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ingiltere ve Fransa bugün 
politikalarını izah edecekler 

Şarkî Akdenizde bîr taarruza karşı 
derhal harekete geçîleceğî bîldîrîlecek 
İtalyan siyasî mahfillerine göre, ingiliz garantisi Bal
kan memleketlerine de verilirse bunu Ege ve Karadenize 

doğru yeni bir Itelyan yayılması takib edecekmiş! 
Fransa yeniden n-ıUdafaa tedbirleri aldı. Orduda izinler kaldı
rıldı, donanmaya hazır olması bildirildi, sahillere toplar kondu 

İtalya Yunanistana dostluk teminatı verdi 
Londra 13 — Başvekil B. Chamber-

lain'in yarın (bugün) Avam Kama
rasında yapacağı beyanat merakla 
bekleniyor. Bu beyanatm bir taarruz 
hareketi karşısında tngilterenin ala> 
cağı vaziyeti izah ile umumî bir ih
tar mahiyetinde olacağı söylenmek
tedir. 

B. Chamberlain, İngUterenin doğu 
Akdenizinde her türlü yeni askeri 
icraatı hasmane bir hareket olarak 
telâkki edeceğini bildirecek ve statü
ko tabirinden ne anladığını tayin ve 
tesbit edecektir. 

Lordlar Kamarası da yann (bu 
^ n ) toplanacak, Hariciye Nazın 
Lord Halifax Akdeniz vaziyetini izah 
edecektir. 

Times gazetesi bu hususta diyor 
ki: «Londrada müzakerelere hararet
le devam ediliyor. Atina ve Ankaraya 
telgraflar çekilmiştir. Yarm sabah, 
Başvekilin yapacağı beyanatı gözden 
geçirmek üzere, Kabinenin akdedece
ği içtimadan evvel oralardan cevap 
gfelmesi bekleniyor. 

Başvekilin beyanatı Şarki Akdeniz-

İngiliz Hariciye Nezaretinde görüşmeler yapan sefirler: Romanya sefiri B. 
Tila, Türkiye sefiri B. Rüştü Araş, Yunan sefiri 

B. Simopulos Nezaretten çıkarken 

de bulunan devletlerin, bilhassa Tu-
nanistanla Türkiyenin mülk! tama-
miyetine herhangi bir tecavüzün İn
giltere tarafından dostluğa mugayir 
bir hareket telâkki edüeceğinl anla
tacak ve etraflı olacaktır. 

Londra 12 (A.A.) — Times gaze
tesi, yann B. Chamberlain tarafmdan 
yapılacak beyanatm çok ileri gidece
ğini ve Doğu Akdenizi memleketleri-
rinin ve bilhassa Yunanistan ile Tür

kiyenin bütünlüğüne verilecek her 
türlü zararm İngiltere tarafmdan 
gayri dostane telâkki edileceğini bil
diriyor. 

Londra 12 — Türkiye sefiri B. Rüş
tü Araş bugün Hariciye Nazırile gö
rüşmüştür. 

Müşterek bir cephe tesisi 
Gazeteler müşterek bir cephe tesi

si hakkmdaki gajrretlerden bahse de-
(Devamı 7 nci sahifede) 

1 ispanya vazîyetî cîdd 
bir şekîl almağa başladı 

Gebelüttanka, Tancaya ve Fransız Fasına karşı 
îtalyanın ispanyaya yeniden asker gönderdiği bildiri
liyor. Fransa, ispanya nezdinde teşebbüste bulunacak 

bolik bir şekilde İspanyadan geri çe
kilmesi için Roma lıükûmeti nezdin
de ısrar etmiştir. 

(Devamı 11 inci sahifede) 

Macarlar Transilvanyayı 

Londra 12 — Bazı nazırlardan mü
rekkep Hariciye komitesi bugün top
lanmış, Alman • Leh gerginliği ve 
İtalyan kıtalarının İspanyadan geri 
alınması ile İspanyol Fası meseleleri-
hi tedkik etmiştir. 

Londra 12 (A.A.) — İspanyadan 
gelen haberler, pek mütenakızdır. Ba-
2ı haberlere göre Mussolini, İtalyan 
fetalannnn geri alınacağına dair 
Chamberlain'e teminat vermiştir. 
Hattâ İtalyan kıtalarından bazıları 
Şimdiden harekete başlamıştır. Bazı 
«aberlere göre de, bilâkis paskalya es-
^lasında İspanyaya yeni İtalyan kuv
vetleri sevkedilmiştir. 

Madridin .sukutundan sonra İspan
yaya 17.000 İtalyan askeri ihraç edil-
^''ğine dair verilen haberi resmî Roma 
**iahfiiieri tekzib etmemektedirler, 

İtalyan askerlerinin 2 mayıstan ev-
*^' geri almacağma dair Mussolini 
^rafından yapılan vaid, parlâmento
daki muhaliflerle muhafazakârların 
^^'yük bir kısmını tatmin etmemiştir. 
^Uniar, mezkûr tarihten evvel pek 
'^'^di hâdiseler çıkabileceğini beyan 
*^h!('ktt'dıılcr. 

•azı İngiliz membalarından bildi-
"• c göre, İngiltere hükümeti, 

B ü t ü n M a c a r l a r b u u ğ u r d a 
m a l v e c a n l a r ı n ı f e d a y a 

k a r a r v e r m i ş l e r 

Budapeşte 12 (A.A.) — Macarsag 
gazetesi, «şimdi sıra Transilvanyanın 
dır.) başlıklı makalesinde Transilvan
yanın Macaristana iadesini istemekte 
ve bütün Macar vatanperverlerinin 
bunun için mal ve canım fedaya ka
rar vermiş olduğunu bildirmektedir. 

Londra 12 (A.A.) — Macar elçisi 
bugün öğleden sonra Hariciye Nazı
rını ziyaret etmiştir. 

D A İ M Î 
Fotoğraf müsabakamıza aid re
simler bugün (9) uncu sahife-
mizdedir. 

Kral Karol 
Belgrradda Yugoslav kral 

naibi ile görüşecek 
Londra 12 — Bükreşten bildiril

diğine göre, Romanya Iırah Ka
rol Belgrada giderek Yugoslav 
kral naibi prens Polle vaziyet 
hakkında görüşecektir. 

G a f e n c o - K ö s e i v a n o f 
g ö r ü ş m e s i 

Londra 12 — Bükreşten ahnan 
bir habere göre, Romanya Hari
ciye Nazın B, Gafenco, B. Hitle-
rin doğum merasiminde bulun
mak üzere Berline gittiği zaman 
Berline gelecek olan Bulgar Baş-
vekilile görüşecektir. 

Bulgarlar Almanyanm bu mü
zakerede rol oynamasını istiyor
lar. Rumenlerin arazi değişikliği, 
ne razı olmadıkları söyleniyor. 

"Böh f„ 
italya, Balkanlardaki hedefinin 

Arnavutluktan ötesi olmadığını te
min ettiği şu sırada, bir faşist gazete 

olan Corriere di Padova şöyle yazıyor: 
KUmarız ki Belgradda hâkim olan zihni

yet, Atina, Ankara ve Bükrrşte de kendi
ni göstersin. Zira İtalyanlaşan .^maTut-
luk, Ege ile Karadenize atlamak için bir 
yaylı basamaktır.» 

Korkunç hikâyeler yazan Edgar 
Poe'nun eserlerini bir realist muhar
rire okumuşlar: 

— «Böh!» diyor amTua, beni korku
tamıyor! - demiş. 

Corriere di Padova'nın da böh'ü 
her halde aksi şada halinde bile An-
karanın yüksek kalesine çarpmaz! 

Alman propaganda nazırı 
dün Istanblla geldi 

Nazır, cuma gûnûne kadar hükümetin 
misafiri olarak İstanbulda kalacak 

B. Göbbels hususî surette seyahat ettiğinden 
beyanatta bulunmamıştır I 

3 

B. Goebbels, kendisini karşılayan Vali muavini B. Hüdai Karatabanla gorüşfiyor 

Almanya Propaganda Nazın Dr. 
Ctöbbels dün tayyare ile şehrimize gel
miştir. Kendisini Yeşilköy tayyare 
istasyonunda karşüamak için hükü
met namma istikbale gelen Vali mu
avini B, Hüdai Karataban, YeşUköy 
hava kumandam, Almanyanm İstan
bul baş konsolosu Dr, Tipke, vlskon-
SQİos baron fon Mentzinger, Alman 
kolonisine mensub bazı zevat, Türk 
ve Alman gazetecileri bulımuyordu. 

Fakat, tayyarenin saat on dörtte 
gelmesi beklenirken muvasalat teah-
hür etti. Ancak on dört buçuğa doğ
ru alınan bir haberde tayyarenin 
Midilli yükseklerinde uçtuğu ve bir 
saat sonra geleceği bildirildi. Hakika
ten Dr. Oöbbelsl taşıyan büjrük Al
man tayyaresi saat ön beş buçuğa 
doğru Silivri üzerinden göründü re 
bir kaç dakika sonra istasyon önün
de indi. Dr, Göbbels yorgun olmasına 
rağmen mütebessim simasile tayya
reden indi. Vali muavininin, diğer 
Türk memurlannm ve istikbale gelen 
konsoloshîme erkânımn ellerini sıktı. 
Bu aralık kendisine yaklaşarak mü
lakat taleb eden gazetecilere hususî 

surette seyahat ettiği için söyliyecek 
bir sözü olmadığı cevabmı verdi. 

Ondam sonra içlerinde Alman Pro
paganda Nezareti Cenubu Şarkî Av
rupa neşriyatı işleri müdürü Dr, 
Knothe'nin de bulunduğu dört kişi
den ibaret maiyetile birlikte otomo-

(Devarm 11 nâ sahifede) 

Askerlik bakımından 
fliiniin durumu 

B u g ü n k ü d u r u m u n a s k e r l i k 
d i l i n d e i f a d e s i ş u d u r : ö n 
c ü l e r i n ç a r p ı ş m a s ı v e ik i 
t a r a f ı n ç e v i r m e h a r e k e t l e r i 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Eski muharririmiz M. Şevki Yaz
man askerlik bakımından Avrupa 
vaziyeti hakkında bir makale silsi
lesi hazırlamıştır. İlk makaleyi bu
gün beşinci sahifemizde neşrediyo-
ruz. 

nHIIIMIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIM •••HlimmmnillllllllUıniHUtlHlMUMnilHIIIHIIIIIIIHIlıHHIIIHIIHIH 

— Terbiyesiz herif, bacaklarıma yiyfecek gibi bakıyorl, 
— Sinirlenme canım, ne çıkar?., 

— İpek çoraplarım yırtılacak kardeşi . 
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I Dün. Geceki ve Bu Sabal ik i Haber le r J 
Son dakika, 

Yugoslavyadan sonra Yunanistan da 
kısmen seferberlik ilân etti 

Yugoslav ve Yunan sefirleri B. 
Köseivanofa teminat verdiler 
İtalya, Otranto kanalını süratle tahkim ediyor 

Sofya 13 — Yugoslavya ve Yunan 
«efirleri dün öğleden sonra Bulgar 
Başvekilini ziyaret ederek uzun müd
det görüşmüşlerdir. Bu konuşma es
nasında neler görüşüldüğü hakkmda 
azamî ketımaiyet muhafaza edilmekte
dir. 

Maamalih abnan malûmata göre 
öd sefir, Yugoslavya ve Yunanistan 

tarafmdan ilân edilen kısmî seferber
liğin, katiyen Bulgaristan aleyhine 
müteveccih olmadığma dair B. Köseiva
nofa teminat vermişlerdir. 

İtalyanlar Otranto kanalım 
tahkim ediyor 

Paris 13 — Foumier ajansına göre 
İtalyanın verdiği teminat, Yunanista» 

mn endişelerini tahfif etmemiştir, 
îtalya on iki adada tahşidat yaptığı 
gibi, Otranto kanalı sahillerinin de sür-
atle tahkimine başlamıştır. Bu tahki-
mata, 3000 mütehassıs nezaret ediyor. 

Otranto kanalı sahilinde yapılmak
ta olan istihkâmlara yerleştirilmek 
üzere Krup mamulâtmdan 250 uzun 
çapU top gönderilmiştir. 

Lehîstanla Almanyanın 
arası açılıyor 

Berlin mahafili, Lehlerin Almanları 
tazyik ettiği iddiasında 

Berlin 13 — Leh Şarkî Prusyasmda ya-
jıyan Almanlara karşı terör ve tazyik 
siyaseti başlamıştır. Yüz kadar Al
man, Lehistandan kaçarak Danzig 
arazisine iltica eylemişler ve Praustaki 
İlk mektebe iskân edilmişlerdir. 

Leh Şarkî Prusyasmda birçok hâ
diseler olmuş, hattâ evler bile yakıl
mıştır. Almanlar, canlarım kurtar
mak için hududu geçmeğe ve Alman 
topraklarma sığınmağa mecbur kalı
yorlar. 
Lehistan sefiri Berline döndü 

Varşova 13 — Lehistanm Berlin 
sefiri B. LipSki, buradan Berline hare
ket etmiştir. Sefir, B. Bekle görüşerek 

Almanya ile Lehistan arasmda mual
lâk meseleler hakkmda talimat almış
tır. 

Bir Leh askerî heyeti 
Londraya gidiyor 

Ltmdra 12 (A.A.) — Daily Ekspres 
gazetesinin Varşova muhabiri, mare
şal Rydz Smigly'nin dün yapılan bir 
generaller toplantısmda İngiliz ordu 
erkânı ile müzakerelerde bulunmak 
üzere Londraya askerî bir heyet gön
derilmesine karar verdiğini yazıyor. 

Yüksek rütbeli beş Leh subayı bu 
hafta zarfında Londraya hareket ede
cektir. 

italyan kıtaatı Tunustan 
Mısır ve Sudana geçti 

Londra 12 — Daily Telegraph ga/-
zetesinin yazdığma göre, Libyadan 
mühim miktarda İtalyan kıtaatmm 
Tunus hududımdan Mısır ve Sudan 
hududuna geçtiği hakkında İngiliz 
hükümetine malûmat gelmiştir. 

Bundan dolayı askerî mahfiller, în-
gUiz kıtaatmm, icabmda bn toprak
lan derhal müdafaa edebilmek için 
takviye edilmesi lüzumuna kani bur 
lunmaktadırlar. 

Tunus 12 (A.A.) —i «Havas» Trab-
lustan gelen yolculann söyledikleri
ne göre, Llbyamn İtalyan vilâyetleri 

araşma gimıesi ile Müslüman mah
fillerinde hasıl olan memnuniyet, Ar
navutluğun işgali üzerinde değişmiş
tir. Alman çok şiddetli tedbirlere rağ
men, Sahra hududımdaki Sünusi is
yanı süıatle yayılmakta ve İtalyan 
hükümetine karşı hasmane hareket 
bütün memlekette ilerlemektedir. Bir
çok beyannameler dağıtıldığı ve aşi
retlerin, Fransanın İslâm dünyası 
hakki-ndaki siyaseti aleyhinde Trab
lus radyosu tarafından yapılan pro
pagandaya karşı mücadele etmekte 
bulunduklan ve yüz kadar tevkif ya
pıldığı biîdüilnıektedir. 

Arnavutluk tacI italya kralına verildi 
Tiran 12 (A.A.) — Yeni Arnavutluk 

hükümeti şu suretle teşkil edihniştir: 
Başvekil ve Nafia Nazın: Şefkat 

Verlaci, Hariciye: Dino Cemi, Adliye: 
Cafer, Maliye: Alizoli Feyzi, Ekono
mi: Belga Andon, Maarif: Emest Ko-
Hci. 

Roma 12 (A.A.) — Tirandan bildi-
Kyor: 

Arnavutluk Müessisan meclisi bu
gün kabıü ettiği takrirle şu hususlan 
karar altma alrmştır: 

1 — Şimdiki Arnavutluk rejimi 
düşmüştür ve bu rejimden doğan 
Anayasa kanunu mülgadır. 

2 —. Assamble tarafmdan tam sa
lâhiyetle tir hükümet teşkil edilmiş 
t i r / 

3 — Bütün Arnavutlar, İtalya ta-
rpiınf'an saı-fedilen yapıcı ve refah 
verici faal^vnti minnettarlıkla kayde-

derek Arrıavutluğun hayat ve mu
kadderatını İtalya üe birleştirmeğe 
ve bımım için daima ve daha sıkı te-
saiıüd münasebetlerini takviyeye ka
rar verirler, Bu tesanüdden mülhem 
olarak Arnavutluk ile İtalya arasın
da anlaşmalar yapılacaktır. 

4 — Assrunble, Arnavutluk tacımn 
İtalya kiralına ve -haleflerine arzedil-
mesini kararlaştınmştır. 

İtalyan askeri Yunan ve 
Yugoslav hududuna vardı 
Tirana 13 — İtalyan askerleri Arna

vut - Yunan ve Arnavut - Yugoslav 
hududuna varmışlardır. 

Arnavutluk kıraliçesi ağır 
hasta 

Londra 12 — Yunanistana gitmiş 
olan Amavudluk Kraliçesi Jeral-
dineln sıhhî vazi3^ti çok fenalaşmış-
tır. Kraliçenin harareti çok yüksektir. 

Başvekilimizin nutiıu 
İtalyan ajansı nutku ne 
manada telâkki ediyor 

Paris 12 (A.A.) — Stefani ajansı 
bildiriyor: Türkiye Başvekili tarafm
dan yapüan ve memleketin ideolojik 
mahiyette kovalisyonlara girmesini 
red ve bitaraflığmı teyit eden beya-
natmdan anlaşüdığı şekilde Ankara 
hükümeti tarafmdan alınan vaziyet 
Paris siyasî mahafilinde yeni bir 
İngiliz - Fransız hezimeti ve Hataym 
sulhen terki hakkındaki Türk - Fran
sız müzakerelerinin neticesizliğine bir 
işaret olarak telâkki edilmektedir. 

Kanterbûri 
başpiskoposu geldi 
Yatta İngiltere kraliçesinin 
kız kardeşi ve onun kızı i le 

2 Lord da var 
Bir kaç gün evvel şehrimize gele

ceğini yazdığımız Kanterbûri baş pis
koposu, dün saat 16 da, Amerikalı 
bankerlerden Mister Morgamn oğluna 
aid Korser isimli hususî yatile lima-
mmıza gelmiştir. 

Yatta İngiltere Kraliçesinin kız 
kardeşi, kızı, iki Lord da bulunmak
tadır. 

Yeni Vekâletlerin 
teşkilâtı 

Ankara 12 (Telefonla) — Ticaret, 
Münakale ve Muhabere Vekâletleri
nin teşkilât kanunu lâyihalan bu
günlerde Meclise verilecektir. Öğren
diğime göre, Ticaret Vekâletine bağla
nacak olan Türkofisin adı (Dış tica
ret umum müdürlüğü) ne çvrilecek-
tir. Bımdan başka memleket iktisadî 
ve ticarî bakımlardan muhtelif mm-
takalara aynlacak ve her nuntakada 
İktisad ve Ticaret Vekâletlerine bağlı 
olmak üzere iktisad ve ticaret müdür
lükleri ihdas olunacaktır. 

Meclis encümenlerinde 
intihaplar 

Ankara 12 (Telefonla) — Meclis 
Maarif encümeni reisliğine Manisa 
mebusu B. Rıdvan Nafiz Edgüer, 
mazbata muharrirliğine İstanbul 
mebusu B. İbrahim Alâeddin Gövsa, 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet encüme
ni reisliğine Bursa mebusu Dr. Refik 
Güran, mazbata muharrirliğine Gire-
sım mebusu Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek seçilmişlerdir. 

İktisad Vekâleti müsteşarlığı 
Ankara 12 (Telefonla) — B. Halid 

Nazminin Ticaret Vekâleti müsteşar-
hğma nakli ile açılan İktisad Vekâle
ti müsteşaılığma Türkofis reis vekili 
ve Vekâlet mütehassısı B. Nihadm 
tayini tekarrür etmiştir. Türkofis re
is vekilliğine İstanbul Türkofis mü
dürü B. Cemal Ziya tayin edilecektir. 

Yugoslavya Berlin ve 
Romaya itimad ediyor 
Bu itimad bir gün bozulursa Yugoslavya biltiin 

liuvvetiie lıendini müdafaa edecelımis 
Bdgrad 12 (A.A.) — Yugoslavya 

mahfilleri îngilterenin doğu Avrupa-
a devletlerine lüzumu veçhile yardım 
imkân ve ihtimalini az çok tereddüt 
ve şüphe ile karşılamaktadırlar. 

Bu mahfiller ne Yunanistanın, ne 
de Türkiyenin İngiltere ile karşılıklı 
bir tedafüi ittifakı kabul edemiye-
ceklerini zira böyle bir ittifakm bü
yük devletler arasmda umumi bir 
harp vukuunda kendilerini derhal 
ileriye atacağını bildiriyorlar. 

Siyasî mahfiller, İngilterenin de 
btmu anladığmı ve Yugoslavyaya 
şimdiye kadar gerek doğrudan doğ
ruya gerekse bilvasıta hiçbir garanti 
teklifi göndermediğini kaydetmekte
dirler. 

Bu mahfülere göre Yugoslav3ra 
Berline ve Romaya itimat etmekte
dir. Pek tabii olarak bir gün bu iti
mat bozulduğu takdirde Yugoslavya 
bütün kuvvetile kendini müdafaa 

edecektir. 
Fakat şimdiye kadar böyle bir en

dişeyi haklı gösterecek hiçbir şey 
mevcut değildir. 

Yine bu mahfillere göre, Londra ve 
Paris Akdenizdeki menfaatlerini teh
dit edecek her tehlikeye karşı mü
nasip tedbileri, küçük devletlerden 
îngilterenin idaresinde bir blok teş
kilini istemeden alabilirler. 

Belgrad 12 (A.A.) — Yugoslavya 
tarafından Arnavutluk hududunda 
veya Adriyatik üzerinde askeri ted
birler ahndığı tekzip olunmaktadır. 
Alman inzibat tedbirleri sadece Arna
vut mültecüerinin akın halinde gel
mesi ihtimaline karşı idi. Akın durdu 
ve kral Zogo İle hükümetinin ecnebi 
memleketlere savuştuğlmu ve cenu
bî Arnavutluğun hiç mukavemet 
göstermeden İtalyanlara teslim ol
makta bulunduğunu öğrenince mül-
tecUerden çoğu yurdlanna döndüler. 

Bir harp çıkarsa Ame
rika lâkayd kalmıyacak 

B. Rooseveltin son sözleri 
büyük alâka uyandırdı 

Vaşington 12 (A.A.) — B. Roose-
velt, beynelmilel vaziyet hakkında 
kendisinden istifsarda bulunan ga
zetecilere Washington Post gazetesi
nin makalesine müracaat tavsiyesin
de bulunmuş ve bu makale için: «Çok 
açık ve çok doğru» demiştir. 

Bahsi geçen makalede B. Roose-
velt'in Varmspring'de: «Eğer biz bir 
harp karşısında kalmıyacak olursak, 
sonbahardan evvel tekrar buraya ge
leceğim.» suretindeki sözlerinden 
bahisle buradaki «biz» kelimesinin 
garb medeniyetini ifade etmekte ol
duğu ve harbe sürüklensin, sürüklen^ 
meşin Amerika'nm bu medeniyetin 
mukadderatına lâkayd kalamıyacağı 
beyan edilmektedir. 

•Washington Post, diyor ki: «Acaba 
reisicumhur, Amerika'nm muhasa
mata dahil olması halini mi kasdedi-
yordu, yoksa Atlas Okyanusunun 
öte tarafmda pathyacak umumî bir 
ihtUâftan mı bahsetmek istiyordu? 
Reisicumhurun sulh için zaruri olan 
şartlar hakkmdaki teemmül mahsu

lü olan nutuklarım takib etmiş olan
lar, bu «biz» zamirini niçin intihab 
etiğini anhyacaklardır. B. Roosevelt, 
«biz» demekle hiç şüphesiz garp me
deniyetim istihdaf etmiştir. Bu me-
deniyetüı temellerine dokunacak olan 
bir muharebe, Amerika bu muhare
beye füen sürüklenmiş olsım olma-
sm, bizi derhal hayatî şekilde mü
teessir edecektir. 

Eğer hür milletler, vakit geçmeden 
azimkârane bir hattı hareket ittihaz 
edeceklerini isbata karar vermişler 
ise, harbin önüne geçilebilir. Berlin -
Roma mihveri tarafmdan icra edil
mekte olan tazyik, ciddi bir mukave
met noktasma temas etmeden gev-
şemiyecektir. Aneak böyle bir halde 
diktatörlerin bir uzlaşma kabul et
meleri mümkün olur. 

Diktatörleri durduracak olan bir 
tek âmil vardır: O da, faik kuvvetin 
kendisini göstermesidir. Zira onlann 
anladıkları yegâne lisan, kuvvettir 
ve onlar için y^âne müessir fren de 
kuvvettir.» 

İngiliz - Rumen 
garantijizajıereleri 

B. Chamberlain bugün bu 
mesele hakkında izahat 

veremiyecek 
Londra 13 — Resmî mahafüde be-

yan edildiğine göre İngiltere ile Ro
manya arasında garanti müzakereleri 
betaetle ilerilemektedir. Bu sebepten 
dolayı, B. Chamberlain bugün Avam 
kamarasmda yapacağı beyanatta bu 
mesele hakkında izahat veremiyecek-
tir. 

İspanya da Milletler 
Cemiyetinden çeldliyor 

Rama 12 (A.A.) — Bir İtalyan kay-
nağmdan bildirildiğine göre İspanya 
yakmda Milletler Cemiyetinden çeki
lecektir. 

Paristen Giomale d'İtalia gazetesi
ne verilen bir telgrafta şöyle denili
yor: 

«İspanyanm yakmda Milletler Ce
miyetinden çekilmesi, Milliyetperver 
İspanyanın hissiyat ve direktiflerini 
daha iyi tasrih etmiş olacaktır.» 

Bulgar Nafia Nazırı istifa etti 
Sofya 12 (A.A.) — Nafıa Nazın. 

B. Ganef istifa etmiştir. 

Faşist meclisi 
Bugün Romada içtimaa 

davet edildi 
fioma 13 — Büyük faşist mechsit 

bugün içtimaa çağrılmıştır. Pa^ 
şist meclisi, Arnavutluk müessisaû 
meclisi tarafından Arnavutluk tacın» 
kabul etmek için kıral Viktor Emanu-
ele yapılan tekUf hakkında bir karar 
verecektir. 

İtalyan Kabinesi cuma günü B« 
Mussolininin riyasetinde toplanacak' 
tır. İtalyan korporasyon ve ayan mec
lisleri de cumartesiye içtimaa davet 
edilmişlerdir. 

İspanyadaki İtalyan 
gönüllüler 

* Roma 13 — İspanyadaki İtalyan g8* 
nüllülerinin memleketlerine dönmelf* 
rinin gecikmiyeceği Mussolini ile ĝ * 
neral Gambaıa arasmda yapılan mü' 
lâkat neticesinde neşredUen resmî tefr* 
ligden anlaşılmaktadır. Tebliğde bü 
mülakat esnasında gönüllülerin avde
ti tarihinin görüşüldüğü beyan edil-' 
mektedir. 

Mareşal Peten değiştiriHyö' 
Paris 13 — Fransanın Borgos sefiri ol»^ 

Partae dtemB« olan mareşal Petenln o 
{l^irUmesi ve yerine eski Bahriye Na«ı 
Pletrinln tayini düşünülmektedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Yeni bir harp ve yeni 

bir ahlâk devrimi 
Baştakilerin ahlâkı, halkın da ah< 

lâkı olur; bu, ötedenberi âdettir. 
yeniçeridten yetişme rüesa, kaba* 

dayı tarzmda yürür; «höt! böt!» di
ye konuşurlarını^. Ahali de o devirde 
babayiğitvarî evzam taklidini hoş sa-
yarmış. 

Bir zaman kaba sofular hüküm 
sürmüş. Elâlemin de elinde teşbih, 
dilinde tehliL.. 

Dekadans devrinde «tzzetlû efen* 
dim hazretleri» üslûbunda resttû ev< 
rak... Kâtipler ve onlann peşinden 
ahali: oAbdi kemine kemter», «ben
deniz fakirhaineniz, validem cariye^ 
niz...» diye konuştu. 

Derken, millî harekât esnasında 
kara kalpak giyen canh şefler çıktı; 
milletin harekâtı yeniden erkekleştL 

Şimdi de Millî Şef, iyi bir aile ba
basıdır. Başvekü, o tarzda bir cere
yanı millete son nutkunda telkin 
ediyor... 

Bunlar dahilî vaziyette, baştakUe-
rin ahlâkını nasıl taklid ettiğimizin 
misalleri... 

Bir de umumiyetle devletlerin ahlâ-
kımıı ferdler tarafından taklid edili
şi var... Beyneddüvel haklar tanmma-
dığı devirlerde dünyanın nizamı bam-
başkaymış... (Çünkü cidden altı ka
val, üstü şişhane hukuk olamaz... Re-
jiminki de, miUetinki de ayni üslûb 
üezeredir...) Talancı, vurguncu, bas-
kmcı idareler cari iken, ferdlerin 
menfaatleri de ona benzer şekilde 
ezflir, yahut tahakkuk edermiş: 

Her semtte bir yumruğu kuvvetli, 
bir borusunu öttüren, bir hotzotçu! 
Maiyetinde silâhlılar, külâhlılar: 

— Sus! Sivrisinek kılıkh herif! 
Sen kim oluyorsun! Tepeni ezerim 
ha... 

Büyük devletlerin küçüklere karşı 
muamelesinin vatandaş hayatma da 
aynen adaptasyonu!... 

Zorbanın birini anlatırlar. Meclis
te otururmuş. Uzun çubuğunu sağ 
taraftakine uzatır, yüksek perdeden 
emredermiş: 

— Tak! 
ttiraz edOeınez... Sağ komşu, siga

rayı dürer, büker, takarmış. 
Sonra sola uzatırmış. O taraftaki 

komşuya da bir emir: 
— Yak! 
O da yakarmış... 
Derler ki: «1914 harbi, beşeriyetin 

orf ve âdatım altüst etti. İnsanlar ma
nen değiştiler... Vurguncu oldular, 
ahlâksız oldular; gençlikte esaslı bir 
sarsıntı husule gddi...» 

Yeni bir harp çıkarsa da yeni yeni 
ne manevî inhilâller olacak!... En baş
ta şu «Hak kavinin!» düstumu ferdi 
hukukta tatbik edilmiş göreceğiz... 

«Tak!...», «Yak!...» Bunu , kendi
mizden kuvvetli komşularımızdan işi
teceğiz... Kim bilir, belki daha zayıf
lan bulursak, biz de onlara ayni şe
kilde zulmedeceğiz.... 

Her şey, her ş ^ değişecek... 
Bunları düşünerek pencereden dı

şarı esefle bakıyorum... 
— Hattâ şu g«niş, şu kübik mima

rideki pencere bile... O zamanki ha
yata uygun şekilde mazgal modası 
yeniden avdet edecek... O tarzda ev
lerde sinip oturacağız... 

B u g ^ ü n bu hallerinden yalnız 
maddi yıkımlar değil, mânevilerini 
de beklemeliyiz! 

(Vft - Nû) 

5 milyonluk istikraz 
Bûtce encümeni 

salâhiyet verilme
sini muvafık gördü 

Umumî Meclis bütçe encümeni dün 
gene toplanmıştır. Bu içtimada Mec
lisin evvelki günkü toplantısında en
cümene havale edilen beş milyon lira
lık istikraz teklifi müzakere edilmiş
tir. Encümenin buna dair hazırladığı 
mazbata Meclisin Cuma günkü top-
lantısmda müzakere edilecektir. En
cümen «Müsmir işlere sarfedilmek ve 
yapılacak işlerin programı Meclisçe 
müzakere ve tasdik olunmak üzere 
Belediyeler bankasmdan beş milyon 
lira istikraz yapılması hususunda ri
yaset makamına salâhiyet verilme
sini» muvafık görmektedir. 

Haber aldığımıza göre Belediye, bu 
beş milyon lirayı yüzde altı buçuk fa
iz ve 15 sene mfddetle istikraz ede
cektir. Para, ihtiyaç görüldükçe, ces
te ceste ve hesabı carî usulile banka
dan alınacaktır. 

Bu para ile görülecek işlerin başın
da sipariş edilecek otobüsler gelmek
tedir. 

Yeni stad 
2 5 b i n k i ş i a l a c a k 
b ü y ü k l ü k t e o l a c a k 

Dolmabahçede yapılması kararlaştı
rılan stadyam 25 bin seyirci istiab 
edecek büyüklükte olacaktır, ayni za
manda yedi koşucunun ayni zaman
da koşabileceği bir pisti bulunacaktır. 

Stadyomda sporcular için 100" kişi
lik banyo locaları yapılacaktır. Bun
dan başka matbuat müntesipleri için 
otuz kişiük bir yer ayrılacak, burada 
telefon, yazı yazmağa mahsus yerler 
yapılacak, hükümet erkânına mahsus 
15, diğer erkân için 100, davetli spor 
teşekkülleri mensupları için 100 kişi
lik localar bulımacaktır. Ajnrıca saha
nın her tarafma oparlör konacaktır. 
Stadyom bir buçuk senede inşa edi
lecektir. 

V a l i g ı d a m a d d e l e r i n i n t e 
m i z l i ğ i n e s o n d e r e c e d i k k a t 

e d i l m e s i n i b i l d i r d i 
Vali B. Lûtfi Kırdar, bütün beledi

ye teşkilâtına (yaz mevsimi geliyor» 
başlıklı bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde sebze ve meyvalarla 
pişmeden yenecek gıda maddelerinin 
temizliğine son derece dikkat edilme
si, tifo ve sair hastalıkların intlşan-
na meydan vermiyecek tedbiler aün-
ması bildirilmektedir. 

Tamime göre, bu hususta zabıta 
belediye şubelerile elbirliği ederek ça-
hşacaktır. Emniyet müdürlüğü de bir 
tamimle teşkilâtmm nazarı dikkati
ni celbetmiştir. 

Alâkasız kaldıklan görülenlerin 
şiddetle cezalandırüacaklannı bildir
miştir. 

D u m l u p m a r y a t ı m e k t e b i 
l â ğ v e d i l e c e k 

Hazirandan itibaren Yıldızdaki 
Dumlupınar yatı mektebinin lağvı 
muvafık görülmüştür. Bu mektebin 
talebesi köy yatı mekteplerne dağıtı
lacaktır. 

Karilerimizin 
mektupları 

Maili inhidam bir duvar 

Kumkapı Nişancasmda oturan bir 
kariimiz yazıyor: 

«Burada Çobançeşme camisi deni
len viran ve metruk bir cami vardır 
ki, maili inhidam olan duvanndan 
her gün düşen müteaddid taşlar, ora
larda oynamakta olan çoluk çocuğu 
ve geçenleri daimî surette tehdid et
mektedir. Alâkadar makanun bir an 
evvel buhım önüne geçmesini dilerla.» 

Tevfik 

K u m k a p ı d a k a n a l i z a s y o n 
Kumkapı Deniz caddesinde oturan 

bir kariimiz yaaıyor: 
— «Kumkapı limanma inen kanali

zasyon günden güne feci bir hal alı
yor. Teaffünden oturulmaz bir hale 
geliyor. Bunun bir an evvel bir mec
raya bağlanarak o civar halkının 
sıhhatinin korunmasını alâkadarla
rın himmetinden bekliyoruz.» 

,*, Ömer 

Cereyansız fenerler 
Taksimde Küçük Bayram sokağın

da oturan bir kariimiz yazıyor: 
«Bundan bir hasrll müddet evvel 

sokağımızın elektrik fenerleri yerle
rine kondu. Fakat aylar var ki bir 
türlü cereyan verilemiyor. hyıA za
manda tesisat yapılan yerlere cere
yan verileli çok oluyor bizim de bir 
an evvel bu nimete kavuşturulmamı
zı elektrik idaresinden rica ediyoruz.» 

Kemal 

Talihliler 
Piyangonun ton çekilişinde 
büyük ikramiyeyi kazananlar 

Tayyare piyankosunun son çekili
şinde büyük ikramiyeleri kazananla-
nn isimleri şunlardır: 

200,000 lira — Malatyada ziraat 
müdürü Ekrem, Milas ilkmekteb ha
demesi Ömer, İzmir Devlet Demir-
yoUan cer atelyesinde Saim, Cihan
gir Gündüz apartımanmda ikinci 
katta bayan Angeliid, Samsun Hükü
met konağında ziıaat kâtibi Mustafa. 

40,000 lira ka>:anan — Beşte bir 
parçası Çakmakçılar Valide Hanmda 
tellal Rahmet ve kasab Mehmed, Be
şiktaş Tuzbaba 17 No. da Cemal, Kmn-. 
kapıda bakkal Manidis, İzmir Akseki 
bankasmda Raşid, Aydında Ahmed 
Sabri. 

25,000 lira kazananlar — Tokatta 
Singer dikiş öğretmeni Fikriye ve or
tağı berber Mustafa, Konya maliye 
tahsil şubesi şefi Kadri ve dört arka
daşı, nısıf parçası Karaköyde komis
yoncu Mavropulo. 

20,000 lira kazananlar — Bilecik 
ortaokul öğretmeni Fikret, İstanbul 
mücellid Hödüşyan, Üniversitede ha
deme Ali, Samsun buğday pazarmda 
bakkal Rasim. 

15,000 lira kazananlar — Beyoğlu 
Asmalımescid 10 No. da Despina, 
Samsun DemiryoUan istasyon anba-
rmda Kemal, İzmir ortamekteb ha
demesi Ramazan ve ortağı lokantacı 
Ahmed. 

10,000 lira kazananlar — Bakırköy 
Ömer Naci sokak 104 No. da Sefer ve 
Abidin, Ortaköy çarşı içinde madam 
Nevres ve arkadaşları, Orduda İsmail, 
Rıza, İzmir T&ıbalı İrmil köyünde 
Şaban. 

Halkevleri 
3 Halkevi 940 
senesi ortasına 
kadar bitecek 

İstanbulda yapılması kararlaştırıl
mış Halkevi binalarınm inşaatım bir 
an evvel ikmal etmek üzere Dr. Lûtfi 
Kırdarm reisliği altmda Halk partisin
de bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan
tıda Kadıköy Halkevi için 230 bin 
lira münakale icrası, Eminönü Halk
evi binasmm ikmali için bir istikraz 
yapılması ve Beyoğlu Halkevi binası 
için de yer temini muvafık görülmüş
tür. 

Verilen karara göre bu üç Halkevi 
nihayet 940 senesi ortalanna kadar 
ikmal edilecektir. 

E v k a f Ş i ş h a n e y o k u ş u b a ş ı n 
d a b i r g a z i n o y a p b r a c a k 
Şişhane yokuşu üe Aynahçeşme 

arasındaki yolun Kasımapaya uza
nan kısmmdaki gazinolarm evkaftan 
belediyeye terkedileceğini yazmıştık. 
Bu sahamn deniz kenarında evkaf 
idaresi son sistem bir gazino binası 
yaptıracaktır. 

Bir sahtekârlık 
Yerli malmı tngiliz malı 
damgasile satıyorlarnuf 
Alâkadar makamlar bütün İstan

bul halkmı alâkadar eden mühim 
bir sahtekârhk hâdisesinin tahkikine 
başlamışlardır. Zannedildiğine göre 
memleketimizde yalmncı sermaye ile 
işlediği söylenen bir mensucat fabri
kası imal ettiği kuma.şlar üzerine 
(Made in England - İngiliz malı) iba
resini damgalıyarak bilhassa İstan
bul piyasasına sürmektedir. 

Şehrimizde tüccar terzi nsum altm
da büyük ticarethaneler vardır. Bu 
mağazalar hem toptancı ve hem de 
perakendecidirler. Anlaşüdığına göre 
yerli mala ecnebi damgası vurarak 
piyasaya süren fabrika, bu tüccar ter
zilerden bazılarile anlaşmıştır. Yapı
lan ihbarda bu gibi mağazalara giden 
müşterilere sahte İngiliz kumaşm-
dan bir elbisenin hakild değerinden 
iki misli fazla fiatç yapıldığı kayde
dilmektedir. 

Tahkikat neticelendikten sonra bu 
işte suçlan görülenler mahkemeye ve
rileceklerdir. 

İ ş y e r l e r i n d e s ı h h a t n i z a m 
n a m e s i n i n t a t b i k i n e b a ş l a n d ı 

iş yerleri için hazırlanarak iş dai
releri mıntaka amirliklerine tebliğ 
edilen sıhhat nizamnamesinin tatbi
ki için beklenen izahname dün alâkar 
darlara gönderilmiş ve tatbikata ge
çilmiştir. 

Maj^ nihayetine kadar işçüer iş 
yerlerinde toplantı yapacak ve araJ»-
nndan bir mümessil seçerek netice3rl 
ımntaka amirliklerine bildireceklerdir. 

Bu mümessiller ihtilâf anlarında 
hakem vazifesi göreceklerdir. 

11 
Numaralı müsabaka kupo

nu yarınki sayımızdadır. 

İSTANBUL HAY A l i 

isim ^ünü eğlentisil 
Frenklerin isim günü merasimi bil 

müddettenberi bizde de taammüm et
meğe başladı. Tamdığım aileler içfaıdê  
ev halkının sıra ile isim günleri için 
haftalarca merasim yapanlar var. Bâ
zdan hakikaten aile dostları arasın* 
da güzd bir eğlence vesilesi oluyor. 
Gelgeldim, işin mahiyetini bilmeden 
sadece: «Filân yapıyor da ben niçin 
yapmıyayım?» zihniyetile basit bir 
gösteriş takhdciliğine sapıp gülünç o-
lanlanımz da pek çok. 

Geçenlerde bir ahbap vasıtasile böy
le bir eğlentiye davet edUdim. tstan-
bulun kenar mahallelerinden birinde 
eski bir konak yavrusu. İçinde, dışın
da bir hayU tamirat, tadilât yapıldığı 
bdli. Fakat üst kattaki pencerelerden 
birinde hâlâ çarpık bir kafes sırıtıyor. 

Basma entarili, alâgarson traşh h l» 
metçi kızm delâletile ikinci kata çık
tık. Duvarlarında «Ya hafız», «Besme
le» levhaları asılı salon, nikelâjlı ma
denî mobilyelerle döşenmiş. 

Çeşid çeşid tuvaletli, kadmlı erkek* 
li davetlilerle tanıştık. Ev sahibi ba
yanı tebrik ettik. Biraz sonra birer bav* 
dak çay, onun ardından birer kadeh 
konyak ikram edildi. Farkına varma
dan konyağı birdenbire içip mantola-
rmın eteğini ağızlarına kapıyarak 
boğula boğula öksüren yaşlı bayanla
rı; boğazlan yanıp gözleri sulanan 
genç lazlan seyrederek epeyce vakit 
geçirdik. 

Bir müddet de gramofonla Kâğıd-
hane davul zurnası dinledikten sonra 
büfeye davet edildik. Etli dolma tabakf 
lannın, patatesli kızartma sahanlan-
mn yamna rakı, şarap, bira, konyak 
ve daha bilmem ne şişeleri, kadehler, 
bardaklar sıralanmış. Kan koca ev sa
hipleri mütemadiyen kadehleri, bar-
daklan doldurup rasgelene uzatıyor
lar: 

— Bu kadehi de içmezseniz vallahi 
danlınm. İsim günümün şerefine eğ
leneceğiz bu gece. 

İçildi. Şişeler isim günü şerefine bo
şaltıldı. Ve, bundan sonra da komedi 
başladı. Gramofon kuruldu. Hafız Ya-
şann yanık ninnisile dans başladı. 
Gözler süzülüyor, bacaklar çarpıhyor, 
bazen çiftlerden biri elini ağzma ka
payıp telâşla oda kapısmdan çıkıyor. 
Eşiğin ötesinde öğürtüler, hmltılar 
başlıyor. Bir midenin isyam derhal 
ötekilere de sirayet ediyor. Çehreler 
buruşuyor, ağızlara mendiller tıkam-
yor. Odadan çıkmıya vakit bulaım-
yanlar birer köşeye çömeliyorlar. 

Bir saat geçmeden ortahkta sec 
şada kesildi. 

Biz kapıdan çıkarken ev sahibi bay 
elimizi sıktı: 

— Bir kusurumuz oldu ise hoş gö
rünüz. Maamafih güzel eğlendik. İn
şallah yakında benim de isim günüm 
var. Gene teşrif edersiniz de böyle tat-
h tath eğleniriz. 

Cemal Refik 
«•ımııı ınıınınnHiınııı ı ı ı iMimııuuıiHiıiHiınıntıınııtHiıı ı iHinmH^ 

Belediyenin bu seneki 
yapacağı yardmJar 

istanbul umumi meclisine verüen 
masraf bütçesinde belediyenin 939 »©• 
nesinde yapacağı yardımlar şu suret
le taksim edilmiştir: 

Darüşşefakaya 15, fakir talebenin 
İaşesi için 5, Şile dispanserine 15, be
lediye tarafından sanatoryomlar^ 
yatınlacak hastalar için 50, Maarif 
cemiyetine 2, ekalliyet çocuklarına 
10 Halkevleri içtimaî yardım teşek
küllerine 35, Eminönü Halkevi inşa
sı için 65, çocuk kütüphanelerine S 
bin lira yardım yapılacaktır. 

•Bay Amcaya göre E.. 

^' 

— Gürültü ile mücadele İçin Bele
diye şubelerine gene şiddetli emirler 
verilmiş bay Amca... 

... Bence gürültü mesdcsl 
satıcı meşeleridir... 

seyyar ... Mademki seyyar satıa bu şehrin 
can damarlarmdan biridir... 

... Binaenaleyh gürültü ile mücaı-
dele değil, gimlltüye karşı korunma 
çareleri aramalıyız!... 

B. A. — Evet, bilhassa politikacüa-
nn gürültüyü artırdıkları bu sırada.« 
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Orta Anadoluya 
kar yağıyor 

Dün sabah Ankaraya da iki 
saat kadar kar yağdı 

Geçen haftanın mevsimsiz sıcak-
Janndan sonra İstanbulda bahar ha
vası hüküm sürmektedir. Termomet
re gündüzleri 1 2 - 1 3 derecedir. Ge
celeri 7 - 8 dereceye iniyor. 

Anadoludan gelen haberlere göre 
dün orta Anadoluda birçok yerlere 
kar yağmıştır. Ankaraya dün sabah 
ondan on ikiye kadar hafif kar yağ
mıştır. Sıcaklık gece sıfırdan aşağı 
1 derece, gündüz on ikide 4 derece 
İdi. 

A d a n a v e D ö r t y o l d a d o l u 
Adana 12 — Adanaya fındık bü

yüklüğünde dolu yağmış, ağaçların 
çiçeklerini dökmesine sebeb olmuştur. 
Dörtyola ceviz büyüklüğünde dolu 
yağmış, dolu ağaç dallarını kırmış
tır. 

Muğla 12 — Bugün şimaligarbî fır
tınası hüküm sürmüş ve bazı zarar
lara sebeb olmuştur. 

Şehirdeki yol yapma 
faaliyeti 

Belediyenin yaptırdığı yollardaki 
terkos su şebekesi, yoUarm yeni va
riyetlerine göre tadil ve ıslah edilmek
tedir. Bu suretle Nuruosmaniye, Cağa-
loğlu, Cihangir, Tozkoparan semtle
rinde nakliye vasıtalarınm gelip geç
mesi kesilmiştir. Bu tadilât sırasında 
su boruları hem büyültülmekte, hem 
de ileride asfaltı bozmıyacak surette 
yaya kaldırımlara almmaktadır. Bo
ruların yeni yerlerine konulması ni
san sonunda tamamlanacak ve yol 
İnşaatma başlanacaktır. 

T r a k h a v u z a g i r d i 
Mudanyaya giderken sise tutula

rak Trilye civarmda karaya oturan 
Trak vapuru dün limanımıza getiril
miş, KasımpaşadalJ havuza almmış-
tır. Trak kısa zamanda tamir edile
cektir. 

Otları çay diye satan bir 
kadın mahkûm oldu 

Balıkpazarında dülckâncılık yapan 
Fatma adında bir kadın adî otları 
çaya karıştırarak satmak suçundan 
mahkemeye verilmiştir. Dün Sultan-
ahmed birinci sulh ceza mahkeme
sinde yapılan muhakeme neticesinde 
suç sabit görülmüş ve Fatmanın bir 
ay hapsine, bir ay da sanattan mene-
dilmesine karar verilmiştir. 

K a r d e ş k a t i l i y e d i s e n e y e 
m a h k û m o l d u 

Bir müddet evvel Suadiyede karde
şi Enveri boynundan bıçakla yarala
yarak öldüren Kasan Yaseminin mu
hakemesi dün ağır ceza mahkemesin
de yapılmıştır. Muhakeme neticesin
de Hasan Yaseminin suçu sabit ol
duğundan 22 sene ağır hapse konul
masına karar verilmiş ancak, Enve-
rin sarhoşlukla kardeşi Hasan Ya
semine saldırarak taşla başından ya
ralaması cezayı hafifletici sebep ma
hiyetinde görüldüğünden cezası yedi 
sene dört ay hapse ve bir sene âmme 
hizmetlerinden memnuiyete çevril
miştir. 

Kimsesiz çocuklar yurdu 
Darülacezeye bağlanıyor 
Belediye, Galatadaki kimsesiz ço

cukları kurtarma yurdu ile düşkün-
lerevi (Darülaceze) müesseselerini 
birleştirmeğe karar vermiştir. Birle
şik iki müessesenin yeni ismi (Şefkat 
yurdu) olacak, kimsesizler yurdu. 
Darülacezeye bağlı bir şube halinde 
idare edilecektir. 

Taksim bahçesinin arkası 
Taksim bahçesinin arkasında bulu

nan bostanlann çocuk bahçesi yapıl
mak üzere istimlâk edilmesine karar 
verilmiştir. 

Kocası bıçakla yaralamış 
Nişantaşmda oturan Mesude adın

da bir kadın polise müracaat ederek 
bir müddettenberi ayn yaşadığı ko
cası Kâmilin evvelki gece evine gele
rek kendisini dövüp bıçakla kolundan 
yaraladığını söylemiştir. 

Mesudenin kolundaki yara ağır ol
duğundan derhal hastaneye kaldırıl
mış. Kâmil yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Deve kini 
Bir deve kafasına sopayla 

vuran sahibini öldürdü 

Çanakkale (Akşam) — Çanakkale-^ 
nin Karacaviran köyünde 60 yaşla-
nnda Safer adında biri, üç devesini 
deve damından çıkanrken, bunlar
dan birinin huysuzluk göstermesi 
üzerine, kafasına sopa ile vurmuştur. 

Safer, hayvanlarile köyden 500 
metre ilerideki yaylıma geldiği sıra
da, köyden çıkarken kafasma sopa 
yiyen deve, sahibinin üzerine çullan
mış, ayaklarile ezmiş, ayni zamanda 
kollarmı ve kafasım kemirmeğe baş
lamıştır. 

Vaka mahallînin civannda bağ ça-
palamakla meşgul olan bir köylü, der
hal yetişerek, Saferi devenin altm-
dan çıkarmışsa da, adamcağız o ara
da ölmüştür. Müddeiumumi vaka 
mahalline giderek bu ölüm hâdisesi 
etrafmda tahkikata başlamıştır. 

D e n i z b a n k m b a z ı i d a r e l e r i 
l i m a n l a r u m u m m ü d ü r l ü ğ ü n e 

d e v r e d i l e c e k 
Deniz ticareti müdürlüğü teşkilâ

tının limanlar umum müdürlüğü ha-
linde idare edileceği haber ahnmış-
tır. Denizbank lâğvedildikten sonra 
İstanbul liman işletmesi müstakil li
manlar umum müdürlüğüne bağla
nacaktır. Şimdi Denizbanka bağlı 
olan tahlisiye ve fenerler idaresi de 
ya ayrı bir teşekkül olacak veyahut 
limanlar umum müdürlüğüne bağla
nacaktır. 

Bankanın kaphcalar müdürlüğü de 
müstakil idareler haline getirilecek
tir. Bu suretle bankada yalnız Deniz 
yolları işletmesi ile Yakm sahiller 
idaresi kalmış oluyor. 

Bu iki teşekkül de Deniz yollan 
umum müdürlüğü namı altında bir-
leştrilecektir. Umum müdürlüğe ta
yin edilecek zat yakında belli olacak
tır. 

Ankara Borsası 
1 2 - 4 - 9 3 9 Çarşamba 

Türk.borcu I Peşin 19.10 
Türk borcu III Peşin 19.10 
Sivas - Erzurum III 19.15 

PARA Te ÇEKLER (Kapanif tUtleri) 
Londra 
New-Yorlt 
Parts 
Milfino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 
Budapestt 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayhşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç Kr. 
100 Ruble 

5.93 
126.685 

3.3550 
6.6625 

28.41 
67.2475 
50.8025 
21.3150 
1.0925 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.57 
23.9025 

Şubeye davet 
Fatih askerlik şubesinden: 
1 — Evvelce davet edilen 316 - 332 

(dahil) ve bu sefer davetiye çıkarılan 
333 doğumlulardan ve bunlarla mu
ameleye tabi yoklama kaçağı bakaya 
ve saklılarla muameleleri tekemmül 
eden ve hiç askerlik etmemiş olan 
(piyade) sınıfma mensup islâm erat 
askere sevk edileceklerdir. 

2 — Şubede içtima günü 21 Nisan 
939 cuma sabahıdır. 

3 — Bedel vereceklerin bedelleri 
20 Nisan 939 perşembe akşamına ka
dar kabul edüir. 

4 — Gelnüyenler hakkında kanunî 
takibat yapılacağı ilân olunur. 

Kadıköy Yerli Askerlik Şubesinden : 
939 Nisan celbi için 316 - 333 dahil do

ğumlu İslâm piyadelerden hiç askerlik et
memiş olanlar sevkolunacaklardır. Bunla
rın toplanma günü 21 Nisan 939 Cuma gü
nü saat 11 dir. Bedeli nakdi 30 Nisan 939 
akşamına kadar kabul olunur. Alâkadar
ların muamelelerini yaptırmak üzere şu
beye müracaatları ilân olunur. 

* 
Beyoğlu Yerli Askerlik şubesinden: 
1 — 316 - 332 doğumlu İslâm piyadeler

den henüz askeıliğini yapmamış olanlar 
evvelce celbe ve sevkedilmiş idi. Bunlar
dan şubemize henüz müracaat etmiyenle-
rin çabuk müracaat etmeleri. 
2 — 333 doğumlu İslâm piyadeler de aske

re hemen sevkedileceklerinden 21 Nisan 939 
sabahı hüviyet cüzdanlarile birlikte şube
de bulunmaları lâzımdır. Bunlardan nakdi 
bedel vermek istiyenlerin bedelleri 20 Ni
san 939 akşamma kadar kabul edilecek
tir. 

0 ^ \ 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Q | ^ £ , [ j ^ SİNEMASINDA 2 FİLM BİRDEN 

1) HALKIMIZDAN GÖRDÜĞÜ BÜYÜK RAĞBET ve UMUMÎ ARZU ÜZERİNE 

SÜVEYŞ FEDAİLER! 
- CAMBAZHAIN :©CU3U 

Fransızca sözlü, son derecede müessir bir macera şaheseri. Baş Rollerde: 

V A I . A S B E R R i r - J A K İ K O P E R 

HAFTANIN EN GÜZEL - EN NEFİS FİLMİ M L J ^ SİNEMASINDA 

KUTITP iriLDIZI 
SONYA HENNIE - RICHARD GREENE 

EDEBİYAT TARİHİNİN... SANAT ÂLEMİNİN... 
Filim dünvasmı nen parlak Güneşi. . . En Yüksek Eseri: 

KEŞİF ALAYI 
V ^ . Cihanın en kudretli Yıldızlan 

ERROL FLYN - OLİViA DE HAViLLAND 
Bu akşam tam 9 da 

A LALE i OBSSk 

MAKSiM'de 
30 yıldızı, göz kamaştıran dekor
ları ve parlayan kostümlerile 60 

dansöz ve rakkaselerile 

TANASE REVOSO 
2 perde 56 tabloluk 

TANASE- İSTANBUL 
Feerik ve büyük temaşalı revüde 
fevkalâde muvaffakiyetler kazan
maktadır. Her akşam saat 21 de 
suare ve her cumartesi ve pazar 

günleri saat 16,30 da matme 
Temsilden sonra küçük salonda 

KABARE - D A N S I N G 
Konsomasyon ihtiyaridir. 

^ 
F E R N A N D E L 

v e G A B Y M O R L A Y 

HERKUL 
Filmi oynuyorlar ve bütün şehir 

halkı bilâ fasıla gülmek için 

SÜMER 
Sinemasına koşuyor 

Eminönü Halkevinden: 
Sosyal Yardım şubemiz tarafından beş 

hafta devam etmek üzere her Çarşamba 
Evimizin Cağaloğlundaki salonunda (Ço
cuk bakımı) dersleri açılacaktır. Bu ders
leri Dr. Naci Somersa:n verecek ve Çocuk 
haftasına raslıyan 26 Nisan 939 Çarşamba 
günü saat 14 te başlıyacak ve diğer hafta
lar derslere saat 11 de başlanacaktır 

Bu derslere muntazam devam edenlere 
birer vesika ve münasip birer hediye ve
rilecektir. Devam etmek istiyenlerin Evi
miz bürosuna müracaatle kayıtlarını yap
tırmaları rica olunur. 

Beyoğlu Halkevinden: 
13 - 4 - 939 Perşembe günü saat 18,30 da 

Evimizin Tepeb?.şınflaki merkez binasuı-
da Bayan Mefharet Ersin tarafından ve
rileceği ilân edilmiş olan «Çocuklara rüş
vet ve mükâfat vermiyelim^ mevzuunda^ 
ki kOTiferans, konferansiyenin rahatsızlı
ğı dolayısile tehir edilmiştir. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mm takası: Kanzuk Mu-

hiddin, Dairede Güneş, Taksimde Ni-
had, Şişlide Pertev, Galatada Viçopo-
lo, Fatih: Veznecilerde Üniversite, 
Karagümrük: Fuad, Bakırköy: Terzi-
yan, Sarıyer: Asaf, Aksaray: Yenika-
pıda Sanm, Fener: Emilyadi, Kum-
kapı: Cemil, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Kocamustafapaşada Rıd
van, Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, tjsküdar: İskelebaşm-
da Merkez, Heybeliada: Atanaş, Bü-
yükada: Halk. 

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

Slnemasmda Bu Akşam saat 8,45 de ^ ^ J \ rf / i J 

Bütün Zevkleri tatmin edecek Fevkalâde bir program: 
2BÜYtK FİLİM BİRDEN 

MORELHARDY A V C I L A R 
Senenin en Neşeli ve Kahkakahah Türkçe sözlü Komedisi 

2- KORKUNÇ G E C E 
FLORENCE RİCE ve EDMUND LOVE 

t a ra f ından Fransızca sözlü büyük Aşk ve tz t ı rap Romanı 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
Haftanın en güzel Programı 

R O B E R T T A Y L O R 
M A R G A R E T S U L L A V A N 
tarafmdan fevkalâde bir tarzda 

03rnanan Fransızca sözlü 

3 ARKADAŞ 
Aşkın bütün güzelliği ERICH 

MARIA'nın dahiyane eseri 

W I L L I A M P O W E L L 
ve A N N A B E L L A 

tarafından yaratüan 

Barones ve Uşağı 
En nezih bir komedi en müessir 

bir mevzu 

Yarın akşam T A K S İ M Sineması 
Mevsimin en büyük Macera Filmini Takdim edecektir 

Paris ve Londra sinemalarında 3 aydanberi takdirle alkışlanan 

SONSUZ MÜCADELE 
(Marajo) 

Brezilyanın balta girmemiş ormanlarında ve Boenos Ayres saraylarında 
cereeyan eden ve bir kadın için bir erkeğin tabiata karşı mücadelesini eali-
biyetini tasvir eden Büyük Aşk, Macera, Sergüzeşt ve Kahrr.maırak Filmi. 

İlâveten: EKİ ER JURNAL son dünya haberleri. 

Yarm akşam: T U R A N tiyatrosunda 

DÜMBOLLO İSMAİL geces* 
izmir ses müsabakasuK^t birinciliği kazauun 
yüksek okuyucu MELÂHAT ve sas heyeti, Ertuf-

rul Sacıî Tek ve arkadaşları, Miçe Penoef vr.-yr-
tesi, S. Atillâ Revüsü, Millî ayak oyunlar;. Bu 
gece iki büyük kumpanya birden. Tel: 22127. 

\ 

Yarm A S R î Sinemada 
Tarihî macera lar ın muhicsonı lür safhası 

DELİ PETRO 3 
Ankara Hukuk Fakültesinden: 

1) Maliye ve iktısad, 2) Âmme hukuku, 3) Hususî hukuk grupları do
çentlikleri için müracaat müddeti on gün uzatılmıştır. Talip olanlarm imti
han mevzularını aimak için Fakülte dekanlığ'ına müracaatları ilân olunur. 

(1305) (24Ü0) 
^ ( ^ • ^ • M j T /URAN TtYATROSC 
^^^^^^m S " 8ece 

^ 1 V v Abdülhak Hâmidin 
^ j ^ r ( EŞBIR ) nüı (Saray 

V ^ lash ve KADINLARIN 
• ÇENESİ) vodvil 2 perde. 

Atilâ ve Mlçe varyetesi grupları. 

Cemal Sahlr 
Cumartesi günü akşamı Erenköy sinema
sında: (ŞEYH AHMED) yeni operet 3 perde 
Yakında: Şehrin her tarafında ( AŞK 
BESMİ GEÇİDİ). 

HAIK OPCKE Bu akşam 9 da 

Zırdeliler 
Cuma akşamı: ZOZO 

DALMAS B»cesi 
Pazar: Artistler mü-sa-

meresl (Son Gece) 
Pazartesi: Halk »İnemasi 



POLİTİKA 
İspanyanın vaziyeti 

tngUtere AkdenJadeki kendisinin iki istinat noktan olan Cebelüttank 
müstahkem mevkii ile Malta adasında fevkalâde tedbirler almıştır. Tabya
ların bütün mürettebatı top basma davet edilmigtir. 

Cdbelüttank boğaıonm cenubu garbisindeki Tanca beynelmilel mınp 
takası çok dar olan Cebelüttank mevkünddd tngilis ariuri ve deniş kuv
vetleri mensuplan için cevelftngâh idi. Bu mmtakadaki tngilic efrad ve 
zalHtam hep birden geri ahnmıştır. 

Bu ihtiyati tedbirler İngiliz üslûbunun bir anda baskına uğramasma 
mani olmak içindir. Çünkü Cebelüttank; etrafındaki İspanyol mevzileri 
1904 senesinde münaldd İngiIİK . İspanyol muahedesi hüâfma tahkim 
edilmiş olduğundan her an baskm ateşi yapabilirler. Malta da bilhassa ha
yadan her an bir baskma uğrayalıilir. 

Tanca etrafındaki hâkim mevkiler İspanyollar tarafmdan tahkim 
edilmiştir. Bu sebeple bu şehir de her dakika Lşgale maruz bulunuyor. 

İngiltereyi bu tedbirleri almağa sevkeden başhca sebep İspanyanın 
meıkezi Moskovada bulunan komünist enternasyonali aleyhine olan Al
man - İtalyan - Japon - Macar - Mançu misakma girdikten başka memle
keti ecnebi muharipler ile dolduracak gizli bir muahedeyi Almanya, İtalya 
ve Japonya ile akdetmiş olmasıdır. 

Bu muahede ile bmıdan sonra İspanyol ordusunun zabitan kadrosu 
ancak dörtte biri İspanyol olacaktır. Ordunun zabitan ve erkânımn yüzde 
yetmiş beşi Ahnanya, İtalya ve Japonya Harbiye Nezaretlerinin göndere
cekleri erkânıharplerden ve diğer zabıtandan müteşekkil olacaktır. 

Bunun zahir! sebebi üç sene devam eden dahili harbin zabitan kadro
sunu azaltmış olması ise de hakikatte İspanyanm kendisini Fransaya ve 
İngUtereyc karşı müdafaasını müttefiki üç büyük devlete bırakmış 
olmasıdır. 

Bunun diğer bir delili de İspanyanın kendi bahrî ve hava üslerinin 
tanzim ve takviyesini ve Fransa hududunda selcsen kilometre derinliğinde 
Almanyanm Siegfried müstahkem hattına benziyecek bir müstahkem sa
ha tesisi işini Almanlara ve diğer müttefiki ecnebi devletlere bıraknuş ol
masıdır. 

Artık İspanyanm Akdenizde İtalyanın müttefiki olduğuna Fransızlar 
şüphe etmiyorlar. İngiltere ile Fransaya karşı İtalya artık yalnız değil de
mektir. Şu kadar var ki İspanya harpten yeni çıkmış olduğundan müda
faasının tanzim ve takviyesi hususunda İtalyanm müttefikleri de İspan
yaya yardım edeceklerdir. AKŞAM 

NADIR BIR KITAP 
Yeryüzünün en nadir kitabı Paris 

Milli kütüphanesinde nisanın sekizi
ne kadar teşhir edilen kitaptır. 

Bu kitap Belçika kırah 1 inci Al-
berin heykelinin dikilmesi münase-
betile beş nüsha tab'edUmiştL Bu ki
taplardan biri 3 üncü Leopolda, biri 
kıraliçe Elizabete verilmiş, diğer 
üçünü de Paris şehri, Millî kütüpha
ne ve Lebnm almıştır. 

Kitapta heykel için para veren ild 
bin kişinin adı, heykelin resmi, di
kildiği gün söylenen nutuklar yazı-
hdır. 

Bu münasebetle gazeteler şu fık

rayı analtıyorlar: 
Amerikan tâbileriden biri, genç 

bir şairin eş'annı tab'ediyordu. Ki
tabın prova olarak tek nüshasım 
bastı; tam bu sırada şair geldi ve 
tabı masrafını veremiyeceğini söyle
di. Tâbi kitabı basmadı, ancak tek 
nüshayı fakir şaire hediye ettL Şair 
de kitabı şu ithafla reis Wilsona gön
derdi: 

«Hür Amerikanın reisine şairin say-
gılannı sunar, tek nüshadır ve reis 
için basılmıştır.» 

Bu tek nüshabk mecmuai eş'ar 
Beyaz evin kütüphanesindedir. 

Fındık mı, 
Cenevrede İsviçre millî sergisi açıl

dı. Bu sergide maşinizmanm iki re
koru kırıldı: 12,000 beygir kuvvetin
de yeryüzünün en büyük lokomotifi
nin yanmda yeryüzünün en küçük 
elektrik motörü duruyor. 

Bu motor bir fındık büyüklüğün-
dedir, amma küçücük bir elektrik ci-

motör m ü ? 
hazı ile mükemmel işliyor. 

Bu fındık büyüklüğündeki motor 
İsviçrede yapıldı. 48 parçadan mü
rekkeptir. 160 gram ağırlığındar 
dır. 5 mUivat elektrik istihsal etmek
tedir. 

Bu motörü yapmak için sabırU 
mühendis altı sene uğraşmıştır. 

Kilise çanlarına dair 
865 yılında Venedikliler 12 kilise 

çamm kadirgalara yükleyip İstanbu-
la gönderdiler. Bu çanlar Ayasofyaya 
takıldı. 

Nötre • Dame kilisesindeki çanın 
ağtrlığt 16,000 kilodur. 

Rouen kilisesinin 36,000 kiloluk bü
yük çanı büyük ihtilâlde eritilip pa
ra yapıldı. 

Rubada Protzkoi kilisesinİTi çam 

175,000, Sen - Jtıan küisesininki 
57,976 kilodur. 

İngüterede Kanterburi kilisesinin 
büyük çanını 24 kişi ancak çalabilir
di. Mevcud 5 çam çalmak için 63 ki
şi lâzınah. 

Yeryüzünün en ağvr kilise çanı 
Moskovada Kremlendeki çanıdır. Bu 
çam 1733 te İmparatoriçe Elizabet 
yaptırdı. 246,000 kilo ağtrhğtndadır. 

Edirnede Koca Sinan ihtifali 

Edimede bi^yük Türk mhnan Keoa Sinan Içfaı yaiMİan ihtilfaUn tafailâtı-
*» yazmıştık. Yu kandaki resim bu ihtifalde Edime tarihi müellifi B. Onnan 
^rremeciyl Koca Sinamn hayat ve eMrleri hakkında isahat v«rtrkMi göaİMV 
»«ektedir. 

Askeriilt bakımından gOnün durumu 
Bugünkü durumun askerlik dilinde ifadesi şudur: 

Öncülerin çarpışması ve iki tarafın çevirme hareketleri 
Büyük harbin bitmesinden bugü

ne kadar geçen zamana Inr «huzur 
ve sükûn» devri diyeme3ris. Bu müd
det zarfmda da gene fasüajsız harp
ten bahsedildi. Fakat aradan epey 
bir müddet geçmesine rağmen Ak-
şam'm okuyucuları hatırlarlar ki o 
vakitler bu sütunda bu korkulara 
yer vermedik ve mühimsemedik, ha-
kiltat te bizi teyid etti. Çünkü har
bin olabilmesi için askerlik bakımın
dan muayyen şartlann mevcud ol
ması lâzımdır. Bu şartlar şu suretle 
hulâsa edilebilir: İstekleri birbirinin 
tamamen zıddı olan iki taraf meydar 
na gelecek ve bu iki tarafın zafer 
ümid ve ihtimali de aşağı yukan 
birbirine müsavi olacak. 

Vakia dün de umumi harbin neti
cesinden menun olanlar ve olımyan-
lar diye iki zümre vardı. Fakat bu 
iki zümre arasında kuvvet muvaze
nesi ve binaenaleyh zafer ihtimali
nin müsaviliği yoktu. Onun için de 
harp olamazdı. Bugün ise bu ihtimal 
meydana gelmiştir. Binaenaleyh harp 
tehlikesi başgöstermiştir. 

Biz bu ilk yazımızla müt»vazin 
vaziyete gelen bu cephelerin umumî 
durumunu anlatacağız. Sonra^ da 
müteakip yazılarla bu her iki cejK 
heye mensup devletlerin kara, denie 
va hava kuvvetlerini birer birer mü
nakaşa edeceğiz." 

Sarahatle teayyün etmiş taraflan 
artık zikredebiliriz. 

1 — Almanya, İtalya, Japonya ve 
peykleri. (Muhtemel olarak Macaris
tan, İspanya). 

2 — Fransa, İngiltere, Polonya, 
Rusya ve peykleri. (Bunlar henüz 
katiyetle ifade edilemiyecek derece
de müphemdir). 

Vakia bu tasnifi bir dereceye ka^ 
dar büyük harbin «merkezî devletler 
ve etrafmdakiler» tabirile de İfade 
etmek mümkündür. Ancak bu vazi
yeti Japonya ile İspanya ihlâl etmek-

Taoan: 

M. Şevki Yazman 
tedir. Büjrük harpte bımlarm yerin» 
kaim olan Osmanlı imparatoriuğu 
merkezî devletlerin hududlan çok 
genişlemesine rağmen onlar gene ka
radan irtibatlan olan tek bir kütle 
haline gelmişlerdi. 

Bugün ise Japonya ve İspanya do-
layısile Alman - İtalyan blokunu 
yalıuz merkzeî devletler, diye tarif 
etmek doğru olamaz. Bu zümre ol
dukça geniş ve dünya mikya.smda 
bir anlaşmadır ki eski «Monoblok» 
merkezî devletler kitlesine nazaran 
fayda ve mahzurlan haizdir ve ona 
göre gözönünde tutulmak icab eder. 

Bu İki tarafın karşı karşıya getire
cekleri ordulann kuvvetleri ne ka? 
dardır? Bunu mutad olduğu üzere 
nüfuslarmm onda biri mikyasUe alır
sak İngiltere ve müttefiklerinin tak
riben 27 milyon (Rusya dahU), Al
manya ve müttefiklerinin 20 mliyon 
asker çıkarabileceği yuvarlak bir he
sap olarak ortaya atılabilir. Fîikat 
bu rakamlar zaferi temin eden bir 
sürü unçurdan ancak bir tanesi bu
lunduğu için katî bir şey ifade et
mezler. Bunlann yanında bilhassa 
harp için hayatî ehemmiyeti olan 
ham madde tedariki, sanayi, dünya 
ile münakale ve muvasalamn temi
ni ve ikmali gibi bir sürü unsurlar 
daha vardır ki ayn ayn gözden ge
çirilmeleri ve ancîüc ondan sonra 
bir hüküm verilmesi mümkündür. 
Yalmz iki taraftan her birine ayn ay-
n zafer ümidi veren unsurlar şım-
lardır: 

İngütere bakımından: Donanma
daki tefevvuk dolayısüe hasmın ab
lukası ve zaferin temini. 

Almanya bakımından: Kara ordu-
sundaki büyük tefevvuk dolayısile 

geniş sahalann istilâsı, ham ve yiye
cek maddelerinin bm-alardan tedari
ki ve bu suretle muhasaradan kur
tularak isteklerini bilfiil tahakkuk 
ettirmesi. Hasmm kara ordusunun 
bunlan kendi elinden alamıyacağı. 

İşte bu düşünce iledir ki İngiltere 
bir taraftan Almanya ve müttefikleri
nin etrafmda sağlam duvarlar yap
mağa çalışırken, Almanya v^ müt
tefikleri de buna karşılık sahalarım 
alabUdiğlne genişletmeğe çahşıyorlar. 
Tıpkı düşmamn-T! bir yanım çe
virmeğe uğraşru hasımla bu yam 
alabild^in'' uzatan diğer ordunun 
vaziyeti gioi. Yalmz şu fark var ki 
çevrilmeden kurtulmak istiyen taraf 
taarruz! hareketlerde bulunduğu için 
şimdilik elde ettiği mevziî muvaffa
kiyetler de mühim oluyor. Yani a»-
keriik di I ince «öncüler ileri atılarak 
ordunun büyük kısmma yayılma ve 
açılma imk&nı hazırhyorlar». 

Büıaenaleyh Arnavutluk ve Çekos
lovakya gft>i her ileri atıUş kendi ta
rafı için mühim bir kazanç temin et
mektedir. 

Ancak bu esnada bir müşahedeyi 
daha tesbit etmek lâzım: 

Pasif tedbirler İle hasmırun etraA-
m çevirmeği dü.;ünen taraf (yani 
İngiltere henüz mecburî askerliği 
büe ilân etmiyecek kadar teenni ile 
davramrken mutaaraz taraf ta Ba
cak kan dökülm.^sine ve kuvvet s«r-
fma lüzum göste.-miyecek ilerlemeler 
yapmaktadır. Yani her iki tarafta 
da henüz kati katar veıilmife '^eo-
zemiyor. Belki de tütün bu harekeU 
1er bir meydan muharebesine mün
cer olmadan ve iki tarafm kendi harp 
(potansieline) güvenerek bir takım 
faydalar elde etmelerile kalacal^tır. 
Binaenaleyh her iki bakımdan da bu 
devletlerin harp potansielini göa-
önünde bulundurmak lâzımdır U 
gelecek yazılanmızın mevzuunu da 
bunlar teşkü edecektir. 

Türk - Iran 
hududunda 

M ü ş t e r e k g ü m r ü k b i n a l a r ı n ı n 
i n ş a s ı n a b a ş l a n ı y o r 

Ankara 12 (Akşam) — Türk - İran 
hududunda yapılacak müşterek güm
rük bin£ismın inşaatına yakmda baş
lanacaktır. Müşterek bina hudud 
hattının Gürcübulak Bezirgan yolu 
üzerinde 45 ve A 45 hudud taşlan 
arasındaki mahalde yarı kısmı Türk 
diğer kısmı da İran toprağma isabet 
etmek üzere yapılacaktır. 

Binanın ortasmda her iki tarafa 
aid olmak üzere müşterek bir salon 
bulunacak, yolcularla yolcu eşyasınm 
ve ticarî emteanm muayeneleri bu 
müşterek salonda yapılacaktır. Müş
terek salon her iki" tarafm gümrük 
ve polis makamlarının nezareti altın
da olacaktır. İki taraf gümrük ser
visleri nakil vasıtalannı ve emtiayı 
kendi kanun ve usullerine göre mua
yene edeceklerdir. 

Müşterek gümrükte vazife gören 
memur ve ajanlara, gerek kendileri
nin ve gerekse ailelerinin erzak ve 
jrakacaklarmı diğer taraf arazisinden 
resimsiz olarak ithal edebileceklerdir. 

İtalyaya çavdar, arpa ve jru-
laf için yeni kontenjan 

Ankara 12 (Akşam) — Türkiye 
İtalya ticaret anlaşmasma bağU t 
sayüı listede, İtalyan gümrük tarife
sinin 65 inci pozisyonuna giren çav
dar için iki milyon, B 66 pozisyonuna 
giren arpa için 13 milyon ve 918 inci 
pozisyonuna giren yulaf için de S 
milyon liret olarak derpiş edilen kon-
tenjanlarm yerine bımlarm yekûnu 
olan 20 milyon liretin bir defaya 
mahsus olmak kaydlle bu üç madde
ye birden kontenjan olarak tahsil 
edilmesini temin İçin ttaİ3ra sefaretlle 
nota teati edilmesi hususunda Hari
ciye Vekâletine salâhİ3ret verilmesi 
Vekiller heyetince kararlaşmıştır. 

r 
GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 

U L @ A R I S T A N 
Nüfus nnlkdarına ve iktisadî 

kıymetine bir kuş bakışı 
Berlin - Roma mihverinin Balkan 

larda Bulgaristandan istifade etmek 
istediği Avrupadan büdiıiliyor. 

Osmanh devletinin bir vilâyeti iken 
1878 Berlin muahedesile müstakil bir 
vUâyet şeklinde doğan Bulgaristan 
prensliği, 1886 da Şarkî Rumeli vüâ-
yetini ilhak etti; 1908 de de istiklâli
ni kazandı. 

1912 Balkan harbinde Bulgaristan, 
diğer Balkan devletlerile birlikte yap
tığı muharebede, Çatalcaya kadar 
ilerledi; Ege sahillerine indi. Lâkin 
Osmanh devletinin elirden çıkan era-
zinin taksiminde müttefikler biribir-
lerine girdiler ve Türkiye Edirneyi is-
tirdad etti. Dobnıça da Romanyalı
lara kaldı. 

Harbe Almanlar tamfında iştirak 
edip mağlûp olan Bulgaristan, 1919 da 

NeuUly muahedesile Gömülcüneyi, 
Dedeağacı Yunanistana, Ustrumca, 
Timok ve Çaribrod havalisini de Yu-
goslavyaya terketti. 

Ege ile irtibatı kesUen Bulgarita-
mn mesahası 121 bin kilometre mu-
rabbaından, böylece 103 bin İdlomet-
re murabbama indi. 

Bulgaristanm nüfusu 1926 da 5,5 
milyondu.1930 da 6 milyonu geçmiş 
bulımuyor. En kalabalık yerler Tuna 
kanarlan, Sofya, Kızanlık, KöstendU 
ovalandır. Nüfusun yüzde 84 ü Bul-
gardır. 

550 bin kadar olan Türklerin ehem-
mi3'etli miktan Türkij-eye getMlmlş-
tir. Bımlar, şimali şarMde, Delior-
manda, cenubu şarkîde Yambolu, 
Haı-manh, Hasköy, Filibe civannda 
toplu olarak bulımurlar. Bu Türkler 
efejmriyetle çifçl ve bağcıdırlar. 

Varna ve Burgaz gibi sahil şehirie* 
rinde 46 bin Rum vardır. Vidln ve <A-
varmda da 75 bhı Romen yaşar. Dd̂  
ğmık olarak 42 bin Musevî, 11 bin Br> 
meni vardır. 

Nüfusun yüzde 79 u çifçidir. Top
rak ufak parçalara aynUp çifçiye tal^ 
sim edilmiştir. 

Sofyamn nüfusu 213 bindir, 
Bulgaristamn bellibaşU mahsulle

rinden İHri tütündür. Her sene 2 - t 
müyar leva miktannda ihracat yapı-
hr. (Bilhassa İtalya ve Almanyaya 
gönderir.) Bu memleketin gülyağı da 
meşhurdur, 88 milyon levalık ihraç 
eder. 

(Bir leva, elli para üe altmış para 
arasmdadır.) 

Hayvancılık, tavukçuluk ta Bulga* 
ristan da iyi bir safhadadır. 9 mily<H& 
koyun, 2 milyon sığır, 11 mliyon kü
mes hayvam vardır. Senede 738 mil
yon levahk yumurta ihraç edilir. 

Sanayi yeni uyamyor. Dokuma sa» 
nayii imalâtı senede 1 milyar levayı 
geçer, İp, trikotaj, ibrişim, hah, e^ 
nede 200 milycHi leva kıymetinde i»-
tihsal edilir. 

Deri, sabun, kâğıt, boya, mum, ^ 
ker, konserve, bira, ispirto, cam, ^ 
mento, porselen, mobilya fabrikalaa 
vardır. 

Madenleri hükümet ve hususî şi» 
ketler işletir, Vltoş dağı eteğindeki 
liğnlt madeni kıymetUdlr. 1929 dft 
1,5 milyon ton istihsal olmuştu. M»-
den kömürü ve antrasit damarian d i 
vardır. 

Demiryollan 2700 kilometredir. Fa* 
kat bilhassa Tunadan istifade edUir» 
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mmdi 
Millî kümenin en 

mühim karşılaşması 
Beşiktaş cuma gûnû Ankaraya gidiyor 

Beşiktaşlılar geçen sene Ankarada yaptiklan maçta 
Millî küme fikstürü mucibince bu 

hafta Anloırada iki müsabaka yap
ması icab eden İstanbul şampiyonu 
Beşiktaş takmn cuma sabahı Anka
raya hareket edecektir. 

Geçen hafta Fenerbahçeyi açık bir 
sayı farkile mağlûb ederek milli kü
mede mühim bir rol oynıyacağım is-
bat eden Siyahbeyazhlar bu seyahate 
en kuvvetli kadrolarile ve 20 kişilik 
bir kafile halinde gitmektedirler. Be-
çiktaşhlara bu seyahatlerinde klüb 
taraftarlarından büyük bir kafile de 
iştirak etmektedir. 

Millî kümenin henüz bidayetinde 
olmamıza rağmen Beşiktaşlılarm An-
karada yapacağı iki karşüaşmanm 
neticesi aşağı yukarı az bir farkla bu 
senenin şampiyonluğu hakkında bir 
kanaat verecek mahiyette olduğun
dan karşılaşmaların ehemmiyeti çok 
büyüktür. Siyahbeyazhlar her iki kar
şılaşmadan da galibiyetle avdet ettik
leri takdirde millî küme birinciliğinin 
gene İstanbul klüplerine nasib ola
cağını şimdiden söylemek imkân da
hiline girecektir. 

Fakat Beşiktaşhlar Ankarada mağ
lûbiyete uğrarlai'sa millî küme şampi
yonluğunu Ankara klüplerinden bi
rine terketmek zarureti karşısında 
kalacağımız tabiîdir. Çünkü Ankara-
dan müsabakalara iştirak eden Anra-
gücü ve Demirspor başlı başına ihmal 
edilmiyecek birer kuvvet olduklarını 
yaptıkları müsabakalarda isbat etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Fenerbahçelilerin millî küme şam
piyonluğu üzerindeki şansı henüz 
kaybolmamakla beraber Ankara ve 
İzmir seyahatlerinde bugünkü takım-
larile müşkülâta uğnyacaklan tah
min edilmektedir. , 

SiyahbeyazUann Ankarada yapa-
caklan Demirspor maçmda Muzaffer, 
Ankaragücü maçmda İhsan hakem 
olarak federasyon tarafmdan seçil
mişlerdir. 

Millî kümenin bu ea miihi;n kar-
şılaşmalarmı takib için si)or muhar
rirlerimizden Ulvi Yenal Ankaraya 
gitmiştir. Maçlarm tafsilâtmı tele
fonla gazetemize bildirecektir. 

Atletizm müsabakaları 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi Atle

tizm ajanlığından: 
1 — Fenerbahçe sahası koşu pisti esash 

bir surette tamirat görmekte olduğundan 
16 - 4 - 1939' Pazar günü yapılması evvelce 
karar altına alınan müsabakalar 23-4-1939 
Pazar gününe bırakılmıştır. Program mu
cibince 23-4-1939 Pazar günü yapılması te-
karrûr etmiş olan atma ve atlamalar 
16-4-1939 Pazar günü sabahı saat 10 da 
Fenerbahçe sahasmda yapılacağından, 
bu müsabakalara girmek istiyen atletle
rin Cuma günü akşamına kadar Bölge At
letizm aianlığma müracaat etmeleri teb
liğ olunur. 

2 — Aşağıda isimleri yazılı hakemlerin 
16-4-1939 Pazar günü sabahı Fenerbahçe 
stadmda bulunmaları rica olunur: 

Ali Riza Sözeralp, Cemil Uzunoğlu, Kâ,-
zım, Vasfi, Nazmi, Neriman Tekil, Püru-
zan Tekil, Bakır, B. Saran, İhsan Beler. 

Seri bisiklet yarışları 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi Bisik

let ajanlığından: 
1 — Seri bisiklet yanşlannın sekizinci

si 16-4-1939 Pazar günü sabahı yapıla
caktır. 
2 — Yanşa tam saat 8,30 da başlanacak

tır. 
3 — Yarış yolu: Topkapı sahası önün

den başlamak ve ayni yerde bitmek üze
re Silivrikapısuun ilerisindeki 75 inci kilo
metreye kadar gidip gelmek olmak üzere 
150 kilometredir. 

4 — Bu yanşa iştirak edecek olan bisik
letçilerin yarış saatinden evvel hazırlan-
ımş olduklan halde yanş yerinde bu
lunmaları ve isimlerini hakem heyetine 
kaydettirmeleri lâzımdır. 

Avrupa - Cenubî 
Amerika maçı 

Bundan birkaç sene evvel Uruguay 
şampiyonu bir Avnıpa turnesine çık
mış, ilk maçım Pariste yapmıştu Ma
çı kolaylıkla kazanamıyacaklarmı gö
ren cenubî Amerikaülar siniılenmiş-
1er, rakiplerile kavga etmişlerdi. Hat
tâ kalecileri hakeme tokat bile atmış
tı. Bu vaka üzerine Uruguaylüar mem
leketlerine dönmekten başka çare bu
lamamışlar ve angajmanlarım fesehe-
derek cenubi Amerikanın yolunu tut-
muşlardı. 

Hakeme tecavüz eden, hasımlanmn 
üzerine atılan bu oyuncular, 1924 ve 
1928 olimpiyadlarmda ağlabeyleri olan 
Nazazzi, Andrad, Scarone, Petrone Ma-
zal gibi Avrupada büyük birer nam 
bırakmış oyuncuların iyi tesiriıü bir 
anda silivermişlerdi. Uruguay fede
rasyonu bu hareketi irtikâp eden o-
yımcuları cezalandırdı. 

Bu ük vakadan sonra 936 Berlin 
olimpiyadlarmda gene Avrupa idareci 
ve futbolcüleri ile cenubî Amerikalılar 
arasmda ihtilâflar çıktı. Berlinde 
aleyhlerinde verilen kararlardan mün-
fail olan Peruhlar, geçen sene Fran-
sada yapılan (dünya kupası) maçla
rına, birçok orta ve cenubî Amerika 
takuniannm iştirakine mani oldular. 
Nihayet, İtalyanların galibiyeti ile ne-
Mielenen son (dünya kupası) maçla
rında Brezilyahlar hakemlerinin ka-
rarlarmdan şikâyet ettiler ve maçla-
rin idare şeklinden memnun olmadık-
larmı söyliyerek memleketlerine dön
düler. Üç, dört sene içinde arka arka
ya meydana gelen ve cenubî Amerika-r 
hlann, Avrupah idareci ve futbolcüle-
rin arasını açan bu vakalardan sonra 
F. i. F. A. reisi bay Jules Rimet yeni 
dünyaya doğru bir seyahat yapmıştır. 

F. i. F. A. reisinin ilk hedefi mev-
cud ihtilâfları halletmek, sonra da es
ki ve yeni dünya futbolcüleri arasın
da samimiyeti takviye etmek üzere 
her sene bir Avrupa - Cenubî Amerika 
maçını organize etmeğe çalışmaktır. 

Bay Rimet'nin tasavvuruna göre bu 
maçlar bir sene Avrupada bir sene ce
nubî Amerikada oynanacaktır . 

F, i. F. A. nın kıtalar arasında or
ganize etiği ilk maç iki Avrupa muh
teliti arasında oynanmış, ikincisi de 
Londrada Avrupa muhteliti ile İngil
tere millî takımı arasında icra edilmiş-s 
ti. B. Rimert'nin bu tasavvurımun ne 

dereceye kadar muvaffak olacağı henüz 
şüphelidir. Yalnız şunu ilâve edelim 
ki, kıtalar arasında yapılan maçlar 
birer fanteziden başka birşey değildir. 
Federasyonlar bu gibi muhtelitlere o-
yuncu vermekten çekindikleri için ha
kikî kuvvetli takımlar meydana getir
mek kabil olamamaktadır. Muhtelif 
tarzda oyun oynıyan futbolcülerden 
mürekkep olan bu takımlann ojrunu 
maksadsız olduğu için şimdiye kadar 
oynanan maçlara muvaffak olmuş 
nazarile bakılmamaktadır. 

Tarsus mektupları 

Tarsusta imar hareketleri 
hızla devam ediyor 

Mevcut kırk köy mektebine bu yıl 
daha on mektep ilâve edilecek 

Tarsusfan 
Tarsus (Akşam) 

— Çukurovanın 
en eski ve tarihî 
bir beldesi olan 
Tarsus, Kızvatna 
ve Kihkyada mü
him bir mevkidir. 
Gözlü kulede de
vam eden hafri
yat sahasmda İş-
putahsuya aid 
olarak bulıman 
bir mühür ve ka
rısı Puduhepanm 
Kadeş harbinde 
bir mukaveleye 
bağlandığını göste-

Tarsus kaymakamı 
B. Ali Oran 

ren tablet, Küikyanm daha evvel 
Kızvatna adıyla anıldığmı ve Kız-
vatnamn sanıldığı gibi Karadeniz ve
ya orta Anadoluda değil, Çukurova-
da olduğunu meydana çıkarmıştır. 
Gözlü kule hafriyatı her cepheden 
faydalı olmuş ve birçok gizü tarihî 
safhalarmı ortaya koymuştur. 

Türkiyenin Adapazarmdan som-a 
en büyük kasabası ve mühim bir ka
zası olan Tarsus daha ziyade bir çif-
çi memleketidir. Ziraatta pamukçu
luk başta gehr. Senede beş milyon 
kiloya yakm pamuk istihsal edilmek
te, bunun dörtte üçü mahallî fabri
kalarda sarfolunmaktadır. Bu itibar
la Tarsus merkezinde birçok fabrika
lar kurulmuştur. Nafia Vekâletince 
yaptırılmakta olan sulama kanallan-
nm tamamlanmasından sonra Tar
sus iktisadiyatında büyük bir inkişaf 
müşahede olunacağında şüphe yok
tur. Tarsus, ym'dumuzda mektebi en 
çok bir kazadır. Merkezde beş ilk bir 
orta okulla bir Amerikan koUeji ve 
kırk köyde tam ve noksan teşkilâtlı 
İlk okullar vardır. Bu yıl on köy oku
lunun daha inşası kararlaşmıştır. 
Tarsus köylüleri ekseriyetle okuyup 
yazma bilir ve hattâ İstanbul gazete
lerini muntazaman takib edenleri 
vardır. Halktaki okuma sevgisi müte
madi surette tezaj'üt eylemektedir. 

bir görünüş 
Fabrikatör bay Sadık Eliyeşil kendi 
hesabma bir ilkokul binası inşa ettir
mektedir. Her teşekküle ve her vesile 
ile yardımlarda bulunan bu hamiyet-
perver hemşeı-imizin bu güzel hare
keti takdir ve memnuniyet ujrandır-
mıştır. 

Halkevi, ülküsü yolımda ilerlemek
tedir. Evin mobilye ihtiyaçları Tar
sus zenginlerinin ve kültürsever hal-
km teberrulan ile giderilmiş, salon 
ve sahne inşaatı sona ermiştir. Umu
mî sıhhat vaziyeti iyidir. Memleket 
hastanesine gene vatanperver Tarsus 
fabrikatörlerinin yardunlarile ilâve 
olunan yeni ve modem paviyon sa
yesinde yatak kadrosu elliye çıkarı
lan Memleket hastanesi ihtiyacı kar
şılayabilmektedir. 

Ümran hareketleri bilhassa son 
yıllarda tam bir hız bulmuştur. Büt
çesini otuz bin liraya yükseltmiş olan 
Belediye, umumî hizmetlerin başarıl
ması yolunda takdire şayan mesaî 
göstermektedir. Bunun neticesi ola
rak; şehrin su, elektrik ve kanalizas
yon gibi yeraltı tesisatı sona ermiş, 
modern bir park, şehir sinema ve ti
yatro binası, fidanlık, asrî mezarlık, 
Cumhuriyet mesdanı, Çocuk bahçesi, 
açık pazar, mezbaha, keresteciler çar
şısı, hayvan pazan, üç umumî hela 
tesis edilmiş, istasyonla şehir arasm
da iki kilometre uzunluğunda yol 
parke ve kaldırımları beton olarak 
döşenmiş, binlerce metre murabbaı 
kaldırım ferşiyatı yapılmış, caddeler 
muhtehf süs ağaçlarile süslenmiş, 
eski yol, kaldırım ve köprüler tamir, 
yeni köprü ve menfezler inşa olun
muş, itfaiye kadrosu en mükemmel 
ve modem bir hale sokulmuş, şehir 
imar plânı ve haritalar yaptırılmış

tır. Merkezde birçok yerü ve güzel eser
ler vücude gelmesini teinin eden de
ğerli idareci kaymakam B. Mehmed 
Ali Oran kazayı teşkil eden köylerde 
de, kanunun tatbiki sayesinde gene 
bir çok tesisat meydana getirmiştir. 

A K Ş A M ' m tefrikası Tefrika No. 68 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı 

— TabU! Lâkin bu son raddeye gel-
memenin bir yolu var! 

— Ne gibi? Bir fikrin varsa, karde
şim, söyle bana... Emin ol ki elimden 
geldiği kadar sana yardım ederim. Bu 
nefret ettiğin izdivaca mani olmağı 
ben de isterim. 

— Sevgili ablacığım! Senin beni ne 
kadar sevdiğini bilmez miyim... 

— Elbette Tenducuğum... Hayatta 
senin güler yüzünü görmek en büyük 
emeUm... Haydi kalbini bana aç... Es
kisi gibi derdleş. Yardımıma İhtiyacın 
var mı? 

Genç kız sırrını söylemek üzere ağc
ımı açmak üzere idi ki, birdenbire Ka
tibin tenbihi aklına geldi. Ne olursa 
Olsun her şeyi gizlemeği vadettiği için: 

— Hayır! - dedi. - Şimdilik bir plâ-
mm yok. {'âkin ne olursa olsun Fahri 
beye varmıyacağıma emin olabilirsin. 

Tondımun birşey söylemiyeceğini 
anlıyan Perihan fazla israr etmedi. 
Lütfiye hanım vasıtasile işi kurcala
mağa karar verdi. Düğüne mani ol
mak için mutlak Ratip bir şeyler ha-

Nakleden: (Vâ-Nû) 
zırlamış olacaktı. 

İki kardeş şımdan bundan biraz ko-
nuşduktan sonra Perihan kalktı: 

— Ben aşağı iniyorum. Halamın 
yanına gideceğim, gelir misin? 

— Hayır ablacığım... Biraz işim 
var. Odamda kalacağım. 

— Pekâlâ! 
Genç kadm Lütfiye hanumn karşı

sına oturmuş, konuşuyordu. 
— Bu mühim anlarda şöyle yalnız 

konuşmak ihtimali beni pek memnun 
etti. Zavallı Tenducuğumu kurtarabil
mek için acaba birlikte bir çare bula
maz mıyız? 

— Ne gibi, kızım? Paşa katî olarak 
hükmünü verdi. Nikâh muamelesi ya
pılıyor bile... 

— Evet amma belki biraz daha ge-
ciktirebUiriz. 

— Ne faidesi olacak.... Sonu gene 
ayni neticeye varmıyacak mı? 

— öyle... 
Sonra ihtiyar kadını coşturmak İçin 

ilâve etti: 
— Zaten Fahri bey de pek fena bir 

parti değil ki... 
— Olabilir. Lâkin Tendu derin bir 

aşkla Ratibi seviyor, aşkının büyüme
sine her ikimiz de müsaade ettik. Pa
şa birdenbire çıka gelmeseydi şimdiye 
kadar evlenmişlerdi bile!... Büyüttü
ğüm bu çocuğun bu kadar ıztırab çek
mesine vallahi içim dayanmıyor... 

— Hakkıı^ var halacığım... Babamı 
bu inadından vaz geçirmeU... Ağladık, 
yalvardık, para etmedi. Şimdi şöyle 
düşünüyorum. Kafa tutsam nasıl olur? 
«Kardeşimi bu adamla evlendirmekte 
İsrar ederseniz ben de gene aileyi ter-
kederim» desem, bu tehdid onu korkut
maz mı? İki kızmı da kırmak istemez 
ya! 

Lütfiye hanımefendi biran düşün
dü: 

— Kızım! Kardeşin için her feda
kârlığı yapmağa hazır olduğunu bili
yorum. Lâkin paşa inadcı. Bak benim 
müdahalem bile ona vız geldi. Emin 
ol ki, bu hareketinin dargmlıktan baş
ka hiç bir faidesi olmıyacaktır. 

— O halde ne yapmah?.. Bu izdiva-
cin önüne geçmesinin yolu yok demek
tir. 

— Bir yolu var... 
— Nasıl? 
— Kaçmak! 
Perihan hayretle tekrarladı: 
— Kaçmak mı, 

— Öyle ya! Vaktile sen de öyle yap
mamış mıydm? 

— Evet amma Tendu tecrübesiz, na
rin hılkatlı bir kızdır. Birçok tehlike
lere maruz kalabilir. 

— İşte onun için ben de birlikte 
gideceğim. Yabancı memleketlerde se
yahat ederiz. Rüştünü isbat etme za-
manmı bekleriz. Lekesiz, tertemiz onu 
kocasına teslim ederim. 

Perihan mütemadiyen: 
— Kaçmak, kaçmak!... - diye tekrar-

hyordu. 
Lütfiye hamm: 
— Sense burada kahrsın. Babanı 

sakinleştirmeğe çalışırsın. Kardeşini 
çok göreceğin gelirse fırsat buldukça 
gelir görürsün. Onım müstakbel sa
adetini düşünerek hasret acısma kat-
lamrsın. 

Genç kadın kendini tutmasa âdeta 
sarhoş gibi sendeliyecekti. Tımaklan-
m koltuğun kollanm batırarak: 

— Hakkınız var. İyi düşünmüşsü-
nüz... Ne zaman gidiyorsunuz? 

Lütfiye hanım cevap vermeğe vakit 
bulmadan bir hizmetçi: 

— Efendim biri sizi görmek istiyor. 
Tahire hanımefendi tarafmdan bir pa
ket getiımiş. 

— Bakayım ne imiş!... 
Dışan çıkarken yavaşça Perihana 

tenbih etti: 

— Sakın htzmetçUer duymasınlar. 
Boş bulunup da yanlarmda birşey söy
leme... 

Genç kadının gözleri öfke ile parlı
yordu. 

— Mutlak paket bahanesile Ratip bit 
haber yolluyor. Dünkü mektubım ce
vabıdır. Kaçmaları için hazırlık... Ben 
bu teşebbüslerine de sed çekmeği bi
lirine 

Hemen sokağa fırladı postahaneye 
koşup şu telgrafı verdi. 

Çabuk geliniz, tehlike var. 
Perihan 

Bu, Nadirenin adresine Kadri Mem-
duh paşaya çekilmişti. 

Tendunun mektubunu almca Ratip. 
derhal seyahat teşebbüsüne başladı. 
Lütfiye hanımefendinin birlik olma
sı hreşeyi düzeltiyor. Bu suretle genÇ 
kız lekelenmek tehlikesinden kurtur 
luyordu. 

Ekspresin gece onda hareket ettii^ 
ni öğrendi. Mesele biran evvel pasa* 
portlan yaptırmaktı. O da kolay i?'' 
Zira gerek poliste gerek konsolosha
nelerde pek çok arkadaşı vardı. Nüfû' 
kâğıdlanm aldırmak için uydurma bl* 
paket bahanesile köşke adam yolla
mıştı. Hareket günü yapılacak p l ^ 
da izah ediyordu. 

(Arkası v«t) 
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ingiltere ve Fransa bugün 
politikalarını izah edecekler 

a 

(Baş tarafı 1 ind sahifede) 
vam etmekte ve bu gayretlerin henüz 
bir neticeye bağlanmamış olmasm-
dan dolayı hoşnutsuzluklarını gizle-
inemektedirler. 

Gazeteler, bu itibarla, dün Sovyet 
büjmk elçisi B. Maiski ile Lord Ha-
Jifax arasmda cereyan eden görüş
meleri ilk plâna koyuyorlar, 

Times gazetesi beynelmilel gergin
liğin zevahire rağmen hiçbir suretle 
azalmamış olduğunu yazıyor ve di
yor ki: 

B. Chamberlain'in Avam Kamara-
Bmda yapacağı beyanatın metni do
minyonlara ve Fransız ve Sovyet hü-
kûmetlprine bildirilmiştir. Bu beya
na t İngilterenin Akdeniz statüsü ta
birinden neyi kasdettiğini çok sarih 
olarak blldüecektir. İngiliz hükümeti 
teminatının sahasını mümkün oldu
ğu kadar süratle Romanyaya da teş
mil etmek niyetindedir. 

Daily Telegraph gazetesi, B, Cham
berlain'in Arnavutlukta kullanılan 
usulü çok şiddetle tenkid edeceğüıi 
bildirmektedir. 
İtalya Yunanistana dostluk 

teminatı verdi 
Atina 12 (A.A.) — Atina ajansı teb

liğ ediyor: İtalya maslahatgüzan For-
naro, dün Yunan hükümet reisi B. 
Metaksas'ı ziyaret ederek, İtalysuı 
hülcûmet reisi B. Mussolini namına 
aşağıdaki tebligatta bulunmuştur: 

«Yunanistana karşı güya İtalyamn 
bir harekette bulunacağma dair do
laşmış olan veya dolaşabilecek bü
tün şayialar yalandır Bu şayialar 
ancak talırikçi ajanlar tarafından, 
yayılabilir. 

Faşist İtaljra, Yunanistamn toprak 
ye Adalar tamamlığma en katî bir 
şekilde riayet etmek fikrinde olduğu
nu teyid eyler. Faşist İtalya, iki mem
leketi biribirine bağlıyan samimi 
dostluk bağlarmı idame ve daha zi
yade inkişaf ettirmek azmindedir.» 

B. Metaksasın teşekkürü 
Roma 12 (A.A.) — «Hariciye Neza

reti tebliğ ediyor;» B. Metaksastan 
bir mesaj alınmıştır Yunan Başve-
küi, bu mesajmda Yunanistamn 
mülkî tamamiyetine müteallik ola
rak vermiş olduğu teminattan dola
yı B. Mussoliniye teşekkür etmiştir. 

Mesaj, B Metaksasm, son günle
rin hâdiseleri yüzünden, İtalya ile 
Yunanistan arasmda uzun bir dost
luk ve sulh devresi açmış olduğuna 
şahsen kani bıüunduğunu ilâve et-
ine]:tedir. 

Ankara, Atina, Bükreş ve 
Belgrada ihtar mı? 

R(mıa 12 (A.A.) — Havas ajansı 
bildiriyon 

Balkanlar hakkında, siyasî mah
fillerde bildirildiğine göre, Yunanis
tana verilen garanti, bu memleketin 
İngiltere tarafından tasavvur edilen 

çevirme sistemine girmemesi şartile mu
teberdir. Bu mahfiller, İngiltere tara
fından Polonyaya verilen garantiye 
benzer bir İngiliz garantisi, Balkan 
mamleketlerine de verildiği takdirde, 
Arnavutluğun işgalini Eğeye ve Ka-
radenize doğru yeni bir İtalyan yayıl-
masuun takip edeceğini ilâve etmek
tedir. 

Bütün gazeteler, İngiliz sistemine 
girmemeleri için Atina, Ankara, Bük
reş ve Belgrada bir ihtar mahiyetin
de telâkki ettikleri vaziyeti uzun uza-
dıya işaret ediyorlar. 

Bütün gazeteler. İtalyamn, Türki
ye ile Yunanistanm kendi limanları
nı yabancı filoların emrine vermele-
rini müsamaha ile karşıhyamıyacağı-
nı bildiriyorlar. 

Corriere di Padova, Bükreş, Anka
ra ve Atinnnm, İtalyan emdleri kar-
Hsmda Bdgradm gösterdiği anlayışı 
göstereceklerini ümld etmekte, akri 
takdirde, <'bu^iin bir İtalyan t«prafı 
ulau Arnavutluğun Kgeye ve Kara-
denize doğru bir sıçrama tahtası oUip 
bileceğinij» bildirmektedir. 

Bir italyan gazetesinin 
makalesi! 

Roma 12 (AA.) — Stefani ajann 
bildiriyor: Popolo di Roma gazetesinin 
Paris muhabiri yazıyor: Londra ve 
Paris tarafmdan Balkanlarda Arna

vutluk meselesi münasebetile ihdas 
edilen telâ:ş verici manzaranın Atina 
Ankara ve Bükreşi anti totaliter bir 
kovalisyona sürüldemek için en iyi 
çare olup olmadığı yakında anlaşıla
caktır. Bu kovalisyonda İngilterenin 
kârı açık bir surette görülmekte, fa
kat İtalyanm hiç bir zaman tehdit 
etmediği ve kendilerile d a m a samimî 
münasebetler idame ettiği Doğu Ak-
denizi devletlerinin k â r o kadar vu
zuhla sezilmemektedir. Anadoluda Yu
nan felâketinin mesulü İtalya değil
dir Suriyede yerieşen İtalya değil
dir. 

Filistinde kanlı hâdiseler çıkaran 
İtalya değildir. Londra ve Paris'in or
talığı telâşa düşüren hiddetinde, göz
den kaçması mümkün olmıyan tah-
rikâmiz cebhelerde bir samimiyetsiz
lik mevcuttur. Türkiye ve Yunanis
tan Fransız - İngiliz tazyiklerinde bu 
memleketlere ait topraklan hege^ 
mx>nyalanna âlet olarak kullanmak 
gibi gizli bir maksat mevcut olduğu
nu görmekle hata işlemiş olmıyacak^ 
1ar dır, 

C e b e l ü t t a r ı k v e M a l t a d a 
v a z i y e t 

Londra 12 (A.A.) — Cebelüttank-
da istihkâmlann mühiı ı surette tak- ' 
viya edildiğine dair gazetelerde çıkan 
haberleri tekzip eden Reuter ajansı, 
Maltadan da aldığı bir haberde ora 
resmî mahafilinin şu mütale^sım kay-
deylemektedir: 

Son günlerin gerginliği zaU olmuş 
ve vaziyet tabiî bir hal almıştır. Mal-
taya Warspite, Barham ve RamUlies 
zırhlıları gelmiş ise de sahU ve hava 
müdafaa bataryalannm harp vaziye
tine getirilmesi gibi dün alman ted
birler bugün kaldmlmıştır. 
i n g i l t e r e n i n Y u n a n i s t a n a 3 0 0 

t a 5 r y a r e v e r e c e ğ i h a b e r i 
y a l a n l a j ı ı y o r 

Londra 12 (A.'A.) — Salâhiyettar 
mahfiller, İngilterenin Yunan liman
larına İngiliz gemilerinin serbestçe 
girmeleri mukabilinde Yunanistana 
300 tayyare vereceği haberini katî 
surette yalanlamaktadır. Gerçi İngi
liz garantisi henüz taaj^ün etmemiş
se de, mukabilinde bir şey istenilme-
diği anlaşılmaktadır. İngiliz gemile
rinin Yunan limanlarına girmesi me
selesine gelince, bu hak Habeş mese
lesini müteakib hadis olan İngiliz -
İtalyan gerginliğinden beri esasen 
hiçbir tahdide maruz kalmış değildir. 

F r a n s a n ı n p o l i t i k a s ı v e 
y e n i t e d b i r l e r i 

Paris 12 — Başvekil B. Daladier bu 
günkü vaziyet karşısında Fransanın 
politikasını anlatmak üzere yarm 
mühim bir beyanname neşredecektir. 
Bugün toplanan Kabine beyanname-
3ri tasvip etmiştir. Beyanname kısa 
bir tebUğ şeklinde olacak ve radyo ile 
neşredilmiyecektir. 

Parts 12 (A.A.) — Nazırlar Meclisi 
bu sabah toplandı, Daladier umumî 
vaziyete ve bu zaruretin icab ettirdiği 
askerî tedbirlere dair izahat verdi. 

Paris 12 (A.A.) — Nazırlar Kons©-'' 
yinden sonra, yalnız hükümetin aldı
ğı askerî tedbirler hakkında değil, 
beynelmilel meselelere dair cereyan 
eden müzakereler hakkmda da büyük 
bir ketumiyet muhafaza edilmiştir. 

Paris 12 — Fransa, üç gün evvelki
lere ilâveten yeniden birçok müdafaa 
tedbirleri almıştır. Orduda bütün 
izinler kaldırılmıştır. Fransız donan
masına tamamen hazır olması bildi
rilmiştir. Sahillere büyük toplar kon
muştur. 

Bugün toplanan Kabine alman 
tedbirleri tasvip etmiştir. 

Londra 12 — Gazeteler Avrupada 
mühim tedbirler almdığını yazıyor
lar. Bunlarm başlıcEisı Fransanın 
müdafaa tedbirleri, Hollandada mü
dafaa tertibatımn kuvvetlendirilme
si, Polonyadaki askerî tedbirler. Ga
zeteler bundan dolayı memnuniyet 
göstermekte ve: «Her ihtimale karşı 
hazır bulunmak lâzımdır» demekte
dir. 
İtalyan - tngiliz anlaşması

nın feshi isteniyor 
Londra 12 (AA.) — Stefani a jana 

bUdiriyor: Sol cenah gazeteleri e«-
cümle News Chronlcle hükümeti ttal^ 

yan - İngüiz anlaşmasını derhal feshe 
ve Sovyet Birliğinin de iştirakile sür
atle bir anti totaliter cebhe tesisine 
davet etmektedir. 

P e t i t P a i ' i s i e n n e d i y o r ? 
Paris 12 (A.A.) — Petit Parisien 

gazetesi şöyle yazıyon 
Şurası muhakkak ki ne İngaıere, 

ne de Fransa totaliter devletlerin 
Yunanistana ve Turkiyeye ber ne su
retle olursa olsun dokunmalarını ka
bul edemez. Muhtelif metnleketitr 
arasıu<]a müdafaa cephesi yapılması 
pek kolay olmuyo»-. Ancak her geçen 
gün bu hat ta yeni bir kale ilâve edi
yor. 

Sonra bu teşebbüs tehlikelerden de 
azade değildir. Fakat artık tereddüt 
edilerek zaman değildir. Çünkü çok 
barız ve mütemadiyen artan bir teh
likeye karşı koymak mevzuubahis-
tir.). 

H o l l a n d a n ı n t e d b i r l e r i 
La Haye 12 (A.A.) — Hollanda 

ajansmm bir tebliğine göre, seferber
liğe tevessül etmek icab ettiği takdir
de hazır bulunmalan için bazı ihti
yat sınıflarına emirler verilmiştir. 

Amsterdam 12 (A.A.) — «Nieuve 
Rotterdamsche Courant» gazetesi ya
zıyor: Paskalya günlerinde 800 amele 
Grebbe kanalında çalıştırılmıştır. Bu 
kanal Hollandanın feyezan husule ge
tirilmek suretile müdafaası sistemin
de birinci derecede bir rol oynamak
tadır. Şimdi işler gerek Amersfoort 
gerek Veenendaal taraflannda sürat
le ilerlemektedir. 

Hudud boylannda da tahkimat 
hummalı bir faaliyetle devam etmek
tedir. 

Berlin 12 (A.A.) — Deuyscher 
Dienst, Almanyanın HoUandaya karşı 
tedbirler aldığı hakkuıda News C!hro-
nicle gazetesinde çıkan haberi şiddet
le reddetmektedir. 

B e l ç i k a d a t e d b i r a l d ı 
Brüksel 12 (A.A.) — Neşredilen bir 

tebliğde, Belçikanm icab eden bütün 
askerî tedbirleri çok evvel almış oldu
ğundan yeni asker sevkiyatı haberle
rinin doğru olmadığı bildirilmektedir. 

Bir Portekiz valisi Marsilyada 
Lizbon 12 (A.A.) — Nacao valisi B. 

Tamagnini Bardoca, tayyare ile Nar 
cao'dan Lizbona giderken husuâ bir 
vazife ifa etmek üzere PorteSciz hü
kümetinin emrile Marsüyaya uğra
mıştır. 
Fransız gazeteleri «ihtiyat 

tedbirleri almdı» diyorlar 
Paris 12 — Gazeteler, dünya buh-

ranile meşgul oluyoriar. Jour gazetesi 
diyor ki: «İngilterenin Şarid Akdenia-
de vaziyeti, bugün bir hafta evvelin
den daha fazla tehlUcededir. Bu tehli
kenin artmasını menetmek için Lon
dra ile Paris, icab eden ihtiyat tedbir
lerini ittihaz etmişlerdir. Şarkî Avru
pa ve Balkan payıtahtlarile birçok 
müzakereler cereyan ediyor.» 

Petit Jbumal y^ızıyor: «Hâdisele
rin inkişafını sükûnet ve soğukkanü-
lıkla bekliyelim. Artık sürpriz darbe
leri indirilemez. Şiddetli bir darbe 
olursa icab eden bütün tedbir
ler alınacaktır. Şimdiden İngiliz ve 
Fransız filosu harp vaziyetine girmiş 
bekliyor.» 

Figaro gazetesi de şu mütlâayı yü
rütüyor: cBir taraftan Arnavutluk, Ad

riyatik ve Yunanistan, İtalyamn har 
yat sahası dahilinde gösteriliyor, di
ğer taraftan da dahUî harp bittiği 
halde, İtalyamnkinden Fransa ve İn
giltere için daha fazla hayatî bir sar 
h a olan İspanyada İtalyan askerleri 
hâlâ duruyor. Mayorka ile Kadiks, 
Fransız münakalâtı içm, Korfu ada
sının İtalyamn münakalâtı bakımın
dan haiz olduğu ehemmiyetten daha 
az kıymeti haiz değildir.» 

Y u n a n g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Atina 12 — Gazeteler, Başvekil B. 
Metaksasm Yunan mületine hitabe
sinden bahsUe enternasyonal vazi
yetteki buhrana rağmen, Yunan mil
letinin soğukkanlılığmı muhafaza et
tiğini, çünkü vatan menfaatlerinin 
müdafaasının iyi ellerde bulunduğu
nu bUdiğini söylüyor. 

Katbnerini diyor ki; «Bütün dünya 

Polonya 5 sınıf askeri 
silâh altına çağırdı 

Almanya, Polonyanm Berlin sefiri 
vasttasile isteklerini bildirdi 

Polonyadan 40 Alman Danzig jehrine kaçtı. 
Polonyada Almanlara mezalim yapılıyormuş 

M 

Varşova 12 — Polonyanm Berlin 
sefiri B. Lipski, Varşovaya gelmiştir. 
Sefir 7 nisanda Alnuuı Hariciye Na-
zırile görüşmüştür. Alman nazırı, bu 
nrülâkaitta İngiliz - Polonya anlaş
ması hakkında Almanyanuı di^ün-
cesini biMirmiştir. Almanya bu an
laşmayı 938 Alman - Polonya itilâfı
na muhalif bulmakta ve İngiliz - Po
lonya anlaşma!»! tahriri bir şekil ahr-
sa, vaziyeti yeniden gözden geçirme
ğe mecbur olacağım büdirmektedir. 

Alman Hariciye Nazırı. Polonyanm 
askeri tedbirlerinden bahsUe, bunun 
dostluğa münafi addedildiğini söyle
miştir. 

Almanyanın istekleri 
Londra 12 — Almanyanın, Lehig-

tana bir ültimatom verdiği doğru de
ğildir. Almanya, yalmz isteklerirü 
Polonyanm Berlin sefirine bildirmiş
tir. Bunlar, Danzigin Almanyaya ia
desi ve koridordan geçen bir otomobil 
yolu inşasıdır. 

Polonya, kendi topraklanndan ge
çen bir yol inşasım kabul etmi3recek-
tir. Danzige yeni bir idare şekli ve
rilmesini müzakereye hazır ise de, bu 
şehri terki kabul etmemektedir. Di
ğer taraftan Almanyanın hududda 
bazı kazaların terkini istediği ve B. 
Hitlerin doğum gününe kadar Polon
ya ile anlaşma yapmak arzusunda 
bulunduğu rivayet ediliyor. 

Almanya ve Polonya arasmdaki 
derüı ihtilâflar ve Polonya ihtiyatla-
rmın yeniden silâh altına alınması, 
siyasî İngiliz mahfillerinde endişe ile 
karşılanmaktadır. 

B e r l i n m a h a f i l i n e d i y o r ? 
Berlin 12 — Varşovaya giden PO' 

lonya sefiri, Almanyanın sarih teküf-
lerini hâmüdir. Almanyanın isteklo-
rine dair verilen haberler Volkischer 
Beobachter gazetesinin bir makale
sinden neşet etmiştir. 

Polonya sefiri 7 nisanda Von Rib-
bentrop Ue yaptığı mülakattan sonra 
bir daha Alman Hariciye Nezaretine 
uğramamıştır. Bu mülakat pek fırtı
nalı olmuş, Polonyamn, Alman hu
dudu civannda aldığı askerî tedbir
ler mevzuubahis edilmiştir. 

Polonya sefiri yarm Berline döne
cektir. Bu mahafili, Danzig mesele
sinin dostane bir şekilde halli için Al
manya ile Polonya arasında müzake
reye girişilmesini muhtemel görüyor. 

Londra 12 — Varşovadan gden ha* 
berlere göre, Polonya hükümeti, mü
him müdafaa tedbirleri abnıştu*. Bu 
cümleden olarak beş smıf asker silâh 
altına çağırılmıştır. 

Danzige kaçanlar 
Danzig 12 (A.A.) — Danziger Von-

posten gazetesi, clcserisi kadm ve ço
cuk olmak üzere 40 Almanm Polon-
yalılann itisaflo.rından kurtulmak 
için Polonya hududunu geçerek Dan
zig toprağına iltica ettiğini yazmak
tadır. 

Bu gazete, bu mültecilerin Polon
yada uğradıklan fena muameleler v< 
itisaflar üz'^rinde ısrar etmektedir. 

Danzig'in Nas}-oual sosyalist ma
hafili, şimdiki vaziyetm Südet mem
leketinde 1938 eylülünde mevcud olan 
vaziyeti hatırlattığım söylüyor. 

Cenup kutbunda 
Alman arazisi 

6 0 0 b i n k i l o m e t r e m u r a b b a ı 
a r a z i b u l u n d u 

Berlin 12 (A.A.) — Kaptan B. Ritsc-
her'in kumandasındaki Schwaben-
land vapurunun cenub kutbuna yap
tığı sefer neticesinde 600,000 kilo
metre murabbaı genişliğinde bir sa
ha Alman hâkimiyeti altma girmiş
tir. Kaptan Ritscher, dün cenub kut
bu mıntakalarmdan Cuxhaven'e gel
miştir. 

Alman hâkimiyeti altına giren ara
zi şarkta ve garpte kutba doğru sarp 
bayırlarla muhat bir buz sahası ile 
tahdid edilmiştir. Bu arazi parçası-
nm cenubunda pek dik kayalıklar 
vardır. 

Schwabenland vapurundan uçan 
Alman tayyarecileri buz sahasının 
başladığı yerde karaya inmişlerdir. 

Keşfedilen arazinin hudud nokta
larına gamalı haçlı bayraklar dikil
miştir. 

Cenub kutbuna yapılan bu sefer 
Göring'in himayesi altında «Alman 
keşfiyat cemiyeti» tarafından tertib 
edilmiştir. 

Kaptan Ritscher, Spitzberg'e yaba
lan Alman seferinden sağ kalanlar 
meyanmdadır. 

M a c a r B a ş v e k i l i v e H a r i c i y e 
N a z ı r ı R o m a ^ g i d i y o r 

Roma 12 (A.A.) — Macar BaşvekUl 
B. Teleki ve Hariciye Nazırı Csaky'nin 
ziyaretleri tarihi önümüzdeki hafta 
başlangıcı olarak tesbit edilmiştir. 

^1111 mil IIIMI ti IIII ItmtnMtlH llf««HHinmtWWH lff»İI»İ»MM^»MIH W M » 

bilir ki bu millet istiklâline, tamam-
hğma ve memleketüıin şerefine bü
yük bir hassasiyetle bağlıdır. Göster
diği soğukkanlılık, Yunan silâhlan-
nın, her ihtimale karşı kojmıağa ha
zır bulunmasından ve kırahn yüksek 
idaresi altında müttehit Yunan mil
letini sevkeden hükümet reisinin 
şimdiki futmalarda devlet gemisini 
yegâne kullanabüecek adam olduğu
na emin bulunmasından ileri gel t 
yor.» 

Estla ve diğer gazeteler de bu ze
minde makaleler yazıyorlar. 

"Dünya yeni bir umuınf 
harbe tahamıniil edemez,, 

A m e r i k a n t e b u s a n m e c l i s i , 
b i t a r a f l ı k k a n u n u n u m ü z a 

k e r e y e b a ş l a d ı 

Vaşington 12 (AA.) Mebusan mec
lisi Hau-iciye encümeni Bitaraflık kap 
nunımun tadili müzakerelerine b a ^ 
lamıştır. 

Muhtelif hatiplerin bu müzakero-
1er esnasmda ileri sürdükleri fikirler 
şunlardır: 

Guyer (Cumhuriyetçi): Dünya ye
ni bir Umumî harbe tahammül ede
mez. Kellog paktım imza eden 63 
devleti, mezkûr paktı yenilemek için 
Vaşingtona davet ediniz. 

Faddis (Demokrat): Bitaraflık ka
nununu büsbütün kaldırınız ve Ana
yasanın umumî bir harp halinde Re
isicumhura yerdiği hareket serbesli-
ğini devlet reisine bırakmız. 

Fish (Cumhuriyetçi): Bütün Bita
raflık kanunu, mutaarrız devletlerin 
kim olabileceğini, hükümetin evvel
den tayin etmek arzusuna istinad eU 
mektedir. 

Mcıas (Cumhuriyetçi): Bitaraflık 
kanununu tamamile ortadan kaldır
mak icab eder. Bu kanun hakiid bi» 
Bitaraflık prensiplerine uygun değil
dir. 

D ö r t S o v y e t t o r p i t o s u 
P o r t S a i d d e 

Port Said 12 (A.A.) — Dört Sovyet 
torpitosu IC'nanda demiriemiş ve K»« 
hire ile Moskova arasında resmî dip
lomatik münasebetlerin mecvcud ol
mamasına rağmen ilk defa olarak 
mürettebatmm karaya çıkmasına 
müs?.ade edilmiştir. Sovyet torpitol»-
n kısa b'r müddet kaldıktan sonra 
Uzak Doğuya doğm seyahatlerine 
devam edeceklerdir. 

Uç katil hakkında idam kararı 
Gümüşhane 12 (A.A.) — Ağm»-

za mahkemesi, Kelkitln Kösedağı hu-
dudımda beş kişiyi feci bir surette öl
düren Kelkitin Şen köyünden Ahmed 
ve Siranm Tersin köyünden Celilln 
ölüm cezasına çarptınlımdanna ittt-
f aUa karar rermiştir. 
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^ Baba dikkat ettiniz mi, hokkabaz 
hk kâğıdı ipek mendil yaptı. 

— Bu bir şey mi oğlum, senin annen eUi liralık kâ
ğıdı şapka yapıyor!.. 

— Ahçınız fevkalâde yemek yapıyor. 
— Bunun sebebi var, böyle fevkalâde yemek yemek 

istediğimiz zaiman nişanlısını davet ediyoruz. 

Kavgasız 
Evlendiklerinin yetmiş beşinci yılı

nı kutladılar. Bir aralık eş dost ihti
yar kocaya sordu: 

— Bu yetmiş beş yıl içinde kannla 
hiç kavga etmedin mi? 

— Hiç etmedim. 
— Ayda yüz elli lira kazançla on 

da çocuk büyüttünüz değil mi? 
— Aman susunuz. Yavaş söyleyiniz 

karım duymasın, çünkü ona daima 
yüz kırk beş lira dedim. 

Nutuk 
Büro arkadaşlarmm düğün sofra

sında daire müdürü şu nutku verdi: 
— Aziz meslekdaşlanm, büroda

ki arkadaşlar bir olub size düğün he
diyesi olarak bir elektrikli süpürge 
aldık. Sabahları süprüntüleri süpii-
rürken bizi hatırlarsınız!.. 

— Hiç şüphe etme sevgilini, paltom 
halis deve tüyüdür. 

K u r n a z 
Ahmedle Mehmed aynı kızı sevi

yorlardı. Bir gün Ahmed Mehmede 
dedi ki: 

— Sakın o kızla evleneyim.deme, 
sana lâyık bir kız değil, tki erkekle 
öpüştüğünü gördüm. 

Kızdan vazgeçti, Ahmed kızla gö
rüştü. Bunu duyan Mehmed pek 
şaştı: 

— İki kişi ile öpüştüğünü gördük
ten sonra onunla nasıl evlendin? 

— Öpüştüğü babasile kardeşiydi. 

S a r h o ş l u ğ u 
— Bayan oğlunuz çok çalışkan, 

dikkat ediyorum, çalışırken âdeta 
sarhoş oluyor. Her halde ailesine çek
miş olacak. 

— Evet, sarhoşluğu babasından, 
çalışmağı benden aldı... 

— Demek sinemadaki filimi beğenmediniz? Herekte versin herkes sisin fikrinizde değiL 
— Amma durunuz... Filimin mevzuu kötü amma musikisi çok güzel 
— Teşekkür ederim, senaryoyu ben yaptım!. 

Tembel 
Onun oturduğunu gören yoktu, 

her zaman otururdu amma, uzun 
otururdu. Moliere hak verenlerdendi, 
t insan çalışmak için yaradılmamış-
tır, Isbatı: Yorgunluk!..» 

Bir gün sordular: 
— Senin yorgun olmadığm zaman 

yok mudur? 
— Vardır, 
— Ne zaman? 
—- Uyuduğum zaman! 

Yemek 
Evlendiklerinin haftasmda kansı 

ellle bir hindi pişirdi. Kocasınm önü
ne koydu. 

Kocası sordu: 
— Oüzel, neyle doldurdun?.. 
— Doldımnadım, içi boş değil di İd.. 

n 

— serpantin atıldığı sırada İnsa
na makama verilir mi?.. 

Hasis 
Salamonla karısı öğle üstü acıktı

lar, bir lokantaya girdiler. Salamon 
garsona: 

— Bir sandviç getir! dedi. 
Garson getirdi ve gitti. Biraz son

ra dikkat etti, Salaman sandviçin 
yansmı yiyor, kadın öbür yansına 
dokunmuyordu. 

— Hoşunuza gitmedi mi bayan? 
— Onun için değil, kocam takma 

dişleri versin diye bekliyorum 

Mantık 
— Anne neden güneş bizi ısıtmı

yor? 
— Kış da ondan. 
— Eğer güneşin aklı olsaydı, kış ol-

duğlı için bizi ısıtırdı ya... 

Ressam — Ormanda periler mevzulu bir tablo yapı
yorum, havalar ısımnca üst tarafmı tamambyacağım!.. 

Hasta 
geldi de.... 

Tatağınu doktora verdim, üstüne fenahk 

[ Perşembe musahabeleri | 
Bulgaristanda Halk musikisi 

Yasan: Sriim S i m Taroaa 

Çığırtma sesine ayak uydurup horo tepen Bulgar köylüleri 

Bulgaristan deyince akla köylü ge
lir. Çalışkan, topıtığma, milliyetine 
ve ananesine çok bağlı bir köylü! 
Osmanlı padişahlanmn idaresinde 
yaşamış olan Bulgarlar istiklâllerini 
elde edince ilk yaptıkları şey benlik
lerine kavuşmak için ananelerini 
ihya etmek olmuştur. Daha bir vilâ
yet halindelerken 1,200 kadar halk 
türküsü toplamışlar. 1890 da ise ilk 
neşrettikleri risalelerde 3,000 halk 
türkü*! varmış. Bugün basılan türkü 
mecmualarmdaki halk türkülerinin 
adedi 10,000 dir! 

Bulgaristanda kadın, erkek hat tâ ço
cuklar iş görürken, eğlenirken, tarla
da çalışırken, mahsul toplarken mut
lak türkü çağırırlar. Dördü beşi bir 
araya geldi mi birisinin hafif sesle 
bir nağmeyi mınldanması hepsini 
çabucak coşturur ve bir türküdür 
başlar, çok kere galeyana gelen his
ler millî rakıslarla tezahür eder. 

Bir kaç vakittenberi Bulgar rad
yo istasyonu da faaliyete başladı. Ek
seriya bize kavallarla, gaydalarla bu 
canlı, neşeli halk türkülerini dinle
tiyorlar. Bizdeki saz şairleri gibi Bul
garistanda da halk türkücüleri var
dır. Bu türkülerin bir kısmı sadece 
gınadır, bir kışımı da dansla birlikte 
el çırparak söylenir. 

Bulgar türkülerinin güfteleri çok 
basit ve çok masumanedir. Bunlar
dan bir ikisinin tercemesini işte ya
zıyorum: 

1 — Dafinka bir ırmak kenarında 
çamaşır yıkarken ağlıyor. Nasıl ağ
lamasın ki dışarıya giden sevdiğin
den henüz hiç biv haber yok... 

2 — Biliana su kenarında bezleri
ni yıkıyor. Tarlaya giden bir alay 
bekâr yanından geçerlerken içlerin
den biri bir kadeh şarap ikı-am edi
yor: 

'— Ben o şarabı değil, kafilenin 
başında giden, bana yan gözle ba
kan ve kuzu derisi kalpağını kaşının 
üstüne yıkan delikanlıyı istiyorum.» 
diyor. 

Halk rakıslan içinde en çok revaç 
bulan (horo )dur. Beş on delikanlı 
bir o kadar kızla elele verdiler mi, 
derhal halka teşkil ederler. Halka
nın başında olan delikanlı elindeki 
mendili savura savura sıçrayarak, te-
pinerek hepsini galeyana getirir. 

Halk sazlan arasında en çok çal
dıkları gayda, tanbura, çığırtma ve 
kavaldır. Hemen her Bulgar köyün
de güzel gayda ve çığırtma çalan bir 
kaç delikanlı bulunur. Bazı köy dü
ğünlerinde çığırtmalardan, kavallar
dan, gaydalardan ve davullardan 
âdeta bir orkestra teşkil ederler. On 
kadar çığıı-tma bir o kadar kaval ve 
gaydaya dört beş davul da ilâve edin
ce kulakların zannı patlatacak bir 
şiddetli ahenk meydana geliyor. O 
zaman elele veren delikanlılarla genç 
kızlar mahallî kıyafotlerile saatlerce 
coşup söylüyor, gülüyor, ne.selcnip 
tepiniyorlar. 

Hiç mübalâğa etmeden diyebilirim 
ki Bulgaristanda türkü çağırmasını, 
horo tepmesirü bilmiytn bir deli

kanlı veya genç kıza rasgelmek jftüm-
kün değildir. .;./: 

Sof yada doktorlardan, mühendis
lerden, tüccarlardan, sanatkâriarOan, 
muallimleı-den müteşekkil amatör 
müteaddid (kora) teşekkülleri var
dır. Bunlardan en tanınmış olanları 
Sofya kız muallimler korosu, muhte
lit (Rodna Pessene) korosu, (Chris-
tine Morfova) kadınlar korosu biıi 
de erkeklerden müteşekkil (Gousla) 
korosudur. 

Bugün Bulgaristanda şehirler ve 
kasabalardan başka bir çok köylerin 
mahallî amatör koro heyetleri var
dır ve bütün bu müzik meraklıları
nın programlarının başında halk 
türküleri yer tutmaktadır. Bu artist
lerin hepsi de büyük bir a.şkla bağlı 
oldukları musikiden maddî hiç bir 
menfaat beklemiyorlar. Musikiyi se
viyor ve onun ilmî bir şekilde team-
mümüne çalışıyorlar. 

Akşamüstü işinden çıkan, fabri
kadan dönen, kışlada vazifesini bi
tiren, mektebini tatil eden her ses 
meraklısı doğruca gına salonuna 
geliyor ve usul tahtında türkü çağır
masını talim ediyor. Böylece kırk elli 
muhtelif sesin ahengi bütün vatan
daşlar arasında aranan ahengin nü
vesi oluyor. 

Bulgar koro heyetleri içinde en meş
huru (Gousla) dır. Muhtelif meslek 
ve sanat erbabından teşekkül eden 
bu ses orkestrası 1920 de kunılduğu-
na göre on dokuz senelik bir mevcu
diyeti vardır. Hakikaten ses ve ku
lakları mükemmel olan bu sanatkâr
lar millî varlıklarım dünyaya tanıt
mak emelile müteaddid turneler yapn 
mışlar ve bilhassa İtalyada, Sırbi-
yede, Macaristanda çok büyük mu
vaffakiyetler elde etmişler ve çok be-
ğenilmişleıtiir. 

Bizim tertib ettiğimiz festivallere 
iştirak eden Bulgar gençleri de gerek 
ses müzikasında, gerek millî rakvsla-
rında bu işlerden anlayanlann yal
nız takdirini değil, hayranlığını cel-
betmişlerdir. 

(Gousla) koro heyeti mülî ve ma
hallî türkülerdeki muvaffakiyetlerin
den başka başka gaıb musikisinde 
de ayni yüksek mehareti göstermiş
lerdir. 

Sofya Opera sahnesinde olduğu gi
bi musiki diyan sayılan Polonya sah
nelerinde de meselâ (Beethoven) in 
Dokuzuncu senfonisini, (Lohengrin)ifl 
bazı parçalarını, (M. Godounov) ve 
sairenin neşidelerini hayrete şayan 
bir muvaffakiyetle terennüm etmiş
lerdir. 

Ses musikisi! İşte bütün mektepl** 
rinüzde büyük bir itina ile Türk ço* 
cuklanna ve gençlerine esaslı ve m ^ 
todik bir surette talim edilmesi z»" 
rurî olan bir ders. 

Bu son senelerde Avrupaya tedkik 
seyahati için giden thıiversite genç
leri bu noksanın acı, acı hicabıi^^ 
duymuşlar ve «balığı koydum tatata-
vaya sıçradı çıktı hahahavaya!» t ü f 
küsünden başka birlikte söyliyeceK 
bir şeyleri olmadığından sıkılrniŞ' 
lardır. 

Selim Sırn Tarcft« 
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Daimî fotoğraf müsabakamızın 1 nisan 939 
(son) seçiminde 2 şer iira kazanan 15 eser 

)c 

11 — Haliç Feneri Kırkbasamak so-
I "• ik i 'WŞ^ i ?*'''^, ' kagı 13 İlhami Kaynak. 12 — Galata 

mğ^ • - •^" I general han 4-8 Cevdet Tevfik. 13 —. 
" " • ^ M B M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l J İ k H . m^ Beyoğlu Polonya caddesi Ferry Dasch. 14 — Teşvikiye Rüchan apartunanı, Masume Giz. 15 — Bü-
- - - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H M t t j j j S ^ H j ^ , *^^*S^-- • " 'SI yükada R. Seçer. 16 — Üsküdar, Aziz Mahmudefendi soka|ı, Burhan. 17 — Şehzadebaşı Ağayoku-

^ m i ^ ^ ^ ^ H B i | {^ . j B ^ ^ caddesi Kemalpaşa sokağı 18 Cerad Akgül. 18 — Beyc^lu, Metro han, R. Akçiz. 19 — Ankara Ev. 
^ ^ ^ ^ i | ^ ^ ^ k î"~* W^^ ' ^ apartımanı kapı 2 No. 2 Hayrtıllah Gürkan. 20 — Üsküdar Körbakkal Hünnap sokağı 10 Nuri. 

• ^ ft ^*^*^^ 21 — Ankara erkek lisesi 1571 Ali Ulvi Çene. 22 — Pangaltı Çimen sokağı 136 Fenerci. 23 — Işık-
* ^ * lar caddesi Uğur apartunanı 2. Yusuf Verim. 24 — Hulusi Ergösteren. 25 — Ankara, Yenişehir Dik

men caddesi 13 mühendis Muhiddin Aran. (Arkası var) 
Dikkat: Hediye kazananların pazardan maada hergûn saat 14 den 17 ye kadar Akşam İdare müdürlüğüne müracaat ederek eserlerinin (Negatif)lerini gösterip hediyel«inl almalan rica oluner. 

Edirne eski eserleri seven
ler kurumunun kongresi 

Kongrede umum müfettiş general Kâzım Dirik 
ve şelırin biitlln miinevverieri bulundular 

Edimede eski eserleri sevenler kuru 
Edime (Akşam) — «Edime ve 

yöresi eski eserleri sevenler kurumu» 
nun kongresi general Kâzun Diriğin 
başkanlığı altmda toplandı. 

Şehrin bütün münevverlerinin ha
zır bulunduğu bir toplantıda okunan 
icraat ve hesab raporları ittifakla 
kabul edilmiş ve (12) kişilik yeni ida
re heyeti seçilmiştir. Bu sırada mille 
timize bu kadar gür ve geniş bir kül
tür hareketi yaratan ve yaşatan ebe
di Şef Atatürkle millî Şef İnönüne 
kongre üyeleri bir dakika ayakta dur
mak suretile minnet ve tazimlerini 
İzhar etmişlerdir. 

Bundan sonra kurumun 3 senede 
Trakyadaki tarihî eserlerin imar ve 
ihyasına delâlet ettiği büyük ve kü
çük antikitelerin, kurulmuş olan çok 
kıymetli eserlerle donanmış etnog
rafya müzesinin kıymeti tebarüz et
tirilmiş ve kongre dağıldıktan sonra 
yeni idare heyeti seçilmi.ştlr. Maarif 
Vekâleti ile vakıflar umum müdür
lüğünün ve kuıuma para yardımmda 
bulunan bölge vilâyetleri umumî 

munun toplantısına iştirak edenler 
alâkaları minnet ve şükranla karşı
lanmıştır. 

Müzakereler sırasında müzenin il
mî bir surette tasnifine, Edimede açık 
bir müze kurulmasma, bunlar için 
gereken bir mütehassısın getirtilme-
sine karar verilmiş ve Turing klüple 
elele verilerek çaUşmağa ve gelecek 
üç yıllık mesaisi üzerinde uzun boy
lu konuşmalar yapılarak yeni idare 
heyetine direktifler verilmiştir. 

Bu arada Edirnenin büyük tarih 
ve kültür kaynağı olan sinesine ve 
bütün Trakyanın bünyesine şeref 
veren eserlerden ötürü kongre, ayn-
ca general Kâzım Diriğe de teşekkür 
etmiş ve kongre dağıldıktan sonra ye
ni idare heyeti aralarında iş bölümü 
yapmışlardır. 

M a n i s a va l i vek i l l iğ i 
Manisa (Akşam) — Manisa valisi 

B. Osman Şahinbaş Edime mebuslu
ğuna seçilmesi üzerine valiliğe 
B. Refik Noyan vekâleten tayin edil
miş ve Ankara ekspresile şehrimize 
•" "'' " n i vazifesine başlamıştır. 

Iran veliahdinin 
dûğûnû 

Fransız heyeti tayyare ile 
yola çıktı 

Paris 12 (A.A.) — İran veliahdinin 
izdivacı merasimine iştiı^ak edecek 
olan ve general Weygand'm riyaseti 
altmda bulunan resmî Fransız heye
ti, dün akşam Marsilyaya hareket et
miştir. 

İçinde bilhassa B. Becq de Fou-
quieres ve B. Nassignon da bulunan 
heyet, tayyare üe Marignane'dan Tu-
nusa, oı-adan Bağdada ve oradan da 
trenle Tahrana gidecektir. 

P o l o n y a n ı n t r a n v e l i a h d ı n a 
d ü ğ ü n h e d i y e s i 

Varşova 12 (A.A.) — Reisicumhu
run yaveri yüzbaşı Krynski, Moscickl-
nin İran veliahdi Mehmed Riza Peh-
levi'ye düğün hediyesi olarak gönder
diği, Polonyada yapılmış üç kişilik 
bir turizm tayyaı-esi ile Varşovadan 
Tahrana harekte etmiştir. 

H a t a y m a h s u l â t ve m a m u l â t ı 
listesi 

Ankara 12 (Akşam) — Hatay mah
sulât ve mamûlâtını ihtiva eden lis
teye aşağıdaki maddelerin ilâvesi Ha
tay Vekiller heyetince kararlaştınl-
mış ve keyfiyet hükümetimize bildi
rilmiştir: 

Turunç, ağaçkavunu, havuç, man
da, sığır, keçi, koyun, ham ve tabak
lanmış deriler, kebbat, Trabzon hur
ması, mozayık döşeme plâklan, şişe 
ile mamul gazoz, sisam, alıç, ünnap. 

A y a n c ı k l ı l a r ı n H a l k e v i n d e n 
bir dileği 

Ayancık (Akşam) — Halkevi mev-
cud çalışma kollarına ilâveten bir de 
kurslar kolu açmıştır. Burada halka 
verilen lisan dersleri hususunda Zin-
gal şirketindeki kıymetli elemanlar
dan istifade edilmektedir. Almanca 
kursuna 42, fransızcaya 37 âza yazıl
mıştır. 1 . 

Ayancık halkının Halkevi reisinden 
bir dileği de elde bulunan 1.850 lira
lık sinema makinesinin biran evvel 
faaliyete geçirihnesidir. 

Başvekil B. Refik Saydamın mecfibte Kalnnenbı programım okuduğunu 
ve ittifakla itimad reyi aldığını yanmşAık. Yukarıdaki rerimlerde BafrekR 
Kabinenin programını okurken. Başvekil Ue Vekfflcr hatiplerin nutuklarmı 
dinleıken görünüyor. Alttaki resimden sağdan s^a doğru Başvekil, Natia. 
Gümrük ve inhisarlar, İktısad, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet, Ticaret, Adliyv 
Vekilleri ve müzakerati takip eden MecHs Reisi görünüyor. 

M a d a m P i t t a r d ' m k o n f e r a n s ı 
Madam Pittard bugün, saat 16,5 

da Çapa kız mektebinde (Jan Jak 
Russo) mevzuu etrafında bir konfe
rans verecektir. 

Y e n i b i r sü t d a m l a s ı b i n a s ı 
y a p ı l a c a k 

Barbaros türbesi etrafının plân 
mucibince tanzimi sırasında bu sa
hada bir de (süt damlası ve çocuk 
Bakımevi) binası yapılması kararlaş-
tınlmıştır. 

Jimnastik kursu açıldı 
Açılacak çocuk bahçelerinde ta(U 

bik edilecek terbiyevl oyun re ]imna^ 
tikler için bu bahçelerde vazife göre
cek muallimlere İstanbul kız lise^n-
de bir kurs açılmıştır. Bu kurs hir ay 
devam edecektir. 

İ s t a n b u l t o p r a k m a h s u l l e r i 
serg^isi 

tstanbulda toprak mahsullerine 
mah'-us olarak bu sene bir sergi açıl-
m&si kararlaştırılmıştır. 

M 
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AŞK VE MACERA NUVELI 

Canlı gibi inliyen piyanonun tah
tasına, minimini îna, yanağını daya
dı. Odayı loşluk kaplamıştı. Aımesl 
kendi keyfi için çalıyor... Havanm ala^ 
ca karanlığı gitgide arttı; büfenin üs
tünde duran gümü f̂ takımına, sonra 
da, dikiş makinesine kadar yayüdı... 
Şimdi yalmz aydınlık h'sani veren, 
pencerelerin müstatili ve tuşlardan 
çıkan sesler... 

Beş yaşında olan tna, bütün dikka-
tile dinliyor... Nazarmda namütenahi 
kadar büyük olan bu odada, birden
bire, bir orman hayali görüyor. Orta-
suıda bir yol var... Bir küçük kız.... 
— Acaba İna mı bu? — elile işaret 
ediyor... Ve mehtabın ışıldattığı çimen
ler üstünde Parmak Çocuk perilerle 
dansetmekte... Bir yıldız semalardan 
aşağı o kadar sarkıyor ki, sanki in
san elini uzatsa yakahyacak... 

Musikinin tesirile, tna, büzüldüğü 
köşeden yavaşça çıktı. Ayaklanmn u-
ctmda doğrularak, sarkan yıldızı ko
pardı. Yavaşça dönmeğe başladı... Avu-
cunda tuttuğu yıldız, müziğin nağ-
mesile kâh parlıyor, kâh sönüyor, son
ra büsbütün karanyor... 

Annesi dönerek sordu: 
•— Kızım! Ne yapıyorsun? 
— Dansediyorum, anne!... Orman

larla yıldızlar için çaldığın bu hava 
öyle güzel ki... 

Kadın, yavrusuna acır bir sesle: 
— Öyle mi?... Çaldığım, yüdızlarla 

ormanlar için miydi?... Sana ö ^ mi 
geldi?... 

Ellerini dizlerine dayadı; ujruyacak-
mış gibi, yorgun bir hali vardı. Sonra 
sanki bü3rük bir insana hitap ederce-
line: 

— Şubert'ten çaldım... Lâ minör so
natı... Bunımla dansedilmez.. 

Hizmetçi gaz lâmbasım getirdi... Bü
tün bu tablo da bitti... 

Bu küçük banliö evinde petrol lâm
bası kullanmak, âdeta bir dekadans 
alâimiydi. Zira vaktile beş kollu ha
va gazı yanardı. Hoş o zaman dikiş 
makinesi çocuk odasında, kuyruklu 
piyanoda salonda bulunurdu. Vaktile 
bay Raffer hep redingot ve rugan 
ayakkabı giyerdi. Çalıştığı sigorta şir
ketinden epey para kazamr, açtığı 
«Raffay salonu)>nda, şehrin joiksek tar 
bakasma dans dersleri verirdi. Derken 
gfünden güne vaziyet değişti. Salona 
mağazacı çırakları, tezgâhtar kızlar 
gelmeğe başladı; yüksek sosyete çe
kildi. 

Gaz lâmbası tütüyor... Çocuk, ya^ 
tağmda, gözleri açık, yatıyor... Kadın 
gümüş takımlarını amonyağa batır
dığı bir diş fırçasile ovuyor... Bunlar 
da, ecdaddan kalma üç parça kınntı... 

Bay Raffay şimdi ellisinde... 
Saçlan yeşilimsi ve tozludur. Her 

pazar, îna, babasımn başından beyaı 
telleri ayıklayıp keser... Boyanmış bı
yıklan, lüzumundan fazla siyah... Bu 
yorgun simada en fazla bitginlik ifa
de eden de onlar... 

Elleri bakımsızdır ve şarap şişesine 
uzandığı zaman hafifçe titrer. Bayan 
Raffay, bunlara gözü iliştikçe Macar 
rakısını hatırlar ve bütün hayatınm 
mahvoluşunu düşünür. 

Her cumartesi akşamı hesap görm» 
zamamdır. Kadın hiç idareli değildir. 
Zira Delares baronunun kızıdır. Raf-
fay'sa kahvede kudretinden fazla mas
raflar yapar. Müşteri toplamak için 
iskambil oynar. Ailesi uğruna her fe
dakârlığa katlanır... 

Günde yüzlerce basamak inip çıkar. 
Etrafını kandırmak için çene çalar. 
Tahkirlere, alaylara göğüs gerer. 

Karısı ona acır. Fedakârhklarmı 
takdir eder. Fakat kendini de mahvol
muş telâkki eder. Bu gaz lâmbah köh
ne odada, eskileri yamamakla ömrü 
geçmiyor mu? Üstelik de çocuk var. 
îna bir prenses gibi zarif ve nahif... 
Gözleri Delares'lerinki gibi menekşe 
rengi... 

Kocasına: 
— İna bu akşam gene çok dansetr 

ti! - dedi. 
— Dans im?... Mükemmel... Hare

ketleri zarif miydi?. Tam mânasile Raf
fay soyundan olduğunu isbat ediyor. 

— Raffay sayundtm m»?... Allah 

d a n s o z u n s o n o y u n u 
esirgesin.... Gözleri büyük aıı^eminki-
ne benziyor. 

Aradan üü sene geçti. İna artık 
mektebe gidiyor. 

O gün, annesile beraber dans salo
nuna gtimişti. Bir arahk, duvariann 
kenanndan usulle yürüyerek büjrük 
dostu piyanist Conradin'in yanma 
yaklaştı. Adam, mavi damarlı, alko
lik ve buz gibi elini çocuğa uzatarak: 

— Bonjur küçük prenses!.. Seni pek 
.-•-•-- -;j^^ gelmişti. Bilirsin ya: Yüzü-
1 _. ıiezsem günüm ras gitmez... 

Kadid parmaklarım kızın simsiyah 
ipek »ibi saçları üstünde dolaştırdı. 

— Bütün hafta ne yaptın bakalım, 
küçük prenses? 

— Dokuzla darbetmesini öğren
dim. 

— Of, ne sıkıcı şey... E... Beni dü
şündün mü hiç? 

— Elbette... Söylesene bana, Con-
radin, vaktile sen numaraymışsm... 
Hangi numaraydın? 

— Vaktile numara rm?... O da ne 
demek, küçük prenses?... 

— Geçen gün babam söylüyordu: 
«Conradin bu huylan edinmeden ev
vel ne numara idi!» diyordu. 

— Evet... Anladım... 1000 numara
yı doldururdum. Bir opera yapmıştım. 
Elimde süıirli bir değnek vardı. Salla
dıkça yüzlerce artist şarkı söyler, çal
gı çalardı. Şefdorkestr'dim.... Sonra 
babamn söylediği gibi iptUâlara düş
tüm... Zehirlendim, çamurlara bulan
dım... Kâh yükseldim, kâh dü^tüza.» 
Anladın mı şimdi?^ 

Vüfct Baum'un İNA isimU 
eserinden 

Hülâsa eden: ( V â - N û ) 

viran bir bahçe köhne bir kulübedir. — 
Tahta bir merdivenle Conradin'in oda-
sma çıkıyorlar... Kapı açılınca, «salon» 
altınlar içinde... Hakikatte bomboş... 
Fakat pencereden boşanan güneş, şu
leleri her yeri yaldızlıyor. 

İhtiyar piyanist, odanın ortasına 
diz çökerek: 

— Sefa geldiniz, prenses! - diyor. 
Bu masal hayatını yaşamak. îna'-

nm pek hoşuna gidiyor; ve hiç çocuk
ça olmıyan bir hareketle, bileğini bü-
kereH öptürmek için elini uzatıyor. 

Dışarda çiçek açmış kiraz ağaçla
rından tath bir koku yayılıyor. Bir 
daim üzerine konmuş bülbülün ney 
gibi ince sesi işitiliyor. İna soruyor: 

— Ne diyor? 
— Kuş lisanile «sana kalbimi ver

mek istiyorum!» diyor. Müsaade et, 
küçük prenses, bn de ajnni sözü sana 
tekrapiayım... İna, yavfum!.. Sen be
nim herşeyimsin. Sen olmasan çoktan 
geberirdim... Böyle korkarak yüzüme 
bakma... Anhyamıyorsun... Benim de 
bir çocuğum, bir kızım... Fakat bu 
bahsi bırakalım... İşte, ne diyordum, 
küçük prenses? Kalbimi sana verece
ğim... Taze ve güzel kalması için onu 
penceremin önüne koydum... Bak, bu 
çivide bağU duruyor. 

İna, sevinçle: 
•— A... Balon.» Kırmızı bir balonla 

Seni öyle seveceğim U... Aşkm, saadetin ne demek olduğunu öğreneceksin... 

— Aman, ne tuhafsm... 
— Çok, küçük prenses... Fakat ku

zum bir daha sakın bana bundan bah
setme... Biliyor musun, İna, bu hafta 
neredeydim? Hindistanda... Raipur 
kıraliçesine davetliydim... Beni çikola
talarla besledi... En seçme yüz halayı
ğı karşımda benim için dansettiler... 
Bak, yaptığım besteyi dinle... 

Yavaşça çalmağa başladı. Çocukla 
ihtiyar piyanistin etrafında onları hari. 
cî âlemden ayıran bir duvar yükseldL 
İna cariyelerin dansedişini görüyor... 
Müzik gene onun ayaklarım, ellerini 
titretiyor... 

— Gelecek hafta Mısıra gideceğim... 
Tavuslann oynayışını seyredeceğim... 
Sen onları bilir misin? 

— Hiç görmedim. 
— A... Muhakkak görmelisin, kü

çük prenses... Tavusları seyretmek, 
iki kere ikiyi öğrenmekten daha lâ
zımdır... Yarın akşam mektepten çık-
tığm zaman, gelir seni alırım; birlik
te hayvanat bahçesine gideriz. 

îna, tek ath arabada, yastıklara da
yanmış; ihtiyar piyanistle beraber gi
diyor. Conradin: 

— Küçük prenses! - diyor. - Biz şim
di, altı beyaz atm çektiği yaldızlı bir 
arabada oturuyoruz. Etrafımızda ya
verler var. 

Çocuk bunları hakikat gibi derhal 
benimsiyor ve etrafı öyle görüyor. 
Conradin ( bin bir fantezi ile, memle
ketlerden, insanlardan, hayvanlardan, 
semalardan, cehennemlerden, cennet
lerden bahsediyor: İna, herşeye inam-
yor... Şimdi şatoya gidiyorlar. — Bu, 

Ne güzel!... • dedi. 
— Evet... Bir bakıma göre balon... 

Fakat hakikatte benim kalbimdir... 
Bak, nasıl titreyip sallamyor... Çık
mak, çıkmak, semalara kadar kaçmak 
istiyor... Fakat onu ba^ıyan eski sicim 
bir türlü koyuvermiyor... İşte bu remiz, 
bir semboldür, îna... Balonu sana he
diye ediyorum... Birlikte güzel bir şey 
yapalım... 

— Ne?... Söyle!... 
— Gel benimle beraber... Görürsün... 
Elele çıkıyorlar... Balonun ipliği, 

İna'mn bileğine bağh... Yürüyorlar... 
— Küçük prenses... Sen eskiden ba

lon görmüş miydin? 
— Evet pek ufaktım... Bir kere ba

bam bana almıştı. 
— Ne yaptm? 
— Yatağıma bağladım— Sabahle

yin kalktığım zaman, küçülmüş, bum
buruşuk olmuştu... Ağladım... 

— Sihirli kalbler fena muameleye 
uğrarlarsa işte böyle olur.„ Fakat bu 
sefer ağlamıyacaksm... Bu balon, da
ha doğrusu bu büyülü, bu sabırsız, bu 
çırpman kalb mesud olacaktır... Bak... 

İpi kesti... Balon, hürriyete kavuş
tuğuna derhal emin olmıyarak sağa 
sola sallandı. Sonra yükseklere doğru 
çıktı. Rüzgâr onu uçurdu, uçurdu. Ha
vada gitgide küçüldü. Şimdi semanm 
mavüikleri ortasında bir siyah nokta 
halinde... 

Gurubun kızıllığı içinde uçan kır-
langıçlaıı bile geçti. Başı kalkık seyre
den İna'mn yüzüne serin hava çarpı
yor. Akşamın siyah bulutlan arasm-
da, yukarlarda, bir yerde nokta kay-
boluverdL 

İna, derin bir nefes aldı. Mesuddu, 
Kalbi tath tath çarpıyordu. İçinde ar
zu kabanyor. Elleri istekle uzamyor. 

Conradin balonun uçmasına bakmı
yor, yalnız çocuğun gözlerindeki ifa
deyi takip ediyordu. Yavaş sesle: 

— Evet! - dedi - Şimdi arzu'nun 
ne olduğunu öğrendin! 

İna'mn artık arzuları var... Şimdi o, 
buntm ne demek olduğunu biliyor... 
Gece, gündüz, hele U3mmadan evvel; 
bütün küçük vücudu geriliyor. Birşey-
1er istiyor. Her yaşayana, her güzel
liğe iştiyak duyuyor. Kendini mektep 
arkadaşlanndan bambaşka hissedi
yor... Büyüyor... Herşejrl derin derin 
tedkik eden Delares gözlerile etrafa 
bakıyor. Kanatlı adımlarla yürüyor. 

Bütün gördüklerini dansta canlan
dırmağa çahşıyor. Bir atm 3rürüyü.?ü, 
pencereden bir kadının işaret edişi,' 
kopup düşen bir bajrrağm düşüşü... 
Bunların hepsini zarif hareketlerle 
canlandırıyor. 

*** 
Şimdi on yaşındadır. 
Annesinin kuzenlerinden baron De

lares yaz tatUini kendi sayfiyesinde 
geçirmesi için kızı davet etti. Bir gün 
akşam üstü bir araba durdu. Bir oğ
lan çocuk: 

— Ben Fernand Deleres'im! - diye 
kendini prezante etti; kuzinini aldı, 
sajrfiyeye götürdü. 

Fernand'la gayet iyi anlaştılar. Can
dan arkadaş oldular. Oğlan kızı sevi
yor. Fakat kanburdur. Kusurunu bil
diği için hissiyatım hiç bir zaman bel-
U etmiyor. Şu cümlejri daima söyler: 

— Ne zaman hayatta sıkışırsan her 
yardımı sana yapmağa hazır bir arka
daşın olduğumu unutma... 

CJene seneler geçiyor... İna, günden 
güne sanatinde ilerliyor. 

Fernand da doktorluk tahsil etmek
tedir. Bir gün büyük annesi vefat 
edince delikanlıya inci gerdanlık mi
ras kaldı. Vaktile genç kızın bunu be
ğendiğini hatırladığı için Fernand mü
cevheri kuzinine verdi. Kız da, on ye
di yaşında oimasma rağmen onu dai
ma boynuna taktı. Bir de inci dansı 
icad etmek istedL 

ina, siyah saçları arkasına dökül
müş, yeşil elbisesi sırtmda, matbuat 
müsameresinde yaptığı numaradan 
memnun ve yorgun, alkış tufanı için
de sahneden çekilirken, ük defa ola
rak, kompozitör tomas Brandt'la kar-
şüaştı. Genç, güzel bir erkekti bu. 
— Bu dansı çıplak ayakla yapmalıy-

dmız. 
— Evet, doğru!... Fakat rejisör mü

saade etmedL Zaten öyle çıksaydım, 
annem babam da fena halde kızar
lardı. 

— Zaran yok... Yepyeni bir usul... 
Londrada hep öyle yapıyorlar... Mu
hakkak ki, ayaklanmz gayet güzel
dir.. Hayatımda çok kadın gördüğüm 
halde güzel ayaklısına raslamadım. 

İna ses çıkarmıyordu. Asabi ve ha
raretli bir hali vardı. 

— Hele saçlanmz... Başımz arka
ya doğru dans ettiğiniz zaman yerleri 
süpürüyor... 

Kızın gür saçlannı avuçlarile yaka
ladı. Koklaya koklaya yüzüne gözüne 
sürdü. Soluk benzi bu siyah saç dal
gası arasında büsbütün soluk görünü
yordu. 

İna'mn vücudünden ilk defa olarak, 
bir alev fışkırdı. Cildi gerildi. Baldır-
lannı kesen tatlı bir rehavet duydu. 
Şaşkın bir halde sordu: 

— Ne yapıyorsunuz? 
— Bilmiyor musun?... Kaç yaşında

sın sen?... On altı mı?.. Dünyadan ha
berin yok... Ne taze, ne bambaşkasın! 

O sırada palmiyelerin arkasından 
Com-adin çıktı. 

— Altes!.. Araba sizi bekliyor! - di
ye haber verdi. 

Tomas Brandt'a ikinci defa, baron 
Delares'in çayında raslandı. Bahardı. 
Genç kızın yorgun bir haU vardı. 

Fernand'm babası elini tutarak: 
— Bu son zamanlarda hep ateşin var 

gibi... Avuçlarm alev alevi - dedi. 
Brandt, İna'nm dansetmek istediği 

bir havayı kompoze edeceğini söyle-

di. Genç kızı evine çağırdı. Yüzü 1»-
rap olmuş, saçlan kır bir kadın dan
sözü karşıladı. 

— Sizi odasında bekhyor. 
Kapitone bir kapı, yavaşça açüıp 

kapandı. Ve tna, mütebessim, Brandt'-
m karşısmda... 

Odada yalnızdılar. Erkek yerinden 
fırladı. 

— Geldin mi? Çok şükür... Seıü bek
lemeğe artık tahammülüm kalmadı. 
Ne yapacağımı bilemiyordum. Bütün 
hayatımca seni bekledim. 

Genç kız, sıcak bir nefesin bütün 
vücudunu sardığını hissetti. 

— Konserinize gittim... Yaptığınız 
havalar ne güzel... 

Hâlâ ayakta duruyordu. Erkek yak
laştı. Kızın gözlerinden endişeli bir ifa* 
de belirdi. 

— Korkma... Sana hiç bir fenahk 
yapacak değilim! 

İna'mn titriyen omuzlarım okşadı. 
Sonra ayaklanmn dibine diz çökerek, 
başını dizlerine dayadı. 

— Dansını seyrettiğim gündenberi 
gözüme uyku girmedi. Hayatımda çok 
kaduılarla tamştun. Fakat hepsi ale
lade şeylerdi. Kimse içimdeki boşluğu 
dolduramadı. Halbuki sen, İna, bil
mezsin, bana neler veriyorsun. Kork
ma! sana dokunacak değilim... Bak 
ellerime... 

Genç kız, elleri muhabbetle kendine 
doğru çekti; jranaklanna dayadı. Ve 
derin bir tebessümle: 

— Ellerini de, gözlerini de seviyo
rum! - dedi. - Gözlerinde daima ya
nan bir ışık var! Altın mozayik gibi 
parlıyor! Demek uyuyamıyorsun? De
mek arzular içindesin? Arzu kadar gü
zel ne vardır? Şimdi yeni eserlerini çal 
bakalım. 

Erkek: 
— Ellerim titriyor amma, zarar 

yok! - deyip piyanonun kapağmı aç
tı. 

İna, dalgm, dinliyor. Gözlerinde, lev* 
ha levha manzaralar tecessûm edi
yor. Sonra, başım kaldırdı ve yavaş
ça: 

— Seni herşeyden çok seviyorum! -
dedU 

Çalgı bitmişti. Brandt cevap verdi: 
— Bak, göreceksin... İki beşer hayat

ta nasıl mesud olabilirmiş... 
Öpüştüler. 
Odadan çıktıkları zaman, kır saçlı 

ihtiyar kadın, oturduğu iskemleden 
kalkarak, sönük bir sesle: 

— Tomas! Beni prezante etsen e... 
dedi. 

— Zevcem! 
İna, kadını selâmladıktan sonra, 

buz gibi parmaklanm güçlükle eldive
nine soktu. 

Brandt'la seviştiler. Fakat genç kız 
asla bir daha o eve ayak basmadı. Kom
pozitörün bir sayfiyesi vardı. Yazı, bir
likte orada geçirdiler. Ne güzel zaman
lardı. Fkat yavaş yavaş musikişinasın 
aşkı gevşedi. Genç kızı ihmale başla
dı. Günün birinde İna onun eskiden 
seviştiği bir genç kızla tekrar buluş-
tuğ'unu, karısını boşayıp onu alacağı-
m öğrendi. 

Ateşler içinde, yatakta yatıyordu. 
Annesi pürtelâş. ilâç veriyor. Siyah gl* 
yinmiş bir adam, ellerini gizliyerek, 
yaklaşıyor. Önünde 40 rakkamı parU-
yor. îna, nezaketle ona: 

— Buyurun, oturun! - diyor. 
Fakat içinde müthiş bir korku var. 

Adamm ellerini görmekten ürküyor. 
Erkek, bu endişeyi anlamış gibi mü« 

tebessim: 
— Telâş etmeyin... Bugün yalnız si

zi ziyarete geUyorum... Biletinizi ge
tirdim. 

Önünde asılı duran 40 numarayı 
uzatıyor. 

— İşte bugünlük ziyaretim bu ka
dar... Arasıra beni hatırlayın... 

İna, yavaşça: 
— Teşekkür ederim! - dedi. 
O esnada, odada bir ses: 
— 40 derece!.. Amma da fazla! - di

yordu. 
Haftalardan sonra genç kız iyileşti, 

ölüm onu muvakkaten ziyarette bu»-
lunmuştu. 

(Devamı 11 nci sahifede}_ 
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Alman propaganda nazırı 
dün Istanbula geldi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
billere binerek doğru Perapalas ote
line gitti. Orada bir müddet istirahat 
ettikten sonra Tarabyadaki Alman se
faretinin yazlık binasmı ziyaret etti 
ve akşam yemeğini Tokatlıyanda yedi. 

Dr. Göbbels bugün şehrimizi dola
şacak ve cuma sabahı erkenden tayya
resine binerek Berline avdet edecek
tir. Şehrimizde ikamet ettiği müddet 
zarfında Türkiye hükümetinin misa
firi olacak, seyahati hususî olduğu 
için ziyaretler yapmıyacak, yalnız 
mutad zevata kartvizitini yollıyacak-
tır. 

Dr. Göbbels 1897 senesinde Alman-
yanın Rheydt şehrinde doğmuştur. 
Muhtelif Alman üniversitelerinde ta
rih, sanat tarihi, felsefe ve filoloji 
tahsil ettikten sonra 1920 de Heildel-
berg üniversitesinden doktora diplo
masını almıştır. 1922 de Mürühte bu-
lımduğu sıralarda o zaman ilk defa 
meydana çıkmağa başlıyan Hitlerin 
İçtimalarma devam etmiş, onun nu
tuklarını dinledikten sonra nasyonal 
sosyalist partisine dahil olmuştur. 
İşgal ordusunun mevcudiyetine rağ
men Ren mıntakasmda müstear bir 
nam altmda çalışarak nasyonal sos
yalist fırkasının teşkilâtım kurmuş

tur. Bu^aaliyetirü haber alan işgal or
dusu 1924 de kendisini Ren mmtaka-
smdan tardetmiştir. 

Bunvm üzerine Göbbels Elberfeld 
şehrine gitmiş ve orada Völkische 
Freiheit gazetesinin baş muharrirliği
ni deruhte etmiştir. Bir sene sonra da 
«Nasyonal sosyalist mektupları» mec-
muasmı neşre başlamıştır. O esnada 
kendisi fırka tarafından o mıntaka-
nm mutemedliğine tayin edilmiştir. 

Dr. Göbbels'in fırkacılık noktai 
nazarından yaptığı propagandada 
elde ettiği muvaffakiyetleri gören 
Hitler onu 1926 senesinde nasyonal 
sosyalist fırkasının Berlin şehri mu
temedliğine tayin etmiştir. Dr. 
Göbbels asıl propaganda maharetini 
burada göstermiş ve 1 Mayıs 1927 deki 
amele bayramında Hitler'in Berlinde 
nutuk söylemesi zeminini hazırlama
ğa da muvaffak olmuştur. O derece
de ki Berlin zabıtası çok çalıştığı hal
de Hitler'in o nutku söylemesine bir 
türlü mümanaat edememiştir. 

Dr. Göbbels bu esnada Berlinde 
«Angriff» gazetesini tesis etmiş ve ilk 
nasyonal sosyalist mebuslar meya-
nında Rayhştağa âza intihab edil
miştir. 

Dr. Göbbels nasyonal sosyalizm 
hakkında bir çok eserler yazmıştır. 

ispanya vaziyeti ciddî bir 
şekil almağa başladı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tspanyol Fasından gelen bazı ha

berlerde Ceuta ve Tetuan'da, Fransız 
Fası hududunda halihazırda vücude 
getirilen istihkâmların ehemmiyetin
den bahsedilmektedir. 

Tahkikine imkân olmıyan bir ha
bere göre, Tanca'ya karşı bir hareket 
derpiş edilmesi ihtimali de vardır. 

P a r i s m a h a f i l i n i n m ü t a l e a s ı 
Paris 12 (A.A.) — Diplomasi maha-

fili, B. Mussolini'nin B. Chamberlain'e 
gönderdiği mektup ile Romanın Ak
deniz statüsünü değiştirmek tasav
vurunda olmadığı şeklindeki İtalyan 
teminatının ancak İspanyadaki İtal
yan gönüllülerinin geri çekilmesile 
tecrübe edilebileceğini beyan etmek
tedir. 

Bu mahafil, İngiltere hükûmetirün 
Romadan resmî ve katî bir teahhüd 
istemiş olduğunu ehemmiyetle kay
detmektedir. 

Ayni mahafil, şifahî teminatın, İn-
güterenin Akdenizdeki hareketini fel
ce uğratmağı istihdaf etmesinden en
dişe etmektedir. 

Fransız mahafili, İtalyan kıtaatı-
nm İspanyada bir harekete geçme
sinden korkmaktadır. Bu hareket: 

1 — Umumî harp halinde Cebelüt-
tanka, 

2 — Tanca'ya karşı yapılabilir. 
Ayni mahafil, Fash kıtaatın Fasa 

iade edilmiş olduğuna ve Madridde 
yapılacak zafer geçidine iştirak etmi-
yeceklerine işaret eylemektedirler. 

Diplomasi mahafili, İngiliz müna-
lulâtı için çok mühim bir üssülhare 
olan Tanca'ya karşı bir taamız vu
kuunda İngilterenin mukabil hare
kete geçeceğinin muhakkak olduğu
nu beyan etmektedirler. 

i t a l y a y e n i d e n a s k e r 
g ö n d e r m i ş 

Cebelüttank 12 (AA.) — Büyük 
pertıizin son haftasını geçirmek üze
re Cebelüttanktan SeviUe'e gitmiş 
olan seyyahlann dediklerine bakılır

sa, bu ayın 8 inde Kadiks'e yeni İtal
yan kıtaatı çıkanlnuştır. 

Bu seyyahlar Kadiks'te birçok İtal
yan gördüklerini söylemektedirler. 
Seyyahlar, aym 8 inde bu limana 
İtalyan kıtaatmm çıktığım ve bu kı
taatın Kadiks'in ana caddesinden 
geçmek suı-etile İspanyanın üssübah-
rîlerJnden biri olan Femando'ya doğ
ru üerlediğini görmüşlerdir. 

Askerî makamlar, hududda ihtiyat 
tedbirleri almaktadır. Geceleyin Sa-
linea'dan Cebelüttank'a hiç kimse gi-
dememektedir. 

Londra 12 — Paristen alınan ha
berlere göre Fransa, İspanyadaki ec
nebi askerler çekilmezse, bunu dost
luğa mugayir bir harekt addedeceğini 
İspanyaya bUdirecektir. Mareşal Pe-
tain'in Parise gelmesine hususî ehem
miyet veriüyor. 

Alınan haberlere göre, İspanya hü
kümeti 2 mayıstan sonra ecnebi kı-
ta lann İspaiıyadan çekileceğini bil
dirmiştir. 

Londra 12 (A.A.) — Gazeteler, İtal
yan kıtaatının yeniden İspanyaya çı
karılmış olduğunda ısrar etmekte
dir. 

Daily Tplegraph, Daily Herald, Dai
ly Express, bu gazeteler arasmdadır. 

Daily Herald, son İtalyan kuvvet
lerinin daha geçen pazar günü Ca-
dix'e çıkanlnuş olduğunu yazıyor. 

Londra 12 (AA.) — «Havas» Salâ-
hiyettar bir kaynal^tar verüen malû
mata göre, İtalyaı» hükümeti henüz 
İspanya yarımadasında bulunan 25 
bin İtalyan neferinin önümüzdeki 
2 mayısta F^-aı.conun merasimle Mad-
ride ginne.sinden sonra geri çekmeyi 
îngil'z hükümetine vadetmiştir. 

İ s p a n y a d a b i r g a r a j d a k ı y 
m e t l i t a b l o l a r b u l u n d u 

Burgos 12 (A.A.) — Jetivada bir 
garajda 95 sandık bulunmuştur. Bu 
sandıklarda metruk bir takım tablo
lar ve sanat eserleri bulunmaktadır. 
Bu tablolar, bilhassa Siera, Murillo ve 
Pentoja'nındır. 

TÜRK HAVA KURUMU 
27. n c i T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
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Filistin meselesi 
Komünist lideri Filistinden 

Kahireye gitti 
Kahire 12 (A.A.) — Sionistlerin li

deri Weizmann, dün tayyare ile Filis
tinden buraya gelmiştir. Mumaileyh, 
Başvekil Mahmud paşa ile görüşmüş
tür. 

Londra 12 (A.A.) — Gazetelerin 
ekserisi, İngiliz hükümetinin Filistin 
meselesini alelacele Kahirede hallet
mek teşebbüslerinden bahsetmekte
dir. 

Daily Herlda, Büyük Britanyanın 
enternasyonal buhran dolayısile bu 
meseleyi hemen halletmesi lâzımgel-
diğini yazıyor. 

Daily Telegraph gazetesi, Füistin 
konferansında bulunmuş olan delege
lerin ekserisinin Kahireye gelmiş bu
lunduklarını ve Mısırın Londra elçi

sinin de Kahireye döndüğünü ve müza
kerelerde birinci derecede bir rol oy-
nıyacağını yazmaktadır. 

İ t a l y a , S l o v a k y a d e v l e t i n i 
t a n ı d ı 

Bratislava 12 (A.A.) — İtalya kon
solosu hükümetinin Slovakya devle
tini tanıdığını Hariciye Nazırına bil
dirmiştir. İtalya yakında bir mümes
sil tayin edecektir. Dr. Zvrskovec'in 
Slovakya'nm ilk Roma sefiri olarak 
tayini için vuku bulan istimzaca 
İtalya hükümeti muvafık cevap ver
miştir. 

P o l o n y a S a n a y i v e T i c a r e t 
N a z ı r ı R o m a d a 

Roma 12 (A.A.) — Polonya sanayi 
ve ticaret nazırı B. Antoine Roman, 
dün buraya gelmşitir. Mumaileyh, 
İtalya mübadeleler ve dövizler nazırı 
B. Felice Guameri tarafından karşı
lanmıştır. İki nazır, halihazırda bir 
kliring itilâfı ile idare edilmekte olan 
İtalyan - Leh ticarî münasebetlerinin 
inkişafı hakkında görüşmüşlerdir. 

M e r i ç s u l a r ı n ı n b a s k ı n ı n d a n 
k u r t a r ı l a n k ö y l e r 

Edime (Akşam) — Edirneye beş 
kilometre mesafedeki Bosnaköyü her 
sene Meriç sularının baskmma uğrar 
ve bu yüzden bir çok zarar görürdü. 
Bu köyde geçen sene Nafia Vekâleti 
tarafından 55,000 liraya bir set inşa 
edilmişti. Meriç sulan bu sene çok 
yükseldiği halde nehir Bosnaköyüne 
dokunmadan geçmiş ve bu 250 evli 
köy böylece kurtarılmıştır. 

Bundan başka üç sene evvel Erge
nenin Merice kavuştuğu Sarhanlı-
köyünde de sağlık şartları bozulduğu 
için köy, Kızılaym yardımile bir kilo
metre geriye kaldırılmıştır. 

Son zamanda Meriç su baskınına 
uğrayan Eskiköyün sedleri Nafia Ve
kâletinin yardımile ve 15,000 liraya 
yaptırılmaktadır. İnşaat yakında bi
tecektir. 

T e k i r d a ğ d a b i r m e z b a h a 
y a p ı l a c a k 

Tekirdağ (Akşam) — Tekirdağ Be
lediyesi 20 küsur bin liralık bir tah
sisatla yeni bir mezbaha inşası işini 
münakaşaya koymuştur. 

Y u r d d a 3 5 m i l y o n T ü r k e n 
b ü y ü k k u v v e t v e s a a d e t k a y 
n a ğ ı d ı r Ç o c u k E s i r g e m e 
t e ş k i l â t ı n ı y a r d ı m ı n ı z l a k u v 
v e t l e n d i r m e k b u s a a d e t i 
b i r b a t ı n d a t e m i n e t m e ğ e 
k â f i d i r . 

Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezi 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmryiniı. 
rpiyangonun mes'ud ve bahtiyarları araşma girmiş olursunuz... 

Siz de 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

BEN ELIK 
6 AYUK 
3 ATUK 
1 AYLIK 

1400 kuru; 2700 kurut 
750 > 1450 > 
400 > 800 » 
150 » — » 

Posta ittihadın» dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Senelifi;! 3600, alU aylı£ı 

IMO, fiç ayhtı 1000 kuruttur. 
Adres tebdili için yirmi be? kuruşluk pul 

göndermek lâzmıdır. 

Sefer 23 — Kasım 157 
S. İmsak Oüne« öğle tklndi Akfam Yata 
E. 8,12 10,38 5;J9 9,11 12,00 U6 
Va. 338 4,24 12,15 15,58 18,47 20,22 

İdarehane: Babı&U civan Acunu«İQk 
sokak No. 13 

AŞK VE MACERA NUVELi 

Bir dansözün son oyunu 
(Baş tarafı 10 uncu sahifede) 

Yavaş yavaş kuvvetlendi ve dans-
lanna başladı. Artık şöhreti günden 
güne artmıştı. Gazetelerde, ilânlarda 
hep isimleri, resimleri... 

Bu sıralarda Conradin'in ölümü de 
İna'yı sarstı. 

Meğer Fernandm babası baron De-
lares de genç kızı pek beğeniyormuş: 

— İhtiyarım amma zenginim, seni 
rahat ettiririm! - dediyse de, genç 
kızın: 

— Dansetmeme müsaade eder mi
siniz?- sualine: 

— Yalnız benim karşımda! - ceva
bını verdi. 

Bunun üzerine maddî hayatını se
lâmete çıkaracak olan bu izdivacı İna 
reddetti. 

Walt admda çirkin, kısa boylu bir 
ressam çıldırasıya onu sevdi. Birlikte 
Münihe gittiler. 

Birçok teklifleri kabul etmediği için, 
şöhrete rağmen sefalete düştüler. Res
sam, günün birinde tablosunu almak 
isteyen genç bir baronu dansöze pre-
zante etti. Bu, uzun boylu, çelik bakış
lı, sakin hareketli bir gençti. 

Seviştiler Kadın, birçok mücade
lelerden sonr - (çünkü kendisine çıl
gınca âşık olan ressama acıyordu) -
aşkını yenemedi; baronla beraber 
Fransaya kaçtı. 

Baron, Pariste İna'yı lanse etti: Bü
yük tiyatro ve varyete sahiplerine genç 
kadmı prezanta etti. Gayet lüks bir 
apartıman tuttular, otomobil satın 
aldılar. Şimdi dansöz, en şık tuvalet
leri giyiyordu. Şöhreti de ayuka çüctı. 

Bir gün otomobil gezintisi yapıyor
lardı. Geç kalmışlardı. Baron direk
siyonda idi. Düz yollardan hızlı hızlı 
ilerlerken birdenbire araba sarsıldı; 
yolun ortasında fren yaparak durdu. 
İna sordu: 

— Ne var? 
Baronun gözleri dehşetle açılmış, şa-

kaklanndan terler akıyordu. Cevap 
vermedi. Civardan evlerden kadın ve 
erkek feryadlan koptu. Otomobilleri 
taşlamyor... Hattâ bir taş da İna 'nm 
omuzuna geldi. 

Eller uzandı, yumruklar sallandı. 
Sürüklercesine, ikisini de otomobilden 
dışarı çıkardılar. 

Acı bir kadın feryadı... İki polis... 
Baronu aldılar. 

İna, başım çevirdiği zaman, kanlar 
içinde cansız bir küçük vücudun cad
deden kaldrıldığını gördü 

Artık dansöz, karagol karagol dola
şıyor, nüfuzlu adamlara müracaat edî  
yor, hapiste olan Baronu kurtarmağa 
çalışıyor. 

Nihayet, para kefaletine rapten 
adamı tahliye etmek teklifinde bulun
dular. 

İna, Baronun çok zengin olduğuna 
kani idi. Hapishaneye koştu; sevgili
sine müjde verdi. Erkek: 

— 30,000 frank mı? - diye içini çek
ti. 

— Neye sevinmiyorsım? Sen zengin 
sin... Değil mi? 

— Doğru, para bulabiliyorum... Fa
kat şimdi ellerim bağlı iken metehğin 
yok... 30,000!... Bu meblâğı bana kim-
se borç vermez! 

— Belki ben bulurum, Teni... Bu iş
lerde öyle de acemiyim ki... Hiç böyle 
şeyleri bilmem... 

İnci gerdanlığını rehine koyup sev
gilisini hapisten kurtardı. Fakat genç 
kadın, bu vesile İle, Baronun macera-
la yaşadığını öğrenmiş oldu. Bu da his
siyatına soğukluk verdi... Tabiatile: 
Ayrılık... Erkek tehdidieri, göz yaşla^ 
n... İna, izini kaybettiriyor... Yeni bir 
kontrat yapıp Amerikaya gidiyor... 
Orada bir Amerikaü ile izdivaç... An-
laşmamazhk ve gene ayrılık... 

İncilerini rehine koyup da çıkara
madığı için üzerine &deta bir uğursuz
luk çöktüğüne kani idi. Her işi ters 
gidiyor. Annesi, babası da öldü. Al-
manyaya geçti. Orad da bir Almanla 
evlendi. Ne sevimli bir kızı dünyaya 
geldi. Şimdi artık bütün aşkmı ona 
vermişti. Fakat günün birinde çocuk 
gözlerini hayata yumdu. Kadının acı
sı tarif edilmiyecek bir halde idi. O ka
dar sarsılmıştı ki, Viyanaya, Içıir sana-
toryomda tedaviye gitti. 

Memesinde ufak bir ur peyda ol
muştu. Mükemmel hekim diye şöhret 
salmış olan eski arkadaşı Femanda 
kendipi muayene ettirdi. Derhal ame

liyat yapılırsa kurtulacağın, kambur 
doktor kendisine söyledi. 

Fakat kadm hayatmdan bezmiştir. 
—t Ameliyat olmazsam ne kadar ya-

şıyabilirim? 
— Ancak altı ay. 
İna, kırkma yaklaşmıştı. Kâbuslar 

içinde, mütemadiyen, çocukluğunda 
hasta iken kendisini ziyaret eden siyah 
elbiseli adamı görüyordu. Her seferin
de daha ziyade yaklaşan 40 rakainı, 
gözlerinin tmünde alevler içinde yanı
yordu. 

— Hayır! - dedi. - Ameliyat olmıya-
cağım! 

Öyle zayıflamıştı ki, şakakları çök
müştü. Benzi yemyeşildi. O sıralarda 
Viyanada yeni bir yıldız parlıyordu. 
İna, ölmeden evvel tekrar şöhretini 
ayuka çıkartmak için son bir dans 
yapmağö karar verdi: 

«Siyah mantolu dans» 
O gece sahne kankaranlık... Loşluk

larda, tx)l bir kac^ j pelerine sarılmış 
bir hayal... Sahnenin üzerinde adım 
adım yürüyor... Sonra müzik, neşeli 
bir hayat ahengini etrafa yayıyor... Be
yazlara bürünmüş genç bir kız, yaşa
mak zevkile ortaya atlıyor... Danse-
diyor, dönüyor, dönüyor... Boş bakış-
larile, siyah mantolu lierliyor... Ke
mikli, sıska eli uzanıyor ve tekrar giz-
lentiyor... 

Genç kız, arkasma bakarak, ürke
rek koşuyor... Daima ileri gidiyor... 
Tehdidin korkusu karşısında, dönüyor. 
O anden itibaren, karanlıklar içinde 
korkunç bir oyun başlamıştır... Takip 
edilen bir şikâr gibi, kız kaçıyor... Mu-
sikinin nağmeleri hafifliyor... Sonra 
gene, birdenbire hayatın neşeli havası 
başlıyor. 

Kız, sahnerün önüne doğru yakla
şıyor. Bir az sükûn bulmuştur. Fakat 
siyah hayal, büyük bir munislikle bu 
sefer iki elini uzatıyor... Manto, sim
siyah bir ağız gibi açılıyor... Genç kı
zı sarıyor... Ve ölüm marşı çalmırken, 
sahnede yatan, büyük bir kara pele
rinden başka birşey görünmüyor. 

Seyirciler, biran, hajrretle sükût et
tiler. 

Sonra, tek tük alkışlar duyuldu. 
Ahali, kaçarcasma, koltuklanm terke-
derek ayrıldılar. Bu ölüm havası bir 
çok kimsenin neşesini, zevkini kaçır
mıştı. Fazla matemli bir şeydi bu... 
Numaraların sonuncusu ya bir Viya
na valsi, yahud da bir Rus dansı olma
lı değil midir? 

İna, Fernandm yamna geldiği za
man, bitkindi, bitaptı. Son dansının 
fiyasko olduğuna kani idi. Arkadaşı 
ona: 

— Çocuklukta beraberce yazı geçh--
diğüniz sayfiyeye gelmek ister misin? 
- dedi.^r Orasım bir hastane haline 
soktum. Rahat edersin. 

İna, ıztıraplar, sancılar içinde, ya
tağında yatıyor... Ancak morfin şırın-
galan sayesinde biraz nefes alabiliyor. 
Günler, böyle geçip gidiyor... 

Bir akşam Femand ona bir ilâç ver
di. Bir de enjeksion yaptı. Baş ucunda 
oturdu. İna, rüyada konuşur gibi so
ruyor: 

— Sen kırmızı bir balonun uçtuğu
nu hiç gördün mü? - diye sayıkladı. 

Kambur doktor, dudaklan titriye-
rek: 

— Hayır! - dedi. 
— Ne güzel... Uçuyor... Uçuyor... 

Semanın namütenahiliğî içinde kay
boluyor... 

— Evet, İna... 
Biran sükût... Kadımn gözleri ka

panıyor... Sonra gene, yavaşça kirpik
leri oynuyor... Güçlükle kımıldayan 
dudaklarile soruyor: 

— Kim geliyor?... birşey var... Bir
şey yaklaşıyor... 

— Hiç kardeşim hiç... Yaklaşan bü
yük sükûndur! 

Baş ucunda mum yamyor. Doktor 
Femand ses çıkarmadan orada, kol
tuğunda oturuyor. Gecenin sessizliği 
içinde, esrarengiz bir çağnş duyulu
yor. Işık sönüyor. Bahçede bir kuş ba
ğırarak uçuyor. Artık semada yıldız
lar da kalmamış... 

Femand İna 'mn elini avucundan 
bırakıyor. Ve ilk defa olarak, busesini 
onun tenine değdiriyor: Bir çiçek so-
ğukluğile kapalı duran, gözlerini öpü» 
yor... 

Tercüme eden: (Vâ-\û) 
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MEPTİYETTE SARAY ve BABlAU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt İBTEM — Tercüme, iktibas haİEkı mahfuzdur. 

Tefrika Ka 18 _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ « ^ — 

Sultan Reşad'ın bir sözü: Bizim lûtfumuz 
yok a m m a , kahr ımızda yok.. 

Bugün Abidei hürriyetin esasmı 
vazettik. Oraya taş ve çamur. koydu
ğum şurada yorulduğumu söylediler. 

— Hayır, yorulmadım dedim. De-
ğil, bir taş koymak, mümkün olsay-
öı da bu abideyi kendi ba§ıma inşa 
Ifctseydim gene şühedamn hakkım ta
mamen eda edemezdik. O sırada şü
hedadan birinin iki biraderi gayet ke-
öerli'idiler; ağlıyorlardı. Bunları tes-
liye ettim. İşte bugünkü merasim 
anlann âlâyı iUiyindeki ruhlarım tat-
yip ediyor. Bu cihetle de şayanı teb
riksiniz. 

Sultan Reşad şahsen afif olduğu gi-
Ki hareminde de babası Abdülmecid ve 
amcası Abdülâziz devirlerindeki hal
ler görülmemiştir. % 

Meşrutiyet devrinde Abdülhamid sal-
tanatımn sıkıhğım idame etmek ka
bil olmamasına ve zamanın icaplarm-
İlan olan serbesliğe rağmen saray ha
reminde münasebetsiz hal ve hareket
ler duyulm.amıştır. 

Sultan Heşad saray kadmlarının 
icap ettikçe «şehre çıkmalarında» mah-
tur görmezdi. 
' Umumî harp esnasmda Galatasa-
çay lisesinde HUâliahmerce bir sergi 
tertip olunmuştu. Bir gün saray ka-
flınlannm da bu sergiyi ziyarete gel-
Öiklerini görmüştük. 

Sultan Reşad şahsî menfaat düşün
celerinden de beri idi; selefinin hiç 
bir şeyine el koymamıştı. 

Yeğenlerinin, Abdülhamidin kadın
larının bütün eşyasını kendüerine ver
mişti. Hattâ Yıldız sarayı hazinei has
saca tesellüm edildikten sonra temiz
leme esnasında şöminelerden birinin 

üstünde eski gazeteler altmdan mura»* 
sa bir taç çıkmıştı. Hünkâr Abdülha
midin kadınlarından, ikballerinden 
kaybolmuş bir şeyleri olup olmadığını 

tahkik ettirerek kimsenin böyle birşeyi 
bulunmadığı cevabını aldıktan sonra 
bu tacı Çırçır yangınında yanan mek
teplerin ihyasına sarfedilmek üzere 
Babıâlide müteşekkil harik komisyo
nuna göndermişti. 

Hükümet bütçeye padişah için 25000 
lira tahsisat koymuştu, mebusan büt
çe encümenince bundan beş bin lira-
smm tenzili münasip görülüyordu. 
Fakat yeni padişahın gönlünü kırma
mak irzasmı almak için mebus Em-
rullah efendiyi mabeyin başkâtibi 
Halid Ziya beye göndermişti. Halid Zi
ya bey hazinei hassa nazırı Nuri ve 
başmabeyinci Lûtfi Simavi beylerle 
istişare ederek aralarında padişahtan 
ifitizane karar vermişlerdi. Hazinei 
hassa nazın yirmi bin lira ile idarenin 
müşkül olacağından bahsetti. Amelt 
hayatm mihveri olan para ve hesap 
işlerile münasebeti çok olmıyan sıü-
tan Reşad bu mütalâayı dinledikten 
sonra: 

— Paraya göre kendimizi sıkarız. 
Mebusan tarafından yapılan bir tek
lifi kabul etmek daha muvafıktır. An
cak biz bunu teklif üzerine değil, ken
diliğimizden yapnuş olalun... dedi. 

Başkâtibe kendisinin beş bin lira
dan feragat ettiğine dair sadarete bir 
tezkere yazmasını emretti. 

Yirmi bin liranın yetişmiyeceği mu
hakkaktı. Bunu hükümet de biliyor
du. Bunun için sonra sarayda verilen 
ziyafetlerle padişahın seyahat masra-
b olmak üzere aylık tahsisattan baş
ka bütçeye senelik ziyafet ve seyahat 
masrafı olarak elli bin lira daha tah
sisat ilâve edildi. 

Bu suretle yapılan beş bin lira ten-
•U bir muvazaadan ibaret kaldı. An-

Sık hünkâr cülus eder etmez böyle bir 
ragat göstermiş oldu! 
Sultan Reşad cülusunda bendegâm-

tta en yükseği 150 altından başlamak 
ttzere cülus hediyesi vermek üzere bir 
ftefter yaptırtmış, bu deftere baş ma
beyinci Lûtfi Şimali beyi de ithal ej»-
lemisti. 

Bir meşrutiyet padişahmm cülû* 
atiyesi vermesini garip bulan Lütfi bey 
defteri getiren esvapcıbaşı Sabit beyec 

— Siz padişahın adamışıma; sene» 
lerdenberi bugünü bekllyordunua. 2»> 
ti şahanenin size ve arktulaşlaruusa 
Htiye vermesini tabiî bulurum. Bana 

g^ince yani usul mucibince başmabe
yinci ve başkâtibi Babıâli intihap ve 
arzediyor. Maaşlarımızı maüyeden ala
cağız. Bunun için ben kendi hesabıma 
cülus atiyesi kabul edemem. Burasım 
münasip surette zatı şahaneye arzedi-
niz! 

Diyerek itizar eyler. (1) 
Sultan Reşad bunu istiğnaya hami 

ile incinmiş ise de sesini çıkarmamış
tı. Filvaki sultan Reşadm alelade ati
yesi, ihsanı 30 lirayı geçmezdi; çok 
defa sekiz, on liradan ibaret kalırdı. 

Yalnız Rumeliye seyahatinde bir 
defa hayır müesseseleri için Ittihad 
ve Terakki cemiyetine beş bin lira te
berru etmişti. Daha evvel bir defa da 
Hareket ordusunun Etfal hastanesin
de tedavi edilen yarah zabitlerine kor-

donlarile altm saatler, çavuşlanna kıy
metleri biraz daha aşağı olmak üzere 
ayni hediyeler, neferlere de gene kor-
donlu gümüş saatler vermişti. 

Bazen hayır müesseseleri veya do
nanma cemiyeti gibi yan resmî teş
kilâta binlerce lira ihsan ettiği de 
olursa da bunu ancak dahilî siyaset 
icabından olarak pek nadiren yapardı. 

Suatan Reşad gençliğindenberi çi
çeklere, kuşlara meraklı idi. Gidişle
rinde yanında bulunanlara büyük bir 
zevk ile eski hatıralarmdan bahseder
ken (Ayasağa) köşkündeki havuz et
rafında vaktile vücude getirdiği bah-
çeşri, orada yetiştirdiği çiçekleri öyle 
bir anlatırdı ki, otuz senelUî azap yıl
larım ımutmuş, geçmiş ömrünün tat-
h günlerini hayalen tekrar yaşamak
ta imiş gibi görünürdü. 

Sultan Reşadın kuşlar arasında, Ab
dülhamid gibi, en ziyade sevdikleri gü
vercinlerdi. 

Saltanata geçtikten sonra Viyana-
dan ve diğer ecnebi memleketlerden 
nadir cinslerden kuşlar getirterek bun
ları teksire uğraşırdı. 

Celbini istediği kuşların en ziyade 
gözlerine ehemmiyet verir, renklerini 
limon küfü, deniz köpüğü, gökelâ, cam 
göbeği, yanar döner gibi tabirlerle an
latırdı. 

Sultan Reşad bazen bu kuşlardan -
birini mükellef bir kafes içinde hedi
ye ederdi. Onun bu mutena hediyesi
ne nail olmak için kendisinin o kuşa 
dair verdiği izahatı dikkat ve merak 
ile dinlemek kâfi idi. Misafir hüngâ-
nn yanından ne yapacağmı bilmediği 
kafesle çıkardı! 

Hünkâr kruazman yaptırırdı. 
Bir gün kuşçubaşı yeni bir cins el

de edildiğini kendisine tebşir eder. Bu 
haber hünkânn pek hoşuna gider. Kuşr 
cubaşıya üç altın bahşiş vermesini es
vapcıbaşı Sabit beye emreder. 

Padişaha lâübaliyane söz söylemeğe 
kendisini daima mezun gören Sabit 
bey: 

— Bunu biraderiniz de (sultan Ha-
mid) yapardı amma 300 lira bahşiş ve
rirdi! 

Demesile sultan Reşad mahcup o-
lur amma şu manidar sözü de sarfe-
der: 

— Bizim lûtfumuz yok amma, kah
rımız da yok! 

Padişahtan paraca istitaflarda bu
lunanlar eksik olmazdı. Bunlardan 
bir lirayı geçmiyenieri mabeyin baş
kâtibi cebi hümayun kâtibine sarfı için 
salâhiyet verir, fazlası için hünkânn 
müsaadesini alırdı. 

Sultan nikâhlannda vekâlet için 
Abdülhamidin 1000 altımna mukabil 
sultan Reşad Şeyhislâma evvelâ an-
ciak yüz altın, aonra evrakı nakdiye 
başlaymca kâğıd para (darak yüz lira 
verirdi. Diğer kim olursa vekile 60, 
dört şahide de kırkar lira ihsan ederdL 

Şeyhislâm Hayri efendiye böyle kâ
ğıd olarak 3rüz lirayı almak ağır gel
miş, diğer bir defa vekil olursa ken
disine para verilmemesini başmabe
yinci vasıtasile padişahtan rica etmiş
ti. Padişah da yeni bir nikâhta ihsamn 
tniktiurmı arttumaktan iee şeytaifll&-
mm bu ricasım yerine getirmeği ter-
oth eylemiştir! Bir defft böyle bir ni
kâhta vekâlet eden âyajıdan Salih pa
şaya da para yaıtne hediye vermişti 

(Arkan var) 

SrftrUye RadyodifAsyon Postalan 
DALOA UZUNLUĞU 

1639 m. 183 Kos. 120 Kw. 
T. A. Q. 10,74 m. 1S190 Kes. 20 Kw. 
». A. P. 81.70 m. 9465 Kc8. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Perşembe 18/4 '939 

TÜRKÎ/B SAATlLB 
12,30: Prograır- 12,35: Türk müziği-Pl., 

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

18,30: Prcgram, 18,35: Mü/ik (Neşeli 
pl&klar), 10: Kon ı̂şmü, (Ziraat saati), 
19,15: Türk müziği (Fasıl heyeti). Çalan-
Islt: Hakkı Derman, Eşrtf Kadri, Hasan 
Gür, Halûk Recal, Basri tJfler, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Tahsin Karakuş, 20: 
Ajana, meteoroloji haberleri, ziraat bor
sası (fiat), 20,15: Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fersan, Ke
mal Niyazi Seyhun. Okuyanlar: Mahmud 
Ksınndaş, Melek Tokgöz: 1 - Karcıgas 
peşrevi, 2 - Salâhaddin Pmar - Karcığar 
şarkı - Sana gönül verdim, 3 - Udî 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 - Karcığal 
şarkı - Gülüyor sevgilim, 8 - Bedriyenin -
Hicaz şarkı - Mümteziç aşkmla, 9 - Sa-
deddin Kaynağm - Hicaz şarkı - tşte seni 
seven benim, 10 - Hüseyni saz semaisi, 
21: Memleket saat ayan, 21: Konuşma 
(Mizah saati), 21,15: Esham, tahvUât, 
kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkm): 1 - Dohnan-
yi - Rapsodi, 2 - Olessmer - Kırlangıçla-
Bn vedaı, 3 - Borchert - Bir gecenin ro
manı - Vals, 4 - Leopold - Karlsbad ha
tırası, 5 - Künneke - Mavi elbiseli hem
şireler operetinden marş - Final, 6 -
Hanns Löhr - Tempo! Tempo! Galop, 7 -
Pachemegg - Viyana süiti 1) Küçük ge
çit resmi, 2) Operada balet müziği, 3) 
Grabende gezinti, 4) Praterde atlı karm-
ca, 22,30: Müzik (Solistler - Pl.), 23: Mü
zik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yannki program. 

BULMACAMIZ 

:' üp I rn 
•oldan safa: 
1 — Tayyare cemiyeti. 
2 — Hakçasma - Çok değil. 
3 — İbret almak. 
4 — İnkiyad ümid etmek. 
5 — Şöhret - Tersi gemi teçhizatıdır. 
6 — Ödeme - Sonuna «E» gelirse rağ

bet teminine çalışmak demektir. 
7 — Uzunluğıma - Sonuna «T» gelirse 

kaside olur. 
8 — Şivekâr. 
9 — Su taşıyan - Meyil ettirme. 

10 — Beyaz - Rakiplik. 
Takandan aşağı: 
1 — Hadiseler - Tersi asmaktan emirdir. 
2 -^ Bayağı - Erkek hizmetçi. 
3 — Harabezar. 
4 — Tersi katiyen demektir - Keçi, ko-

yım sürüsü. 
5 — İstanbulun bir mesire yeri. 
5 — Una bulanmış - Kemiğin içinde 

bulunur. 
7 — Kumla fala bakan - Rumuzla an

latma. 
8 — Şarkilerden' hükümetinin merke

zi - Su. 
9 — İtalyanİann meşhur yemeği 

muhaffefi. 
10 — Uslu - Gam. 

Geçen bulmacamızın halli 
Boldan sağa: 
1 — Daima, Teke, 2 — Anfiteatr, 

Nat, Saat, 4 — Trikotaj, 5 — Eşhas, Reha, 
6 — Liâ, Ferruh, 7 — Asr, Ekûl, 8 — 
Arife, 9 — İr, Paral, 10 — Terzi, Su. 

Takandan aşağı: 
1 — Dantelâ, Ot, 2 — Anarşist, 3 — İfti

har, İr, 4 — Mi, Ka, Arz, 5 — Atmosf», 
6 — Ekip, 7 — Tasarrufat, 8 — Etajerler, 
9 — Kra, Hu, As, 10 — Trahomlu. 
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m lAA aboMli BNN«da gördtUdertaa. 

NERVIN 
UYKUSUZLUK^—^ 
SiNiRACRILARI^ 
BAYGINLIK -« r 
ÇARPINTI VE • — " 
SİNİRDEN ilERı ÇELEN 
BıiTüNHASTALiKl ARM 

İYİ EDER < 

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

Yazan: İSKENDER F. SERTSLLt Tefrika No. 110 

Kubilây o gün gözdesinin, daha sonra da prens 
Ma-Çinin kaçtığını duyunca buz gibi donup kalmıştı 

— Benim ve nöbetçilerimin haberi 
olmadan, buradan bir kuş bile uça-
mazdı. Eğer Ti - Vong gerçekten kaç
mışsa, hayatım tehlikeye düştü de
mektir. 

Kubilây, saray muhafızını, teşri-
fatçısım ve emin gözcülerini bir artı
ya topüyarak: 

— Ti - Vong'u şimdi bulacaksı-
mz! - diye bağırdı - Eğer o kaçmağa 
muvaffak olmuşsa, hepinizin bu işte 
parmağı vaı demektir. O zaman vay 
başırıza geleceklere... 

Küijuştular.. saraym içini dışım, 
her köşesini aradılar. 

Ti - Vong'u bulmak kabil değildi. 
Kubilây hayvanat bahçesinde bek

liyordu. Tî - Vong bulunmazsa, sa
rayda büyük bir cümbüş olacaktı. 

Samo: 
— Ben bu araştırma işini daha ön

ceden yaptım, dedi, onu kaçırdıklan 
muhakkaktır. 

Kubilây biraz sonra - Samonun 
söylediği gibi - Sung prensesinin 
kaçtığmı öğrendi., hiddetinden ateş 
püskürmeğe başladı. Sarayın inzi
bat işlerile alâkadar olanlan birer 
birer sorguya çektikten sonra, bah
çenin ortasında sopalattı. Hiç birine 
acımadı. BUlıassa harem dairesine 
bakan haremağalarmı o kadar doğ
durdu-ki, bu adamlar bahçeden sa
atlerce kalkıp gidemediler ve toprar 
ğm üstünde ölü gibi hareketsiz yat-
tılaı-. 

Kubilây derhal şehir etrafına ara
yıcı kollan çıkardı. Ti - Vong'u uzak, 
yakın her tarafta anyorlardı. O gün 
öğleye doğru, Moğol prensinin aklım 
başından alan yeni bir felâket haberi 
daha geldi: 

«— Sung prensi, iç kalede yattığı 
zindandan kaçmış!» 

Kubilây bu haberi alınca korkunç 
bir sesle bağırdı: 

— Böyle meşum bir günü idrak 
etmemek için, keski yirmi dört saat 
uyusaydım... 

Kubilây odasma döndü. Vezirini, 
generalleri topladı. Bu ikinci felâket 
haberi birincisinden çok daha mü
himdi. Prens Ma - Çi zindandan na
sıl kaçabilirdi? Kubilây kulaklanna 
inanamıyordu. 

Kale muhafızına haber gönderile
rek saraya davet edilmişti. 

Bu işte mesul olan bir kişi varsa, 
o da kale muhafızıydı. Halbuki, Ku-
bilâyın bu adama çok güveni vardı. 
Sung prensirün kaçmasında onun 
parmağı olamazdı. 

Sarayda toplanan vezir ve general
ler telâş ve heyecan içinde, kale mu
hafızını bekliyorlardı. Pı-ens Ma - Çi 
gerçekten kaçmağa muvaffak olmuş
sa, şimdiye kadar on iki saatlik yol 
almış ve şehirden bir hayli uzaklaş
mış olacaktı. Sung prensinin nereye 
kaçtığım bilen yoktu. Fakat, kolay
ca tahmin edilebilirdi ki. Ma - Çİ 
elbette kendi memleketine kaçmıştı. 

Kubilây: 
— Samonun emekleri boşa giderse 

yanarım. Onu, yıllarca uğraştığımız 
halde, Samodan başka biri yakalıyar 
mamıştı. 

Diyordu. Sung prensinin firar ha
disesi, Kubilâya prenses Ti - Vongu 
unutturmuştu. Kubilây, Ma - Çiyl 
tekrar ele geçiremezse, Cinde güttü
ğü istiklâl fikirleri suya düşmese bi
le gevşiyecekti. Kubilây bu hadise
den çok müteessir omuştu. 

Samo: 
— İki kardeş sözleşmiş ve birlikte 

kaçmış olsa gerek... 
Dyiordu. İkisinin birden ayni ge

cede kaçışı şüphe yok ki, daha önce-
dtti sözleştiklerini ve birlikte kaçtık-
lanm gösteriyordu. Mesele henüz 
halk arasına yayılmamıştı. Kubilây 
bu iki hadisenin halktan saklanmar 
smı emretmişti.^ Çinliler bunu du
yarsa, yeniden Sung prensinden bir 
şeyler umacaklar ve ortalık bu su
retle yerüden kanşacaktı. 

Zaten Çinlilerin garib bir âdeti 
mrdi: Kuvvetliden korkarlardı. Ferd-
1er için böyle olduğu gibi, cemiyet ve 
ndllet mefhumları karşısmda da ay

ni temayülü gösterirler, müstevli 
milletlerden hangisi kuvvetli ise ona 
boyun eğerlerdi. MoğoUarı çok kuv
vetli buldaklan için, onlardan çok 
çekinirlerdi. 

* * * 

Kale muhafızı kendini 
öldürmüş... 

Kubilây kaleye üstüate haberler 
gönderiyordu. Kale muhafızımn gel-
memesi generalleri de heyecana dü
şürmüştü. Nihayet, iç kaleden şöyle 
bir haber geldi: 

«— Kale muhaıfızı odasmda - kar
nını deşerek - kendini öldürmüş!» 

Kubilây bu haber karşısmda bua 
gibi donup kalmıştı. Felâketler bir
birini ktJvaUyordu. 

Taner... Bu, Moğol zabitleri arasm-
da Kubilâym en çok güvendiği bir 
adamdı. Uzun yıUardanberi iç kale
nin muhafızı bulımuyordu. 

Taner çok namuslu, merd, cesur 
bir zabitti. O güne kadar yurduna 
ve yurddaşlanna hiç bir fensüıgı gö
rülmemiş ve bilhassa Kubilâya sadar 
katten ajmlmamıştı. 

Samo bunu dujrunca, vicdamnda 
gittikçe derinleşen bir acı duydu ve 
kendi kendine: 

— Zavallı Taner... diye mınldauıdı. 
Kale muhafızmm ölümüne, hiç 

şüphe yok ki, Samo sebeb olmuştu, 
Taner, uyandığı ve ayıldığı zamsuı 
Sung prensinin zindandan kaçtığım 
duyunca teessüründen kendini öl
dürdüğü kolaylıkla tahmin edilebi
lirdi. 

Kubilây şimdi bu muammayı hal
letmeğe çalışıyordu. Kalede bulunan 
muhafızlardan bir kısmım saraya 
çağırtarak, birer birer sorguya çekti; 
fakat bu sorgular ve tazyiklerden hiç 
bir netice çıkmıyor, prens Ma - Çi'-
nin nasıl kaçtığım, Taner'in neden 
kendini öldürdüğünü öğrenmek ka
bil olmuyordu. Yalnız, nöbetçilerden 
biri, Kubilâya şunlan söylemişti: 

— Muhafızm odasmda acı bir ses 
duydum. Koştuğum zaman Taner 
kendini yaralamış, kendi elile kamı-
'm deşmiş, kanlar içinde yerde yatı
yordu. Başı ucunda durdum. Du
daklarının arasında fısıltı halinde şu 
kelimeleri duydum: «Ma - Çi'yi ben 
kaçırmadım., bir şeyden haberim 
yok., beni arkamdan telin etmesin
ler..» bundan başka bir şey duyma
dım.. Taner gözlerini kapadı. 

Kubilây çok müteessirdi. Nöbetçi
ye sordu: 

— Ma - Çi'nin yattığı odaya kimler 
giriyordu? 

— Bizden başka kimse girmezdi. 
Ve zindamn anahtarlan daima onun 
yanmda dururdu. 

— Bu gece o odamn anahtan kimr 
de idi? 

— Taner kendini ytu^adığı za
man, anahtarlar gene onun yanmda 
idi. Ve Ma - Çi'nin yattığı odanm 
kapısı kilitliydi. 

— O halde Ma - Çi'yi şeytanlar ka
çırmıştır! ... 

Nöbetçi susarak geri çekilmişti. 
Samo olduğu yerde eriyip bitiyor, 

çeneleri birbirine geçiyordu. Çok 
muztaribdi. 

Saraym bütün hassa askerleri, 
Sung prens ve prensesini takibe giU 
mislerdi. 

KubUây: 
— Onlan yakalamadan dönerier-

se, Samoya tekrar yol görünecek. 
Diyordu. Bu vaziyet karşuonda 

Samonun Karakuruma dönmesi ds 
suya düşüyordu. 

Firaileri günlerce aradılar. 
İzlerini bulamadılar. 
Hadiseyi mümkün olduğu kadar 

yerUlerden gizlemeğe çalıştılar. Fa
kat, üç hadisenin birden saklanma
sına imkân mı vardı. 

Kale muhafızı Taner'in oeeedinl 
ailesi almış, ve muhafızın ölüm ha
disesi bu suretle halk arasmda ya
yılmıştı. 

«— Taner kendini öldürmüş., aca
ba neden?» 

I 

Halkm kulağı delikti. 
(Arioun var) 
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FOSFARSOL 
K M , KUVVET, İŞTİHA ŞURIBU 

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

FOSFARSUL'u; Diğer bütün 
Kuvvet İlâçlarından ayıran 

başlıca hassa 

FOSFRRSOL 
surette kan. kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile 
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. 

T. C. ZİRAAT 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası Şube ve Ajans adedi 262 
Zirâi ve ticarî her nevi banka muameleleri 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LlRA İKRAMİYE VERECEK 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda 

çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtüacaktır: 
en M 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 

4 Adet 
4 » 
4 w 

4 0 » 
1 0 0 > 
120 > 
1 6 0 > 

D İ K K A T : Hesaplarmdakl paralar 
dlrde fo 20 fazlasile verilecektir. 

1.000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liralık 
» 

> 
> 

» 
> 

» 
bir sene içinde 50 liradan aşağı 

Kur'olar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kânun. 1 Marl t ve 1 Hasiran 

4,000 Ura 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

> 

> 

» 

» 
> 

» 
düşmeyenlere ikramiye çıkdığı tak< 

tarilüerinde çekilecektir. 

Sanatkâr aranıyor 
Devlet demiryolları umum müdürlüğünden 
Eskişehir şimendifer fabrikasında çalıştmlmak üzere tesviyeci, tornacı 

ve kazancılıktaki bilgileri yüksek derecede olan sanat erbabı işe alınacaktır. 
Ücretleri imtihanda gösterecekleri eh'iyet ve liyakate göre tesbit edilecektir. 
İmtihanlar Ankara deposunda, Eskijelıir cer atelyesinde Alsancak cer atel» 
yesinde Yedikule cer atelyesinde yap.lrx:ak ve matlup evsafta görülenlçr tar-
zlf edilecektir. Taliplerden Ankarade bulunanlar cer dairesine, Efkişehirde. 
kiler cer atelyesine, Istanbulda bulunanlar, Sirkecide 9 ncu işletme müdürlü
ğüne, İzmirde bulunanlar da Alsancak atelyesine müracaat etsinler. (1247) 

(24171 

I Deniz Levazım Satmalına komisyonu ilânlan I 
. — . . • * — • 

1 — Tamir edilecek (6) adet şamandıraya ait açık eksiltme, 29 Nisan/ 
939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de Kasımpaşada bulunan k<K 
misyon binasında yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 3177 lira 30 kuruş olup ilk teminatı (238) lira (30). ku
ruştur. 

3 — İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla 
birlikte komisyona müracaatları. (2478) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânlar 
Kıymeti Pey parası , 
Lira Kr. Lira Kr. 

73 42 5 51 
Çarşı cevahir bedestanı Şerif ağa sokak 131 No. lu ahşap dolabın pazar* 

lıkla müzayedesi 27/4/939 perşembe günü saat 14 de icra edileceğinden talip
lerin Çemberlitaşta vakıflar başmüdürlüğü mahlûlât kalemine müracaatları. 

(2476) 

* â. 

E T i B A N K 
GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN 

Sivas vilâyetinin Divıiki kazasmdaki demir, Artvin vilâyetinin Borçka 
kazasındaki Murgul bakır, Niğde vilâyetinin Ulukışla kazasmdaki Bolkar. 
dağ simli kurşun, işletmelerimiz için ikametgâh ve ikametgâhlarmm tenvir 
Ve teshini işletmeler larafmdan temin edilmek şartlarile üç doktor alınacaktır. 

Mpracaat edenler arasında dahiliye mütehassısı veya operatör olanlar 
tercih edilecektir. 

Diploma ve ihtisas vesika iui''i'^'inin Etibank Genel Direktörlücünc 
Jgönderilmcsi. (1258) (2413) 

Fatih Kaymakamlığından: 
• Fatih, Eminönü ve I nnda bulunan ilk mekteplerin bir kıs-

n u r H '•--•• 1- K.,„oi suretile yaptırılacağından bu baptaki 
§ai; .,K üzere taliplerin Fatih kaymakamlı-
^ındaki komisyon malısusuna müracaatları ilân olunur. (2447) 

Dökülen saçlarm en iyi ilâcı 

dür c$*a(? 
saç suyudur. 

Dr. F E T H i 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gaU 

ta tahlüleri t?e (İDRAR VASITA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN-
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu : Takiime giderken Meşelik |_, 
•okağı Ferah apartımam Tel. 40534 V 

Sarıyer sulh hâkimliğinden: »36/72 
Vida İle Tamo'nun sevlyyen uhdelerin

de mukayyed Büyükderede Kilise soka
ğında eski ve yeni 3 - ve 1 No. U ve ehli 
vukufça 1500 lira kıymet takdir edilen 
iki bab hane şuyuun izalesi için açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırma 15-5-939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar mahkeme kalemin
de yapılacaktır. Arttırma şartnamesi 
20-4-939 tarihinden itibaren herkesin gö-
J^bilmesi için açıktır. Arttırmaya iştirak 
eden kıymeti muhammeneden *:<) yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanm teminat mektubunun tevdi edil
mesi lâzımdır. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sa
hihlerinin işbu ilân tarihinden 20 gün 
içinde gayri menkul üzerindeki haklan-
nı, hususile faiz ve masrafa dair iddiala-
rmı evrakı müsbitelerile birlikte satış me
murluğuna bildirmeleri icab eder. Aksi 
halde hakları tapu siciUile sabit olmayan
lar satış bedelüıin paylaşmasmdan hariç 
bırakılacaklardır. Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenlerin arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malûmatı 
almış addedilir. Satış bedeli muhammen 
kıymetinin % 75 ini bulmaz veya satış 
istiyenin alacagma rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bu bedel bunların 
bu gayri menkuller ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmaz
sa en çok arttıranın teahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün daha tem-
did edilerek 31-5-939 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar 
yine mahkeme kaleminde ikinci arttır
maya çıkarılacak ve sonunda en çok art-
tıranm üzerinde bırakılacaktır. Satılacak 
bu iki gayri menkulün satış tarihine ka
dar olan bilcümle >ina, belediye, evkafın 
20 senelik taviz bedelleri % iki buçuk 
dellâliye resmi ve ihale pulu bedeli müş
teriye aid olacaktır. Daha evvelden bu 
hususta aid olduğu dairelerde tedkikat 
yapmaları kendi menfaatleri icabıdır. 
Gayri menkullerin evsafı: 1 No. lı ev: İki 
kanatlı sokak kapısından içeri girilince 
bir ahşap merdivenle birinci kata çıkıl
dıkta: Bir sofa üzerinde biri büyük biri 
küçük olmak üzere iki oda, bir hela, bir 
aralıktan ibarettir. Sokak kapısı ittisa
linde e\'velce mutfak iken sonra cephesi 
açılarak dükkân haline getirilmiş cephesi 
hasırla örtülü bu evin altmda bir dük
kân da vardır, bu da bu evlerle birlikte 
satılacaktır. 3 - No. h. ev, iki kanatlı bir 
sokak kapısından girilince geniş ve mer
mer döşeli bir antre, antrenin sağmdaki 
kapıdan zemini beyaz taş döşeli ve ocaklı 
bir mutfağa girilir. Mutfaktan küçük 
bir bahçeye çıkılır. Bahçede sakafsız ve 
metruk bir hela mahalli vardır. Antrede 
odun ve kömür koymağa mahsus bir bod
rum da mevcuddur. Etrafı ahşap korku-
luklu bir merdivenle asma kata çıkıldık
ta: Odunluk ve kömürlük olarak kullanı
lan iki büyük dolap ve bir küçük odadan 
ibarettir. Yine ayni merdivenle birinri 
kata çıkıldıkU: Bir sofa üzerinde iki oda. 
bir hela, ve üzeri açık bir taraça vardır. 
İkinci kat U birinci katm ayni olup yal
nız taraçası yoktur. Kısaca evsafı tarif 
edilen bu iki menkul müşterilerin müra
caatlarında evdekiler tarafmdan görül
mesi temin edümlştir. Bu şartlar için
de gayri menkul kendisine ihale edilen 
kimse derhal veya verUecek mehil için
de ihale bedelini ödemezse ihale karan 
feshedilerek kendisinden evvel en yük
sek flat verene teklif edilir. O da razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş 
gün içinde başkaca arttırmaya çıkarıla
rak en çok arttırana ihale edilecek ve 
iki ihale arasındaki fark ve geçen gün
lerin de faiz, masraf ve diğer zararları 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın şarta 
riayet etmeyen alıcıdan tahsil edilecektir. 
Daha fazla izahat almak isteyenlerin 
936/72 numaralı izalei şüyu dosyasını ve 
satış memurluğundan tedkik için isteme
leri ilân oluur. M. 2022 

Zayi — Ankara koopt' " ' ' .İmiş 
oldufeum 3679 numarah 1, . .za
yi cUim. yenisini alacağımdan eskisinin 
İıükıvıü yoktur. 

Üsükdar iskele işleri iskele memuru 
Yaşar Taşer 

İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

1000 kilo kalay, 100 kilo nisadır, 
100 kilo pamuk 19/4/939 çarşamba 
günü saat 14,30 da Taphanede İstan
bul Levazım amirliği satınalma ko
misyonunda pazarlıkla satm alma-
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 3088 
lira, katî teminatı 463 liıa 20 kuruş
tur. Şartname ve numuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kati. 
teminatlarile beraber belli saatte ko
misyona gehneleri. «622» «2482» 

• 
Piyade ve atış okulu ihtiyacı iç'n .̂  

yevmiye pişirilecek 1250 kilo kf ^̂ ar 
ekmeğin pişirmesi 24/Nisan/939 pa
zartesi günü saat 14,30 da Tophanet'* 
amirlik satınalma Ko. da açık eksilt
mesi yapüacaktır. Tahmin bedeli 
3937 buçuk Ura ilk temüıatı 295 lira '• 
31 kuruştur. Şartnamesi Ko. da gö
rülebilir. İsteklilerin kanımî vesik?.-
larile beraber belli saatte Ko, na gel
meleri. «613» «2372» 

• 
5110 metıe yatak kılıflığı bez alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14,4/ 
939 Cuma günü saat 15 te Tophaned» 
amirlik satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Numunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin katî teminatla-, 
rile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (609) (2346) 

• 
5500 metre gömleklik poplin mü- ; 

teahhid namı ve hesabına alınacaktuk 
Pazarlıkla eksiltmesi 14 Nisan 939-
Cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
amirlik setmalma komi'-yonunda ya
püacaktır. To.h:ııin bedsli 4840 lira, 
katî teminatı 726 liradır. Şartnı n.e 
ve numunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunî vesikalarile beui 
saatte komisyona gelmeleri. 

(612) (23-. ro 

Beyoğlu yabancı askerlik 
Şubesinden: 

1 Beyoğlu yabancı şubrsinde 
kayıtü yoklama kaçağı olarak mua
mele gör:îiüş ve tckemır.ül etmiş 318 
(dahil) 334 i63hi]) d( ğumla tıenia-
aratı askere sevk olıır.«caktır. Nak
dî bcdelîrri 14 Nisan 939 cuma y;üra 
akşamma kadar kabul olunacaktı •. • 
Toplanma ve sevk günü 15 Nisan 9'.9 
cumartesi saat 9 dadır. 2 — Yine şu-
bemizde yabancı kayıtU yoklama ka
çağı olarak muamele görmüş ve teK -
kemmül etmiş 316 (dahil) 333 (da;^ 
hil) doğumlu harp > ;m^ 
rük eratı ile 316 (c... .... „„. c.....ji) 
gayri islâm erat askere sevk ohîna-« 
çaktır. Nakdî bedelleri 25 Nisan 939 
salı günü akşamına kadar kabul olu
nacak! v. Toplüniiia ve icvk günü 26 
Nisan 939 çarşamba günü saat 9 da
dır. 

Şehremini Halkevinden: 
15 - 4 - 1939 Cumartesi günü akşamı 

" "O da Evimizde B. Emin Ali Yaşi ı 
n (Adabı muaşeret) adlı bir kon-

îmdau 
(Ma! '•' 
tir. ; 

^nra Temsil kolu 

er Ev sekreterliğinde 

t&ra-
ve 

1 
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Sahife 14 X K Ş AIC 13 Nisan 1939 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
tarifesinde tenzilât 

Damga kanununda yapılan son 
tadilât üzerine Küçük İlânlar 
tarifemizde o nisbette tenzüât 
yapılmıştır. Yeni tarife için ilân 
memurluğuna müıacaat edilme
lidir. Telefon: 20681. 

1 >- İŞ ARIYANLAR 
FRANSIZ LİSESt MEZUNU — Refç-

feransh bir genç iş arıyor. Akşamda A. T. 
mmuzuna müracaat. — 5 

DİPLOMALI BİR EBİE İŞ ARIYOR — 
Üniversite doğum şub^inden mezun bir 
Türk bayan gerek İstanbulda gerek taş
rada hususi hastanelerde iş anyor. Ak-
şam'da (Ebe) rumuzuna mektupla mü
racaat. — 1 

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

İŞ ARIYORUM — Tahsil görmüş otuz 
yaşmdayım, eski, yeni yazHn mükemmel
dir, kuvvetli hesap bilirim. Hesap ve yazı 
makineleri kullanırım vesaiklerim mev-
cuddur. İstanbul dahili, g|uüük veya ya
tım günlük bir iş anyobım. Akşam'da 
Muhasip rumuzuna mektapla müracaat 
edilmesi. — 2 

SÜT ANNE ARIYANLABA — Sütü İyi 
genç muhtaç vaziyettedir. İstijrenler Ka-
dirga Kâtip Sinan mahallesi No. 15 Sa-

jMıhat. — 1 

İŞ ARIYORUM — Yaşım 18 dir. Lisenin 
dokuzuncu smıfmda tahsildeyim. Muhta
cım. Geceleri ne işi olursa olsun çahşınm. 
Kanaatkarım. Akşam gazetesi Z. S. rumu
zuna müracaat. — 2 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
BİR BAYAN İSTİYORUZ — Gişemizde 

çahşmak üzere bir bayan istiyoruz. Adres: 
Yenicami Sultanhamam cadde. Mısır çar
şısı kapısı karşısı Tunç Ay Gişesi. 

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

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

PLASİYE ARANIYOR — Çelik ve de
mire müteallik vasi programı ihtiva eden 
büyük bir firma plâsiye aramaktadır. Mü
racaat. P. K. 1076. — 1 

3 - SATILIK EŞYA 
DENİZ MERAKLILARINA — İngiliz 

tezgâhlannda inşa edilmiş Maon 5 metre 
uzunluk 1,30 genişlik önü körülkü 6 mil 
süratinde 6 kişilik 4,5 beygir kuvvetinde 
deniz şanjümanlı saatte bir Jıilo benzin 
sarfeden deniz motörü tam takım bütün 
teferrüatile satılıktır. Haliç Feneri Vasil 
Naum kızağ:! müdürlüğüne müracaat. — 3 

SATILIK MOTOSİKLET — 38 model 
7,5 beygir kuvvetinde Harlay arabalı mo
tosiklet: Kurtuluş Safa rtıeydanı Aliağa 
sokak No. 19. 

ÜÇ ADET MOTOR ARANIYOR — 
220 - 380 amperlik iki adet motor biri otuz 
Jlâ kırk beygir diğeri 6 ilâ 10 beygir kuv
vetinde ayrıca da su tulumbası 2 beygir 
kuvvetinde lâzımdır. Eyüp Silâhtar cad
desi Aslan tuğla fabrikası sahibi Sabd 
Özaslaoa müracaat. Telefon: 21132. 

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

SATILIK DENİZ MOTÖRÜ — Süraltl 
deniz motörü satıhktır. Mektupla veya hefl 
gün 12 - 13 e kadar Mahmudpaşa İrfaniye 
faan 26 Melih Keskine müracaat. 

SATILIK OTOMOBİL — Hususîde kul
lanılmış taksiye de yarar DOÇ markalı 
otomdDU ehven satılmaktadır. Görmek ve 
pazarlık etmek için Yeni postahane kar-
Iismda Velora han odabaşısı Karabete 
müracaat. 

^ R DENİZ MOTÖRÜ ARANIYOR — 
teinde asgari iki kişilik yatma yeri ve he-
l&sı bulunması şarttır. Galata İnhisarlar 
İnşaat şubesinde mimar Fazıl Aysujra 
.müracaat edilmesi. ~ t 

SATILIK ŞARPİ — Denizcilik federa»* 
yononun pl&nlanna göre yapılmakta 
İken memuriyet nakli dolayısile tamam
lanamayan bir (şarpi yole) neva flatle 
ecele satılıktır. İnhisarlar Tuz fan me
muru Şemseddine müracaat. — I 

KELEPİR OTOMOBİL — Şehremaneti 
Binbirdirek meydanında Halk Otobüsle-
Eİ garajmda bulunan (Naşh) markalı 
lüks spor otomobili satılaca^dan istek
lilerin mezkûr garajda otomobili gördük
ten sonra fiati hakkında görüşmek üzere 
81rkeclde Yeni İzmir ambarına müracaat. 

4 - KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK DAİRE — Taksimde Topçu 

caddesinde Uygun apartımanmm 2 numa
ralı lüks dairesi eşyasile beraber yaz için 
kiralıktır. Dört odası ve konforu olan bu 

apt. her gün gezilebilir. — 20 

SATILIK YALI — Yeşilköyde Marmara-
ya nazır yeni yağlı boyalı konforlu Köy-
içi Rıhtım sokak No. 42 balıkçı Filipakiye 
müracaatlan. 

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. 

SATILIK HANE — Ebussuut Salkımsö-
ğüt caddesinde 24 numaralı kagir hane 
satılıktır. Apartıman şeklinde kıülanıla-
bilir, altmda dükkânı vardır. Nuruosma-
niye İkbal kıraathanesine üçüncü kata 
müracaat. — 2 

GAYET UCUZ SATILIK ARSA — Ba
kırköy istasyonuna 3 dakika mesafede 
mürtefi ve denizi tamamen görür metre 
murabbaı 200 kuruşa satılıktır. 1500 met
reye kadar verilebilir. Bakırköy Zuhurat-
baba caddesi No. 22 ye müracaat. — 5 

PEK UCUZ FİATIJ; ACELE SATILIK 
ARSA — Suadiye ile Bostancı arasında 
içinde taşı mevcud gayet güzel bir arsa. 
Metre murabbaı 150 kuruştur. Bakırköy 
Zuhuratbaba caddesi No. 22 ye müracaat. 

— 2 

8 LİRAYA KİRALIK KATLAR — Ter-
kosu ev sahibine aiddir. Tarlabaşı Yağ
hane sokak köşcbaşmda bakkal Ohannes'e 
müracaat. —2 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ci
hangir Güneşli sokak No. 50. Alman hasta
nesi arkasında deniz görür dört katlı küçük 
şirin her konforu havi modern apartıman 
İradı 960 lira fiat 7250 İria. — 2 

KİRALIK KAT VE ODALAR — Her tür
lü konforu havi, avukat ve tüccar komis
yoncular için elverişli kat veya odalar ki
ralıktır. Yeni Postahane civarmda 7-9 nu
maraya müracaat. Telefon: 21434. — 2 

YEŞİLKÖYDE KİRALIK KÖŞK — İs
tasyona 6-7 dakika mesafede, Ondört Ni
san sokağmda, 5 numarada, Yeşilköy To
hum enstitüsü şeflerinden Şükrü Akerin 
tahtı isticarında bulunan köşkün üst katı 
bütün eşyasile beraber, yazlık olarak ki
raya verilecektir. Görmek için içindeki
lere müracaat edilebilir. — 1 

BOSTANCIDA EV YAPTIRMAK İSTİ-
YENLERE — Çok elverişli tramvay ve as
falttan istasyon ve vapura yakın deniz 
kenarı 1 dönümlük köşe başmda arsa sa-
tıhk. Bahçekapı Anadolu han No. 28 Kâ-
mil'e müracaat. Tel. 20220: — 1 

SATILIK ECZANE — Manisanm Kula 
kazasında Mehmed Refik eczanesi yaşh-
lığmdan sahibi tarafından satılıktır. Mek
tupla yukarıdaki adrese müracaat. — 2 

KİRALIK VE SATILIK YALI — Boğaz-
İçinde Çubukluda iki daireli bahçeli bir 
yalı eşyah ve eşyasız olarak kiralıktır. Te
lefon ve elektriği vardır. Telefon: 42686 ya 
müracaat. — 2 

KİRALIK — Kurtuluşta tramvay is
tasyonu karşısmda 23 No. lı Müzeyyen ap. 
üç odalı dairesi kiralıktır. — 12 

KİRALIK EŞYALI APARTIMAN — Şiş
lide her konforu havi eşyah bir apartıman 
yaz mevsimi için kiraya verilecektir. Te
lefonla 41378 No. ya müracaat. — 8 

SATILIK APARTIMAN — Müştemilâtı 
tekmil senevi 1464 lira irad getirir. Semti 
Lâleli Koska caddesi No. 40. — 1 

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

— 1 

KİRALIK SAYFİYE — Erenköy sana-
toryomu civarmda otobüse çok yakın 
çamlı ikiden beşe kadar her kaç oda is
tenirse. Şerait çok müsaiddir. Tafsilât al
mak içuı Beşiktaş iskelesi Mahkeme çık
mazı 13 numaraya müracaat. — 3 

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

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

KİRALIK — Hava ve suyu ile maruf 
Yakacığm en mutena mahalli olan. Çarşı 
civarmda Ayazma caddesinde Sevim mah-
fell namile maruf Sıdkı beyin hane ve 
gazinosu kiralıktır. Otel, pansiycuı, lo
kanta, gazino yapmak için elverişli oldu
ğu gibi ailelerin ikametine de müsaiddir. 
Kiralamak isteyenlerin Çemberlltaş Mah
mudiye otelcisi Mükremine müracaatlan. 
Telefon. 23402. — 1 

YAZIHANE VE MUAYENEHANEYE — 
ElverişU kiralık, geniş salon ve odalar, 
kalorifer ve sairesl mevcuddur. Beyoğlu 
İstiklâl caddesi Emgen apartımanı birinci 
kat. Foto Kanzler üıeıL — I 

SATILIK ARSA — Feneryolu, Bağdad 
caddesi, 146 No. lı 2 dönümden fazla, 
ağaçlı, duvar, k^u ve koyulu bir arsa sa
tılıktır. Müracaat: Tel. 43249. — 1 

SATILIK KÖŞK VE ERAZİ — Kartalda 
Rahmanlar tepesinde geniş bir erazi için
de çam ve zeytin srüzlerce ağacı muhtevi 
B.Alımed Esad köşkü ile erazisi çok ucuz 
bir fiatle satılıktır. TafsUât almak ve gö
rüp gezmek için içindekilere müracaat. 

— 2 

ARSA FİATİNE SATIUK EV — Anka-
rada Yenişehirde Meşrutiyet caddesi 
eski İnkılâp yeni, Yenlkalık sokak 3 nu
maralı 38 metre murabbaı cepheli 960 
metre murabbaı arsası bulunan kagir ev 
satılıktır. İsteklilerin Akşam'da H B ru
muzuna müracaatlan. 

SATILIK İKİ KAGİR EV — 8 zer odah 
yanlarında arsasile ve birinin bahçed 
var. Elektrik, sarnıcı, kuyusu mevcud, 
tramvaya yakm, denize nazır, havadar. 
Üsküdar Yenimahalle Miroğlu sokak 51 -
52 numaralı. Taliplerin Fincancılar Aslan 
Frisko hanı odabaşısına müracaat. — 3 

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 karşısmda İnhisarlar vez
nesinde Kenan Kılıç'a müracaat. — 2 

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

SATILIK — Beşiktaşta Kılıçalipaşa mar 
hailesi Yıldız caddesinde denize nazır 
500 metre murabbalık arsa ucuz fiatle 
acele satılıktır. — S 

ANADOLUKAVAĞINDA — Dolay ma
hallesinde Hacı Vasfı bey sokağmda 9 nu-
marah denize nazır beş odalı gasret sıhhi 
hane ucuz fiatle satüıktır. — 2 

ALİBEY KÖYÜNDE — Silâhtarağa ma
hallesi elektrik fabrikası karşısında cBe-
ziryağ Kaynağı» adile maruf araziden his
seme düşen 24 hisseltk yeri ucuz flatle en 
yakm 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. — 2 

ACELE SATILIK KÖŞK, ARSALAR — 
Erenköy Fmn sokağında dokuz dönüm 
çamlık, meyvalık bahçe, elektrik, hava
gazı, terkos, acı su tertibatmı havi üç 
köşk toptan, perakende satılıktır. (52,20) 
telefonla müracaat. — 1 

KİRALIK - SATILIK — Büyükadada 
Nlzaımda, Çamlıbel sokağında Tevfik pa
şa köşkü satılık ve kirahktır. Görmek 
üzere köşke ve görüşmek üzere .Osman l>ey 
matbaasma veya telefonla 23883 numa
raya müracaat. — 1 

KİRALIK APARTIMAN — Ortaköyde 
vapur iskelesi yanında Salhane sokak 
12 numara, 4 oda, hol, su, elektrik, hava
gazı, banyo, yazlık ve senelik verilir. Mü
racaat: Galata Nur han 13 numara. Tele
fon: 43265. — 6 

S — MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE — (Bahusus ticaret şubele

ri) - İngiliz Oxford üniversit. mezunu bir 
profesör ders veriyor. - Esaslı ve en asri 
usul. - Ehven fiatler. - «İngil. Prof.» — 15 

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

— 11 

YENİ DANS LAMBET VOK DANSLA
RI — Hususî ve münferid olarak pazar
dan maada her gün Beyoğlu Karlman 
karşısında Nuri Ziya sokak No. 39. Profesör 
Panosyan. — ^ 

ALMANCA DERSLERİ — BerUn üniver
sitesinden mezun bir Alman profesör ta-
rafmdan en seri ve asri metodla verilir, 
natler mutedildir. «Prof. H.» — 14 

DANS DERSLERİ — En iyi en çabuk 
ve akademik metodlarla asri danslan ye
niliklerle öğretir. Prof. Hanımyan B. oğlu 
Parmakkapı Mis sokak No. 13. — 6 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dlMea kitap, gaıete, 

mecmua ve kırtasiyeyi ucuz olarak 
AKBA mİMMMİaİBde bulabillrsinis. 
Hw dilde kitap, mecmua siparişi ka
bul edilir. İstanbul gazeteleri için ilin 
kabul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesab makinelerinin Ankara 
acentesi, Parker dolma kalemlerinin 
Ankarada «atış yeridir. Telefon: 33T7. 

Dn Suphi Şenses 
İdrar yollan hastabklan mfitebassuı 
Beyoğlu Yddız sineması karşısı Lelüer 

apartıman. Fakirlere parasız. 
TeL 43924 

Sahibi: Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdûrâ: Şevket Rade 

1 

Gayrimenkul satış ilânı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Hasan Basri ve Ali Riza ile bayan Hasenenin sandığımızdan 19042 
lıesap numarasile aldıklan (4000) lira borçlarına karşı birinci derecede ipo
tek edip vadesinde borçlarım ödemediklerinden haklarmda yapılan takip üze
rine 3202 numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesi mu
cibince ve her biri ayn ayn senetlerle tasarruf edilmekte ise de mecmuu bir 
gayri menkulde bulunması itibarile bir şartname ile ve kül halinde satılması 
icap eden ve cümlesi kârgir olan Fatihte Karamaniisağîr ve Hoca Hayrettin 
mahallesinin Süpürgeci sokağında eski 22, 22 ÎJü. yeni 22, 16 kapı No. lu şe
kerci ham ile derununa cari bir masura su *s mezkûr han derununda oda-
cıhk ve berber gediğinden münkalip şimdi mağazası olan bir bap hanın ta
mamı ile yine ayni mahalde malta sokağmda eski ve yeni 8 No. lu gedikten 
münkalip bekçi odasmın tamamı ve yine ayni mahal ve sokakta eski ve yeni 
14 kapı No. lu gedikten münkalip bir bap dükkânm tamamı ve yine ayni ma
halde ve sokakta eski S yeni 6, 6/1 No. lu oturakçı gediğinden münkalip şim-
do bodrumlu bir dükkânın tammı ve yine ayni mahallenin süpürgeci sokğm-
da eski ve yeni 20 No. iu şekerci dükkâm altmda kâin bir bap berber gediğin
den münkalip dükkâjun tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isti-
yen 937,50 lira pey akçesi verecektir. MUlî bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabuı olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şart
namesi 20/4/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlerle sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurual çaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iza
hatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun
ları tetkik ederek satıhğa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 5/6/939 tarihine müsadif pazartesi günü 
Cağaloğlunda kâin sandığıraaıda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat İhale yapılabilmesi irin teklif edilecek bedelin tercihan almması icap 
eden gayri menkul mükellefiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttııanın taahhüdü baki kalmak şartile 22/6/939 
tarihine müsadif perşembe günü ayni mahalde ve ajmi saatte son arttırması 
yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıramn üstünde bırakı
lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilân tari
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. 

Bu suretle hakiarmı bildirmemiş olanlarla haklan tapu siciUerile 
sabit olmayanlar sııtış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malûmat almak istiyenlerin 937/93 dosya numarasile sandığımız hukuk işle
ri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

DİKKAT 
Emniyet .sandığı; sandıktan alman gayri menkulü ipotek göstermek isti-

yenleıe muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfım tecavüz etme
mek üzere ihale bedeünin yansına kadar borç vermek suretile kolayhk göster
mektedir. (2489) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Tahmin Muvakkat EksUtmenin 
değeri teminatı 

800 adet erat kaputu 7200 
700 erat kışlık elbise 7000 

3000 çift erat kundura 14100 
900 takım yazlık elbise 4680 

3000 takım erat çamaşırı 2700 

Eksiltme Saat 
nev'i tarihi 

540 Kapalı zarfla 28/4/939 Cuma 11 
520 » » > » 15 

1058 > > 29/4/939 Cumartesi 11 
351 Açık eksiltme 28/4/939 Cuma 16 
173 » » 29/4/939 Cumartesi 11,30 

1 — Gümrük Mulıafaza Genel Komutanhğı ihtiyacı için almacak melbu-
satın cins ve miktarlaı ile temüıatlan ve eksiltme ve gün ve saatleri yuakıda 
yazılıdır. 

2 — Şartname ve evsaf komisyonda görülebilir. 
3 — İstekülerin gün ve saatinde kanunî vesikalai'ile ve kapalı zarfla ek

siltmeye iştirak edenlerin teklif mektuplarmı bir saat evvel Galatada eski İt
halât gümrüğündeki komisyona vermeleri. (2480) 

Açık arttırma ile emsalsiz satış 
Nisanuı 16 ncı pazar günü sabah saat 10 da Teşvikiyede Kâathane 

caddesi 69 No. lu Gözem apartımanm 2 No. lu dairesinde Bizanten, Ro
men ve sair mermer ve toprak heykeller. XIII den XVIII asra ait hayli 
Türk çirüleri ve nadide Epok eşyaların 2 nci satışı olacaktır. 

Mevzuubahis eşyalan evvelce görmek için arzu edenler 15 Nisan 
cumartesi günü sabah 10 dan akşam 5 e kadar ziyaret edebilirler. 

İstanbul Sıhhî Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Heybelia'la verem sanatoryomuna yapüacak olan 300 adet sinema kol
tuğu açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltmesi 14/4/939 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 — Muhammen fiyat: Beher koltuk için 10 lira 75 kuruştur. 
3 — Muvakkat garanti: 241 lira 88 kuruştur. 
4 — İstekliler şartname ve numuneyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 — istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu
bu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2121) 

Betonarme köprü inşaatı 
Nafia Vekâletinden: 

1 — Gaziantep vilâyeti dahilinde İslâhiye - Kilis - İslâhiye . Ekbez • Hassa vi 
İslâhiye - Tahtaköprü yollan üzerindeki Karasu, Güvercinlisu, Gürecl ve Ekbei 
köprülerinin betonarme olarak inşaatı bir arada (43450) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usulüe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 28/4/939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) da Nafia 
Vekâletinde şose ve köprüler reisliği odasında 3rapüacaktır. 

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

4 — İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida !!• 
Nafia Vekâletine müracaatla bu gibi inşaatı jrapabileceklerine dair ehliyet ve
sikası almaları lâzımdır. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika İle Ti
caret odası vesikasım ve (3260) hralık muvakkat teminatlarım havi olarak 
2490 sayılı kanımun tarifatı dairesinde hı[zırlayacaklan kapalı zarflannı 
ikinci maddede yazıU vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri muktazidlr. (1267) (2422) 
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KESKİN KAŞELERİ) Kınklık, Nezle, Grip, Romatizma, baş ve diç ağrılarına birebirdir. İstanbul 
Bahçekapı SALin NcCm , 

Yalova Kaplıcalarında 
Mevcut hurda kurşun, demir, bakır ve teferruatüe dinamo motor sa

tılığa çıkarılmıştır. Talip clanlarm bu malzemeyi mahallinde görerek v« 
geç 19 Nisan 939 çarşamba gününe Icadar DenizbanK Yalova kaplıcaları 

• • • • • • • • • • • • • • • müdürlüğüne müracaatları, • • • • • ^ • ^ • • ^ • B 

y<jjL 1 H K n i ISTIRAP.... 
«. r»?»' ^*>U J Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDAVİ 
Kelimeler, bunu ifadeden acizdirler. Bay 

M. A. zevcesinin ne yaptığtaı bilmiyorum, di
ye anlatıyor. 

^Tff''^Z,^-^ I \] Yakılarınız olmadan sırt ağrısından son 
yp^l \ [h \m derece ıztırap çekiyordu. Nihayet ağrıyan ye-
'Im \\ \ \ i re bir AIACOCK yakışım koydu. Yaptığı «nl 

tesiri ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi 
sözle ifade etmek gayri kabildir. 

Neden ağnsımn acıkh darbelerine, veya siyatik ve iltihabı asabm sana-
larma talıammül etmeli. Hemen bir dikenli ALLCOCK yakısile bu ıztıraplara 
nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrıları defeder. Delikli ALLCOCK yakısı, ka
nın cereyanım tahrik .ağrıyan mafsallarda kanın terekkümünü men ve sükûn 
temin eder. 

DELİKLİ ALLCOCK YAKISI. Piatı 27 1/2 kuruştur. 

ROMATİZIIA ! ZAİL OLUR ü 

SÜMER BANK 
Deri ve kundura sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden 
Fabrikamız mamulâtı kösele ve muhtelif derilerinin satış yeri 1935 se-

nesindenberi İstanbulda Sirkecide Sansaryan hamnm altmdaki mağazada 
1938 senesinin uihayetindenberi de Sirkecide Köprülü hana nakledilmiş ol
duğu ilân olımur. 

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

keşifli soğuk hava deposu ve buz fabrikası 45 gün müddetle kı^ıah zari usu-
lile münakaşaya çıkarılmıştır. Taliplerin şartname proje ve keşifnameyi İs
tanbul ve Edirne belediyesinde görebilirler. Ve 360 kuruş bedel mukabilinde 
Edirne belediyesinden tedarik edebilirler. İhale 25 nisan 939 tarihine mü
sadif sah günü saat 15 te Edime belediye encümeninde yapılacaktır. Tahpler 
2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış 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
dir. (2390) 

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumî Merkezinden: 
Cemiyetimiz tarafından saym halkımızı zehirli gazlardan korumak 

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

de bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umumî 
merkezimize, İstanbulda Yenipostane civannda Kızılay hamnda Depo
muz Direktörlüğüne müracaf.tları rica olunur. 

Yukarıda yazıü satış yellerinden perakende veya toptan ya bizzat 
müracaat ederek satm almak istiyenlere veya memleketimizin her han
gi bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara ambalaj 
ve posta masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher Maske altı liraya 
verilir. 

Prevantoryum - Sanatoryum direktörlüğünden 
Muvakkat Teminat Müessese teslimi tahmin 

Lira Kuruş Cinsi 

U 25 

(Komodin 
(Dolap 
(Masa 
Sandalye 

Adet 
20 
7 
6 

50 

Fi. 
l i ra 
8 

Muhtelif 
, » 
6 

olunan Fiyat 
Lira Kuruş 
160 
300 
230 
300 
990 

Halk ziraatı 
Meyva, çiçek, bağ, sebze kümes 

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

Yazan: ^Akşamy» ziraat muharriri 
Profesör Şükrü Aker 
Bahçe meraklılarına ve alelu-

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

Müessesemiz için m.üfredatı yukanda yazılı eşya pazarlıkla satın alma-
caktır. 

Pazarlık 14/4/939 tarilıinde saat 14 de Cağaloğlunda Yüksek mektepler 
öîuhasebeciliği binasmda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar muvakkat teminat-
larmı sözü geçen muhasiplik veznesine yatırarak alacaklan makbuz ve Ti
caret odası vesikalarile birlikte yukanda yazıü gün ve saatte komisyona, ev
saf ve şeraiti görmek istiyenlerin de müessese direktörlüğüne baş vurmalan. 

(2462) 

Gümrük ve tahliye işleri yaptırılacak 
SÜMER BANK umumî miidiirlüğiinden 

1) Sivasta tesis edilecek çimento fabrikası için hariçten gelecek 
tîikriben 5,000 ton sıkletindeki makinelerin Samsunda tahliye, gümrük
leme ve Sivasta şevki işleri bir müieahhiae ihale edilecektir. 

2) isteklilerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlük ticaret ser
visine ve İstanbulda Sümerbank İstanbul şubesine müracaat ederek 
şartnameyi almalan lâzımdır 

S) Kapalı zarf tçlnde verilecek tekıuıeım nihayet 6 Mayıs 1939 ta
rihine kadar bankava tevdii lâzımdır. 

istanbul Harici 
Kıtaat İlânları 

İzmirde yaptırılacak bir tayyare 
hangarı yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
125135 lira 42 kuruştur. Ük teminatı 
7507 liradır. Eksiltmesi 21/4/939 cu
ma günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da yapüacaktır. 
Keşif proje ve şartnamesi 6 lira 26 
kunış mukabilinde Ankarada Ko. dan 
almır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 - cü maddelerinde yazıh 
belgelerle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

<923» «2173 

Tekirdağ tümen birlikleri için 110 
ton sığır eti kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Tahmin fiatı 
beher kilosu 28 kuruştan tutan 30800 
lira ilk teminatı 2310 liradır. İhale 
günü 14/4/939 cuma günü saat 11 de
dir. Şartnamesini her gün Tekirdağ 
Tüm satınalma Ko. da görebilirler. 
İsteklilerin belli gün ve saatte ve 
kanunun istediği vesikalarla birlikte 
Ko. muza müracaatları ve zarflann 
muayyen saatten bir saat evveline 
kadar Ko. na veraıiş bulunmalan. 

(917) (2093) 
• 

Kırklareli garnizon birliklerinin 
ihtiyacı için 300,000 kilo sığıreti ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Kalosunun muhammen fiatı 27 ku
ruş 50 santim ilk teminatı «5375» 
liradır. İhalesi 1/5'939 Pazartesi 
günü saat 16 dadır. İsteklilerin şart
namesini 500 kuruş mukabilinde 
Kırklarelinde Ko. dan alabilirler. Ta
liplerin kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesaikle teminat mektuplan-
m belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Kırklarelinde Tüm. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

«942» «2374» 
• 

Çorluya yakın bir mesafede dört 
adet cephanelik kapah zarf usulile 
münakaşaya konmuştur. İhalesi 
28/4/939 Cuma günü saat 16 da 
Çorluda Kor satmalma Ko. da yapı
lacaktır. İlk pey parası 1710 lira 25 
kuruştur. Şartname, keşif ve projele
rini görmek isteyenler her gün Çor
luda kor satınalma Ko. na müracaat
la görebiUrler. İstekliler kammun 2, 
ve 3 üncü maddelerindeki belgelerile 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarmı Ko. na ver
miş bulunmaları. «941» «2373» 

Baker Ayakkabları 
Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktisad 
etmiş olacaksınız. Hali hazırda 
yerli ve ecnebi malı zengin çeşid-
lerimiz vardır. Geliniz, görünüz ve 
intihab ediniz. 

_—I Dr. A. Asım Onur | ^ 

O r t a k ö y 
Ş İFA Y U R D U 
tstanbulun en güzel yerinde, genl| 

bir parK İçinde, konforu mükemmel 
bakımı İyi. kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadın amellyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve diter ameliye
ler İcin cok ucuz hususi tlatler. Orta
köy. tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

A D E M İ İKT İDAR 
BELGEVŞEKLÎĞİNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayuıız. 

(Po.sta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

{ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numunesi mocibince 1258 adet tuz küreği mubayaa olımacaktır. 
II — Muhammen bedeli 943,50 lira muvakkat teminatı 70,76 liradır. 
n i — Eksiltme 20/4/939 perşembe günü saat 14 de Kabataşta levazım 

şubesindeki ahm komsiyonunda yapılacaktır. Numuneler her gün sözü geçen 
şubeden almabilir. 

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

• 
I _ Şartname ve numunesi mucibince 20,000 Kg. kaim kmnap kapalı 

zarf usuhle mubayaa olunacaktır. 
n — Muhammen bedeU 17,000 ve muvakkat teminatı 1275 liradır. 
m — Eksiltme 14/4/939 cuma günü saat 15 de Kabataşda levazım şube

si, müdüriyetindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV _ Şartname ve nümımeler her gün sözü geçen şubeden parasız alı-

nabilir. 
V — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile % 7,5 güvenme para

sı makbuzunu ihtiva edecek kapalı zarflann eksUtme günü en geç saat 14 e 
kadar komisyon başkanhğma m.akbuz mukabihnde verilmesi lâzımdır. (2015) 
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T R A S B İ Ç A C I 

Her yerde P O K E R 

Traş olduktan sonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

POKER 
Traş bıçakları cildi yumuşatır 

ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 
traş bıçaklanın 
ısrarla isteyiniB. 

EtDİbanktenı 
Mühendis ve fen nnemuru aranıyor 

Bankamızın muhtelif ınadenîerinddri İnşatta şantiye şefi olarak çalışmak 
üzere tecrübeli mühendislere ve bunlann yanmda çahsarak tecıübeli in^n'i 
fen memurlanna ihtiyacımız vardır, irujp olan'-— *''^ ..^., Ff̂ Ho,̂ ı r . ., 

I Direktörlüğüne müracaatları. (1259) (2419) 
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istanbul, İş Bankası karşısında 15 Numarada 

MAIıÛIı CEMAL 
G İ Ş E S İ 

Bu defada uğurlu adı, 2 büyük ikramiyeyi vermekle bahtiyardır 

liralık 
EIM B Ü V Ö K 

Fatihte Sinanağa mahallesinde 
İKRAMI I Y E Yo 
114 numarada Bay Halide 

Iıiralık 
1K8IN1Cİ BKRAM İ Y E Y İ 

AnL-ararla Rav Fahriye 

KAZANDIRDI, 
sIpaırlşDerS seriatm v@ mnıyııntaı̂ sııniDSin ^öndeHOir. 
Muhterem müşterilerinin arzuları üzerine çıkan ikramiyeler teşhir edilmez. ı 

ikramiyeler kaynağı oian 
KADER GİŞESİ 

Bu son keşidede dahi bir çol( vatandaşları sevindirdi 

200.000 lirayı 
tsmîni vermiyen müşterimizden biri. 

20.000 lirayı 
Bay Ali Beyazıt Üniversite hademesi 

1 0 . 0 0 0 lirayı 
Bay Nuri ve arkadaşları Ortaköyde 

Çarşı içinde manav 

Kazandılar »t parayı tamaıtıtn aldılar 
K A D E R G İ Ş E S İ N İ N 

Sattığı biletler, Gişesinin ismi r̂ibi kaderin cilvesine mazhardır ve 
ikramiye isabet etmesi hemen hemen muhakkaktır 

j t o l e jahtiyarjM_«r«Miuı juıfa^ıgak irtorscni»? BUetimai mutlaka 

T alinizi 
Yeni tert ip biletler satı lrnağa başlandı 

Taşra siparişleri seri ve muntazam gönderilir 
Adres: Eminönü, Tramvay caddesi No. 19, Telefon: 23970 

M O B İ L Y A M E R A K L I L A R I N A 
Sfandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

vesair her nevi ve gık mobilyalar 
FABRİKA FİATINA SATILIYOR. 

/ srî Mobilya Mağazıs ı : A H M E D FEYZİ 
İstanbul, Kıza paşa yokuşu No. 66 Tel: 23407 

A R I N A !« Doktor Hıfzı Bakım 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehanesini Türbeden Taksim 
Talimhane OOngör aparUmâziin 

2 numarasına nakletmiftlr. 
Sah, perfembe, cumartesi fûnlerl saat 
14den itibaren bastalaruu kabal eder. 

SİNGER 
Bayanlara mahsus elmash ve purlantalı Singer saatlerinin yeni modeller' 

gelmiştir. Fiatlan 75 lira ilâ 500 liradır. 
— EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR — 

Taşradan talep vukuunda yeni katalog gönderilir. 
SİNGER SAAT MAĞAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 

İstimlâk dolayiâile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmu§tur. 
Ankara Acentamız; Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

jrL-.aoia rv&şh -vef̂ e/n 

rling 
RADYO 

NECİP ERSES ^.^SS^ 
GALATA ZULFARüZ S. '̂ SESLi HAN 

41 

4« 

Î 9 

SI 

«7 

L^-J. \ 1 1 U, msonriı 
' 1 

Sıtnıantn en son nöbetleri de 
-iamamen ̂  defolacaktır.. 

OUtNlUM LABAR-
R A Q U E' İP tertnbİBde IMTCVI 
Itiai» railrUrı diftr Ki»» kına 
«latktnUtına e*tarka otatiAp v« 

b« btr kCyyct ilâcıdır, »ir k««^ 
«&a tarfıMa iıUroal) il«,SıtaM 
MUglflp'va ^maadeft ' otor,' Tailri 
flâıâcarr^p' V* Pari* Tıp AkadalBİsi 
^rafıiKİaB ta'vny* >dit«a 

UİNIHM 
JUHUIPU 
Şarabî gay*t 

iyi l»r mukavvidir. 

>J)iOtfMj^l«ta,.ttUmrUksok. Ne. 36 
Ha^ISaaMda^ Satılır 
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