, bu hususta plânlar hazırlan
mıştır. 

Taksim bahçesi 
Taksim bahçesinin kapısı genişle

tilecek, bahçe içindeki ahşap köşk 
ve bar binalan yıktınlacaktır. Orta
daki muzika yeri kalacak, bunun altı 
kahve büfesi haline konacaktır. Bah
çede içki satılmıyacak, beş kuruşa 
kahve, çay, gazoz, limonata verilecek
tir. Bahçe için antre almmıyacaktır. 
Burası, Gülhane parkmda olduğu gi
bi, guruba kadar açık bulunacaktır. 
Haftanın bir kaç günü bahçede mu
zika çalacaktır. 

Yıktırılacak olan ahşap barm ye
rinde muntazam bir bar binası yap
tırılacaktır. Burasa Hayır müessese
lerinin ve diğer teşekküllerin verecek
leri balolar için müsaid bir şekilde 
olacaktır. 

Taksim bahçesinin tanzimi işiyle 
faaliyetle uğraşılıyor. Bahçe yakında 
halka açılacaktır. 

Tepebaşı bahçesi 
Tepebaşı bahçesi de yeniden tan

zim edilecektir. Gardenbann kira 
mukavelesi 20 mayısta bitecektir. 
Caddeden çok çirkin görünen bu ah
şap bina derhal yıktmlacak, burası 
bir bahçe haline getirilecektir. 

Bahçenin ortasındaki kışlık tiyat
ronun ahşap sahnesi geçen sene be-
tone çevrilmişti. Bu sene de diğer 
kısımlar, yani asıl tiyatro betona tah
vil edilecektir. Bu münasebetle sokak 
cephesinde bulunan artistlere mah
sus odalar kaldırılarak tiyatro daha 
fazla halk alabilecek hale getirilecek
tir. Artistler için sahnenin arkasında 
soyunma yerleri, kütüphane yapıla
caktır. Bahçedeki yazlık sahne tiyat
ronun medhali olacaktır. 

Geçen sene betona tahvil edilen 
sahne kısmı hariçten pek çirkin gö
rünüyor. Tiyatronun diğer kısımları 
modern bir plân dahilinde betona 
tahvil edileceğinden bu gibi çirkin
liğe meydan verilmiyecek ve bu ara
da sahne kısmının dış göıünüşü de 
ıslah edilecektir. 

Tiyatronun arkasmdaki bahçenin 
Halice bakan kısmı esasU surette tan
zim edilecek, burada teraslı ve came
kânlı, yaz ve kış kullanmağa elverişli 
bir bar yapılacaktır. Bahçenin önün
deki uzun parmaklıklar kaldırılarak 
kısa duvarlar inşa edilecektir. 

Bütün bu inşaat iki yüz bin liraya 
çıkacaktır. Bu tahsisat bu seneki 
bütçeye konacaktır. Ancak bütçenin 
meclisten çıkması ve hükümetçe tas
diki zamana muhtaç olduğundan in-

şaatm süratle ikmali için inşaata da
ha evvel başlanmak üzere Belediye re
isliği meclisten salâhiyet istiyecektir. 
Taksimde yapılacak barın plânı Be
lediye imâr şubesi mimarlarından B. 
Rükneddin, Tepebaşı tiyatrosunun ve 
gardenbarm plânları da şehir tiyat
rosu rejisörü B. Ertuğrul Muhsin, 
mimar B. Rükneddin ve dekoratör 
Gotye tarafından hazırlanmış ve B. 
Prostun mütalâası alınmıştır. 

Belediye, Bebek bahçesinin de tan
zimine karar vermiştir. Bunun için 
de ayrı bir plân hazırlanmıştır. 

Bergama kermesi 

Bergama (Akşam) — Bergamada 
meydana çıkanlrmş olan dünyamn 
ilk hastanesi Eskülepyon'un restore 
edilmesine başlanmıştır. Sütunlar ve 
kornizler yerlerine konmakta, Eskü-
lepyon, eski heyetile yeniden meyda
na gelmektedir. 

Bergama Halkevinin muhtelif kol
ları, verimli bir şekilde çalışmaktadır. 
23 Mayısta başlayacak ve bir hafta 
devam edecek Bergama kermesi için 
Halkevine mühim vazifeler terettüp 
etmektedir. Halkevi sahnesinde sık 
sık konser ve temsiller verilmektedir. 
Yukarıdaki resim, Halkevinde kızla-
rm millî kıyafetle, millî oyunlarımızı 
oynadıkları görülüyor. 

Pazarda bırakılan çocuk 
izmir (Akşam) — Ödemişte Peynir 

pazarına bir aylık bir kız çocuğu ter
kedilmiştir. Hüviyeti tesbit edilemiyen 
bir kadın, kucağındaki çocukla paza
ra gelmiş, orada gördüğü Emine adm-
da bir kadma: 

— Şu çocuğu azıcık tutuver; şura
dan peynir, yumurta alacağım, de
miş. 

Kadın, çocuğu almışsa da, anasmı 
bir daha görememiştir. Çocuğunu 
terkederek savuşan kadın aranmak
tadır. Metruk çocuk Belediyeye tesüm 
edilmiştir. 
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Eminle Jale, haftada üç kere Eminin 
kiraladığı küçük garsonyerde birleşir
lerdi. 

Genç kadın evliydi ve kocasını şim
diye kadar hiç aldatmamıştı. Erkek 
de Jalenin kendisine bağlanmasmdan 
dolayı son derece gurur duyardı. 

O derece gurur duyuyordu ki, her 
kadının kendine âşık olacağına ar
tık kani idi. Bu suretle gizliden ufak 
tefek maceraları da oluyordu. Maa-
mafih, Jale ile birleşmeleri her ikisi 
için zevkti. Bilhassa ki kadm ona as
la yük olmuyor; rahat rahat, sık sık 
görüşebiliyorlardı. Zira Jalenin koca
sı işine muntazaman devam eden, 
muayyen saatlerde gelip giden bir er
kekti. 

Bu münasebet beş senedenberi de
vam ediyordu. Ellisine gelen Emin, 
günün birinde babasından müthiş bir 
mirasa kondu. Fevkalâde zengin ol
du. 

Babası küçük hayat yaşıyan müthiş 
bir kabzımaldı. Biriktirmiş mi biriktir
miş... 

Emin, babasının mesleğine devam 
etmedi. Dükkâm, bostanları, bahçele
ri filân satarak, ticaretteki parasım 
çekerek iradlar aldı. 

Sevgilisi zenginliğini öğrenir de pa
ra çekmek yollarım arar korkusile: 

— Elhamdülillah rahat yaşıyacak, 
kimseye muhtaç olmıyacak kadar iki 
buçuk kırıntımız varl - derdi. 

Emini tanıyan bir ahbap vasıtasile, 
kadın, sevgilisinin karunlar kadar 
mal sahibi olduğunu haber aldı. Ken
disinden hakikati gizlediğine fena hal
de kızdı. Bu samimiyetsizliğin mü
kemmel intikamını almağa karar verdi. 

Kocası zengin değildi. Daima he
sapla, idareyle yaşamaları lâzımdı. 
Jale otuz beş yaşındaydı. Yeniden bir 
hayat kurabilirdi. Kocasına imzasız 
bir mektup yolladı. îçinde randevu ye-

' ri, dostile birleştikleri saat mımtazam 
şekilde yazılmıştı. 

Bedri, canavar ruhlu bir erkek de-
ğUdi. Fakat namus işlerinde de hiç 
şakaya gelmezdi. Muayyen günde, mu
ayyen saatte gidip gözetledi. Jalenin 
Eminle beraber biı apartıman kapısm? 
dan çıktığım görünce kan beynine sıç
radı. 

Karısına biı- tokat indirdi. Herifin 
çapkasmı da şemsiyesile ezdi. 

Emin, kendini müdafaa için hücu
ma kalktı. Bedriyi bıyıklarından yaka
ladı. Sokak ortasında böylece başlıyan 
kavga, nihayet karakolda bitti. _ 

Mahkemede hâkim ne kadar barış-
tırmaık istediyse de muvaffak olama
dı. Bedrinin behemehal boşanmak is
tediği anlaşıUyordu. 

Avukat, mütebessim. Jalenin dos
tuna: 

— Vazifenizin ne olduğunu an
lıyorsunuz, değil mi, beyefendi? - di
yordu. 

Jale ağlıyordu. 
Emin, aksi aksi, onu teselli etti. 
O günden itibaren hayatımn yeni 

safhaya gireceğini anhyordu. Ellisi
ne kadar hür yaşamış bir erkekti. Bu 
andan sonra bojnıuna izdivaç zincirini 
geçirmek hiç de hoşıma gitmiyordu. 
Önce şöyle karar verdi: 

Jaleyi nikâhlamıyacak... Bol para 
verecek... Gene ayrı yaşıyacaklar... 

Fakat etrafın kendisini zorlaması 
bu kararmı tatbik ettiremedi. 

Tanıdıklanndan kimi: 
— Namus meselesidir. Temizlemeğe 

mecbursım! - diyordu. 
Kimi de: 
— Artık yaşlandm, evlenirsen bir 

yuvan olur; rahat edersin... 
Aradan iki sene geçtikten sonra, 

yani boşanma davaları ve ceza müd
deti biter bitmez genç kadınla birhk-
te nikâh dairesine gittiler. Sonra dö
şediği dayadığı güzel bir Taksim apar-
tımanına geçtiler. 

Şimdiye kadar küçük hayat yaşıyan 
Jale, artık istediği lükse kavuşmuş
tu. 

Otomobil, aşçı, hizmetçi, herşey 
mevcud... Lâkin muhabbet tamamile 
bitmişti. Emin kansmın elini bile tut-
muyoı-, hat tâ ayrı odada yatıp kalkı
yordu. Hülâsa saadeti, rahatı kaçtı. 
Evlilik hayatı hiç hoşıma gitmiyordu. 
Gizliden garsoniyerini alıkoymuş, sık 
a k ortalıktan kayboluyordu. 

Genç kadm: 
— Nerelerdeydin? - diye sonmca, 

mânâsız cevaplar veriyordu. 
. Jale şüphelendi. 

Kıskanmıyordu, hayır... Lâkin ra
hatı bozulacağından korkuyordu. 

Kocasını takip ettirdi. Erkeğin-bü
tün gününü garsonyerde geçirdiğini 
haber aldı. 

Eski çantalarını araştırdı. İçinde, 
vaktile Eminin kendisine verdiği apar-
tımamn anahtarını buldu. 

Bir gün gene Emin ortalıktan kay
bolmuştu ki Jale de çıktı; vaktile de
vam ettiği garsoniyerin kapısını açtı. 

Usuletle içeri girince, adamın, ya
nan soba başında yapyalnız oturduğu
nu gördü. 

Erkek karısını görünce: 
— Jale!.. - diye hayretle bağırdı. 
— Evet... Benim... Burada olduğunu 

öğrendim... Ve işte... Eskisi gibi gel
dim... 

Emin, mütebessim, karısına baktı. 
Yaklaştı. Başkasının kadını iken se
viştikleri gibi seviştiler. 

Gülerek diyordu ki: 
— Burada yabancı birini beklediği

mi sanıyorsun amma, aldanıyorsun... 
İstersen daha otm-alım, bak kimse gel-
miyecek. 

Akşama kadar oturdular. Cidden ka
pıyı çalan olmadı. 

Emin: 
— Elli ikisine kadar bekâr yaşadı

ğım için, o hayattan ruhen ayrılamı
yorum. - diyordu. - buraya da gelişi
min sebebi eski itiyadımdır. 

O günden itibaren Jale aklına estik
çe, Beyoğlunda işi oldukça garsoniyer
de oturan kocasını ziyaret eder, birlik
te mesud anlar geçirirlerdi. Sonra, san
ki yabancı imişler gibi, a3Ti ayrı çıkıp 
evlerine giderlerdi. 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

Ta§ovada tütün piyasası 
Erbaa (Akşam) — Burada şimdi

ye kadar 250 zürra 1500 küsur balya 
mahsulünü deranbar etmiş ve kısmen 
satmıştır. 

Platler geçen senelere göre müs-
tahsUi tatmin etmekten uzak bulun
duğundan piyasada umumî bir dur
gunluk hüküm sürmektedir. Evvelce 
bu devrelerde her gün ehemmiyetli 
mikdarda zürra mal getirirken bu 
sene günde üç beş koçan gelmesi de 
buna dehldir. 

Taşova tütünlerinin belli başlı 
müşterisi Almanyadır. Alıcılar kuv
vetli firmalan temsil ediyorlar. Mu
bayaaya tam bir istekle girdilderi 
takdirde, fiatlerin bir misli yüksele
ceği tabiîdir. Yakında istikrarsızlığın 
ortadan lıalkacağı ve normal bir sa
tış başlıyacağı kuvvetle ümid ediliyor. 

S a m s u n d a v i t r i n m ü s a b a k a 
s ı n ı k a z a n a n l a r a h e d i y e l e r 

d a ğ ı t ı l d ı 
Samsun (Akşam) — Dokuzuncu 

art t ınm ve Yerli Mallar haftası mü-
nasebetile ulusal ekonomi ve arttır
ma kurumu Samsun kolunun tertib 
ettiği vitrin müsabakalarına iştirak 
eden müesseselerden muvaffak olan
lara verilmesi tekarrür eden takdir
name ve madalya tevzi töreni Halke-
vinde yapılmış, törende kalabalık bir 
kütle hazır bulunmuştur. 

Toplantıyı vali yerine parti ilyön-
kurul âzasından Yusuf Kıran açmış
tır. Kurum idare heyeti âzasından 
B. Cemal Gelişen güzel bir nutuk 
söylemiş, müteakiben altı müessese
ye takdirname ve madalyaları tevzi 
edilımştir. 

Takdirname ve madalya kazanan 
müesseseler: Salih Hamdi Karslı kar
deşler, Mehmed Yalcı ve mahdumla-
n , Yünipek, Mustafa Özgenç Foto 
Ankara ve Singer dikiş makineleri 
kumpanyasıdır. 

Diyarbakır numune hastanesi açıldı 

Diyarbakır numune hastanesi ve açılış merasiminde bulunanlardan soldan 
sağa birinci umumi müfettiş B. AİHdin özmen, korgeneral Galip Deniz, vali 

Mithat Altıok 

Diyarbakır (Akşam) — İki sene 
evvel yanan nümxme hastanesinin 
yerine gayet modem bir şekilde üç 
katlı ve bütün sıhhî tertibatı haiz 
olarak yeniden inşa edilen ve sıhhî 
teçhizatı ikmal edilmiş olan numu
ne hastanesinin açılma töreni yapıl
mıştır. Bu açılma töreninde birinci 
umumî müfettiş Abidin Özmen, vali 
doktor Mithat Altıok, korgeneral 
Galip Deniz, şehrimizde bulunan bü
tün doktorlar, müfettişlik ve vilâet 
memurlan, belediye ve Halkevi reis-
lerlle daha bir çek güzide zevat da
vetli olarak bulunuyorlardı. Açılma 
törenine belediye bandosu tarafmdan 
çalman İstiklâl marşiyle başlanmış
tır. 

Bunu müteakib hastane başhekimi 
Kemal Tarmı davetlilere teşekkür et
tikten som-a hastanenin ilk temeli 
atüışmdan bugüne kadar geçirmiş 
olduğu safahatı anlatmış ve bugün 
hastanenin bütün sıhhî teçhizatı ik
mal edilerek yetmşi yatakla çalışma
ya hazır bulunduğunu ve hazirandan 
sonra da kadrosunun yüz kırk beş 
yatağa çıkanlacağmı ilâve etmiştir. 

Müteakiben birinci umumî müfet
tiş Abidin Özmen bir nutuk söylemiş 
ev bu müessesenin hayırlı olmasmı 
temenni ederek kordelâjn kesmiştir. 
Davetliler hastanenin her tarafım 
gezmişler, tesisatı memnuniyetle sey
retmişlerdir. 

Nezle - Baş ve Diş 
AĞRILARI - SOĞLTt ALGINLIKLARI 
NEVRALJİ - KIRIKLIK KIRGINLIK -

BÜTÜN AĞRILARA 

Karşı yegâne çare 

B İ R K A Ş E 

GECE GELEN RUH 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

NEOKALMİNA 

_ 1 _ 
Genç adam nihayet eşini seçti: 
Evlendi. Aradan on sene geçti. 
Mesuddu: Bir güzel karısı vardı, 
Huyu da iyiydi., ne bahtiyardı. 
Eşini bu yüzden severdi fazla, 
Onu el üstünde tutardı nazla. 
Henüz dün tanışmış, evlenmiş gibi, 
Bu sevgi yakardı her iki kalbi. 
Bu mesud hayatı her evli diler: 
Bir acı söz hattâ söylemediler, 
Olmadı sitemli bir bakış bile. 
Anlatmak ne mümkün, gelmiyor dile: 
Aşklan sonsuzdu., on sene hergün 
Yeniden sevişip, yaptılar düğün. 
Onlar bir bakıma tıpkı kardeşti, 
Ruhları birlikti, hılkattan eşti, 
Genç kadın derdi ki: 

— Buna inan ki, 
Seninle ben ikiz doğmuşum sanki. 
Anamız, babamız birmiş de güya. 
Ayni gün açılmış bize bu dünya: 
Tamyor gibiyim seni eskiden. 
Merhamet, ihtiras, şefkat, sevgiden 
Meydana ne tatlı bir duygu geldi: 
Aşk budur., ki benim gönlümü çeldi; 
Dizinde vereyim son nefesimi. 

Kocası derdi ki: 
— Kendi sesimi 

Duyuyor gibiyim senden şu anda: 
En yakın varlıksın bana cihanda; 
Fikrimi okudun danışmış gibi. 
Seninle çocukken tanışmış gibi. 
İçimde bağlılık hissediyorum: 
«Beraber büyüdük mutlak, diyorum, 
«Evet, o eskdien benim esimdi..» 
Ben döndüm otuz yıl geriye şimdi: 
Görüyor gibiyim doğduğum evi. 
Sobanın duvara vurmuş alevi, 
Perdeler örtülü., yerde bir minder. 
Seninle ninemin yanına gider. 
Biz sanki dinlerdik masallar ondan. 
Yaz günü içeri girmez balkondan 
Orada oynardık daima oyun. 
Yağmurdan bahçede biriken suyun 
Üstünde kâğlddan kayık yüzdürür, 
Çamların altmda beraber yürür, 
Salıncak sallanır, toplardık çiçek. 
Hasıh ben sana aşinayım pek: 
Yaşamış gibiyim eskidenberi 
Seninle o güzel, tatlı günleri; 
Ruhumuz beraber halk olmuş belli. 
Etmiyor hiç birşey beni teselli, 
Kaç yıldır kalbimde sakU bir keder: 
Yaşamam ben sensiz kalırsam eğer. 
Beni sen korursım şefkatle ancak. 
Sen yokken hayatım azap olacak. 
Ben bu düşünceyle işte deliyim, 
İyisi: İlk önce ben ölmeliyim. 

Bunları dinlerken genç kadın güler. 
Bir tatlı bakışla onu büyüler. 
Derdi ki: 

— Kendini üzme nafile, 
Yamndan ayrılmam ben ölsem büe: 
Hiç korkma; korurum seni her yanda, 
Öğüdler veririm gene rüyanda. 
Ölünce bir bulut şekline girer, 
Üstüne sererim yazm gölgeler. 
Mehtapsız gecede ışık olurum: 
Karanlık yollarda seni bulurum. 
Koşarım sevdiğim aziz insana: 
Yel olur, serinlik veririm sana. 
Asıl ben olurum o zaman deli. 
Acını görmeyim... 

İki sevgili, 
Böylece dünyadan uzaklaşırdı: 
öpüşür, sevişir, kucaklaşırdı. 

— 2 — 

Hayatta saadet olmaz sürekli: 
Ya gider, yahud da değişir şekli. 
Birinci fenadır: Giderse eğer 
Ardından yıllarca feryada değer: 
O çünkü bir daha geriye dönmez. 
Kiminin yıldızı büsbütün sönmez, 
Buluta ras gelir, biraz karanr. 
Korkudan yüzümüz elbet sararır; 
Hiç ümid etmezken çıkar o yıldız, 
Yeniden görünür, aydmlamnz: 
O, mağlûp etmiştir gökteki sisi. 
Elbette evlâdır bu ikincisi: 
Bir kapı örtülür, başka açıhr, 
Saadet ışığı tekrar saçıhr; 
Bu, feryad edecek mesele değil: 
Mesuduz!., sadece değişti şekil. 

Gelelim onlara: Kadından önce 
Ölmeyi dilerken adam; bir gece 
Kalbini matemin hançeri deldi: 
Felâket birinci neviden geldi. 

Kimsenin yıldızı böyle solmasın. 
Dostları korusvm tann... Olmasın 
Düşmanın başına bile darısı: 
Adamın ölmüştü çünkü kansı. 
Sahibi sürerken kırkım henüz, 
Yetmişlik kimseyi andırdı bu yüz: 
Onu çok yıprattı kalbindeki gam, 
Otuz jrıl ihtiyar olmuştu adam. 
Yaklaşan saadet geri dönmüştü: 
O yaşlı gözünün feri sönmüştü. 
Kederden hem bo3mn, hem beli bükük. 
Renk san, omuzlar içeri çökük. 
Gönülden hastaydı; halsiz, bitgindi. 
Duygusu: Uzayan ömrüne kindi. 

Evinde yaşarken kederle, yasla, 
Eşyamn şeklini bozmadı asla. 
Kaç defa bakardı onlara günde: 
Kolonya şişesi masa üstünde. 
Yanında kadının firketeleri 
Duruyor öldüğü gecedenberi. 
Ötede yarısı kesik bir roman: 
Genç hasta yatağa düştüğü zaman 
Balmumu elile açmıştı onu. 
Ölmüştü bilmeden ne oldu sonu. 
Masada koyduğu gibi duruyor. 
Gördükçe hasretle kalbi vuruyor. 
Kendinin aşağı çektiği perde. 
Seneler geçti de, gene o yerde. 
Köşede kadının terlikleri var: 
Üstüne atılmış ipek çoraplar. 
Eşyası bekliyor: Sanki sahibi 
Sokağa çıkmış da, gelecek gibi. 

Bu dekor içinde yaşayıp adam 
İçlendi, yatağa düştü bir akşam; 
Dermanı kesilmiş, takati bitmiş. 
Beş yıllık ıztırap onu eritmiş, 
Kadavra haline kaymuştu gayri. 
Düşündü: 

— Hastayım ben ondan ayn. 
Kim bakar, uzatır kim ilâcımı?... 
Şu anda unutur bütün acımı 
Ayağa kalkardım o sağ olaydı: 
O varken derdime deva kolaydı. 
O zaman yüzünde gezdi bir nefes. 
Yanında işitti yavaşça bir ses, 
Karısı diyordu: 

— Uyu; hastasın, 
Odanda ben varım, bitmeli yasın: 
Üzülme; ben gene sanîf bakanm. 
Yerinden fırladı: 

— Sevgüim! Karım!... 
Etrafa bakındı, dışarı koştu, 
Yazık ki oda da, sofa da lx)ştu. 
Bir parça sevinçli, bir parça ürkek, 
Yatağa uzandı: 

— Buhran., diyerek. 

mı 

Bir gece büsbütün kriz çoğaldı. 
Hummalar içinde uykuya daldı. 
Telâşı artmışken hizmetçi kızm, 
Cîeç vakit çalındı kapı ansızm; 
Bu gelen, elinde çanta, doktordu: 
— Hastayı göreyim çabuk... diyordu. 
Rehberi var gibi, odaya saptı, 
Hastaya yaklaştı, şınnga yaptı. 
Kurtuldu krizden, geldi kendine. 
Adamın açıldı gözleri yine. 
Başını çevirdi biraz gayretle. 
Doktoru süzmüştü, fakat hayretle: 
— Sizi kim çağırdı?... 

— Bir kadın! 
— O kim?.. 

Bu garip sorguya şaşırdı hekim, 
Dedi ki: 

— Sormadrm kim olduğunu; 
Yüzünden far kettim yorulduğunu: 
Koşarak gelmişti eve telâşlı, 
Çehresi sarıydı, gözleri yaşlı. 
Her halde o sizi çok seviyordu. 
Ki uzun yollarda kendini yordu. 
Yattığın günleri ederek hesap. 
Dedi ki: o Kur tann, çekmesin azap, 
«Ölürse zarar yok..» bu söze şaştım» 
Karşılık vermedim, eve ulaştım: 
O beni buraya kadar getirdi. 

Esrarlı sözünü doktor bitirdi; 
Nasılsa duvara çevrildi yüzü, 
O ande hayretle açıldı gözü, 
Yerinden fırladı, ve o saniye 
Gösterdi: 

— O kadın., işte bu!., diye. 
Hasta az doğruldu; bu nasü şeydi: 
Gözleri kadının resmine değdi. 
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Samo Bahadır, Karakuruma dönerken, Kubilâyın 
gözdesini bir denk içinde kaçırmaftâ karar vermişti! 

Haftalık radyo programı 

— Dağıtmaktan ne çıkar? Bu adam
ların çenelerini tutmak ve onlan sus
turmak lâzım. 

Sinvur atını sürdü: 
— Haydi, çabuk dağılmız.. yoksa 

panmızı yakarım. 
PJyç bağırarak, kalabaJığm üzeri

de doğru yürüdü. 
Saray muhafızmı görenler çarçar 

Imk kaçLjmağa başladılar. 
Ti - Vongun arabası kale kapıa 

Knûnde durmuştu. 
Sinvur atından atladı. 
— Oöı-dünüz mü? Hepsi birden 

sustular ve kaçtılar. 
Diyerek prensesi arabadan indirdi. 
Kale nöbetçileri yol verdiler. 
Kale muhafızmm her şeyden ha

beri vardı; güzel prensesi nezaketle 
karşıladı. Loş dehlizlerden geçerek 
Öar bir merdivenin başmda durdu
lar. 

Snivur, k?Je muhafızına yaklaştı: 
— Prens Ma - Çi'nin odası güneş 

görüyor mu? 
— Üst kattaki odalar akşam gü

neşi görür. Ma - Çiyi, Kubilây ha
nın emrile üst kattaki odalardan bi
rine yatırdık. 

Ti - Vong «yatırdık» sözünden 
şüpheye düşerek: 

— Kardeşim hasta mı? 
Diye sormakten kendini alamadı. 
Kale muhafızı pos bıyıkh, iri boy

lu ve sert bakışlı bir Moğol zabitiy
di. Genç kadına: 

— E!vet, dedi, dün gecedenberi ne 
yemek yiyor, ne su içiyor, ne de ko
nuşuyor. 

Merdivenden çıkmağa başladılar. 
Ti - Vong'un kalbi koparcasma 

çaı-pıyordu. Kardeşi acaba gerçekten 
mi hastalanmıştı? Yoksa Ma - Çl 
kendini zehirlemiş miydi? 

Ti - Vongun kafasında bir çok is
tifhamlar kıvnlıyor, vücudu sara nö
betleri geçiren bir hasta gibi titri
yordu. 

Güzel prensesin, kardeşini merak 
etmekte hakkı vardı. Çünkü, Ma-Çi 
bir gün: «Ben öldürüleceğimi analdı-
ğım zaman, kendimi zehirleyip öl
dürmesini bilirim!» 

Demişti. Ti - Vong bu sözleri ha
tırlayınca endUşesi büsbütün arttı. 
Merdivenleri çıkarken dizlerinin üs
tünde duramıyordu. Merfflven başm-
daki koridorda dolaşan nöbetçilerin 
hepsi ona cellâd şeklinde görünüyor, 
yüzlerine baktıkça tüyleri ürperi-
yordu. 

Kale muhafızı küçük demir kapılı 
bir odanın önünde durdu. 

P r e n s e s T i - V o n g , k a r d e ş i l e 
k a r ş ı k a r ş ı y a . . . 

Sinvur kapının önünde nöbet bek
liyordu. 

Kale muhafızı, prens Ma - Çinin 
yattığı odaya girdiği zaman, kale 
içinde korkunç ve tüyler ürpertici bir 
sessizlik vardı. Muhafız: 

— İşte, kardeşiniz burada yatıyor,. 
Dedi ve güzel prensesi, yerde yatan 

Stmg prensinin yanma götürdü. 
Ti - Vong birdenbire: 
— Ma - Çi - Sung... 
Diye bağırdı ve kaidesinin göğsüno 

kapanarak ağlamağa başladı. 
Prensüı parmağmdaki (Ha-Ti) nln 

değerli yüzüğünü gördü. Bu yüzü
ğün İçinde bir damla z^ l r vardı. 
Acaba Sung prensi bu zehiri kullan
mış mıydı? 

Ti - Vong bu muammayı hallet
mekte güçlük çekmedi. Kardeşinin 
parmağmdaki jrüzüğü muayene etti 
Birdenbire sevindi: 
! — Kardeşim yaşayacak., büyük 
İNibanun miras bıraktığı zehiri iç
memiş. 

Diye söylendi. 
Yüzüğün içindeki zehir yerinde 

iJuruyordu. 
Kubilâym gözdesi kimseye sezdir

meden, yüzüğü ters çevirdi ve içlnde-
I ]â. zehiri yere damlattı... Sonra tek-

raf yüzüğün taşını kapadı. Karde
şinin parmağmda bıraktı. O artık 
müstei-Üıti. Ma - Çi bundan sonra 
kendini zehirliyemiyecekti. 

İyi amma, Sung prensi neden ayü-

mıyordu? 
Saatlerdenberi devam eden bu 

baygmığm sebebi ne idi? 
Ti • Vong düşündü. Babasuun da 

böyle arasıra bayıldığım ve saatlerce 
kendinden geçerek baygın bir halde 
yattığını hatırladı., derhal kardeşi
nin şakaklarım ve omuzlanm oğuş-
tu^mağa başladı. 

Ma - Çİ yavaş yavaş kımıldıyor, 
bacaklarım ve kollarım oynatarak 
hareket ediyordu. 

Sung prensinin ayılması uzım sür
medi. Bu oğuşturmadan sonra göz
lerini açtı. Ve karşısında kız karde
şini görünce şaşırdı; 

— T i . Vong.. sen misin? 
Diyerek bnşım kaldırdı., sevinçle 

ellerini kardeşine uzattı: 
— Sen neredeydin, Ti - Vong? Na

sıl buldım beni? 
KubUâym gözdesi, ksu-deşlnin boy

nuna sanlarak: 
— Ben, Kubilây hamn sarayında 

oturuyorum, dedi, Moğollara esir 
düştüğünü duyunca seninle bir ke-
recik olsım konuşmak istedim. Kubi
lây müsaade etti, seni görmeğe gel-
dün. 

Ma - Çi etrafma şaşkm şaşkm ba
kındı: 

— Ben neredeyim. Ti - Vong? 
— İç kalenin güneş gören odala-

nndasm! 
— Mahpusmuyum burada? 
— Evet., fakat, seni çok yakında 

kurtaracağımı umuyorum. Ma - Çl.. 
üzülme sakm. 

— Kubüâyın elinden beni nasıl 
kurtaracaksm? 

— Moğol ham, dileğimi reddetmi-
yecek sanıyorum 

—. Kendine güveniyorsun demek? 
— Evet... 
Ma - Çi içini çekti., ve yavaş yavaş 

başını sallıyarak mınldandı: 
— Sen de onun koynuna giren ka-

dmlar arsusma mı kanştm, Ti - Vong? 
Sen de yolunu şaşıran o sefü mah
lûklar seviyesine mi düştün? 

Ti - Vongun canı sıkıldı: 
'—. Ben de Moğollara esir düşmüş

tüm. Beni hamn sarayına götürdü
ler. Fakat, Moğol sarayında kıraliçe-
1er gibi yaşıyorum.. Kubilâym cari
yeleri arsısma katılmadım. Ayn bir 
dairem var. Hizmetçilerim var ve 
hana istediğimi yaptırabilecek nüfu
zum var. Yann Kubilây han Moğol 
tahtına oturursa, ben de imparato-
riçe olacağım. Kubilây bunu vadettl 
bana. 

— Kubilây seni de aldatmış. Ti -
Vong! O, Moğol sülâlesine Sung ka
nı kanştıracak kadar budala değil
dir. Cengiz, Sunglara ne kadar düş-
mansa, Kubilây ondan 3aiz kere faz
la düşmandır! Sunglan yeryüzün
den kaldırmak istiyen ve Sung eya
letindeki valileı-e: «^Sunglan imha 
edin!» diyen o değil mi? 

— Kubilây han bana şimdiye ka
dar, Sunglann imha edilmesi hak-
kmda bir şey söylemedi. Sarayda 
başksüarmdan da böyle bir şey duy
madım. Eğer sen Moğol valisile an-
laşsaydm, bu felâketler gelmezdi ba
şımıza! 

— Moğol valisüe uyuşamazdım, 
Ti - Vong! Sen vaziyeti yakmdan gör
müyordun. Kubilâym (Ni - Sung) a 
gönderdiği vali o kadar zalim ve o 
derece hırsız bri adamdı ki Sungla
nn tahammülü taştı, isyan ettiler. 
Beni de dinlemediler. Eğer bu vali
nin yaptığı fenahklan Kubilây gör
seydi, eminim ki, onu aştınrdı. Ku-
büâym Çine adalet ve hürriyet ge
tirdiğine inamyorum. Fakat, onun iş 
başına getirdiği valiler Cinde ada-
letsizlikten başka bir şey yaymıyor
lar. Sunglar, dünyamn en munis, 
en sâbırU insanlandır. Onlar baş
kaldırmağa mecbur kalırsa, bütün 
Çinin şimdiye kadar ayaklanmama-
sma şaşmamak kabil olmaz. 

Kapıda dolaşan Sinvur öksürerek 
duvara vurdu: 

— Vakit geldi, prenses! Yavaş ya
vaş dönsek fena olmaz. 

XArkası var) 

TlrUy* Bkdyodlffisyon PortaUn 
DALOA UZUNLÜ&Ü 

16S9 m, 18S Kes. 120 Kw, 
T. A. Q, 19.74 m. 15195 KM. 20 KW. 
T. A. P, 81.70 m, 9465 Kc». 20 KW. 

ANKARA RADYOSU 
Pazar 9/4/939 

TÜRKİYE SAATİLB 
12,30: Program. 12,38: Müzik (Küçült 

oAestra - Şef: Necip Agkm) 1 - Brussel-
mans - Felemenk süitinden (Aşk gölü). 
8 - Leopold - Yeni dünyanın eski sarkı
lan, 3 - Pachemegg - Vlyananm cazibe
si, 13: Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13,15: Müzik (Kü
çük orkestra - Şef: Necip Aşkın) 4 -
Shlik - İspanyol dansı, 5 - Hanns Löhr -
Memleketten memlekete - Muhtelif mem
leketlerin melodileri üzerine Rapsodi, 6 -
Amold Meister - Bohemya rapsodisi, 7 -
Heuberger - Şarkta isimli süitten «Çeş
mede» parçası, 13,50: Türk müziği. Çalan
lar: Veclhe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okukan: Necmi Rıza Ahıskan. 1 - Osman 
beyin - Hicazkâr peşrevi, 2 - Lûtfi beyin -
Hicazkâr şarkı - Sana noldu gönül, 3 -
Rakımın - Hicazkâr şarkı - Bekledim ta 
fecre kadar, 4 - Hacı Arif beyin - Niha-
vend şarkı - Ben buyi vefa, 5 - Nuri Halil 
Poyrazın - Nihavend şarkı - Bir goncaı 
terdir o peri, 6 - Faize Kapancmın -
Nihavend şarkı - Gel güzelim, 7 - Niha
vend saz semaisi, 14,20 - 14,30: Konuşma 
(Kadm saati - Çocuk terbiyesine dair). 

17 30: Program, 17,35: Müzik (Pazar 
çayı - Pl.), 18,15: Konuşma (Çocuk saati), 
18,45: Müzik (Şen oda müziği - ibrahim 
özgür ve Ateş böcekleri), 19,15: Türk 
müziği (Fasıl heyeti). Çalanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan: Celâl Tok-
ses 20: Ajans ve meteoroloji haberien, 
20 15: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Re-
şad Erer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Safiye To
kay. 1 - Muhayyer peşrevi, 2 - Hacı Ani 
beyto - Muhayyer şarkı - Humarı yok. 
3 - Hacı Arif beyin - Muhayyer şarkı -
İltimas etmeğe, 4 - Muhayyer şarkı -
Efem şimdi eller sözüne, 5 — «üşen 
Kam - Kemence taksimi, 6 - Turku -
Bahçe duvarını aştım. 7 - Muhayyer saz 
semaisi, 8 - Nasibin Mehmed - Hicazkâr 
şarkı - Görmezsem eğer. 9 - Lâvtacı Ov-
rik - Hicazkâr şarkı - Mestim bu gece, 
10 - Halk türküsü - Karşıda kara yonca, 
21: Memleket saat ayarı, 21: Neşeli plâk
lar - R 21.10: Müzik (Riyaseticumhur 
bandosu - Sef: İhsan Künçer) 1 - WaL-
ter Meier - Marş. 2 - J. Strauss - Ma.v\ 
Tuna (Vals), 3 - Moussorgsky - Çıplak 
dağda bir gece (Senfonik parça), 4 - O. 
Puccini - aLa Tosça» adlı operasmdan Se-
leksyon. 22: Anadolu ajansı (Spor ser
visi) 22,10: Müzik (Cazband - P l ) , 
22,45 - 23: Son ajans haberieri ve yarınki 
program. 

Pazartesi 16/4/939 
12,30: Progmm, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Eğlen
celi plâklar). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans 
müziği - Pl.), 19: Konuşma (Doktorun 
saati), 19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti -
Karışık program) Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay, 19,45: Türk müziği (Bayan Feyha 
Talav - Tanbur solo) 1 - Tanburî Cemil -
Hicazkâr peşrevi, 2 - Tanburi Cemil -
Hicazkâr saz semaisi, 3 - Tanburî Cemil -
Suzidilâra saz semaisi, 20: Ajans, meteo
roloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği (Klâsik program). İda
re eden: Mesud Cemil. Ankara radyosu 
küme heyeti: 1 - Neyzen Osman Dede
nin - Muhayyer sünbüle peşrevi, 2 - Var
da Kosta Ahmed ağanın - Muhayyer sün
büle şarkı - Ey nihali işve, 3 - üçüncü Se
lim - Muhayyer sünbüle şarkı - Ey gon-
cai nazik, 4 - Nikogos ağanın - Muhayyer 
kürdill şarkı - Var mı hacet, 5 - Rahmi 
beyin - Muhayyer kürdi şarkı - Yetmez 
mi sana, 6 - Reşad Erer - Keman taksi
mi, 7 - Şevki beyin - Uşşak şarkı - Gül-
zara nazar kıl, 8 - Rahmi beyin - Bayatı 
şarkı - Gül hazin sünbül perişan, 10 -
Divan - Ok gibi huplar beni, 21: Memle
ket saat ayarı, 21: Konuşma, 21,15: Es
ham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası 
(fiat), 21.25: Neşeli plâklar - R., 21,30: 
Folklor - Halil Bedi Yönetken, 21.45: Mü
zik (Keman resitali - Profesör Necdet 
Ata): 1 - Corelli - La folla (Varyasyon
lar), 2 - Matheson - Arie, 3 - Korsa-
kow - Kreisler - «Sch^herazade» balesin
den bir parça. Piyanoda refakat eden: 
Ulvi Cemal Erkin. 22,05: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkm): 1 - Paul 
Lincke - Danlma (Fantezi), 2 - Brahms -
Macar dansı No. 8, 3 - Recktenwald -
Viyana müzikleri - Potpuri, 4 - Gerhard 
Winkler Donna Çikita - İspanyol Uver
türü. 5 - Michell - Çocuk oyunlan, 6 -
Kutsch - Çigan fantezisi, 23,05: Müzik 
(Cazband - Pl.). 23.45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yannki program. 

Sah 11/4/939 
1230: Program. 12.35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayan. ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15: Müzik (Kanşık 
program - Pl.), 13.45 - 14: Konuşma 
(Kadm saati - Ev hayatma aid). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans mü-
aiği - Pl.), 19: Konuşma (Türkiye posta
sı), 19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti). 
Oalanlar: Hakkı Derman. Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Halûk Recai. Basri Üfler. 
Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin Karakuş, 
20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiat). 20.15: Türk müziği. Ça
lanlar: Vecihe. Reşad Erer. Cevdet Ko
zan, Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: 
Sadi Hoşses. Mûzesryen Senar. 1 - Tahlr-
pusellk peşrevi, 2 - Dedenin - Tahlrpu-
selik yürük semaisi - O gül endam, 3 -
Kâzım Us - Tahirpuselik şarkı - Görme
sem gül yüzünü. 4 - Rahmi bey - Ta-
l^iıpaellk «arkı • Oeçti o gamlı eyyamı. 

5 - Kftzım Us - Tahirpuselik şarta - Ben 
sana mecbur, 6 - Tahirpuselik saz se
maisi. 7 - Osman Nihadm - Nihavend 
şarkı - Körfezdeki dalgm suya bir bak, 
8 - Şevki be3rln - Hicaz ş a r k ı - Bağlanıp 
zülfü hezaran. 9 - Şükrünün - Hicaz şar
kı - Bir bakışta beni mest etti, 10 - Tür
kü - Alıverin bağlamamı. 21: Memelke» 
saat ayan. 21: Kraıuşma (Hukuk İlmi 
Yayma kurumu), 21,15: Esham, tahvi
lât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (Senfo
nik plâklar). 22.30: Müzik (Romanslar, 
ve saire - Pl.). 23: Müzik (Cazband -
Pl.), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve 
yannki program. 

Çarşamba 12/4/939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği. 

Çalanlar: Refik Fersan, Fahire Persan. 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyan: Melek Tok-
göz. 1 - Kürdili hicazkâr peşrevi, 2 - Rah
mi beyin - Kürdili hicazkâr şarkı - Sana 
ey canımın canı efendim, 3 - Sal&haddin 
Pınar - Kürdili hicazkâr şarkı - Nereden 
sevdim, 4 - KürdUi hicazkâr şarkı -
çılgmca sevip, 5 - Zühtü Bardakoğlu -
Santur taksimi, 6 - Türkü - Benliyi al
dım kaçaktan. 7 - Türkü - A benim mor 
çiçeğim, 13: Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 - 14: Mü
zik (Riyaseticumhur bandosu - Şef: İh
san Künçer): 1 - Marş - Friç, 2 - P. Linc
ke - Aşk Valsı, 3 - Mercadante - «Ellsa 
ve Claudio» (Uvertür), 4 - T. W. Thur-
ban - Afrika süiti a) Marş, b) Serenad. 
c) Eğlenti, 5 - H. G. Amers - Skoçya fan
tezisi. 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Dans mü
ziği - Pl.), 19: Konuşma (Çocuk esirgeme 
kurumu, 10,15: Türk müziği (Fasıl he
yeti*. Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri. Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. Okuyanlar: Celâl Tokses, Safiye 
Tokay, 20: Ajans meteoroloji haberleri, 
ziraat borsası (fiat), 20,15: Türk müziği. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan. 
Zühtü Bardakoğlu. Okuyanlar: Semahat 
Özdenses, Halûk Recai, 1 - Mahur peş
revi, 2 - Dedenin - Mahur şarkı - Sana 
lâyık mı. 3 - Lâtif ağanın - Mahur şar
kı - Aldı aklım bir gonca leb, 4 - Neyzen 
Rıza - Suzinak şarkı - Çaldmp çalgıyı. 
5 - Kürdin hicazkâr şarkı - Gönlümü baş
ka, 6 - Refik Persan - Tanbur taksimi 
7 - Leminln - Hicaz şarkı - Sorulmasın 
bana yeşim, 8 - Şevki beyin - Hicaz şar
kı - Demem cana beni yadet, 9 - Hafız 
Yusufun - Hicaz şarkı - Sevdayı ruhun 
aşk eline, 10 - Saz semaisi, 21: Memle
ket saat ayan, 21: Konuşma, 21.15: Es
ham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası 
(fiat), 21,25: Neşeli plâklar - R.. 21,30: 
Temsil (İki kadın tipi - Komedi). Yazan: 
Ekrem Reşld, 22: Müzik (Küçük orkes
tra - Şet: Necip Aşkın): 1 - J. Sutrauss -
Sabah havadisleri, 2 - Tornan - Viyana 
hülyalan, 3 -Zander - Polka, 4 - Blzet -
Arlezlyen süit No. 1 a) Prelüd, b) Menuet, 
c) Adacio, d) Karlyon, 5 - Hanns Löhr -
Düğün marşı, 23: Müzik (Cazband -
Pl.), 23,45 - 24: Son ajans haberleri Te 
yannki program. 

Perşembe 13/4/939 
12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 

13: Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri, 13,15 - 14: Müzik (Sen
fonik plâklar, opera aryalan ve saire - Pl.). 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Neşeli 
plâklar), 19: Konuşma (Ziraat saati), 
19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti). Çalan
lar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Halûk Recai, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Tahsin Karakuş. 20: 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat bor
sası (fiat). 20,15: Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fersan, Ke
mal Niysızi Seyhun. Okuyanlar: Mahmud 
Kanndaş, Melek Tokgöz: 1 - Karcığar 
peşrevi, 2 - Salâhaddin Pınar - Karcığar 
şarkı - Sana gönül verdim, 3 - Udi Ah
med - Karcığar şaıkı - Elimde iken senin. 
4 - Şükrünün - Karcığar şarkı - Hasta 
bir ümitle bekledim, 5 - Halk türküsü -
Urfalıyım ezelden, 6 - Cevdet Çağla - Ke
man taksimi, 7 - Raif beyin - Karcığar 
şarkı - Gülüyor sevgilim, 8 - Bedriyenin -
Hicaz şarkı - Mümteziç aşkınla, 9 - Sa-
deddln Kaynağm - Hicaz şarkı - İşte seni 
seven benim, 10 - Hüseyni saz semaisi. 
21: Memleket saat ayan, 21: Konuşma 
(Mizah saati), 21,15: Esham, tahvilât, 
kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Dohnan-
yi - Rapsodi. 2 - Glessmer - Kırlangıçla-
nn vedaı, 3 - Borchert - Bir gecenin ro
manı - Vals, 4 - Leopold - Karlsbad ha
tırası. 5 - Künneke - Mavi elbiseli hem
şireler operetinden marş - Final. 8 -
Hanns Löhr - Tempo! Tempo! Oalop. 7 -
Pachemegg - Viyana süiti 1) Küçük ge
çit resmi, 2) Operada balet müziği. 8) 
Orabende gezinti. 4) Praterde aUı kann-
ca. 22,30: Müzik (Solistler - PL), 23: Mü
zik (Cazband - Pl.), 23,45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yannki program. 

Cama 14/4/9S9 
12.30: Program. 12.35: Türk müziği-PL, 

İS: Memleket saat ayan, afans ve meteo
roloji haberleri, 13,1S - 14: Müzik (Kanfik 
profram - Pl.). 

17,30: Konuşma (İnkılâp tarihi dersle
ri - Halkevinden naklen). 18,30: Prog
ram, 18.86: Müzik (Bir kuartet - PL). 
19: Konuşma. 19.15: Türk müziği (Pa«ıİ 
heyeti). Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Celâl Tokses. 20: Ajans, 
meteoroloji haberieri, ziraat borsası (fiat), 
20,16: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fa
hire Fersan, Refik Persan. Okuyanlar: 
Necmi Rıza Ahıskan, Radife Neydik. 1 -
Hicaz peşrevi. 2 - Sadullah ağanın - Hi
caz yürük semaisi -Nideylm, 3 - Hacı Arif 
beyin - Hicaz şarkı - Benim halim fira-
kmla. 4 - Refik Persan - Tanbur taksimi. 
5 - Bünmı Şen - Hicaz şarkı - Yular ne 
çabuk geçti, 6 - Dedenin - Hicaz şarkı -
Şu karşıki bir yeşil, 7 - Hicaz saz semai
si, 8 - Salâhaddüı Pmar - Hüzzam şar
kı - Aşkınla sürünsem, 9 - Salâhaddin 
Pınar - Hüzzam şarkı - Seviyordum onu. 
10 - Faiz Kapancı - Hüzzam şarkı - Bük
lüm büklüm sırma saçm, 21: Memleket 
saat ayan, 21: Konuşma (Haftalık spor 
servisi. 21,15: Esham, tahvilât, kambiyo -
nukud borsası (fiat), 21,25: Neşeli plâk
lar - R., 21,30: Müzik (Senfonik plâklar). 
22,30: Müzik (Melodiler ve solistler-Pl.). 
23: Müzik (Cazband - Pl.), 23,45 - 24: Son 
ajans haberleri ve yannki program. 

Cumartesi lS/4/939 
13,30: Program. 13,35: Müzik (Neşeli 

müzik - Pl.), 14: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 14,10: Türk 
müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer. 
Cevdet Kozanoğlu. Okuyan: Muzaffer İl-
kar. 1 - Eviç peşrevi, 2 - Cemil beyin -
Eviç şarkı - Bir nigâhın kalbimi etti esir, 
3 - Sadeddln Kaynağın - Eviç şarkı -
Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş gü
neşi. 4 - Eviç şarkı - Gözlerim kan ağlı
yor. 5 - Vecihe - Kanunla - Ferahnak 
taksimi, 8 - Şaklr ağanın - Ferahnak yü
rük semaisi - Bir dilbere dil düştü ki, 7 -
Ferahnak saz semaisi. 14,40: Müzik (Ba
le müziği - Pl.). 15,30: Konuşma (Hukuk 
İlmi yayma kurumu - Bay Schw.ır3) Mu
kayeseli hukuk bakımından İngiliz borç
lar hukukunun ana prensipleri. (İşbu kon
ferans Halkevinden naklen radyomuzla 
neşredilecektir). 

17: Program, 17,35: Müzik (Dans saati -
PL). 18: Konuşma (Çocuk esirgeme ku
rumu), 18.15: Türk müziği (Fa.sıl heyeti). 
Çalanlar: Hakkı Derman. Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Safiye To
kay, 19: Konuşma (Dış politika hadise
leri). 19,15: Türk müziği (Halk havalan -
Sivaslı Aşık Veysel ve İbrahim). Takdim 
eden: Sadi Yaver Ataman. 19,35: Türk 
müziği (Eski eserlerden müteşekkil prog
ram). Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer
san, Cevdet Çağla. Okuyan: Muallim Ha
lil Poyraz, 20: Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiat), 20,15: Temsil 
(Peleas ve Mellzand). Yazan: Maurlce 
Maeterllnk. Tercüme eden: Ekrem Reşid. 
TemsU esnasında Cemal Reşid piyanoda 
Claude I>obussy'nln operasından «İnter-
lude» 1er çalacaktır, 21,15: Memleket saat 
ayan. 21,15: Esham, tahvilât, kambiyo -
nukud borsası (fiat), 21.25: Neşeli plâk
lar - R.. 21,30: Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkm): 1 - Ganglberger - Ef
saneler ormanında 2 - Schnelder - Meş
hur röfrenlerden - Potpuri, 3 - J. Stra
uss - Neşeli Vals operetinden - BuseleB 
Valsl. 22: Haftalık posta kutusu, 22,30: 
Mlizik (Operetler - PL). 23: Müzik (Caz
band - PL). 23,45 - 24: Son ajans haber
leri ve yannki program. 

Başı »fifrıdan 
çatlıyaoak gibi 

EYROZİN 
En şlddetU Baş ve Diş 

Ağnlanm Dindirir, 

NEYROZÎN 
Bütün ağn, sızı ve 

sancılan keser. 

EYROZİN 
Nezle, Orip ve Romatizmaya 

karşı çok müessirdir. 

' • * f c ^ -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser . 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 
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MAU 
KÜÇÜK İLANLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan son 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzilât 
yapılımştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müıacaat cdilme-
Udir. Telefon: 20681. 

1 - İŞ ARIYANLAR 
KAPICILIK ARIYORUM — Bir karı ko

ca çocukları yoktur. Apartıman ve buna 
mümasil yerlerde iş arıyorlar. Kanaatkar
dırlar. İsteklilerin Kadıköy Mühürdar Rı-
xa Paşa sokak 23 numara Artin diye mü
racaat. — 1 

FRANSIZ LİSESİ MEZUNU — Refe-
feranslı bir genç iş arıyor. Akşamda A. T. 
rumuzuna müracaat. — 7 

DİPLOMALI BİR EBE İŞ ARIYOR — 
Üniversite doğum şubesinden mezun bir 
Türk bayan gerek İstanbulda gerek taş
rada hususi hastanelerde i§ arıyor. Ak
şamda (Ebe) rumuzuna mektupla mü
racaat. . — 3 

İş ARIYORUM — Resmi memuriyetler
de bulunmuş tecrübeli bir Türk her ne 
türlü olursa olsun bir iş arıyor. Ortaköy 
Portakal Arka yokuşu 4 numarada Mus-
tafaya müracaat. — 2 

2 - IŞÇI ARIYANLAR 

BİR BAYAN ARANIYOR — Yazısı güzel 
hesabı kuvvetli genç bir bayana İhtiyaç 
vardır. Akşam matbaası yanında Kenan 
Basımevi ve Klişe fabrikasına müracaat. 

BİR BAYAN İSTİYORUZ — Gişemizde 
çalışmak üzere bir bayan istiyoruz. Adres: 
Yenicami Sultanhamam cadde. Mısır çar
şısı kapısı karşısı Tunç Ay Gişesi. — 2 

BAYAN ARANIYOR — Biri atı, diğeri 
dokuz yaşında iki çocukla meşgul olmak 
ve Almanca öğretmek üzere bir bayana 
İhtiyaç vardır. Istiyenlerin Cağaloğlu Sıh
hat Y'urduna gelmeleri. — 1 

BEKÇİ ARANIYOR — Bir gece bekçisi
ne ihtiyaç vardır. Yuca Ülkü lisesine 
müracaat. (Kumkapı). — 1 

FOTO SİPARİŞLERİ — Kabul etmek 
İçin bayan aranıyor. Foto - Sait Cumhu
riyet meydanı No. 14 Taksim. — 2 

BİR AHÇI ARANIYOR — Bir fabrika
nın amele ve memur yemeklerini idareye 
muktedir bir ahçı aranıyor. Bahçekapıda 
4cü Vakıf han 36 numarada bay Eşrefe 
müracaat. — 2 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK MOTOSİKLET — 38 model 

7,5 beygir kuvvetinde Harlay arabalı mo
tosiklet: Kurtuluş Safa meydanı Aliağa 
sokak No. 19. — 2 

SATILIK PİYANO — Kraus Stüttgart 
markalı yeni bir Alman piyanosu içi de
mir ve çapraz olarak satılıktır. Taksim 
Ağır sokak No. 46. — 1 

SATILIK — 12 m2 Şarpiyole yanş tek
nesi ucuz fiata satılıktır. Malûmat için 
Şişlide Küçük Bahçe sokağı Meşrutiyet 
apartımanı No. 11 de Osman'a müracaat. 

MÜCELLİT BIÇAĞI ARANIYOR — 
Kullanılmış 70 santimlik bir adet matbaa 
bıçağına ihtiyaç vardır. Satmak istiyenlcr 
Ankara caddesi 111 numarah Af İtap ma
ğazasına müracaatları. — 1 

ÜÇ ADET MOTOR AKANITOR -^ 
220 - 380 amperlik İki adet motor biri otua 
İlâ kırk beygir diğeri 6 ilâ 10 l>eygir kuv
vetinde aynca da su tulumbası 2 beygir 
kuvvetinde lâzımdır. Eyüp Silâhtar cad
desi Aslan tuğla fabrikası sahibi Sabrl 
özaslana müracaat. Telefon: 21132. — 2 

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

— 2 

SATILIK DENİZ MOTÖRÜ — Süraltı 
deniz motörü satılıktır. Mektupla veya hev 
gün 12 - 13 e kadar Mahmudpaşa İrfaniye 
han 26 Melih Keskine müracaat. — 2 

SATILIK OTOMpBİL — Hususide kul
lanılmış taksiye de yarar DOÇ markalı 
otomobil ehven satılmaktadır. Görmek ve 
pazarlık etmek için Yeni postahane kar-
şısmda Velora han odabaşısı Karabete 
müracaat. ^ — 2 

4 — KİRALIK - SATILIK 
AYAZPAŞADA HEM YAZLIK, HEM 

KIŞLIK KONFORLU KİRALIK EV — On 
i>lr oda kalorifer sıcak su tertibatlı güzel 
bahçeli Marmaraya ve Boğaza harikulade 
manzaralı bir ev kiralıktır. Müracaat: 
Telefon: 40552. _ ^ 

KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 
caddesinde Uygun apartımanınuı 2 numa
ralı lüks dairesi eşyaslle beraber yaz İçin 
kiralıktır. Dört odası ve konforu olan bu 
»pt, her gün gezilebilir, _ . ^ 

KİRALiK UCUZ APARTIMAN — Maç-
^ . caddede, üç oda. kalorifer, eşyalı, veya 
eşyasız kiralıktır. 21649 telefon numaraya 
.aıüracaat. 

SATILIK YALI — Yeşllköyde Marmara-
Fa nazır yeni yağlı boyah konforlu Köy-
İCİ Rıhtım sokak No. 42 balıkçı Filipakiye 
taüracaatları. — 2 

BÜYÜKADADA — Nizamda, arkası çam
lara, önü denize zengin man2aralı ve 
bahçeli, on odalı köşk iki daire ayn asm 
ve tekmil olarak ta kiralık ve satılıktır. 
Denizbank, kambiyoda Turgud özkurt'a 
müracaat. — l 

SATILIK ARSA — Beyazid Koskada 
Boğanağa mahallesinde Ağaçeşmesi so-
kağmda 2 numaralı arsa satılıktır. Bin-
birdirekte Piyerlotl sakağında 325 nu
maraya müracaat. 

KİRALIK MÖBLE 1 - 2 ODA — Kalaba-
lıksız nezih aile nezdinde mükemmel kon
for. Beyoğ. İstik. cad. Luvr ap. No. 9. — 1 

SATILIK VE KİRALIK ARSALAR — Ha
liçte: Karaağaçta 3800 m2. Haliçte: Eyüp 
Bahariyede 2200 m2. Fabrika ve depoya 
elverişli, deniz kenarmda gayet derin. 
Müracaat: Telefon. 49387. _ 2 

SATILIK HANE — Ebussuut Salkımsö-
ğüt caddesinde 24 numaralı kagir hane 
satılıktır. Apartıman şeklinde kullanıla
bilir, altmda dükkânı vardır. Nunıosma-
niye İkbal kıraathanesine üçüncü kata 
müracaat. — 4 

KİRALIK VE SATILIK YALI — Bogaz-
içinde Çubukluda iki daireli bahçeli bir 
yalı eşyalı ve eşyâ Hz olarak kirahktır. Te
lefon ve elektriği vardır. Telefon: 42686ya 
müracaat. — 4 

SATILIK — Sirkeci Nöbethane cadde
si Darüssade sokağında altında iki dük
kânı havi 11 numaralı evle yanındaki 13 
numaralı ev toptan veya perakende satı
lıktır. İçinde bay Saide müracaat. — 1 

KİRALIK EV — Beyazıd Üniversite cad
desine nazır Külhan sokak 15 numara, 
dört odalı, havadar, bol ışıklı, müsaid şe
raitle verilecek. Görmek ve görüşmek için 
evin karşısında doktor Cemal Zeki mua
yenehanesine müncaat. 

SATILIK — Anadoluhisarmda Dolay 
bağlarında on dokuz bin zira arazi dahi
linde beş kuyu ve sarnıç altı yüz meyvah 
ve meyvasız ağaç iki dönüm bağı yedi oda 
iki sofa iki hela ve sair müştemilâtı havi 
emsalsiz nezaretli köşk satılıktır. İskele 
memuru bay Ahmed vasıtasiyle içindeki
lere müracaatları. — 1 

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

ŞİŞLİDE MOBİLYALI — Muşambah, 4 
Odalı apt. mevsimlik kiralıktır. Bomonti 
tramvay istasyonu Samanyolu sokağı 
Ayyıldız apt. No. 5 (Bir merdiven). İçin
dekilere müracaat. — 1 

PANGALTIDA — Elmadağında Cedidiye 
sokağmda 43 numarada ikinci kat kiralık
tır. Banyo, elektrik, havagazı, bahçe. Ha-
lâskârgazi caddesinde Bomonti istasyo
nunda Uğurlu Apart. 216 numarada dok
tor İsmail Kenan'a müracaat. — 1 

KİRALIK EŞYALI APARTIMAN — Şiş
lide her konforu havi eşyalı bir apartıman 
yaz mevsimi için kiraya verilecektir. Te
lefonla 41378 No. ya müracaat. — 5 

SATILIK APARTIMAN — MüştemUâü 
tekmil senevi 1464 lira irad getirir. Semti 
Lâleli Koska caddesi No. 40. — 3 

KİRALIK KALORİFERLİ AP. — Dai
releri kışm her gün sıcak su yazuı 3 gün
de bir Lâleli Şair Haşmet sokak No. 43. 

— S 

SATILIK EV — Cağaloğlunda Emni
yet Sandığı karşısında, 4 kat üzerine 
6 oda, bahçe, kuyusu olan 33 No. lı ev 
satılıktır. Görmek için köşesindeki kahve
ciye, fiat için Yeni postahane karşısında 
4 cü Noterlikte bay Salâhaddlne müra
caatları. 

KİRALIK SAYFİYE — Erenköy sana-
toryomu civannda otobüse çok yakın 
çamlı ikiden beşe kadar her kaç oda is
tenirse. Şerait çok müsaiddir. Tafsilât al
mak İçin Beşiktaş iskelesi Mahkeme çık
mazı 13 numaraya müracaat. — 5 

KİRALIK, KONFORLU, MÖBLE APAR
TIMAN — Ayazpaşa, Parkotel karşısı, 
tklz Kardeşler apartımanı 2 numaralı dai
re mevsimlik kiralıktı. Her gün saat 11 den 
3 çe kadar görülebilir: Tel. 44399. — 5 

DEĞİRMEN İCABI — Şarköyünde Ga-
zojen 45 beygirlik kârgir üç taşlı gayet 
idareli değirmen mükemmelen tamir edil
miştir. İcar veya satılıktır. Katırcıoğlu 
hanma karşı Dllsizzade han No. 15 e mü-
raca atlan. 

KİRALIK YAZIHANE VE DENİZ KE
NARINDA FABRİKA YAPMAĞA ELVE
RİŞLİ DEPO — Galata Fermenecilerde 
Penlzbank İşgalinde İken bu defa tahli
ye edilen her türlü konforu haiz denize 
nazu- her tarafı açık HAYDAR HANI top
tan ve yahut ayn ayn kiraya verilecektir. 
Taliplerin mezkûr caddede 48 numaraya 
müracaatlan. — 2 

SATILIK APARTIMAN — Beyoğlu Ci
hangir cad. No. 31. Beş daire kaloriferli 
ve 2 dükkân. İnşaatı metin nezaretli, gör
mek istiyenler aynı apt. No. 5 daireye 
müracaat. 

KİRALIK — Hava ve suyu ile maruf 
Yakacığın en mutena mahalli olan Çarşı 
civarında Ayazma caddesinde Sevim mah-
fell namile maruf Sıdkı beyin hane ve 
gazinosu kiralıktır, otel, pansiyon, lo
kanta, gazino yapmak İçin elverişli oldu
ğu gibi ailelerin ikametine de müsaiddir. 
Kiralamak Istcycılerin Çemberlitaş Mah
mudiye otelcisi Mükremine müracaatlan-
Telefon. 23402. — 5 

SATILIK ARSA — Feneryolu. Bağdad 
caddesi, 146 No. lı 2 dönümden fazla, 
ağaçlı, duvar, kapı ve kuyulu bir arsa sa
tılıktır. Müracaat: Tel. 43249. — 3 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE — 
Elverişli kiralık, geniş salon ve odalar, 
kalorifer ve sairesl mevcuddur. Beyoğlu 
İstiklâl caddesi Emgen apartımanı birinci 
kat. Foto Kanzler üzeri. — 6 

ACELE SA'HLIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak Alman hastan&'̂ i 
arkasmda deniz görür dört katlı küçUk 
şirin her konforu havi modem apartıman 
İradı 960 lira fiat 7260 lira. — 9 

SATILIK KÖŞK VE ERAZt — Kartalca 
Rahmanlar tepesinde geniş bir erazi için
de çam ve zeytin yüzlerce ağacı muhtevi 
B.Ahmed Esad köşkü ile erazisi çok ucrz 
bir fiatle satılıktır. Tafsilât almak ve gö
rüp gezmek için içindekilere müracaat. 

— 4 
ARSA FİATİNE SATILIK EV — Anka-

rada Yenişehirde Meşrutiyet caddesi 
eski İnkılâp yeni, Yenikalık sokak 3 nu
maralı 36 metre murabbaı cepheli 960 
metre murabbaı arsası bulunan kagir ev 
satılıktır. İsteklilerin Akşam'da H B ru
muzuna müracaatlan. — 2 

SATILIK İKİ KAGİR EV — 8 zer odalı 
y?nlarında arsasile ve birinin bahçesi 
var. Elektrik, sarnıcı, kuyusu mevcud, 
tramvaya yakın, denize nazır, havadar. 
Üsküdar Yenimahalle Miroğlu sokak 61 -
52 numaralı. Taliplerin Fincancılar Aslan 
Frisko hanı odabaşısma müracaat. — 5 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Hava, 
manzara ve bol suyu ile yirmi dönüm bah
çeli. Bostancıda Körkuyu mevkiinde mer
hum Hacı Nuri paşa köşkü yazlık (150) 
liraya kiralık ve (5000) liraya maktuan 
satılıktır. İçindekilere ve yahut Galata 
Merkez bankası karşısında İnhisarlar vez
nesinde Kenan Küıç'a müracaat. — 4 

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

SATILIK — Beşiktaşta Kılıçalipaşa ma
hallesi Yıldız caddesinde denize nazır 
500 metre murabbalık arsa ucuz fiatle 
acele satılıktır. — 4 

ANADOLUKAVAĞINDA — Dolay ma
hallesinde Hacı Vasfı bey sokağında 9 nu
maralı denize nazır beş odalı gayet sıhhi 
hane ucuz fiatle satılıktır. — 4 

ALİBEY KÖYÜNDE — Silâhtarağa ma
hallesi elektrik fabrikası karşısmda «Be-
ziryaf Kaynağı» adUe maruf araziden his
seme düşen 24 hisselik yeri ucuz fiatle en 
yakın zamanda satıyorum. Bu hususta 
daha fazla bilgi edinilmek için mahalli
ne, görüşülmek için de aşağıki adrese mü
racaat rica olunur. Adres: Üsküdar Seli
miye Şair Nesimi sokak No. 2 haneye öğ
leden sonra müracaat. — 4 

5 _ MÜTEFERRIK 
İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele

ri) - İngiliz Oxford ünlverslt. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en aarl 
usul. - Ehven flatler. - «İngll. Prof.» — 17 

ALMAN MEKTEBİ TALEBESİNİ ~ Bir 
diplomalı Alman muallim her ders şubesi
ne kati surette ve serian hazırlamaktadır. 
«Dlpl. Profes.» rumuzla gazeteye mür. 

— 13 
YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA

RI — Hususi ve münferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısmda Nuri Ziya sokak No. 39. Profesör 
Panosyan. — 5 

ALMANCA DERSLERİ — Berlin üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
rafmdan en seri ve asri metodla verilir. 
Flatler mutedildir. «Prof. H.» — 16 

DANS DERSLERİ — En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asri danslan ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanımyan B. (^VL 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. — 8 

aOCKTÜPLARINIZl ALDDtlIfU 
0«Mtemlı Idorehaneatnl adreı oU-

r«k gfitterml* olan trarUarlmladen 

K A 

namların» gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Beyoğlu yabancı askerlik 
Şubesinden: 

1 — Beyoğlu yabancı şubesinde 
kayıtlı yoklama kaçağı olarak mua
mele görmüş ve tekemmül etmiş 316 
(dahil) 334 (dahil) doğumlu deniz 
aratı askere sevk olunacaktır. Nak
dî bedelleri 14 Nisan 939 cuma günü 
akşamına kadar kabul olunacaktır. 
Toplanma ve sevk günü 15 Nisan 930 
cumartesi saat 9 dadır. 2 — Yine şu
bemizde yabancı kayıtlı yoklama ka
çağı olarak muamele görmüş ve te
kemmül etmiş 316 (dahil) 333 (da
hil) doğumlu harp sanayii ve güm
rük eratı Ue 316 (dahü) 331 (dahü) 
gayri islâm erat askere sevk oluna
caktır. Nakdî bedelleri 25 Nisan 939 
salı günü akşaımna kadar kabul olu
nacaktır. Toplanma ve sevk günü 26 
Nisan 939 çarşamba günü saat 9 da
dır. 

Doktor Hıfzı Bakım «« 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehanesini Türbeden Taksim 
Talimhane Güngör apartımanın 

2 numarasına nakletm:^tir. 
Sah, perşembe, cumartesi günleri saat 
14 den itibaren hastalannı kabul eder. 

Türkiye palamutçuları 
ANONIM" 
Şirketinden: 

Türkiye Palamutçuları anonim şirke
tinin senelik ftdi umumi hissedarlar top
lantısı 27/Nisan/1939 perşembe günü saat 
15 de İzmir Ticaret ve Sanayi odası salo
nunda yapılacağından hlssedarlarm top
lantı gününden on gün evveline kadar 
şirkete müracaatla toplantıya girme kartı 
almaları rica olunur. 

İdare Heyeti 
MÜZAKERE RVZNAMESİ 

1 — İdare heyeti ve murakıp raporlan-
nm okunması. 

2 — Bilançonun tasdikile idare heyeti
nin ibrası. 

3 — Temettüün sureti tevzii. 
4 — Nizamname mucibince müddetleri 

biten iki azanm yerlerine kendilerinin ve 
yahut başkalannm seçilmesi. 

5 — Murakıp intihabı ve tahsisatınm 
belli edUmesi. 

Minimini yavrunuzun sıhhatini düşü
nünüz. Onlara çocuk arabalarınm kra
liçesi olan ve en iyi imal edilmiş, en faz
la tekemmül ettirilmiş en sıhhi arabayı 
alınız. Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vardır. Her yerden ucuz fiat 
ve müsaid şartlarla yalnız 

BAKER MAĞAZALARINDA 
bulabilirisiniz. 

Dökülen saçların en ija ilâcı 

saç suyudur. 

Halk ziraatı 
Meyva, çiçek, bağ, sebze kümes 

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

Yazan: * Akşam* ziraat muharriri 
Profesör Şükrü Aker 
Bahçe meraklüanna ve alelu-

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

— — B A H Ç E — ü 
Meraklılarına 

Her nevi sebze, çiçek ve ağaç tohum
lan, İngiliz çimen tohumlan, kimye
vî gübreler, aşı macunlan ve her 

cins bahçe alfttlan 
ŞARK TOHUM MAĞAZASI 

nda bulacaksmız. 
Adres: Istanbal Bahkpaıar Lonca 

sokak 3. 
(Katalog istenüdiginde gönderilir). 

Mübaşir alınacak: 
ist. adliyesinde açık bıılunan ma

aşlı ve ücretli mübaşirliklere orta 
mektep mezunlan aıusmda bilmüsa-
baka münasipleri ahnacağmdan is
teklilerin memurin kanununvm «4» cü 
maddesinde yazılı belgelerile imti
han günü olan (11 nisan 939 salı 
günü saat on buçuktan bir gün ev-
yele kadar bir düekçe ile adliye en
cümenine müracaatlan ilân olunur. 

Dr. Suphi Şenses ^ 
İdrar yollan hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lekler 

apartıman. Fakirlere parasız. 
Tel. 4S9Z4 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehasnsı 

Türbe, Bozkurd kıraathanesi karşı
sında eski Klod Farer sokak No. 8 - 10. 
öğleden sonra S ten 7 ye kadar if 

r> Dr. Hafız Cemal -
Lokmanhekim > 

Dahiliye mütehassısı 
Divıtn79la IH 

I Muayene saatleri Fasar haris her g&n 
tfi-B Salı, Cumartesi »,5-12 fukaraya 

T. »ZS»» _*L 

BULMACAMIZ 
1 2 d 4 5 6 7 8 9 1o 

Soldan s a t » 
1 — Uzak şarkta bir devlet • MemntM 

niyet bey; n eder. 
2 — Çabuk - Süratü. 
S — Bir meyva - Fakir. 
4 — Göz - Kaşığın büyüğü. '̂ i 
5 — M&nasız - Vücudde çıkan «içkiM, 

Uk. 
6 — Köşk. 
7 — Bir sütlü tatlı. 
8 — İşkence - İnce kum. 
9 — NoU - Erkek - Bol değil. 

10 — Tanyerinüî ağarması - Alçak. 
Tokandan a^afı: 
1 — Köylerin inzibat memura. 
2 — Şaşılacak şey - KuduiDia. 
5 — Pencereye asılan örtü - Kc^ak. 
4 — Olmaktan emir - Elbise. 
6 — Bir düdük - VUftyet - Tama. 
6 — Mektepler. 
7 — Erler. 
8 — At - Anıt. 
9 — Ramazanda tutulan - Kani el. 

10 — İçine fesat karışmış - Mfinezzeh. 
Geçen bulmacamum halli 

Soldan sağa: 
1 — Kürreiarz, 2 — Elâ, Kara, 8 rî* 

Kufi, Şaşan, 4 — Ema, Derece, 5 — Dirrtf 
Ak, 6 — Eda, Adeli, 7 — Menemen, Bl, 
8 — El, Şan, Uşa, 9 — Kile, İten, 10 —i 
Keklik, Ye. 

Tukandan aşağı: -iVı 
1 — Kekelemek, 2 — Ülûni, Delik, 3 — 

Rafadan, Le, 4 — Eşek, 6 — Ek, Drama. 
6 — İaşeeden, 7 — Ararken. Ör, 8 - ^ 
Raşe, Ut, 9 — Acalbşey, 10 — inek, İane. T 

I Ankara Borsası [ 
6. 4 939 Perşembe 

8/4/939 
İktisadî ve sınaî tesisat ve 
işletme şirketi 

PARA ve ÇEKLER (Kapanış 
Lordra 
New-York 
Paris 
MUftno 
Cenevre -
Amsterdaa 
Berlin 
Brüksel 
Atina u 
flofy» *\ 
Uadrid 
TarşoTa 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Tokoham* 
Btokholm 
Moskova 

i Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peseta 
100 ZloU 
100 Pengo 
100 Ley i 
100 Dinar ^ 
100 Ten 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

» 

3.50 

(Utlerl) 
5.93 

126.675 
3355 
0.66S5 

S8.402S 
87.24 
50.823 
31.31 
1.0821 

, 1.56 , 
14.035 

- ta.9025 
34.9675 
0.9050 
2.8929 

S4.62 
30.5875 
S3.9025 

Bocan fündüz TC feee 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası: Okçumusa cad

desinde Doğruyol, Topçular caddesin
de Sporidls, Tünelde Matkoviç, Gala-
tasarayda Kanzuk, Flruzağada Er-
tuğrul, Tarlabaşmda Nlhad, Kurtuluş 
caddesinde Necdet Ekrem, Şişlide 
Pertev, Fatih: Haımdi, Karagümrük: 
Fuad, Bakırköy: Merkez, Sanyer; 
Nuri, • Aksaray: Yenlkapıda Sanm, 
Fener: Hayim Berk, Kumks^r. CemU, 
Küçükpazar: Yorgi, Samatya: Tedl-
kulede Teofllos, Alemdar: Divan.vo-
lunda Esad, Şehremini: Ahmed Ram-
di, Üsküdar: İttihad, Heybeliada: 
Atanaş, Bttyükada: Halk. 

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

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

BENS2JK 
e AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 
750 » 
400 » 
156 » 

2700 1r:T«5 
1450 » 
800 > 

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

1900, ÜÇ aylığı 1000 kuniftor. 
Adres tebdili için yirmi beş kuıuşluk pül 

göndermek lâzımdu:. 

Sefer 19 — Kasun 15S 
S. İmsak Güneş öğle İkindi Akşam Yats-
E. 9,04 10,49 5,35 9,14 12,00 i;:^ 
Va. 3,46 6,31 12,16 15,56 18,42 ?n,i6 

İdarehane: BabUOi civan Aamusluk 
sokak No. 13 

U 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıp Fakülte Çocuk hastalıkları ve bakımı kliniği asistanUğı açıktır. Asis

tanlık talimatnamesinde gösterUen şartları haiz olanlarm Tıp Fakültesi De-
kanlığma müracaatlaru (2369) 

MI 



Sahife 14 Hgg&M 9 Nisan 1939 

Kalorifer tesisatı yaptırılacaktır 
Kastamonu Nafîa müdürlüğünden 

1 — Kastamonu vilâyeti merkez kasabasmda emanet suretile ve komisyonu 
«lalısus marJfetile yeniden inşa ettirilmekte olan kırk yataklı hastane binam-
n m sıcak sulu kalorifer tesisatı için Nafia Vekâletince tanzim edilen umumî ve 
fennî şartnamesine göre yapılan (16296) lira «35» kuruşluk evrakı keşfiyesine 
göre yapılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İstekliler bu ^ e ait evrakı keşfiye ve umumu, fennî şartnamesini ve 
nmkovele suretile eksiltme şartoamesini Ankara, İstanbul ve Kastamonu Na
fia müdürlüklerinde görebilirler. 

3 — İhale 17 Nisan 939 pazartesi günü saat 15 de Kastamonuda Nafia mü
dürlüğünde toplanacak dcsiltme komisyanu tarafından ya^olacakür. 

4 — Eksiltmeye gîı-ebilmek için Jo 7,6 teminatı d a n 1222 lira 23 kuruş
luk verilecek teminatın 2490 saylı kanunun 16 ve 17 inci maddesine göre 
Kastanıonu Nafiası namına herhangi Ziraat bankasına 3^tırarak makbuzun 
komisyona gönderümesi ve bu işi yapabileceğine dair ihale gününden bir haf
t a evvel bulımduklan vilâyete müracaat ederek alacaklan ehliyet vesikası ile 
939 sicilli ticarette fcajıth olduğuna dair vesikanm ihale gün ve saatinden 
lâakal bir saat evvel ^Kastamonu Nafia dairesinde toplanacak komisyona 
IfenderUmiş bnlunması ^ r t t ı r . 

5 — Posta ile gönderilecek teklif mektuplarüe vesikalar iadeli taahhütlü 
plması ve ihale saatine kadar komisyona gelmiş bulunması şarttır. Postalarm 
gecikmesinden dolayı zamanmda gelmiyen teklif mektupları nazan itibara 
ahnmaz. Bu hususa dair fazla tafsilât istiyaıler bir mektupla Kastamonu 
Nafia müdürlüğünden sorabUecekleri ilân olunur. (1044) (1954) 

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

üzere bir yüksek mimaf veya bir inşaat fen memuru almacaktır. Aylık iicreti 
yüksek mimar için 250 "TO fen memuru için 150 liradır. Civar garinzonlara 
memuriyetle gönderilirse kanuna uygun olarak harcırah verilir. 

2 — îsteklüerin l/Tem./938 tarih ve 161 sayılı ordu emimamesile neşre-
idfimiş olan 551 sayılı talimatta yazıU şartlan haiz olmalan lâzımdır. Bu ta
limat askerlik şubelerinde görülebilir. 

3 — Bu vazifeye istekli olanlar her cins vesikalarınm, diplomalarmm ve 
bonservislerinin musaddak suretleüm fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
IMün yapan komisyon veya bulunduklan mahallin askerUk şube başkanları 
yasıtasile Kayseride askerî satmalına komisyonu başkanlığına göndermeli-
idirier. 

4 — İsteklilerin en geç â/Mayıs/939 gününe kadar müracaatia bu tekem
mül etmiş evraklarmı gönııtermiş bulunmaları. «933» «2267» 

Gayrî mübadil işleri tasfiye bürosundan : 
Yanya gayrimübadillerinden olup isimleri aşağıda yazılı eşhasa ait mül

ga gayri mübadiller komjj^nunca teşkil olunan dosyalarda mevcut 216, 779, 
1226, 1745, 1746, 1790, 1839, 1896, 1929, 1966, 1989, 2075, 2085, 2163, 2170, 2366, 
2443, 2463, 2478, 2486, 2 4 ^ , 2496, 2498 No. lu mazbatalar Ue tesbit edilmiş 
Olan istihkaklarm hak ika^ ve ahkâmı mevzuaya muhalif görüldüğünden ip-
tal edUdiği ve 545, -068, 6P3 ve 840 No. lu mazbatalar ile tesbit edilmiş plan 
istihkaklarda fazJa tayin edildiğinden bu kerre tadüen tenkis edildiği ve 1213, 
1538 No. lu mazbatalarda da Ahmed Dinç ve karısı Müveddet namına tesbit 
eeüımiş olan istihkaklflÇ|iuv-da ajrm suretle iptal edilmiş olduğundan mezkûr 
istihkak nıazbatalan üzerhıda yapılmış veya yapılacak her hangi bir temliki 
mııtazammın muamele ve tasarrufların hükümsüz olduğu alâkadarana teb
liğ maJcamma kaim olmak üzere ilân olunur. 

' Ulvi, Muammer, Cehle, Ali Kemal, Mazlum, Mükerrem, Fatma, Ali, Meh-
med, Hüseyin Dino, C^ad.Meruş, Saffet Dino veresesi: Ahmed Fuad, Ali Ek
rem, Abidin, Arif Hikmet, Leylâ, Feride Alkuş, Veysel Dino, Adem Dino, Re-
Bin Dino, Ja leFunt , Ahmed Dino, Müveddet Dino, Abülvehap Dino veresesi: 
Sabri, Fatma, Adile, Melek, İkbal, Saadet, Halide, Rifat, Nurettin, Nasib, Mü-
Beyyen, Sabire, Abdürrahman, Firdevs, Resmiye, Celâl Nuri, Sedad Nuri, Sup
hi Nuri, Hidayet, Enver, Münci Fikri, Feridun Fikri, Laman, Mebrure, Hatice, 
Kemal, Kadriye varisi Fuad, Şadiye, Reşit, Şerife, Münevver, Samiye, Kevser, 
Mukadder, Kâzım, Mukaddes, Faika, Seyyare, Nuriye, Mediha, Nadide, Me
lek, Hayrettin, Zekeriyya, Geniile, Mürüvvet, Peribe, Pertev, Refet, Neşet, Ne
cati, Hikmet, Nevin, Heybetullah, Şarende, Bilâl, İffet, BLâmran, Cafer Sa-
ülk. ' (2416) 

İstanbul Hayvan Borsasından 
Hayvan borsasının yeni idare heyeti intihabı 14/Nisan/939 tarihine mü

sadif cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar Sütlücede mezbaha karşısındaki 
Borsa binasında yapılacağımdan Borsaya kayıtk abone ve mubayaacıların 
reylerini kullanmak üzere o güı^ ve saatte, seçime iştirak etmeleri rica olu
nur. (2405) 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edirne Belediye mezbahasında yapılacak olacn 71832 lira 61 kuruş bedeli 

keşifli soğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kapah zarf nsu-
tile münakaşaya çıkanlmıştır. Taliplerin şartname proje ve keşifnameyi İs-
tanbıü ve Edime belediyesinde görebilirler. Ve 360 kuruş bedel mukabiünde 
Edime belediyesinden tedarik edebilirler. İhale 25 nisan 939 tarihine mü
sadif sah günü saat 15 te Edime belediye encümeninde yapılacaktır. Talipler 
.2490 sayüı kanuna göre hazurlanmış teklif mektuplarım 24 Nisan 939 pazartesi 
günü saat 17 ye kadar belediye encümenine makbuz mukabili tevdi etmiş ola
caklardır. Bu saatten sonraki teklifler ve posta gecikmeleri muteber değil-
Bir. (2390) 

Pendik Belediyesinden: 
Belediyemizce Aydosdan getirilecek içme suyu projesinin yaptmlması 

münakaşaya çıkarılmış ve talip çıkmadığından 3/4/939 gününden 3/5/939 
çarşamba gününe kadar bir ay müddetle pazarlık suretüe 2490 sayıh kanun 
hükümlerine göre yaptırümasma karar verilmiştir.'Pazarlığa iştirak edecek 
taliplerin yukarda yazıU günden itibaren 3/5/939 günü saat 16 ya kadar be-
liediye dires:nde müteşekkil daimî encümene, şartnameyi görmek ve daha faz
la malûmat ahnak isteyenler her gün belediye reisliğine müracaat edebilecek
leri üân olunur. (2294) 

Devlet Basım Evi Direktörlüğünden: 
6497,54 lira keşif bedelli basımevimiz istrotipi atölyesi inşaatı için kapa-

\l zarfla yapılacak olan eksUtmeye 30 mart 1931 perşembe günü istekM zuhur 
etmenüş olduğundan eksiltmenin 11 Nisan 1939 sah günü saat 15 e bırakıldı. 

Muvakkat teminat 488 liradır. 
Şartname ve diğer evrak Basımevi idare komisyonu başkanhğmda gö-

rülebUlr. 
İsteklilerin, en az 5,000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair, idarelerin

den almış olduklan vesikalara istinaden İstanbul vilâyetinden ahnmış ehli-
jret ve 939 yılma ait I^caret odası vesikalarını da komsiyona tevdi etmeleri. 

*.(2146X 

Motosiklet Amatörlerinin Dikkatma!!! 

DÜNYANIN 
EN MEŞHUR MOTOSİKLETLERİ 

PEK YAKINDA 

J . N İ K İ T İ T S E R B E N TicarettosinılfiteşhirBdilecaMIr, 
Adres: Istanlnd — Eminönü Telefon 22876 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

Yünlü kırpmtı vermek suretile bat
taniye alınacaktır. Beher battaniye
ye yirmi kuruş imaüye ücreti veril
mek üzere pazarlıkla eksiltmesi 
19/4/939 çarşamba günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım Am. S. Al. Ko. da 
yapüacaktır. Tahmin bedeli 641 lira 
20 kuruştur. Katî teminatı 96 lira 
18 kuruştur. Şartname ve battaniye 
numunesi Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanunî vesikalarile beraber 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

«599» «2241» 

1 ve 2 No. h dikim evlerinde birik
miş olan 93 ton yünlü kırpıntı 19/4/939 

çarşamba günü saat 15 de Tophane
de Lv. Am. Sa. Al. Ko. da kapah 
sarfla satüacaktır. Tahmin bedeli 
32550 lira ilk teminatı 2443 Ura 25 
kuruştur. Şartnamesi Ko. da görüle-
bihr. Kırpıntılar her iki dikim evinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi
kalarile beraber teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir sEiat evvel Ko. na 
vermeleri. «600» «2242» 

* 
Dikim evlerinde birikmiş olan 35 bin 

kilo beyaz pamuklu kırpıntı ve 39 bin 
kilo haki kırpıntı 25,'^isan/939 saU 
günü saat 15 de Tophanede amirlik 
satmalma Ko. da kapah zarflaj^tı-
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeLi'7631 
lira ük teminatı 573 lira 82 kuruştur. 
Kırpmtüar Defterdarda ve Tophanede 
dikim evlerinde görülebilir. İstekhle-
rin ihale saatinden bir saat evvel tek
lif mektuplarını Ko. nk vermeleri. 

(614) (2409) 

* 
Dikim evlerinde birikmiş olan 35 

bin kilo beyaz pamuklu kırpıntı ve 39 
bin kilo haki kırpıntı verilerek muka-
hilinde yazlık elbiselik kumaş ile ça
maşırlık bez imal ettirileceğinden pa
zarlıkla eksütmesi 25/Nisan/939 sa
lı günü saat 15,30 da Tophanede amir
lik satm alma Ko. da jrapılacaktır. 
İmaliye ücretinin tahmin bedeli 1946 
lira 65 kuruş Uk teminatı 146 liradır. 
Şartname ve numuneleri Ko. da kır-
pmtılar dikim evlerinde görülebilir. 
İsteklUerin kanunî vesikalarile be
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(615) (2410) 

istanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

Malkara gamizonlan ihtiyacı için 
60 ton sığır eti kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
fiyatı beher kilosu 25 kuruş 50 san
timden tu tan 15300 lira ve ilk temi
nat ı 1147 Ura 50 kuruştan ibarettir. 
İhale günü 26/4/939 çarşamba günü 
saat 11 dedir. Şartnameyi her gün 
Tekirdağ Satmalma Ko. da gö
rebilirler. İsteklUerin belU gün ve 
saatte kanunun istediği vesikalarla 
birhkte Tekirdağ Tümen satmalma 
Ko. n a müracaatlan ve zarflarm 
muayyen saatten bir saat evveline 
kadar Tekirdağ satmalma Ko. na 
vermiş olmaları, «930» «2237» 

Tahmin edilen fiatı 30000 lira olan 
17 kalem Aleminjrum; kutu kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltmesi 17/4/939 pazartesi günü sa
at 15 dedir. İlk teminat 2250 liradır. 
Şartnamesi 150 kuruş mukabilinde 
Ankarada Ko. dan almır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 
8 cü maddelerinde yazıh belgelerle 
teklif mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. satmalma Ko. na vermeleri. 

(922); (2140). 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mubayaa olunacaktır. 
n — Muhammen bedeü 943,50 lira muvakkat teminatı 70,76 uradır. 
n i — Eksiltme 20/4/939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta levazım 

şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. Numuneler her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

IV — İsteklUerin eksiltme için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile mezkûr komisyona gelmeleri (2234) 

Cinsi MUctan 

Makine şeridi (mavi • 2000 adet) 
kırmızı) 

» » siyah - 3000 « ) 
kırmızı) 

Sabit toz mürekkep 
Yazı makina yağı 

Mu. B. 
Lira Kr. 

1250.— 

Muvakkat T. 
Lira Kr. 

93 75 

eksiltmenin 
şekli saaU 

Açık 14 

pazarlık 

379.— 
272.50 
93.70 

393.96 

28 49 
20 44 

7 03 

29 25 

Açık 
pazarlık 

14,30 
14,45 

15 
15,30 

16 

Açık 16,30 

2000 paket 224.— 16 80 
500 şişe 40.— 3 00 

Takriben 25 Kg. 
Sarı kalem ucu 2000 kutu 
Mürekkep lâstiği 5000 adet 
Stampa mürekkebi (mavi) 2000 şişe 

» » kırmızı 500 » ) 
Sünger kâğıdı 20000 taba

ka takriben 600 kg. 
I — Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 

-(7) kalem kırtasiye hizalarında yazıh usullerle ayn ayrı satın alınacaktır. 
I I — Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri hiza

larında gösterilmiştir. 
III — Eksiltme 17/4/939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mübaya-

Et şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız aünabileceği gibi 

nümımeler de görülebilir. 
V — Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralarile adı geçen 

komisyona gelmeleri. (2088) i 
Cinsi Miktarı Muh. bedeli 

Lira Kr. 
1258 10 
345 — 

% 7,5 muvakkat te. EksUtmenin 
Lira 

94 
25 

Kr. 
35 
m 

Şekli 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

Saati 
14 
15 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

15,30 
16 

Teknik âleti 20 kalem 
San toz yaldız 300 kgr. 
Çıralı tahta 18 M3 
Çırâh kalas 14,426 M3 1426 74 107 — 
Uzun ve kısa 840 çift 3540 — 265 50 
konçlu lâstik çizme 

I — Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazıh 
4 kalem malzeme ayn ayn eksiltmeye konmuştur. • • 

II — Muhammen bedeUeri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hi
zalarında gösterilmiştir. 

III — Eksiltme 11/4/939 salı günü hizalarmda yazıh saatlerde Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabileceği gibi yaldız numunesi de görülebilir. 

V — İstdthlerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarile mezkûr komisyona gelmeleri. (2023) 

Kastamonu Nafia mü(iürlüğün(den 
1 — Kastamonu vüâyet merkez kasabasmda projesi mucibince yeniden in

şa edilecek adliye hinasmm mayıs 939 sonuna kadsu: bitecek olan betonarme 
temel inşaatım müteakip kagir duvar ve çatı aksamma ait tanzim edilen 
26193 lira 26 kuıuşluk evrakı keşfiyesine göre inşası kapah zarf usulüe eksilt
meye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin bu işe ait bütün evrak*, keşfiyesinin Ankara, İstanbul ve 
Kastamonu Nafia müdürlüklerinde görebilirler. 

3 — İhale 17/nisan/939 pazartesi günü saat 16 da Kastamonu Nafia daire
sinde toplanacak dcsiltme komisyonu tarafmdan yapüacaktır. 

Eksiltmeye girebUmek için % 7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek te-
. minatm 2490 sayıh kanunun 16, 17 inci maddelerine göre eksiltme komisyo-
nu namuna Kastamonu Nafia müdürlğü adresine her hangi bir Ziraat bankası 
veznesine yatırılarak makbuzunun komisyona gönderilmesi .ve Nafia Vekâle
tince evvelce kendilerine verümiş müteahhitük vesikası üe ihale gününden bir 
hafta evveline kadar bulunduklan vilâyete resmen müracaat ederek bu inşaa^ 
ti y£^abileceklerine dair alacaklan ehliyet vesikasınm ve 939 yıh T. C. odasın
ca tescil edilmiş vesikalann ihale gün ve saatinden lâakal bir saat önce Kasj 
tamonu Nafia dairesinde toplanacak komisyona gelmiş bulunması şarttır. 

5 — Posta ile gönderilecek teklif mektuplarüe istenilen vesika ve malibust-
1ar iadeli ve teahhütlü gönderilmesi ve ihale saatina kadar komisyona gelmiş 
bulunması lâzımdır. 

6 — Postalarm gecikmesinden dolayı zamanmda gelmeyen teklif mektup-
lan ve evrakı müsbiteler nazan itibare ahnmıyarak sahibine ret olunur. Bu 
inşaata dair fazla tafsüât isteyenler bir mektupla Kastamonu Nafia müdür
lüğünden sorabUeceklerî ilân olımur. (1045) (1955) » 

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

larm Almanca Fransızca ve İngilizce Usanlanna esash olarak vakıf olmaları 
ve ayni zamanda Türkçeden bu diUere tercüme yapabilmeleri şarttır. Verile-
cek 165-210 liradır. İmtihan neticesinde iki dü bilenler tercih edüecektir. 
Memurin kanun\ına göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulunan taUp-
lerin evvelemirde hal tercümelerile ve referansları ile müracaatlan ilân olu^ 
nur. (928^, .(2195): 

\ 



NL an 1939 A K Ş A M 8ahifel5 

'.;• FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, İŞTİHA ŞURUBU 

Unıuın doktorlarm müttefikan takdir ve milyonlarca vatan
daşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet 
şurubudur. Daima kam tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha 
temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir, zekâ ve hafiı-
za kudretini yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek 
uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir, vücud 
makinesine lâzım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
iıısara daima azım, irade, neşe sahibi eder, mide, barsak 
tcmlıelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gev
şekliği ve ademi iktidarda şayani hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSUL'u; Diğer bütün 
Kuvvet İlâçlarından ayıran 

başlıca hassa 

FOSFRRSDL 
devamh bir surette kan. kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile 

mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma, ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli 
hastaların nakahat devirlerinde en 
mükemmel bir derman şurubudur. Sıh 

hat Vekâletinden Resmî müsaadesini 
haizdir. Her eczanede bulnur. 

Sermayesi: 
Kuruluş tarihi: 1888 

1O0.000.000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Zircâ ve ticarî her nevi banka muanteleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 
ziraat Bankasında kıunbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en M 50 lirası bulıınanlara senede 4 dela 

çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre İkramiye dağıtılacaktır: 

1.000 Liralık 
500 
250 
100 

.̂ . 50 
» 40 
» 20 

DJj^jı^^f , Hesaplarmdaki paralar bir sene İçinde 50 llradau a^ali 

Iilinle % 20 fazlasUe verilecektir. 
Kar'aln senede 4 defa, 1 EylûI, 1 mrind kânun, 1 Mart ve 1 Haıinuı 

4 
4 
4 

40 
^00 
120 
160 

Adet 
» 

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

düşmeyenlere ikramiye çıkdı|;ı tak* 

tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul ikinci iflâs memurluğundan: 
Müflis Avtmduklara aid İzmir Bulgurce 

arazisinin alacaklılara alâkadar eden sa
tıcı hakkında idarece verilecek izahatı 
dinlemek ve icab eden kararlan ittihaz 
etmek üzere alacaklüarm 14/4/939 cuma 
(ünü saat 14 de behemehal dairede ha-
nr bulunmaları ilân olımur. (16807) 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
»38/5819 
Satılmasma karar verilen 13 top Seten 

Löküs kumaynm birinci arttırmasının 
birinci arttırması 13/4/939 perşembe gü
nü saat 9 dan 11 e kadar ve muhammen 
^lymetinln % 75 ini bulmadığı takdirde 
İkinci arttırması 15/4/939 cumartesi gü-
Aü ayni saatte Fincancılar Yusulyan ha-
*"nda 7 numaralı mai:aza ada önünde açık 
arttırma suretile satılacağı ilân olunur. 

M. 2015 

İnşaat münakaşası 
Ankara küçük evler yapı kooperatifinden 

Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve bahçeli evler yapı kooperatifi ma
hallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıracağı (211) evin inşaatına ait mü
nakaşa görülen lüzum üzerine 10/4/939 za kadar uzatılmıştır. 

Talip olanların aşağıda yazılı evsafı haiz olmaları lâzımdır. 
1 — Nafia Vekâletine ve belediyeye karşı fennî mesuliyeti üzerine alabi

lecek fennî evsafı haiz bulunmaları. 
2 — Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli takriben yedi yüz 

bin liradır. Bu vaziyete göre talip olanlarm Ankara belediyesi karşısmda me
murlar kooperatifi üzerindeki yazıhaneye müracaatla 10 lira mukabilinde 
plân ve şartnameleri aldırmaları. 

3 — İhale 10/4/939 tarihinde kapaU zarfla yapılacaktır. 
İsteklilerin ayni gün saat 14 de yüzde yedi buçuk ni&betinde muvakkat 

teminat akçelerini veya banka mektuplarım hamilen kooperatif yazıhanesine 
gelmeleri ilân olunur. 

Emniyet ve zevkle ancak, 
TRİUMPH T W N Ue gezebil 

Motosikletleri m bilirsiniz. 

A D E M K A R A D A Ğ MÜSSESESl ^ZfeJS^lz 
Posta^utusu 1341 Telgraf adresi: Karadağ, İstanbul. İstanbul harici şe-

hiıltr İçin teminatlı acentelerin müracaatı kabul olunur. 

POKER 
tra$ bıçakları en sert sakalı 
bile yener ve cildi yumuşatır 

Her yerde P O K E R traş bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

PASTİL ANTİSEPTİK 

I :#J: MI] 'A 
ffA. 

y/i 
jJİ 

•h 
11 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastalıklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses 
kısıklığında pek faydabdır. 

İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
Beyoğlu - İstanbul 

ne '̂e veıpe/y): 

rling 
R A D Y O 

NECİP ERSES ^ ^ - ^ B T ^ 
GALATA ZüLfAPüZ 5. '̂ SESLi HAN 

Günnrük nnuhafaza genel komutanlık 
İstanbul satınalnna komisyonundan 

1 — 13 sayıh motorun döşeme re tenteleri 10/4/939 pazartesi günü saat 
11 de pazarUğ^ yapılacaktır. 

2 — İsteklUerin 16 liralık teminat makbuzlarile Galata eski ithalât güm
rük binasındaki komisyona gelmeleri. (2364) 

TÜRK HAVA KÜRÜMÜ 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

Altıncı Keşide: ll/Ni&an/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) liralık] 
iki adet mükâfat vardır. 

DtKK\T: 
Bilet alan herkes 7/Nisan/939 günü akşamına kadar biletini değiş

tirmiş bulunm^dır^ 

İP 
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Sahife 16 £ K Ş £ V 9 msan 1939 

En tatlı zevk havasını \ I-

Tane 

Samsun 25 
Samsun 20 
Salon 20 
Çeşit 100 

Küru$ 
(Madenî kutu) 4 5 

30 
35 

145 

Sipahi 
Sipahi 
Yaka 
Çeşit 

Tan Km» 
2 5 (Madııl Ma) 5 0 
20 35 
20 30 
50 72,5 


